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WPROWADZENIE
Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy,
pozostanie - jak u dobrego gospodarza

miejsce na rzeczy dawne, u więcone

tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków
Jan Pawe II *

Plan odnowy jest dopiero początkiem drogi do przemiany kulturowej i cywilizacyjnej
polskiej wsi, w której będzie się chcia o mieszkać i mówić z dumą moja ma a
Ojczyzna .
Celem odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego jest
pobudzenie aktywno ci

rodowisk lokalnych i stymulowanie wspó pracy na rzecz

rozwoju i promocji warto ci związanych z miejscową specyfiką spo eczną, kulturową i
przyrodniczą.
Jedną z najpowa niejszych barier rozwoju obszarów wiejskich stanowi s abo
rozwinięta infrastruktura

nie tylko techniczna, ale i spo eczna. Jej braki przyczyniają

się

wsi

do

postrzegania

przez

potencjalnych

inwestorów

jako

terenów

nieatrakcyjnych inwestycyjnie a mieszka cy tych obszarów muszą znosić obni ony
standard ycia i gospodarowania.
W polskim wydaniu odnowa wsi często za bardzo jest skoncentrowana na
upiększaniu i poprawie stanu jej infrastruktury. Wobec wielkich zapó nie

w tych

obszarach dzia ania te są niezwykle potrzebne. Ale równocze nie w poszukiwaniu
pracy opuszczają wie ludzie m odzi i lepiej wykszta ceni. eby ich zatrzymać, trzeba
odnowić jej gospodarkę. Wie musi wykorzystać swoje zasoby i znale ć dla siebie
miejsce w nowej gospodarce zdominowanej przez wiedzę i kreatywno ć. Jest to
zadanie niezwykle trudne, ale, jak pokazują to przyk ady gospodarstw edukacyjnych i
przygodowych oraz wiosek i tras tematycznych, realne!
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Plan Odnowy Miejscowo ci Moszczenica Ni na
Przygotowaniu planu s u y y kilkakrotne spotkania z mieszka cami i liderami wsi,
które mia y miejsce w IV kwartale 2010 roku. Ich celem by o poznanie rzeczywistych
poglądów i oczekiwa

mieszka ców w zakresie rozwoju ich miejscowo ci na

najbli szych kilkana cie lat. Moderatorem konsultacji oraz edytorem opracowania jest
Fundacja Rozwoju Ziem Górskich ze Starego Sącza.

********

*Jan Pawe II - w homilii w Krośnie, 10 października 1997 roku, podczas kanonizacji bł. Jana

z Dukli,
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CHARAKTERYSTYKA WSI
Moszczenica Ni na

to rozleg a wie , po o ona w rodkowej czę ci Gminy

Stary Sącz, w Beskidzie Sądeckim w pa mie Radziejowej. Administracyjnie nale y
do powiatu nowosądeckiego w województwie ma opolskim. Wie stanowi odrębne
so ectwo, które graniczy od zachodu z so ectwami Go kowice Dolne i Go kowice
Górne, od pó nocy z so ectwem Mostki i miastem Stary Sącz, od wschodu z
so ectwem Barcice Dolne i miastem Stary Sącz, od po udnia z so ectwami
Moszczenica Wy na oraz Przysietnica. Ca kowita powierzchnia wsi wynosi 545 ha.
Wie po o ona jest w dolinie potoku Moszczeniczanka, przy drodze powiatowej Stary
Sącz

Moszczenica

Przysietnica - Barcice. Do so ectwa nale ą tak e nieco

oddalone od centrum wsi osiedla Gaj i Lipie .

Pod względem etnograficznym

Moszczenica Ni na le y w obszarze pogórza zamieszkiwanego przez Lachów
Sądeckich.

Mapa Nr 1: Lokalizacja Moszczenicy Ni nej na tle Gminy Stary Sącz
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RYS HISTORYCZNY
W 1257 r. Boles aw Wstydliwy zapisa Ziemię Sądecką onie Kindze, córce
Beli IV, króla Węgier, księ nej krakowskiej i pani sądeckiej.
Pierwsza wzmianka o Moszczenicy pochodzi z 1276 roku, (by a ona wówczas
w asno cią rycerza Bogufa a, potem Jakuba…, następna z roku 1280 z dokumentu
fundacyjnego. Akt fundacji klasztoru klarysek pod wezwaniem

w. Klary zosta

wystawiony przez księ ną Kingę w Starym Sączu dnia 6 lipca 1280 r., na mocy tego
dokumentu klasztor otrzyma na w asno ć Stary Sącz i 28 wsi. Moszczenica nie by a
w tym okresie jednak w asno cią klasztoru. W roku 1301 występuje comes Bogufalus
de Moszczenica jako rycerz

w a ciciel wsi. Następnie w dokumencie opatki

klarysek z roku 1357 jako w a ciciel wsi wymieniony jest wiadek dominus Jacobus
de Moszczenica. W 1424 roku spór o wie Moszczenicę między klaryskami a Klarą,
oną Stanis awa z Lednicy, zako czy się wygraną klasztoru.
Moszczenica graniczy a z Gaboniem. W lesie ciągnącym się do Gabonia,
powsta a w 1341 roku (w oparciu o kontrakt lokacyjny między ksienią Wis awą
a niejakim Geruszem, synem Piotra, zasad cą… wie Moszczenica Wy na pod nazwą
Nowa Moszczenica. W 1378 roku Nowa Moszczenica zosta a kupiona przez rycerza
Ilika z Nieszkowej od Andrzeja, biskupa Seratu, za 100 grzywien. Tę samą Nową
Moszczenicę Ilik sprzeda klaryskom w roku 1394 za 105 grzywien groszy praskich.
Do

ko ca

epoki

przedrozbiorowej

obie

wsie

nale a y

do

klucza

staromiejskiego w o ci klarysek starosądeckich.
W

redniowieczu bieg

przez Moszczenicę trakt handlowy na Węgry.

Przeje d ający tędy kupcy i podró nicy postawili kapliczkę z figurą ich patrona w.
Miko aja. W miejscu, gdzie by a kapliczka, w drugiej po owie XIII wieku powsta z
fundacji ksią ęcej, drewniany ko ció ek pod wezwaniem w. Miko aja. Moszczenica
od początku XIV wieku by a wsią parafialną, której dochód zosta w 1325 roku
oceniony na 2,5 grzywny.
W tradycji mieszka ców niektóre elementy historii wsi owiane są legendami.
Jedna z nich g osi, e kiedy przed laty w Moszczenicy, w miejscu gdzie obecnie
znajduje się ko ció , by cmentarz. Mieszka cy postanowili wybudować ko ció i
wybrali miejsce w zakolu rzeki poni ej obecnie stojącego ko cio a. Legenda g osi, i
kamienne fundamenty kilkakrotnie nocą, same przenosi y się na stary cmentarz.
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Widać wola Bo ą by o, by on sta w tym a nie innym miejscu. Mieszka cy w ko cu
uznali si y wy sze i wybudowali ko ció na starym cmentarzu. Stoi on do dnia
dzisiejszego.
Moszczenica posiada herb z 2 po owy XIX wieku.

LUDNOŚĆ

Moszczenica Ni na liczy 1002 mieszka ców i nale y do większych so ectw
Gminy Stary Sącz. Zlokalizowanych jest w niej 236 budynków mieszkalnych.
Struktura wiekowa jest bardzo korzystna

spo ecze stwo Moszczenicy Ni nej jest

spo ecze stwem m odym, 90% mieszka ców nie uko czy a 65 roku

ycia, a

odpowiednio 59% kobiet oraz 64% mę czyzn jest w wieku produkcyjnym.
Strukturę mieszka ców (dane 08.11.2010… w poszczególnych grupach wiekowych
przedstawia poni sza tabela i wykres:

Tabela 1: Struktura ludno ci wsi Moszczenica Ni na. Stan na dzie 08.11.2010r.
LICZBA

LICZBA

KOBIET

MĘŻCZYZN

PRZEDPRODUKCYJNY
0-18

128

PRODUKCYJNY

WIEK

RAZEM

%

151

279

27,84

284

334

618

61,68

71

34

105

10,48

18-60 (65)
POPRODUKCYJNY
powyżej 60 (65)
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Wykres 1: Struktura ludności Moszczenicy Niżnej. Stan na dzień 08.11.2010r.

W roku 2009 zanotowano 13 urodze i 3 zgony. 23 osoby zameldowa y się na pobyt
sta y, 13 wymeldowa o. Nikt nie zg osi w Urzędzie Miejskim wyjazdu na emigrację.
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INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI
MOSZCZENICA NIŻNA

ZASOBY PRZYRODNICZE
Zasoby przyrodnicze nale ą do najsilniejszej strony wsi. Wie

le y w Beskidzie

Sądeckim, w pa mie Radziejowej w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Krajobrazowego
Sąsiadujące bezpo rednio z so ectwem kompleksy le ne pasma Radziejowej nale ą
do obszarów oznaczonych jako biocentra o randze międzynarodowej, mające
zapewnić równowagę ekologiczną oraz stanowić bank genotypów flory i fauny
Karpat. Przez wie

przep ywa potok górski Moszczeniczanka. Krajobraz jest tu

bardzo zró nicowany i urozmaicony. Na ni ej po o onych obszarach przewa ają lasy
li ciaste: dębowo- grabowe z domieszką lipy oraz lasy mieszane: jod owo

bukowe

(buczyna karpacka… z domieszką wierka. Na terenie Moszczenicy znajduje się forma
dwupienna g ogu, jedyny objęty ochroną g óg w Popradzkim Parku Krajobrazowym
oraz niektóre ciekawe okazy lipy drobnolistnej. Jest tu du o ptactwa, najciekawsze
to: cietrzew myszo ów, puchacz, często widziany ba ant. Mo na spotkać dziki, sarny,
jelenie, lisy, kuny, zające. Obecnie du a czę ć obszaru zajęta jest pod uprawy rolne,
sadownictwo i ogrodnictwo.
Ukszta towane tradycyjną gospodarką rolną i pasterską rozdrobnione pola uprawne,
sady, górski krajobraz zalesionych stoków Przehyby i Radziejowej, tworzą
niepowtarzalną warto ć rodowiska naturalnego Moszczenicy.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W Moszczenicy Ni nej dzia a jedna organizacja pozarządowa - Ochotnicza Stra
Po arna
W Moszczenicy Ni nej dzia a Ochotnicza Stra Po arna utworzona przez druhów
ochotników w 1931r. staraniem Adolfa Boche skiego. Od 1991 roku OSP w
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Moszczenicy posiada w asny sztandar. Organizacja dysponuje nowym obiektem
remizy (mienie Gminy Stary Sącz…, w której skupia się ycie organizacji oraz wiele
aspektów ycia wsi, m.in. zebrania wiejskie, zabawy, szkolenia czy turnieje. Remiza
udostępniana jest tak e do organizacji wesel, studniówek itp.
Organizacja wpisana jest do Rejestru Stowarzysze

w Krajowym Rejestrze

Sądowym pod pozycją 0000258080. Obecnie (grudzień 2010) liczy 36 członków.
Podstawowym zadaniem Ochotniczej Stra y Po arnej jest walka z po arami,
klęskami ywio owymi i innymi miejscowymi zagro eniami. Jednak coraz większego
znaczenia nabierają tak e dzia ania ukierunkowane na wspomaganie rozwoju
spo eczno ci lokalnej. W roku 2009 druhowie 11 razy wyruszali na akcję, a w roku
2010

28 razy. Akcje związane by y g ównie z usuwaniem skutków powodzi.

Druhowie OSP wpisują się bardzo szeroko w

ycie so ectwa. Niektóre formy

dzia alno ci mają ju swoją tradycję. Nale y do nich m.in. odwiedzanie wszystkich
rodzin zamieszka ych w Moszczenicy Ni nej w dniu 1 stycznia
kalendarzem stra ackim, organizacja tzw.

z

yczeniami i

op atka stra ackiego

z zabawą

karnawa ową dla druhów, mieszka ców i zaproszonych go ci, zaciąganie warty przy
Grobie

Pa skim

w

ko ciele

parafialnym

w

Wielkim

Tygodniu.

Udzia

umundurowanych druhów w wa niejszych uroczysto ciach religijnych (Rezurekcja,
procesja Bo ego Cia a… jest istotnym elementem lokalnej kultury.
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fot. Archiwum OSP Moszczenica Niżna

AKTYWNOŚĆ ROLNICZA
Produkcja rolnicza i racjonalne wykorzystanie ziemi, mo e stanowić podstawę
rozwoju gospodarczego we wsiach sąsiadujących z regionami o rozwiniętej
infrastrukturze turystyczno wypoczynkowej, zapewniającej naturalny rynek zbytu
dla produktów rolnych.
 U ytkowanie gruntów
Moszczenica Ni na charakteryzuje się rolno - le nym u ytkowaniem gruntów oraz
sadownictwem. U ytki rolne zajmują 223,11 ha tj. 40,94 % powierzchni, sady 46,05
ha, tj. 8,45 % powierzchni, lasy i grunty le ne ogó em 107,01 ha, tj. 19,63 %
powierzchni. Na pozosta ym (oko o 30,98%… obszarze wsi dominują inne formy
u ytkowania.

Wykres 2: Ogólna struktura użytkowania gruntów
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W Moszczenicy Ni nej funkcjonuje 109 gospodarstw rolnych.

rednia wielko ć

gospodarstwa wynosi 2,47 ha, w tym 2,05 ha u ytków rolnych. Tylko 7 gospodarstw
rolnych posiada powierzchnię powy ej 7 ha, 5 gospodarstw dysponuje gruntem o
powierzchni od 5-7 ha. Najwięcej gospodarstw (43… mie ci się w przedziale od 1-2
ha. oraz w przedziale od 2 do 5 ha w ącznie - 37 gospodarstw. 17 gospodarstw
posiada powierzchnię do 1 ha w ącznie.
 Produkcja ro linna
Produkcja ro linna bazuje na uprawach ro lin zbo owych, okopowych (z przewagą
ziemniaków…, ro lin pastewnych i warzyw. W ród ro lin zbo owych dominującą rolę
odgrywają jęczmie , owies i pszenica. Ro liny motylkowe pastewne, stanowiące
( ącznie z produkcją pasz zielonych opartą o niedu y obszar trwa ych u ytków
zielonych… bazę dla hodowli byd a mlecznego i opasowego uprawiane są na
obszarze

40,94%

powierzchni

u ytków

rolnych.

Tej

formie

hodowli

podporządkowana jest równie produkcja zbó i ro lin okopowych.
 Produkcja zwierzęca
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ącznie w gospodarstwach rolnych w Moszczenicy utrzymywanych jest 104 sztuk
byd a, w tym 36 krów. Pog owie trzody chlewnej liczy 76 sztuk. Liczba owiec wynosi
93 sztuki. Hodowane są tak e w niewielkich ilo ciach kozy (4 szt.… oraz konie (5 szt.….
Produkcja

rolnicza

w

zdecydowanej

większo ci

ma

charakter

niewyspecjalizowany. Adaptacja produkcji do warunków rynkowych posz a w
kierunku obni enia kosztów produkcji poprzez jej ekstensyfikację, a więc w kierunku
ograniczenia stosowania nawozów, wapna nawozowego i rodków ochrony ro lin.
Du e rozdrobnienie gospodarstw rolnych nie sprzyja obni aniu jednostkowych
kosztów produkcji, a niejednorodno ć asortymentu, brak zorganizowanych grup
producenckich

i

gospodarstw

wyspecjalizowanych

utrudnia

zbyt

produktów

po zadowalającej cenie. W związku z trudno ciami w zbyciu produktów po
zadowalającej cenie oraz s abo rozwiniętym przemys em rolno-spo ywczym,
większo ć gospodarstw rolnych ogranicza się do produkcji na w asne potrzeby
konsumpcyjne.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W rejestrze Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

figuruje 49 podmiotów

gospodarczych posiadających siedzibę w Moszczenicy Ni nej. Większo ć podmiotów
to firmy us ugowe.
Wykaz podmiotów dzia ających na terenie wsi przedstawia poni sza tabela.
Liczba
Bran a

zarejestrowanych
podmiotów

Budownictwo

12

Handel

11

Transport

10

Gastronomia

1

Sprzeda hurtowa ywych zwierząt

3

Skup i ubój zwierząt rze nych

1
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Sklep

1

Produkcja

2

Us ugi samodzielne

6

Inne

2

RAZEM

49

Wspó czynnik przedsiębiorczo ci w skali so ectwa wynosi 489 (liczony jako liczba
podmiotów na 10000 mieszk.… i jest ni szy ni analogiczny wspó czynnik dla Gminy
Stary Sącz (585… oraz o po owę ni szy ni

warto ć wska nika dla Polski (który

wynosi 979,8….
Tak niedu a ilo ć podmiotów prowadzących dzia alno ć gospodarczą jest jedną z
przyczyn trudno ci lokalnego rynku pracy. Dlatego te mieszka cy zatrudniają się w
Starym i Nowym Sączu, a tak e większych o rodkach jak Kraków i aglomeracja
Warszawy i Szczecina. Niewielka liczba mieszka ców Moszczenicy pracuje za
granicą (Irlandia, Niemcy, Austria, Szwecja, Wielka Brytania…

szacunkowo ok. 25

osób, czyli 2,5 % populacji so ectwa.
Niegdy Moszczenica Ni na s ynę a z ubojni zwierząt rze nych. Obecnie dzia a tylko
jedna ubojnia u Pa stwa Mikulców. W a ciciele prowadzą tak e sklep mięsny.
Specjalno cią zak adu są tradycyjne wyroby swojskie.

OŚWIATA
W Moszczenicy Ni nej są dwa obiekty o wiatowe

Niepubliczne Przedszkole oraz

Samorządowa Szko a Podstawowa im. Ks. P k Tadeusza D ubacza.
W Moszczenicy Ni nej funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole. Uczęszcza do niego
30 dzieci, w wieku od 3-6 lat, gównie z Moszczenicy Ni nej. Przedszkole mie ci się w
budynku gminnym. Budynek jest w bardzo z ym stanie technicznym.
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Szko a Podstawowa im. Księdza Pra ata P k. Tadeusza D ubacza (urodzonego w tej
wsi, zas u onego dla miasta i gminy Stary Sącz, kapelana Prezydenta RP….
Uczniowie szko y w większo ci pochodzą ze wsi Moszczenica Ni na i Moszczenica
Wy na. Ogó em spo eczno ć szkolna liczy 113 uczniów. Zajęcia odbywają się na
jedną zmianę w siedmiu salach lekcyjnych, w klasach od 0
równie

VI. Do dyspozycji

jest pracownia komputerowa, biblioteka i wietlica. Kadrę szko y stanowi

dwunastu nauczycieli pe no zatrudnionych oraz o miu na czę ci etatu.
Budynek szkolny oddany zosta do u ytku w 1951 roku, wzniesiony w ówcze nie
obowiązującej technologii. W ostatnich latach budynek sukcesywnie poddawany by
modernizacji. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest termomodernizacja obiektu.
Szko a posiada pracownię komputerową która zosta a wyposa ona w sprzęt
komputerowy w ramach programu

Internet w szko ach

Projekt Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2010 dokonano wymiany kot owni z węglowej na
gazową oraz zainstalowano kolektory s oneczne.

Fot. I. Pasoń

W szkole dzia a Samorząd Uczniowski, chór, Zespó Regionalny Moszczeniczanie ,
a uczniowie klasy szóstej wydają gazetkę pt.

wiat Ucznia , w której na bie ąco

przekazują informacje o yciu szko y.
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Od 1999 roku dzia a dziecięce kó ko teatralne „Gdybuśki” pod opieką polonistki mgr
Krystyny Kozie skiej. Cz onkowie ko a (uczniowie klas IV –VI … występują na
uroczysto ciach szkolnych, podczas imprez rodowiskowych na terenie wsi, a tak e
gminy. Dzieci bra y udzia w obchodach Dnia Dziecka pod has em Dzieci

Dzieciom

a tak e z okazji Dnia Matki w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w
Starym Sączu. Du e sukcesy cz onkowie ko a osiągają podczas występów w
Starosądeckim Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych

I, II, III miejsca oraz

wyró nienia. Uczniowie kilkukrotnie występowali na nowosądeckiej scenie podczas
Festiwalu Teatrów Dzieci i M odzie y "Bajdurek".

Cz onkowie ko a przygotowują specjalne inscenizacje na spotkania autorskie z
zaprzyja nionym ze szko ą poetą i pisarzem Andrzejem Grabowskim.

fot. Archiwum SP Moszczenica Niżna

Uczniowie szko y uzyskiwali sukcesy w ró nych konkursach wiedzy, m.in. uczestnicy
kó ka polonistycznego zostali finalistami wojewódzkiego konkursu Jan Pawe II

Patron Najgodniejszy.
Uczniowie klas od IV do VI tworzą dziecięcy Zespó Regionalny Moszczeniczanie

Plan Odnowy Miejscowości Moszczenica Niżna 2010

16 | S t r o n a

W budynku szko y znajduje się sala pamięci Ks. Pra ata P k Tadeusza D ubacza,
urodzonego w Moszczenicy Ni nej, kapelana Prezydenta RP zas u onego dla miasta
i gminy Stary Sącz.
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KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE:
Tradycją,
mieszka ców wsi

która

przetrwa a

do

dzi

jest

imponująca

oprawa

przez

prymicji kap a skich. Mieszka cy wsi w strojach regionalnych,

wielką banderią, w asy cie stra aków oraz m odzie y na przyozdobionych rowerach,
wyje d ają na powitanie Księdza Prymicjanta do Starego Sącza, aby pó nej hucznie
przyprowadzić go do domu rodzinnego oraz do ko cio a parafialnego.
We wsi tworzą rękodzielnicy: rze biarz i wikliniarz Franciszek Majda,
Wojciech Franczyk - pszczelarz, rze biarz. Tradycyjnym haftem zajmuje się Janina
Hejmej. Jej prace zdobią m.in. o tarze ko cio a parafialnego.
Józef Klag to hodowca ptaków egzotycznych gatunków w ilo ci 150

posiada bogaty zasób ró nych

200 osobników.

Starym zwyczajem jest przygotowywanie przez mieszka ców Moszczenicy
palm wielkanocnych, które od niedzieli palmowej zdobią ko ció oraz dzwonnicę
przyko cielną a tak e przygotowywanie drewnianej Bo onarodzeniowej szopki,
przedstawiającej narodzenie Bo ej Dzieciny oraz przybycie Trzech Króli z darami
oraz pasterzy.

OBIEKTY KULTU RELIGIJNEGO
Wie nale y organizacyjnie do Parafii rzymsko-katolickiej pw Św. Mikołaja Biskupa w
Moszczenicy Niżnej, w diecezji tarnowskiej. Dumą mieszka ców jest drewniany
ko ció

w. Miko aja z XVI wieku. Ko ció jest jednonawowy, o konstrukcji zrębowej,

pokryty jest dwuspadowym, stromym dachem. Od pó nocy przylega do niego
zakrystia, od zachodu kruchta z o ona z czterech s upków, nakrytych daszkiem. Na
kalenicy wieloboczna wie yczka, zwie czona kopu ką. Wnętrze nakrywa pozorne
sklepienie kolebkowe.

We wnętrzu

wiątyni znajduje się gotycki obraz

w. Zofii

z córkami z 1480 r., pó nogotycki krucyfiks z belki tęczowej z początku XVI w. O tarz
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g ówny w stylu pó norenesansowym pochodzi z XVII w. Umieszczony jest w nim
barokowy obraz

w. Miko aja . Przed ko cio em usytuowana jest wolno stojąca

dzwonnica drewniana, zbudowana na prze omie XVIII i XIX w. Ko ció , stanowiący
wysokiej klasy zabytek, jest elementem Szlaku Architektury Drewnianej.

Na terenie wsi znajduje się wiele przydro nych kapliczek. Szczególną uwagę zwraca
na siebie zabytkowa kapliczka wykonana z piaskowca, usytuowana na prywatnym
terenie p. Aleksandra Klimczaka.

SPORT
Tradycyjnie

ycie sportowe wsi toczy się na trawiastym boisku na tzw. Gliniku.

Wyznaczono tam prowizorycznie obszar na boisko pi ki no nej oraz siatkowej, z
których najczę ciej korzysta m odzie . Dzia a tam dawniej Ludowy Klub Sportowy
Glinik za o ony przez Antoniego Ko bona, który do chwili obecnej nadzoruje i dba o
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utrzymanie boiska. Kilka razy do roku odbywają się tam amatorskie turnieje i mecze.
Boisko nie spe nia jednak oczekiwa mieszka ców. Wymaga ca kowitej modernizacji.
Boisko znajduje się równie

przy szkole. Drugim obiektem sportowym jest

przyszkolne boisko, w bardzo z ym stanie technicznym. Posiada zniszczoną
nawierzchnię asfaltową, bardzo urazogenną, która wymaga remontu. Brak jest innej
zewnętrznej infrastruktury gdzie mo na by by o uprawiać sport.

TURYSTYKA:
Moszczenica Ni na, ze względu na swoje walory krajobrazowe oraz po o enie w
Beskidzie Sądeckim, posiada doskona e warunki dla rozwoju turystyki, w
szczególno ci turystyki wiejskiej, agroturystyki oraz turystyki aktywnej (równie
ekstremalnej….
Nowym obiektem mającym s u yć turystom jest obiekt W Moszczenicy u Pasonia ,
oferujący sale konferencyjno-bankietową oraz noclegi. Docelowo obiekt będzie
posiada 46 miejsc noclegowych.
Atrakcją terenu są lasy upatrzone sobie przez grzybiarzy a tak e staw karpiowy.
Coraz

mielej gospodarstwa rolne w Moszczenicy otwierają się na turystów.

Przyk adem mo e być gospodarstwo pa stwa Marii i Dariusza Hejmejów, którzy
organizują degustację swojskiego jad a, przeja d ki kucykiem i wizyty w zagrodzie
pe nej zwierząt.
Przez wie przebiega Królewski Szlak Rowerowy

(zielony szlak… szlak dojazdowy

do g ównego Karpackiego Szlaku Rowerowego. Szlaki te wkrótce zostaną w ączone
do europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo.
Przez Moszczenicę przebiega równie : Szlak Turystyki Konnej Beskidu Sądeckiego
(szlak nr 3 - Gabo
Popradzie,

- Dzia y Skrudziny do Moszczenicy, dalej przez most na

yczanów, Makowica, Hala

abowska do Uhrynia…. Moszczenica le y

równie na Ma opolskim Szlaku Architektury Drewnianej

wpisany jest na nią ko ció

pw. w Miko aja Biskupa, nale ący do trasy Nowosądecko-Gorlickiej.
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5 gospodarstw z Moszczenicy Ni nej znalaz o
się

na

Ma opolskim

Szlaku

Owocowym.

Tury ci mogą w nich zakupić owoce (g ównie
jab ka oraz gruszki… a tak e inne produkty z
gospodarstwa.

Le ące

na

szlaku

gospodarstwa promowane są poprzez stronę
internetową

Ma opolskiego

Owocowego

a

tak e

są

Szlaku
odpowiednio

oznakowane.
Przez Moszczenicę Ni ną przebiega tak e
ó ty szlak turystyki pieszej górskiej, ze
Starego Sącza na Przehybę. Jest to szlak
w ączony

w

Ma opolski

Szlak

Papieski,

biegnący

z

Krakowa

i

Kalwarii

Zebrzydowskiej do Starego Sącza. Ten odcinek szlaku wspominany by przez Ojca
więtego Jana Paw a II w Starym Sączu w dniu 16.06.1999 roku, w s ynnej powtórce
z geografii .
Moszczenica jest bardzo dobrym punktem wyj ciowym dla wycieczek pieszych w
góry Beskidu Sądeckiego: Przehybę i Radziejową.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZAOPATRZENIE W WODĘ
Zaopatrzenie w wodę odbywa się wodociągiem eksploatowanym przez Sądeckie
Wodociągi wybudowanym w latach 1994

1998 ze wsparciem

rodków Urzędu

Wojewódzkiego. Ze zbiorczego ujęcia wody korzysta 162 gospodarstwa domowe
(dane na dzie

19.11.2010r uzyskane z Sądeckich Wodociągów… , tj. 69%.

Pozosta e gospodarstwa korzystają z indywidualnych róde zaopatrzenia w wodę.

KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
W

Moszczenicy

Ni nej

dzia a

jedynie

fragment

kanalizacji

na

Osiedlu

Buchmanówka o d ugo ci 0,6 km sieci spiętej z systemem kanalizacyjnym Starego
Sącza. Budowa tego odcinka kanalizacji i wodociągu zrealizowana by a z w asnych
rodków mieszka ców. Pozosta a cze ć wsi nie posiada infrastruktury s u ącej do
odbioru i oczyszczania cieków. W opracowanym

Master Planie na lata 2014

2020 przyjmuje się , e we wsi Moszczenica Ni na 50 % gospodarstw domowych
uzyska dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, natomiast druga po owa, ze względu
na zbyt du e rozproszenie zabudowy musi zostać objęta budową indywidualnych
systemów oczyszczania cieków . Oznacza to, e w najbli szej dekadzie nale y
powstać tu powinno kilkadziesiąt przydomowych oczyszczalni cieków,

niezale nie

od budowy kanalizacji zbiorczej dla czę ci wsi posiadającej zwartą zabudowę
osiedlową. Przewidywana w Masterplanie d ugo ć budowanej sieci kanalizacji w
Moszczenicy Ni nej wynosi 2,8 km.

GOSPODARKA ODPADAMI
Wie

korzysta z gminnego sk adowiska odpadów komunalnych w Starym Sączu,

objęta jest równie odbiorem odpadów segregowanych przez wybraną w drodze
przetargu firmę. Selektywny odbiór odpadów, typu: papier, szk o, metal, plastik
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odbywa się bezp atnie 5 razy w roku. Ponadto przy sk adowisku umieszczane są
kontenery na zbiórkę zu ytego sprzętu mechanicznego i elektrycznego (np. pralki,
telewizory, lodówki….

SIEĆ GAZOWA
D ugo ć sieci gazowej we wsi Moszczenica Ni na wynosi 15 km, a ilo ć przy ączy
wynosi 139 co oznacza , e z gazu przewodowego korzysta 58% gospodarstw (stan
na dzie

31.12.2009, Karpacka Spó ka Gazownictwa…. Jednak e ze względu na

wysoki koszt gaz bezprzewodowy wykorzystywany jest najczę ciej do przyrządzania
posi ków, rzadziej do grzania wody, a praktycznie w marginalnym stopniu do
ogrzewania domów.

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Moszczenica Ni na korzysta z placówki pocztowej i telekomunikacyjnej w Starym
Sączu. Sieć teletechniczna stanowi w asno ć TP S.A. Ca a wie , nawet z bardziej
odleg ymi przysió kami jest stelefonizowana.
Na terenie wsi istnieją dobre warunki do korzystania z telefonii komórkowej. Jedynie
w nielicznych czę ciach wsi występują zak ócenia spowodowane górzystym
ukszta towanie terenu. Dostęp do Internetu mieszka cy uzyskują g ównie poprzez
sieć przewodową TP SA.

DROGI
Przez wie

przebiega droga powiatowa nr 15.33K Stary Sącz

Moszczenica

Przysietnica - Barcice o ącznej d ugo ci 9,55 km (z czego na terenie Moszczenicy
Ni nej 2,2 km…. Droga ta w 2010 roku otrzyma a nową nawierzchnię na odcinku .
Niebezpiecznym punktem na drodze powiatowej jest most, stanowiący zawę enie
drogi.
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Na terenie wsi znajduje się 6,6 km dróg gminnych. Nieznacznie więcej ni po owa
tych dróg (3,5 km… posiada utwardzoną nawierzchnię asfaltową. Najpilniejszymi do
utwardzenia są drogi stanowiące dojazdy do budynków mieszkalnych: Droga na
Pustki , droga Na granicy , droga przez Osiedle Ma ków , oraz kilka krótkich
odcinków dojazdowych.

KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Wie posiada komunikację zbiorową kursującą wzd u drogi powiatowej.


linia autobusowa Nowy Sącz



linia autobusowa Stary Sącz

Moszczenica Wy na
Moszczenica Ni na Szko a

Obie trasy obs ugiwane są przez PPKS Nowy Sącz. Funkcjonują od 6.00 do 16.00 i
obejmują 5 kursów dziennie. Autobus kursuje jednak tylko w dni robocze. Zapewnia
zatem dowóz do pracy/szko y, jednak nie obs uguje ruchu turystycznego.
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OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI:
MOCNE STRONY:
•

wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe obszaru wsi i jej
otoczenia

•

po o enie w atrakcyjnym turystycznie Beskidzie Sądeckim, w otulinie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Natura 2000…

•

tradycje sadownicze na obszarze wsi

•

zaradno ć i pracowito ć mieszka ców

•

korzystna struktura demograficzna

•

przywiązanie mieszka ców do wsi, chęć do inwestowania w odnawianie
starych i budowę nowych budynków mieszkalnych

•

relatywnie niski stopie

przeobra e

antropogenicznych terenów

związanych z funkcją mieszkalnictwa
•

doskona e warunki do produkcji zdrowej ywno ci

•

po o enie na szlakach turystyki pieszej, rowerowej, konnej, Szlaku
Architektury Drewnianej oraz Ma opolskim Szlaku Owocowym.

•

atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne

•

aktywno ć spo eczna mieszka ców

•

dobra szko a, oferująca dodatkową ofertę dla uczniów

•

sta e rozszerzanie oferty dla turystów

•

bogata historia wsi.

SŁABE STRONY:
• bardzo niska jako ć infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie
so ectwa
• brak ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci
• brak urządze do odbioru cieków
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• zanieczyszczenia gruntów i potoku Moszczeniczanka
• uaktywnione osuwiska oraz zagro enie osuwiskowe
• niska

wiadomo ć ekologiczna mieszka ców - za miecanie terenów

s u ących rekreacji (lasów, terenów nad potokami, wąwozów…
• s abo jak na potencja miejscowo ci rozwinięta infrastruktura turystyczna
• brak wykorzystania energii ze róde odnawialnych
• trudna

dostępno ć

komunikacyjna

niektórych

przysió ków

(brak

utwardzonej drogi…
• brak chodnika na odcinku drogi powiatowej
• niewystarczające ilo ć o wietlenia ulicznego.
• z y stan cieków wodnych i urządze
podtopie

budynków,

gruntów

melioracyjnych -

rolnych

i

obiektów

przyczyna
infrastruktury

technicznej
• ma a liczba organizacji pozarządowych na terenie wsi, brak klubu
sportowego,
• z y stan techniczny budynku przedszkola
• postępujący proces rozdrabniania gospodarstw rolnych
• ni sza ni

rednio w regionie przedsiębiorczo ć

• brak rodków w asnych uniemo liwiający skorzystanie z zewnętrznego
dofinansowania na inwestycje przez rolników/przedsiębiorców
• brak inwestycji zewnętrznych, niewykorzystane mo liwo ci osadnictwa

SZANSE:
•

Funkcjonujące programy wsparcia rozwoju lokalnego,

zw aszcza

terenów wiejskich, ze rodków unijnych i krajowych
•

Aktywno ć

samorządu

Gminy

Stary

Sącz

w

pozyskiwaniu

dofinansowania ze róde unijnych i krajowych.
•

Wzrastający

ruch

turystyczny

i

zainteresowanie

produktami

turystycznymi, zw aszcza agroturystyką, turystyką wiejską oraz turystyką
aktywną.
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•

Realizacja przez instytucje regionalne i krajowe przedsięwzięć mających
na celu poprawę dostępno ci komunikacyjnej Sądecczyzny

•

Moda na zdrowy styl ycia, blisko natury, z dala od miejskiego zgie ku

•

Szybko rosnąca ilo ć gospodarstw domowych posiadających dostęp do
Internetu

•

Wzrost

popytu

na

wyroby

wytworzone

tradycyjnymi

metodami,

regionalizmy i zdrową ywno ć
•

Programy wsparcia dla rolników gospodarujących w trudnych górskich
warunkach

•

Realizacja

przez

Województwo

Ma opolskie

projektu

z

zakresu

Królewskiego

Szlaku

regionalnego systemu informacji turystycznej
•

Zaawansowane

prace

nad

w ączeniem

Rowerowego do sieci EuroVelo

ZAGROŻENIA:
•

Kryzys na rynku europejskim i wiatowym

•

Konkurencja ze strony lepiej zorganizowanych i zagospodarowanych
terenów sąsiednich

•

Wysokie bezrobocie w powiecie nowosądeckim

•

Ograniczenia w dostępie do zewnętrznych

róde

finansowania

w

szczególno ci

inwestycji i przedsięwzięć
•

Niedoskona e

prawo,

czasoch onne

procedury,

dotyczące inwestycji
•

Zmienno ć prawa

•

Brak

oparcia

bud etu gminy

o dochody

w asne na

poziomie

umo liwiającym pe ną i na w a ciwym poziomie realizację zada
publicznych
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•

emigracja zarobkowa za granicę i do du ych miast oferujących lepsze
miejsca pracy i warunki zamieszkania

CELE STRATEGICZNE ODNOWY WSI MOSZCZENICA
NIŻNA:
Dzięki dokonanej analizie SWOT mo liwe by o wyznaczenie celów strategicznych
rozwoju so ectwa Moszczenica Ni na. Ich realizacja ma na celu poprawę warunków
ycia mieszka ców wsi.
Uwzględniając wnioski pochodzące z analizy SWOT planuje się następujące
kierunki rozwoju Moszczenicy Ni nej:
 budowa i modernizacja obiektów pe niących funkcje publiczne, spo ecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe,
 kszta towanie obszaru przestrzeni publicznej
 budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i związanej: o wietlenia,
chodników, miejsc parkingowych
 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w tym zbiorczej kanalizacji
oraz indywidualnych oczyszczalni cieków,
 rozwój

turystyki

i

promocja

so ectwa

w

kontek cie

jego

walorów

przyrodniczych,

Wskazane kierunki rozwoju Moszczenicy Ni nej wpisują się w następujące
cele strategiczne wsi:

Cel strategiczny I

Rozwój infrastruktury s u ącej integracji mieszka ców i
zagospodarowaniu czasu wolnego

Cel strategiczny II
II

Poprawa jako ci rodowiska naturalnego

Cel strategiczny
strategiczny III
III

Poprawa infrastruktury drogowej i dostępno ci
komunikacyjnej na terenie so ectwa
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Cel strategiczny IV.
IV.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój
rozwój oferty
spędzania czasu wolnego dla mieszka ców

Cel strategiczny V.
V.

Poprawa infrastruktury edukacyjnej

Cel strategiczny VI

Rozwój przedsiębiorczo ci i aktywno ci spo ecznej
mieszka ców

Cel strategiczny VII

Promocja wsi i rozwój oferty turystycznej so ectwa

Wskazane cele realizowane będą w szczególno ci przez opisane w kolejnym
rozdziale zadania inwestycyjne oraz aktywizujące spo eczno ć lokalną Moszczenicy
Ni nej
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNĄ NA LATA 2011-2020
Lp.
1.

Nazwa
Budowa zespo u sportoworekreacyjnego w
Moszczenicy Ni nej.

Cel
Poprawa jako ci

Przeznaczenie
Mieszka cy, tury ci

Harmonogram

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2011-2012

457 000

ród a finansowania

PROW

ycia
mieszka ców,

Bud et Gminy

podniesienie
atrakcyjno ci
turystycznej wsi
oraz jako miejsca
zamieszkania
2.

Budowa placu zabaw w
centrum Moszczenicy Ni nej

Poprawa jako ci

Mieszka cy, tury ci

2011

80 000

ycia

PROW
O IV LEADER

mieszka ców,

Bud et Gminy

stworzenie miejsca
rozrywki dla dzieci i
turystów
3

Stabilizacja osuwiska wraz z
odbudową drogi lokalnej Do
S owików

Poprawa jako ci
ycia,

Mieszka cy

2011

625 000

Bud et Gminy,
bud et pa stwa

bezpiecze stwa
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Lp.
4.

5

Nazwa

Cel

Przeznaczenie

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2011 - 2012

600 000

ród a finansowania

Modernizacja szko y

Podniesienie bazy

podstawowej

edukacyjnej,

Regionalny Program

(termomodernizacja…,

poprawa jako ci

Operacyjny

modernizacja boiska

oraz warunków

Bud et Gminy

sportowego

kszta cenia

Budowa kanalizacji sanitarnej Ochrona wód
powierzchniowych i

Uczniowie szko y

Harmonogram

Mieszka cy,
przedsiębiorcy

2016-2020

3 390 000

Ma opolski

Fundusz Spójno ci,
bud et Gminy,

gruntowych przed

Sądeckie

dalszym

Wodociągi, PROW

zanieczyszczaniem
powodowanym
przez
nieoczyszczone
cieki komunalne.
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Lp.
5.

Nazwa

Cel

Przeznaczenie
Mieszka cy,

Harmonogram

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2010-2020

1 000 000

ród a finansowania

Budowa indywidualnych i

Ochrona wód

grupowych oczyszczalni

powierzchniowych i

PROW, WFO iGW

gruntowych przed

Bud et Gminy,

cieków na terenach o
rozproszonej zabudowie

rodki prywatne

dalszym
zanieczyszczaniem

mieszka ców

powodowanym
przez
nieoczyszczone
cieki komunalne.
6.

7.

Przebudowa mostu na

Poprawa

Mieszka cy,

Moszczeniczance na g ównej

bezpiecze stwa w

u ytkownicy drogi

drodze powiatowej

ruchu drogowym

Odnowa centrum wsi

Poprawa estetyki

modernizacja drogi, budowa

wsi, podniesienie

chodnika, o wietlenia

jako ci ycia

ulicznego, budowa miejsc

mieszka ców oraz

Bud et Gminy,

parkingowych

atrakcyjno ci

Powiatu

turystycznej wsi

Nowosądeckiego
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2013-2016

800 000

Powiatowy Zarząd
Dróg,

PROW, MRPO
Mieszka cy

2013-2016

900 000

2014-2010;
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Lp.
8.

Nazwa
Modernizacja dróg gminnych,
odbudowa dróg po powodzi

Cel
Poprawa jako ci

Przeznaczenie
Mieszka cy

Harmonogram

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2011-2015

600 000

ród a finansowania

Bud et Gminy

ycia

MSWiA

mieszka ców,
zapewnienie
dojazdów do
budynków
mieszkalnych i pól
uprawnych,
poprawa warunków
inwestowania
9.

Modernizacja i rozbudowa

Poprawa

Mieszka cy

2010-2015

30 000

o wietlenia ulicznego

bezpiecze stwa

Bud et Gminy,

mieszka ców,

ENION SA

poprawa jako ci
ycia, oszczędno ć
energii i ochrona
rodowiska
naturalnego
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Lp.
10.
10.

Nazwa

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2013-2016

15 000

ród a finansowania

Wprowadzenie oznakowania

U atwienie

Tury ci, s u by

przysió ków, monta tablic

lokalizacji

ratownicze, firmy

informacyjnych oraz mapy

nieruchomo ci dla

kurierskie

wsi.

potrzeb

mieszka ców

mieszka ców,

w a cicieli

s u b ratowniczych

nieruchomo ci.

Bud et Gminy,
rodki w asne

go ci, dostawców,
doręczycieli itp.
11.

Budowa zabezpiecze w

Likwidacja

W a ciciele posesji

2012-2014

600 000

Regionalny Zarząd

korytach potoku

zagro enia

Gospodarki Wodnej,

Moszczeniczanka .

powodziowego ze

Bud et Gminy.

strony potoku.
12

Modernizacja budynku

Poprawa

Mieszka cy (dzieci i

przedszkola

warunków

rodzice…

2013-2015

400 000

Bud et gminy, rodki
prywatne

edukacyjnych
dzieci, poprawa
bezpiecze stwa
dzieci
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Lp.
13.

Nazwa

Cel

Przeznaczenie
Tury ci, mieszka cy

Harmonogram

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2011-2013

40 000

ród a finansowania

Oznakowanie i urządzenie

Zwiększenie

cie ek rowerowych (na

atrakcyjno ci

PROW , LEADER,

Lipiu… dojazdowych do

turystycznej wsi

Bud et Gminy.

Karpackiego Szlaku

dzięki poprawie

Rowerowego oraz

infrastruktury

prowadzących od szlaku do

turystycznej.

miejsc widokowych.
14.

Rozwój dzia alno ci

Poszerzenie

dziecięcego Zespo u

czynnego i

PROW, LEADER,

Regionalnego

biernego udzia u

Bud et Gminy

Moszczeniczanie

Mieszka cy, tury ci

2010-2020

90 000

mieszka ców w
yciu kulturalnym
oraz dba o ci o
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego.
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Lp.
15.

Nazwa

Cel

Przeznaczenie
Mieszka cy

Harmonogram

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2011-2012

40 000

ród a finansowania

Utworzenie zespo u

Poszerzenie

muzycznego

czynnego i

PROW, LEADER,

Dętej przy OSP w

biernego udzia u

Bud et Gminy

Moszczenicy Ni nej

mieszka ców w

Orkiestry

yciu kulturalnym
oraz dba o ci o
zachowanie
dziedzictwa
kulturowego.
16.

Szkolenie mieszka ców w

Rozwój turystyki

Mieszka cy

2011-2015

15 000

zakresie agroturystyki,

wiejskiej,

PROW, Leader,

przedsiębiorczo ci oraz

agroturystyki oraz

Program Operacyjny

produkcji zdrowej ywno ci

produkcji zdrowej

Kapita Ludzki

ywno ci dla
stworzenia
dodatkowych
róde dochodów
gospodarstw
rolnych.
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Lp.
17.

Nazwa

Cel

Promocja walorów

Zwiększenie liczby

krajobrazowych,

turystów

przyrodniczych i kulturowych

odwiedzających

wsi.

wie - wzrost

Przeznaczenie

Tury ci, mieszka cy

Harmonogram

Szacunkowa

realizacji

warto
warto ć (z …

2011-2020

30 000 z

ród a finansowania

PROW, LEADER

dochodów
mieszka ców z
turystyki.
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OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCEGO
NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA
JEGO POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

W Moszczenicy Ni nej tereny o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszka ców zlokalizowane są wzd u

g ównej osi miejscowo ci, którą stanowi

droga powiatowa biegnąca doliną potoku Moszczeniczanka. Na d ugo ci 2
kilometrów, rozpoczynając od granicy z so ectwem Moszczenica Wy na, wyró nić
mo na cztery zasadnicze punkty, które ze względu na swoje cechy sprzyjają
spotykaniu się mieszka ców i nawiązywaniu kontaktów spo ecznych:
a… Szko a Podstawowa oraz jej otoczenie
b… Remiza stra acka oraz jej otoczenie
c… Ko ció parafialny pw. w. Miko aja Biskupa oraz jego otoczenie
d… Tereny rekreacyjno-sportowe na Gliniku oraz teren przedszkola
a… Szko a Podstawowa ze względu na swoją funkcję jest codziennym miejscem
spotka

najm odszych mieszka ców so ectwa. Znajduje się w po udniowo

zachodniej czę ci so ectwa, tu

przy granicy z Moszczenicą Wy ną. Tutaj

tak e spotykają się rodzice podwo ący dzieci do szko y. Szko a w coraz
większym stopniu staje się miejscem spotka

doros ych mieszka ców

so ectwa, poprzez m.in. organizację zebra wiejskich a tak e kursów i szkole
dla doros ych. Rodzice spotykają się tak e podczas wywiadówek oraz
okoliczno ciowych spotka .
b… Kolejnym punktem o funkcjach integracyjno-spo ecznych jest okolica remizy
Ochotniczej Stra y Po arnej. Nowy, bardzo dobrze utrzymany budynek jest
miejscem

spotka

mieszka ców.

W

jego

bezpo rednim

sąsiedztwie

zlokalizowany jest obszerny, utwardzony parking, zdolny pomie cić licznych
go ci organizowanych tutaj wesel, studniówek, itp. W bezpo redniej blisko ci
znajduje się ubojnia pa stwa Mikulców oraz sklep. W bezpo rednim pobli u
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tego miejsca, na terenie stanowiącym w asno ć Gminy Stary Sącz, w
najbli szej przysz o ci powstanie plac zabaw dla dzieci.
c… Kolejnym miejscem jest Ko ció parafialny

w. Miko aja. Tutaj najliczniej i

najbardziej regularnie spotykają się mieszka cy Moszczenicy Ni nej oraz
sąsiadującej z nią Moszczenicy Wy nej. W otoczeniu ko cio a zlokalizowany
jest niewielki parking oraz przystanek autobusowy. Tu tak e jest najlepsze
miejsce na tablicę og osze . Na tym odcinku droga powiatowa posiada
chodnik zwiększający bezpiecze stwo uczestników ruchu drogowego. W
bezpo rednim sąsiedztwie zlokalizowany jest o rodek konferencyjny

W

Moszczenicy u Pasonia udostępniający tak e miejsca noclegowe.
d… Na przeciwleg ym kra cu Moszczenicy Ni nej, Na Gliniku , znajduje się
miejsce wykorzystywane tradycyjnie przez mieszka ców dla potrzeb sportu i
rekreacji. Znajdują się tutaj prowizoryczne, trawiaste boiska do pi ki no nej
oraz do siatkówki. Tradycje wykorzystania tego miejsca do uprawiania sportu
sięgają kilkudziesięciu lat. Kiedy na bazie obiektu funkcjonowa Ludowy Klub
Sportowy GLINIK. W ostatnim czasie intensywno ć wykorzystania miejsca
zmala a

co ma związek z jako cią infrastruktury bardzo odbiegającą od

wspó czesnych

standardów.

Problemem

jest

zw aszcza

k opot

z

odprowadzaniem wód opadowych, który na d u sze okresy wy ącza obiekt z
u ytkowania po obfitych opadach. Aby zachować tradycyjny charakter tego
miejsca, niezwykle przyczyniający się nie tylko do utrzymania sprawno ci
fizycznej mieszka ców, ale tak e niezwykle sprzyjający tworzeniu więzi
spo ecznych, miejsce to potrzebuje inwestycji. Dlatego zaplanowano budowę
kompleksu nowoczesnych boisk: wielofunkcyjnego oraz do pi ki siatkowej, a
tak e towarzyszącego mu placu zabaw. Takie rozwiązanie pozwoli na
stworzenie miejsca, w którym spotykać się będą ca e rodziny, znajdując
dogodne miejsce do nawiązywania oraz rozwijania kontaktów spo ecznych.
Tym bardziej,

e w bezpo rednim sąsiedztwie boisk zlokalizowana jest

ogólnodostępna wiata rekreacyjna

tradycyjne miejsce spotka mieszka ców

na ognisku czy przy grillu. Nieopodal jest tak e niepubliczne przedszkole,
którego wychowankowie korzystać będą mogli z ogólnodostępnego placu
zabaw.
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Boisko na Gliniku –jesień 2010

Wiata rekreacyjna –jesień 2010
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