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„Głód, który dziś odczuwamy , nie wynika z braku chleba, lecz jest

głodem bezpieczeństwa tożsamości i sensu życia. Odczuwamy - nie mającą nic wspólnego z dobrami materialnymi – tęsknotę za wsią odpowiedzialną za siebie i stanowiąca o sobie.
Odnowa wsi nie kończy się na fasadach domów, lecz odzwierciedla się
na twarzach i sercach jej mieszkańców .Odnowa wsi, jak również „duszy wsi”, to poprawa stosunków międzyludzkich , intensyfikacja
współżycia pokoleń ,umocnienie więzi
z naturą, dbałość o tradycje, krótko zaś: to alternatywa dla anonimowego stylu życia w wielkich miastach”.
Erwin Pröll*

Fot. J. Migacz
*Erwin Proll – prekursor i animator odnowy wsi w Austrii. Wieloletni szef rządu landu Dolna Austria, przewodniczący Europejskiej Wspólnoty Roboczej ds. Wsi w Wiedniu.

Zrodzona w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w Zachodniej Europie idea odnowy wsi jest w pewnym zakresie odpowiedzią na narastające zmęczenie
uciążliwościami egzystencji w wielkich i średnich aglomeracjach miejskich, a także
na proekologiczne zmiany w systemach wartości zamieszkujących te aglomeracje
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ludzi, podpowiadające możliwość przeniesienia się na obszary wiejskie, oferujące
lepsze warunki mieszkaniowe , czyste środowisko i większe bezpieczeństwo w tym
przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.
Po to aby oferta atrakcyjności wsi, jako miejsca zamieszkania dała wymierny efekt w
postaci zahamowania migracji najlepiej wykształconych ludzi do wielkich ośrodków
miejskich, niezbędne są działania w sferze cywilizacyjnej i kulturalnej ściśle dostosowane do lokalnych warunków i wynikające z oczekiwań mieszkańców. Działania
te z jednej strony w sferze materialnej zbliżą komfort zamieszkania na obszarach
wiejskich do takiego jaki oferują miasta, z drugiej strony w sferze duchowej zaspokoją „głód bezpieczeństwa, tożsamości i sensu życia”.
Plany Odnowy Miejscowości Łazy Biegonickie został opracowany przez społeczność
wsi, szczególnie jej przedstawicieli – członków Rady Sołeckiej, Sołtysa, byłych i
obecnych radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i działających na terenie wsi przedsiębiorców.
Liderzy spotkali się kilkakrotnie, aby przeanalizować sytuację wsi, jej zasoby, funkcję, oczekiwania mieszkańców – stopień ich zorganizowania i zintegrowania oraz
występujące problemy społeczne. Analizie poddano wnioski mieszkańców zgłaszane
na zebraniach wiejskich, a także dokumenty planistyczne dotyczące obszarów wiejskich gminy Stary Sącz, w tym wsi Łazy Biegonickie.
Merytorycznego wsparcia przy opracowaniu „Planu” udzielili przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu i Fundacji Rozwoju Ziem Górskich.

Fot. J. Lelek

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ŁAZY BIEGONICKIE
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Wieś położona na północno – wschodnim krańcu gminy Stary Sącz. Jest jednym z
piętnastu

sołectw

wchodzących w jej
skład.
Geograficznie wieś
leży

na

obrzeżu

Kotliny Sądeckiej i
pasma

Jaworzyny
Krynickiej.

Przeważająca

jej

część położona jest
na wysokości 330 –
400 .m n.p.m.

Od

strony

północnej
zachodniej

i
wieś

graniczy z miastem Nowy Sącz – do roku 2000 stolicą województwa nowosądeckiego, od południa ze wsią Myślec należącą również do gminy Stary Sącz. Granica
wschodnia wsi jest zarazem granicą gmin: Stary Sącz i Nawojowa, tu wieś graniczy z
miejscowością Żeleźnikowa Wielka.
Powierzchnia całkowita wynosi 223 ha .
Wieś leży w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego a równocześnie przylega
do dużego miasta co nie pozostaje bez konsekwencji dla kierunków jej rozwoju.

H I S TO R I A
Pierwsze wzmianki posiadające podstawę źródłową pochodzą z 1529 roku (Historia
Starego Sącza - praca zbiorowa pod redakcją Henryka Barycza).
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W dokumentach dotyczących lokowania z inicjatywy klasztoru Klarysek kolejnych
wsi spotykamy wzmiankę o niewielkiej osadzie Łazy koło Biegonic.
W okręgu parafialnym wzmiankowanego już w latach 1325 – 1327 kościoła w Biegonicach, obok nazwy wsi Biegonice pojawia się w latach 1581 – 1596 również nazwa
Łazy.
Nazwa ta zdaniem historyków wskazuje, że osada powstała na terenach uzyskanych
wskutek wykarczowania czyli „wyłazowania” lasów.
Poszczególne przysiółki powstawały poprzez osiedlanie się rodów, które z biegiem
lat stawały się bardziej liczebne i dlatego zmuszone były powiększać swoje terytorium. W ten sposób zwiększała się powierzchnia pól uprawnych a powiększające się
siedliska rodów stawały się przysiółkami biorąc swoje nazwy od nazwisk rodów. Są
to Janikówka , Wójcikówka, Ramsówka. Pozostałe przysiółki tj. Granice, Centrum
(nazywane niegdyś „Środek”),Gaj i Pagórek biorą swoje nazwy od miejsca położenia.
„Najmłodszym” przysiółkiem jest Janów , który swą nazwę zawdzięcza popularnym
imieniem wśród tutejszych mieszkańców.
W latach 1770 – 1918 jak cała Sądecczyzna wieś znalazła się pod zaborem austriackim. Po II wojnie światowej powstały gromady zarządzane przez Gromadzkie Rady
Narodowe. Łazy Biegonickie znalazły się w gromadzie Biegonice. Po reformie administracyjnej w 1973 roku i powstaniu dużych gmin (w obecnym kształcie) wieś stała
się sołectwem należącym do gminy Stary Sącz.
Północnym skrajem wsi przebiega droga powiatowa oraz należąca do Nowego Sącza
ul. Biegonicka . Trakt utworzony przez te ciągi komunikacyjne łączy dwie ważne
drogi krajowe Sądecczyzny oznaczone numerami 87 (Nowy Sącz – granica Państwa)
oraz 75 (Nowy Sącz – Krynica), tworząc południową obwodnicę miasta.
Zagęszczająca się systematycznie zabudowa powoduje zacieranie się granic poszczególnych przysiółków.
W ten sposób przysiółek „Centrum” połączył się z „Ramsówką”.

O P I S O BS ZA R U O S ZC ZE G Ó L N Y M Z N A C ZE N I U
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU
NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Osią miejscowości jest droga gminna odchodząca od drogi powiatowej w kierunku
południowym. Gęsta zabudowa ulokowana wzdłuż tej drogi tworzy wyraźne cen6
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trum wsi. W tym obszarze ulokowane są obiekty handlowe i Wiejski Dom Kultury.
Droga ta stanowi również trasę komunikacyjną komunikacji zbiorowej – tu ulokowane są dwa przystanki autobusowe.
W południowej części tego obszaru położone są grunty stanowiące własność gminy
przeznaczone pod budowę zespołu rekreacyjno – sportowego złożonego z trawiastego boiska piłkarskiego, boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową oraz
placu zabaw. Realizacja tej inwestycji podkreśli rolę opisanego obszaru jako centrum
wsi, gdzie realizowany jest duży zakres usług społecznych dostępnych we wsi. Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych, umacnianiu więzi i współżycia pokoleń.
Główny ciąg komunikacyjny wokół, którego utworzyło się centrum wsi nie posiada
chodnika, ani ścieżki rowerowej.
Wieś posiada uchwalony w 2004 roku Plan przestrzennego zagospodarowania preferujący budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Jedynie niewielkie działki przeznaczone są na cele usług publicznych, sportowo – rekreacyjnych i produkcyjnych.

O P IS P R O JE K T U

Fot. J. Lelek

„ Wiejski Dom Kultury w Łazach Biegonickich – remont i wyposażenie”.
7

Plan Odnowy Miejscowości Łazy Biegonickie

Budynek położony jest na działce 113/20. Istniejący budynek stanowi obiekt wolnostojący parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony o powierzchni
141,3 m 2 przy pow. zabudowy wynoszącej 175 m 2.
Nowsza część budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej murowanej z cegły,
pustaków betonowych i ceramicznych pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym.
Starsza część obiektu wykonana z bali drewnianych od wewnątrz obłożoną boazerią
drewnianą , od zewnątrz ocieplona styropianem z nałożoną warstwą tynku cienkowarstwowego.

Obiekt zawiera następujące pomieszczenia :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiatrołap
Szatnia
Dwa pomieszczenia gospodarcze
Świetlica
Sala
Sala komputerowa
Kuchnia
Magazyn
Toalety

W ramach remontu zostaną wykonane:
• Wymiana instalacji wod-kan , gazowej , centralnego ogrzewania , elektrycznej
w istniejących miejscach obecnej instalacji z zachowaniem dotychczasowych
parametrów
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na drewnianą w istniejących otworach z zachowaniem dotychczasowych gabarytów
• Wykonanie remontu tynków wewnętrznych , posadzek i izolacji
• Wykonanie malowania wewnętrznego

• Wykonanie docieplenia ścian budynku o wysokości do 8 m styropianem gr.
10 cm oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej
8
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• Wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną o grubości 20 cm
• Częściowa wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na blachę
powlekaną dachówkową , montaż rur spustowych i rynien
• Remont- wymiana urządzeń istniejącego placu zabaw : piaskownica z siedziskami , karuzela krzyżówa na podstawie metalowej , huśtawka wagowa, konik bujak.
• Dostawa i montaż wyposażenia w tym : szaf biurowych , biurka , regałów
biurowych, regałów magazynowych, krzeseł składanych , mebli kuchennych,
wyposażenia kuchni, stołu bilardowego , sprzętu multimedialnego , sprzętu
akustycznego i innych.
• Renowacja stołów i krzeseł dotychczas używanych dla wyposażenia świetlicy.

LUDNOŚĆ
LLuuddnnoośśćć,, pprrzzyyrroosstt nnaattuurraallnnyy,, m
miiggrraaccjjee
WYSZCZEGÓLNIENIE

2007

2008

2009
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Na koniec 2009 roku wieś liczyła 847 mieszkańców. Przyrost naturalny wykazuje
duże wahania w poszczególnych latach, jednakże średnioroczny przyrost naturalny
w okresie dwóch ostatnich lat kształtuje się na poziomie 5,1 promila.
Również dodatnie jest saldo migracji. W ostatnich dwóch latach średnio w roku w
wyniku migracji przybywało pięć mieszkańców.
Szybki przyrost liczby mieszkańców wnikający m.in. z tempa osiedlania się nowych
mieszkańców owocuje korzystną strukturą wiekową , charakteryzującą się wysokim
udziałem ludzi młodych. Osoby w wieku do 17 lat stanowią 25% ogółu mieszkańców. Odsetek osób w wieku produkcyjnym jest najwyższy w gminie i wynosi 64,5 %.

R O L N I C TW O
Produkcja rolna ulega stopniowej marginalizacji i przechodzi dość istotne przeobrażenia. Według spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 roku funkcjonowały tu 54
gospodarstwa rolne powyżej 1ha.
10
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Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów przedstawia się następująco:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
Powierzchnia ogółem
Użytki rolne
Grunty orne
Sady i plantacje
trwałe
Pozostałe
Powierzchnia zasiewów
w tym:
- zboża ogółem
- ziemniaki
- warzywa
- truskawki

Ogółem
ha
223
170
118
17
35

W tym w gospodarstwach
rolnych
161
128
79
17
32

89

75

51
19
4
1

46
16
2
1

Struktura obszarowa gospodarstw jest typowa dla subregionu nowosądeckiego:
•
•
•
•

gospodarstw 1-2 ha jest 21
gospodarstw 2-5 ha jest 35
gospodarstw 5-10 ha jest 6
gospodarstwa powyżej 10 ha w ogóle nie występują.

Stan pogłowia zwierząt w 2002 roku wynosił:
•
•
•
•

bydło ogółem 90 szt.
w tym krowy 45 szt.
trzoda chlewna ogółem 165 szt.
owce 25 szt.

Zachodzące w rolnictwie wsi Łazy Biegonickie przeobrażenia zmierzają
w kierunku specjalizacji małych gospodarstw w takich gałęziach produkcji,
które nie wymagają dużych powierzchni uprawy lecz dużej pracochłonności.
Stąd zwiększa się ilość gospodarstw przechodzących na produkcję sadowni11
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czą i szkółkarską. Pozostałe gospodarstwa nie generują produkcji towarowejprodukuję prawie wyłącznie na własne potrzeby.

Spada liczebność pogłowia, szacuje się że obecnie pogłowie zwierząt nie przekracza 50% stanu zarejestrowanego w czasie spisu rolnego 2002.

Fot. J. Migacz

I N W E N TA R YZA C J A ZA S O BÓ W - O P I S S TA N U I S TN I E J Ą C E G O
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Fot. J. Migacz

Z
Zaassoobbyy pprrzzyyrrooddnniicczzee
Wieś położona jest w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, obejmującego
dwa najważniejsze pasma Beskidu Sądeckiego: Pasmo Radziejowej i Pasmo Jaworzyny Krynickiej. Park jest jednym z najcenniejszych terenów Polski pod względem
bogactwa i różnorodności zasobów przyrodniczych. Należy do największych parków krajobrazowych, jego powierzchnia wynosi 54 tysiące ha, z czego prawie 70%
stanowią lasy. Piękno krajobrazu Popradzkiego Parku Krajobrazowego będące dziedzictwem minionych epok geologicznych, różnorodnych czynników naturalnych i
działalności człowieka jest największym bogactwem Subregionu Nowosądeckiego.
Krajobraz przyrodniczy jest niewątpliwie mocną stroną i w wysokim stopniu
wpływa na atrakcyjność miejscowości jako miejsca zamieszkania. Bliskość terenów
chronionego krajobrazu stwarza możliwość rozwoju turystyki.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Z
Zaaooppaattrrzzeenniiee w
ww
wooddęę
Wieś posiada wodociąg wybudowany w 1994 roku , zaopatrywany w wodę z magistrali wodnej Nowego Sącza. Taki sposób jego zasilania powoduje , że mimo podwojenia ilości budynków zaopatrywanych w wodę do celów bytowych nie występują
ograniczenia w dostawach wody. Wszystkie istniejące budynki a także nowo budowane posiadają dostęp do sieci wodociągowej.
Wodociąg administrowany jest przez Spółkę „Sądeckie Wodociągi” mającą siedzibę
w Nowym Sączu . Gmina jest udziałowcem Spółki.

K
Kaannaalliizzaaccjjaa ssaanniittaarrnnaa ii oocczzyysszzcczzaanniiee śścciieekkóów
w
Łazy Biegonickie dotychczas nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Wieś położona jest
w obszarze obejmującym teren aglomeracji nowosądeckiej wyznaczonej w „Krajowym Programie Oczyszczanie Ścieków Komunalnych”. Aktualnie realizowany jest
projekt : „ Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta
Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”, który uzyskał wsparcie z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. W ramach tego
projektu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna wsi Łazy Biegonickie . Ogółem
ułożonych zostanie ponad 12 km kanałów umożliwiających przyłączenie 95% budynków. Koszt wykonania sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 7.8 mln złotych pozostałe budynki objęte zostaną programem budowy indywidualnych oczyszczalni
ścieków.
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Plan Odnowy Miejscowości Łazy Biegonickie

G
Goossppooddaarrkkaa ooddppaaddaam
mii
Wieś korzysta z gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Sączu ,
objęta jest również odbiorem odpadów segregowanych realizowanym przez wybraną w przetargu firmę . odbiór odpadów odbywa się pięć razy w roku.

SSiieećć ggaazzoow
waa
Budowa sieci gazowej w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia była pierwszym
efektem aktywności społeczności wiejskiej i jej liderów w zakresie poprawy warunków z zamieszkania . Długość sieci gazowej wynosi 9.1 km i obejmuje ponad 180 odbiorców. Sieć jest wciąż rozbudowywana , przyłączane są nowe budynki.

SSiieećć tteelleekkoom
muunniikkaaccyyjjnnaa
Sieć telekomunikacyjna obsługująca mieszkańców stanowi własność Telekomunikacji Polskiej S.A. Do sieci przyłączonych jest ponad 150 abonentów. Jest to sieć przestarzała czego skutkiem jest brak dostępu do szerokopasmowego Internetu.
Większość mieszkańców posiada dostęp do Internetu głownie łączami radiowymi,
które są mało wydajne i zawodne.

Fot. M. Jaworski
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U
Ukkłłaadd ddrrooggoow
wyy ii kkoom
muunniikkaaccjjaa zzbbiioorroow
waa
Na układ drogowy wsi składają się :
•
•

Droga powiatowa nr 1582 K o długości 500 m łącząca dwie drogi krajowe nr
87 ( Nowy Sącz – granica Państwa ) i nr 75 ( Nowy Sącz – Krynica)
Droga gminna odchodząca od drogi powiatowej w kierunku południowym
stanowiąca oś miejscowości i jej centrum.

Z wymienionymi powyżej drogami poszczególne przysiółki łączy sieć głównych
dróg gminnych. Całkowita długość sześciu głównych dróg gminnych wynosi 5.13
km . Wszystkie te drogi maja nawierzchnię asfaltową. Są to jednakże drogi wąskie
(szerokość niektórych z nich nie przekracza 3 mb) pozbawione mijanek. Żadna z
dróg stanowiących układ drogowy wsi nie posiada chodników , brak jest również
właściwego oświetlenia i odwodnienia.
Usługi z zakresu komunikacji zbiorowej zapewnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sącz ( linia nr 18).

M
Miieenniiee kkoom
muunnaallnnee
Ogólna powierzchnia gruntów stanowiąca własność komunalną wynosi 10,51 ha,
w tym :
- grunty rolne 0.96 ha
- grunty zabudowane 0,25 ha
- drogi 3,65 ha
- las 5,60 ha
- inne 0.05 ha
Powierzchnia dróg obejmuje wyłącznie drogi, dla których zakończył się proces
komunalizacji. Pozostałe grunty zajęte pod drogi wymagają uregulowania stanu
prawnego , gdyż obecny stan prawny wyrażający się tym , że gmina posiada prawo
władania ( nie własności ) , utrudnia przeprowadzenie inwestycji drogowych.
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INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Wieś jest słabo wyposażona w infrastrukturę społeczną. Młodzież szkolna uczęszcza
do trzech różnych szkół podstawowych ( dwóch w Nowym Sączu i jednej w
Żeleźnikowej – gmina Nawojowa)

oraz dwóch gimnazjów ( w Nowym Sączu i

Starym Sączu). Terytorialnie miejscowość należy do Parafii w Nowym Sączu –
Biegonicach, jednakże mieszkańcy południowej części wsi z uwagi na mniejszą
odległość częściej chodzą do kościoła w Żeleźnikowej Wielkiej.

W
Wiieejjsskkii D
Doom
mK
Kuullttuurryy
Jedynym dotychczas, ale niezwykle ważnym elementem infrastruktury społecznej
we wsi jest

Wiejski Dom Kultury.

W 1952 roku ówczesny właściciel działki , na której dziś znajduje się Wiejski Dom
Kultury podarował ją wsi pod budowę świetlicy wiejskiej. Świetlicę budowano w
czynie społecznym przy aktywnym udziale niemal całej wsi. Roboty zakończono w
1961 roku. Powódź, jaka miała miejsce w 1983 roku zniszczyła obiekt na tyle, że
wymagał gruntownego remontu.
Wieś powołała Społeczny Komitet i przystąpiła do remontu budynku . Do pracy
przychodziły całe rodziny co pozwoliło wkrótce, bo już w październiku 1984 roku
podjąć uchwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu o powołaniu do życia Wiejskiego
Domu Kultury jako filii Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu.
Od tego czasu Dom Kultury jest ośrodkiem życia społecznego wsi. Jedynym
miejscem, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać . Tu odbywają się zebrania
mieszkańców,

głosowania

w

kolejnych

wyborach

do

różnych

gremiów

przedstawicieli społeczeństwa. Swoją działalność przenosi do WDK prężnie
działające do początku lat 90 –tych Koło Gospodyń Wiejskich. Ale obiekt ten jest
przede wszystkim miejscem upowszechniania kultury i pielęgnowania dziedzictwa
kulturowego. Tu odbywają się spotkania z nauką i sztuką. Powstają zespoły
folklorystyczne, muzyczne, instrumentalno – wokalne, działają kluby zainteresowań
i inne formy działalności kulturalnej.
17
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Fot. J. Migacz
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KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE
Od kilku lat Wiejski Dom Kultury jest miejscem realizacji powierzonego przez
Gminę Stary Sącz zadania – Prowadzenie środowiskowej działalności świetlicowej.
Zadanie realizuje działająca na wsi organizacja pozarządowa Stowarzyszenie
Społeczno – Kulturalne DOM.
W

ramach

prowadzonej

działalności

świetlicowej

prowadzone

są

systematycznie zajęcia świetlicowe dla różnych grup mieszkańców, zajęcia
oświatowo edukacyjne, odbywają się liczne imprezy okolicznościowe i integracyjne,
wieczornice, spotkania, festyny i wystawy. W Wiejskim Domu Kultury prezentują
swój dorobek lokalni twórcy nieprofesjonalni z zakresu haftu, rzeźby w drewnie
malarstwa, metaloplastyki, fotografii.

Fot. archiwum WDK
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W 1994 roku grupa osób skupiona wokół WDK wydała monografię wsi „Mała
Ojczyzna Łazy Biegonickie”, obecnie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne DOM
wydaje nieregularnik „ Łazowioczek ”.

We wsi istnieją stare kapliczki i
drewniana zagroda z przełomu XIX i XX
wieku.

Fot. G. Skalski
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T U R YS TY K A

Fot. J. Migacz

Na terenie wsi nie ma
obiektów wykorzystywanych
jako baza noclegowa dla potrzeb turystyki. Nie występują również gospodarstwa
agroturystyczne.
Wieś położona jest na Karpackim Szlaku Rowerowym – jego czterokilometrowy
odcinek przebiega drogami gminnymi położonymi w granicach administracyjnych
wsi.
Szlak prowadzi od granicy Państwa w Leluchowie do miejscowości Tropie (133
km).
W przyszłości przewiduje się włączenie go do europejskiej sieci Euro – Velo.
Żaden z dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki w gminie Stary
Sącz nie nadaje turystyce znaczącej roli w życiu gospodarczym wsi Łazy Biegonickie.
Jednakże miejscowość z racji położenia w bezpośredniej bliskości Nowego Sącza,
walorów krajobrazowych oraz sieci dróg gminnych przebiegających przez bardzo
urozmaicony teren jest i będzie atrakcyjnym miejscem dla jego mieszkańców na
turystyczne sobotnio – niedzielne eskapady rowerowe.
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D ZI A Ł A L N O Ś Ć G O S P O D A R C ZA
W rejestrze Urzędu Miejskiego figuruje 47 podmiotów gospodarczych, w tym:
- handel obwoźny i w obiektach stałych artykułami spożywczo – przemysłowymi –
11
- handel samochodami – 4
- handel mięsem – 6
- usługi budowlane -21
- nauka jazdy -1
- usługi taxi – 1
- usługi reklamowe -1
- agencja kulturalno – oświatowa – 1
- nauka języków obcych -1

O R G A N I ZA C J E P O ZA R ZĄ D O W E
SSttoow
waarrzzyysszzeenniiee SSppoołłeecczznnoo –– K
Kuullttuurraallnnee D
DO
OM
M
Jest stowarzyszeniem mieszkańców wsi powstałym w 1995 r. Liczy obecnie 20 członków.
Jego celem jest:
•

rozbudzania i kształtowanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców,
jednostek i grup społecznych funkcjonujących w środowisku lokalnym,

•

przygotowywanie do odbioru, tworzenia i przetwarzania materialnych i niematerialnych wartości kulturowych,

•

kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez działalność społeczno-informacyjną, upowszechnianie zasady uczenia
się przez całe życie, upowszechnianie sztuki,

•

rozbudzanie potrzeb zbiorowego uczestnictwa w rekreacji i aktywnym wypoczynku.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

22

Plan Odnowy Miejscowości Łazy Biegonickie

K
Koołłoo G
Goossppooddyyńń W
Wiieejjsskkiicchh
Powstało w 1956 roku, początkowo liczyło 35 kobiet. Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia liczba członkiń wzrosła do 60. W tym okresie KGW
pełniło niezwykle ważną rolę w społeczności wiejskiej.
Organizowano kursy gotowania, pieczenia, kroju i szycia, szydełkowania i
sporządzania przetworów na zimę. Za pośrednictwem Koła gospodynie zaopatrywały się w niektóre środki produkcji, pasze, pisklęta, wprowadzane były nowe technologie i udogodnienia. Kobiety rywalizowały w konkursach na najładniejsze ogródki,
organizowały zabawy towarzyskie i okolicznościowe spotkania, wycieczki do ciekawych historycznych miejsc w Polsce, wymieniały doświadczenia z innymi KGW.
W

okresie

transformacji

i

nastania gospodarki rynkowej niektóre
funkcje KGW utraciły swoje znaczenie,
a produkcja rolna prowadzona w
małych

gospodarstwach

rolnych

przestała przynosić liczący się dochód.
W

tej

sytuacji

stopniowej

wieś

poddała

semiurbanizacji,

się
a

działalność KGW zanikła.
Obecnie jednym z przejawów narastającej wśród mieszkańców potrzeby odejścia od
postępującej semiurbanizacji jest chęć reanimacji Koła KGW.
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ANALIZA SWOT
OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ

M
Mooccnnee ssttrroonnyy

•

Walory krajobrazowe wsi i otoczenia znacząco podnoszą atrakcyjność miejscowości jako miejsca zamieszkania

•

Położenie w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, dostępność atrakcji turystycznych dolin Popradu i Dunajca, a równocześnie bliskość dużego
miasta – w przeszłości siedziby województwa nowosądeckiego

•

Dobra dostępność komunikacyjna – przez wieś przebiega droga pełniąca
funkcję południowej obwodnicy Nowego Sącza

•

W miejscowości działa organizacja pozarządowa -Stowarzyszenie Społeczno –
Kulturalne „DOM”

•

Funkcjonujący Wiejski Dom Kultury – prowadzone regularne zajęcia świetlicowe stanowiące ofertę dla różnych grup mieszkańców

•

Dobra dostępność niektórych usług komunalnych jak: zaopatrzenie w wodę ,
gaz, odbiór odpadów stałych segregowanych i niesegregowanych

•

Istniejące stare budowle : spichlerz z końca XIX wieku , drewniana zabudowa
zagrodowa, kilkudziesięcioletnie kapliczki

•

Przebiegający przez wieś „Karpacki Szlak Rowerowy” pretendujący do Euro
Velo;

•

Funkcjonalny system komunikacyjny oparty na drogach gminnych i wewnętrznych zapewniający dojazd do wszystkich przysiółków

•

Wieś posiada plan przestrzennego zagospodarowania z wyznaczonymi dużymi obszarami pod zabudowę mieszkalną

•

Istniejące działki stanowiące własność komunalną stwarzają szansę realizacji
inwestycji dla poszerzenia zakresu usług społecznych realizowanych na terenie wsi.
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SSłłaabbee ssttrroonnyy

•

Brak systemu odprowadzenia ścieków

•

Niska świadomość ekologiczna i wynikająca stąd niedostateczna dbałość
mieszkańców o właściwe zagospodarowanie odpadów ( segregacja na poziomie gospodarstwa , wywóz odpadów nie podlegających recyklingowi na
składowisko odpadów)

•

Zanieczyszczenie powietrza powodowane niską emisją spalin z kotłowni domowych

•

Niska jakość większości dróg, brak chodników wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych „mijanek” na wąskich drogach, niedostateczne oświetlenie
niebezpiecznych odcinków dróg i brak właściwego oznakowania drogi powiatowej( brak znaków poziomych)

•

Brak systemów odprowadzania wód opadowych

•

Brak powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu

•

Brak urządzeń sportowych i rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych
mieszkańców

•

Zły stan techniczny budynku i wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury ograniczający możliwości jego wykorzystania jako miejsca spotkań mieszkańców

•

Brak na wsi infrastruktury społecznej tj. szkoły , przedszkola,

•

Niedostateczne zasilanie energią elektryczną , częste przerwy w dostawie
prądu , spadki napięcia

•

Zaśmiecenie krajobrazu kulturowego spowodowane niedostosowaniem do
warunków i tradycji lokalnych budownictwem realizowanym w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia
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SSzzaannssee
•

Funkcjonowanie programu rządowo-samorządowego „Osłona osuwiskowa”
dającego szansę na stabilizowanie najgroźniejszych osuwisk

•

Tworzone regulacje prawne dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów
powstających w gospodarstwach domowych

•

Funkcjonujące programy wsparcia rozwoju lokalnego oparte na środkach
unijnych i krajowych w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013

•

Wzrastające zainteresowanie turystyką i rekreacją pieszą i rowerową mieszkańców Nowego Sącza realizowaną w czasie weekendów

•

Utrzymujące się od kilkunastu lat zainteresowanie mieszkańców dużych
miast osiedlaniem się na terenach podsądeckich wsi , oferujących atrakcyjne
warunki zamieszkania,

•

Rozpoczęcie realizacji projektu uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji sądeckiej.

•

Zainteresowanie właścicieli infrastruktury teletechnicznej rozwojem szerokopasmowego dostępu do Internetu.
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Z
Zaaggrroożżeenniiaa
•

Ujawniające się coraz częściej czynne osuwiska mas ziemnych zagrażające
budynkom mieszkalnym i infrastrukturze

•

Dezintegracja mieszkańców powodowana dużą migracją i korzystaniem z
usług publicznych poza obszarem wsi(parafia, szkoła, przedszkole)

•

Emigracja zarobkowa za granicę i do dużych ośrodków miejskich w Polsce jako skutek braku „dobrych” miejsc pracy w bliskich otoczeniu

•

Wzrastająca ilość osób w podeszłym wieku wymagających opieki , której nie
może świadczyć najbliższa rodzina

•

Bardzo ograniczone środki pomocowe z programów krajowych i Unii Europejskiej

•

Rosnące ceny gazy i energii elektrycznej skłaniające do preferowania
szkodliwych dla środowiska surowców energetycznych

•

Wzrastające koszty kształcenia młodzieży poza miejscem zamieszkania

Fot. Ł. Gwardak
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W I ZJ A W S I

Łazy Biegonickie wsią oferującą atrakcyjne warunki zamieszkania, wypoczynku i rozwoju osobowego. Rozwinięta infrastruktura
techniczna, dbałość o środowisko naturalne, dziedzictwo przyrodnicze i
kulturowe powodują, że wieś zachowuje charakter wiejski, jest wsią
bezpieczną i przyjazną również dla nowych przybyszów.
Aktywne uczestnictwo mieszkańców w życiu społecznym wsi i
kultywowaniu lokalnych tradycji integruje społeczność i sprawia, że
każdy mieszkaniec może w potrzebie liczyć na pomoc sąsiadów a nawet
całej wsi.

Fot. M. Gyglewicz
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PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU WSI ŁAZY BIEGONICKIE

P
Prriioorryytteett II W
Wiieeśś w
wyyppoossaażżoonnaa w
w ppooddssttaaw
woow
wąą iinnffrraassttrruukkttuurręę,,
ddbbaajjąąccaa oo śśrrooddoow
wiisskkoo nnaattuurraallnnee
Cel I.1. Ochrona wód i powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem ściekami bytowymi i odpadami stałymi pochodzącymi z budynków mieszkalnych
Zadanie 1.1. Budowa kanalizacji zbiorczej na terenach osiedlowych o
zwartej zabudowie
Zadanie 1.2. Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach o
zabudowie rozproszonej

Zadanie 1.3. Segregacja odpadów w każdym domu – wszystkie odpady
nie nadające się do powtórnego przerobu trafiają na
wysypisko
Zadanie 1.4. Wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje wykorzystujące
energię słoneczną do celów grzewczych

Cel I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej najbardziej oddalonych od
centrum wsi przysiółków
Zadanie 2.1. Modernizacja dróg gminnych, wykonanie urządzeń do odprowadzenia
wód opadowych, mijanek i nowych nawierzchni
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P
Prriioorryytteett IIII W
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m
miieesszzkkaanniioow
wee

Cel II.1.. Kształtowanie krajobrazu kulturowego i ładu przestrzennego wsi

Zadanie 1.1. Odnawianie elewacji budynków mieszkalnych, przebudowa dachów,
bram, ogrodzeń, a także inne formy estetyzacji istniejącej zabudowy z
dostosowaniem do krajobrazu i tradycji budownictwa
Zadanie 1.2. Montaż tablic kierunkowych wskazujących drogi dojazdowe do poszczególnych przysiółków
Zadanie 1.3. .Wnioskowanie przez właścicieli lub za ich zgodą do Wojewódzkiego
Konserwatora zabytków o dokonanie wpisu do ewidencji zabytków
kapliczek, spichlerza i zagrody – spełniających kryteria obiektów zabytkowych
Zadanie 1.4. Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich w tych obiektach

Cel II.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających wieś
Zadanie 2.1. Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej i drogi gminnej na
obszarze centrum wsi
Zadanie 2.2. Poprawa oznakowania dróg ; wykonanie oznakowania znakami poziomymi ,
Zadanie 2.3. Budowa oświetlenia dróg na odcinkach o największym natężeniu ruchu,
punktowe oświetlenie miejsc niebezpiecznych
Zadanie 2.4. Stabilizowanie osuwisk bezpośrednio zagrażających budynkom mieszkalnym i infrastrukturze technicznej wsi
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P
M
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wyycchh,, ppiieellęęggnnuujjąąccąą ddzziieeddzziiccttw
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wee
Cel III.1.

Stworzenie warunków materialnych dla szerokiego udziału mieszkańców w życiu społecznym i kulturalnym wsi

Zadanie 1.1. Wiejski Dom Kultury w Łazach Biegonickich – remont i wyposażenie
Zadanie 1.2. Budowa placu zabaw dla dzieci
Zadanie 1.3. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego
Cel III. 2.

Aktywizacja mieszkańców

Zadanie 2.1. Realizacja projektów stanowiących ofertę aktywnego spędzania wolnego czasu , czynnego i biernego udziału w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowych dla różnych grup mieszkańców
Zadanie 2.2 Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich
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PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W LATACH 2011-2020
Lp.

NAZWA

Okres
realizacji

Szacunkowa wartość PLN

Realizator

Stworzenie warunków
lokalowych dla szerokiego
udziału mieszkańców w
życiu kulturalnym i społecznym wsi. Integracja
mieszkańców. Kultywowanie tradycji
Tworzenie bazy wszechstronnego rozwoju najmłodszych mieszkańców
wsi oraz przestrzeni dla
nawiązywania kontaktów

20112012

464 328

Gmina Stary Sącz
- budżet gminy
- PROW

2012

70 000

Gmina Stary Sącz
-budżet Gminy
-PROW

Tworzenie bazy dla
wszechstronnego rozwoju
młodzieży, zagospodarowania czasu wolnego i
miejsca spotkań różnych
grup mieszkańców
-ochrona środowiska naturalnego

2013

480 000

Gmina Stary Sącz
-budżet Gminy
-budżet województwa

2012-

450 000

Cel - przeznaczenie

ZADANIA

1.

Wiejski Dom
Kultury w Łazach
Biegonickichremont i wyposażenie

2.

Budowa placu
zabaw dla dzieci

3.

Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego

4.

Wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje wykorzystujące energię słoneczną do celów
grzewczych

5.

Budowa kanalizacji zbiorczej na
terenach osiedlowych o zwartej zabudowie

Źródła finansowania

Mieszkańcy,
- NFOŚ i GW
- środki własne i
mieszkańców

2020

- zmniejszenie emisji spalin
- poprawa warunków życia mieszkańców
Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych
przed dalszym zanieczyszczeniem ściekami
bytowymi odprowadzanymi bez oczyszczania do
wód i gruntu

20112012

7 836 368

Sądeckie Wodociągi
sp. z o.o.
Gmina Sary Sącz
-budżet gminy
-PROW
-WFOŚ I GW
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6.

7.

Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na
terenach rozproszonej zabudowy

Segregacja
odpadów w każdym domu –
wszystkie odpady nie nadające
się do powtórnego przerobu trafiają na wysypi-

Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych
przed dalszym zanieczyszczeniem ściekami
bytowymi odprowadzanymi bez oczyszczania do
wód i gruntu

Ochrona powierzchni
ziemi przed zanieczyszczeniem odpadami stałymi

2015

100 000

Indywidualni inwestorzy

-2020

-budżet gminy

2012020

20 000

9.

10.

Modernizacja dróg
gminnych

Odnawianie
elewacji budynków mieszkalnych, przebudowa dachów,
bramogrodzeń,
a także inne
formy estetyzacji
istniejącej zabudowy z dostosowaniem do krajobrazu i tradycji
budownictwa
Montaż
tablic
kierunkowych
wskazujących
drogi dojazdowe
do poszczególnych
przysiółków

- PROW
-środki własne
inwestorów
Gmina Stary Sącz
Mieszkańcy
-budżet gminy(wywóz odpadów segregowanych)

sko

8.

Gmina Stary Sącz

-mieszkańcy –
opłaty śmieciowe
Poprawa dostępności
poszczególnych przysiółków, komfortu i bezpieczeństwa komunikacji
Usuwanie zanieczyszczeń
krajobrazu kulturowego
szczególnie w centrum
wsi

Ułatwianie gościom oraz
usługodawcom dotarcie
pod konkretny adres

2011

1 500 000

Gmina Stary Sącz
-budżet gminy

-2020

-budżet państwa
2011

300 000

Mieszkańcy- właściciela budynków
mieszkalnych

5 000

Gmina Stary Sącz

- 2020

2013

-budżet gminy
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11.

Wnioskowanie o
dokonanie wpisu do rejestru
zabytków kapliczek, spichlerza i
zagrody –
spełniających
kryteria obiektów zabytkowych

Objęcie ochroną konserwatorską obiektów kwalifikujących się do wpisu
do ewidencji.

20112020

-

Właściciele obiektów lub Gmina
Stary Sącz

12.

Przeprowadzenie
niezbędnych
prac konserwatorskich we wpisanych do ewidencji zabytków
obiektach
Budowa chodników
wzdłuż
drogi powiatowej
i
drogi
gminnej na obszarze centrum
wsi

Zachowanie zabytkowej
substancji obiektów

2012

20 000

Właściciele obiektów

Wykonanie oznakowania znakami
poziomymi drogi
powiatowej w rejonie skrzyżowań

Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego

13.

14.

15.

-2020

- budżet Państwa

Poprawa bezpieczeństwa
pieszych – użytkowników
dróg zwłaszcza dzieci

2012

650 000

-2014

Powiatowy Zarząd
Dróg
Gmina
- budżet PZD
-Budżet Gminy

Budowa i moder- Zwiększenie bezpieczeńnizacja istniejące- stwa użytkowników dróg
go
oświetlenia – kierowców i pieszych
dróg na odcinkach
o
największym
natężeniu ruchu,
punktowe oświetlenie miejsc niebezpiecznych

2012

10 000

Powiatowy Zarząd
Dróg
- budżet PZD

2013
-2016

20 000

Powiatowy Zarząd
Dróg
Gmina
- budżet PZD
-Budżet Gminy

34

Plan Odnowy Miejscowości Łazy Biegonickie
16.

17.

18.

Stabilizowanie
osuwisk bezpośrednio zagrażających
budynkom mieszkalnym i infrastrukturze technicznej
wsi

Likwidacja zagrożenia
powodowanego przez
osuwiska dla budynków
mieszkalnych i infrastruktury gminnej

Realizacja projektów z zakresu
kultury , zachowania tradycji i
dziedzictwa kulturowego oraz kultury fizycznej ,
sportu i rekreacji

- zagospodarowanie wolnego czasu
- zwiększenie stopnia integracji mieszkańców
-nawiązywanie kontaktów
-utrzymanie i zacieśnianie
więzi międzypokoleniowych
-pielęgnowanie lokalnych
tradycji
-rozwój fizyczny i osobowy mieszkańców
-podniesienie jakości życia

20132020

-aktywizacja kobiet i
zwiększenie udziału
mieszkańców w życiu
społecznym wsi

20132015

Reaktywowanie
Koła Gospodyń
Wiejskich

2013

350 000

-2016

Gmina
-Budżet Państwa
- budżet Gminy

nie określona

Stowarzyszenie
SpołecznoKulturalne DOM,
nieformalne zespoły i grupy
mieszkańców
-PROW-Leader
-Budżet Gminy
-sponsorzy

-

Członkinie KGW
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