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WPROWADZENIE
„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 stanowiącą 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

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 ludzi, podpowiadające możliwość przeniesienia się na
obszary wiejskie , oferujące lepsze warunki mieszkaniowe, czyste środowisko i większe
bezpieczeństwo w tym przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.
Wypracowana w Bawarii , Badeni- Wittembergii i Hestii koncepcja rozwoju obszarów wiejskich
ma na celu harmonizację procesów ożywienia gospodarczego, wzrostu dochodów i konsumpcji
indywidualnej z równoczesną ochroną i wzmocnieniem przyrodniczej i kulturowej sfery
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funkcjonowania obszarów wiejskich.
Poprzedziły ją próby przeniesienia wzorców życia miejskiego na wieś, co jak się szybko okazało
przyniosło skutki uboczne w postaci zaniku tożsamości mieszkańców wsi i zniszczenia krajobrazu.
Niestety, również w Polsce nie ustrzegliśmy się tych błędów .
W 1994 roku została przyjęta „Strategia dla Wiejskiej Europy”, w której określono trzy
podstawowe zasady:
- traktowania na równi spraw ludzi i środowiska, zarówno środowiska naturalnego jak i
kulturowego
- silnego nacisku na współpracę wszystkich podmiotów życia społecznego (administracji rządowej,
samorządowej i mieszkańców) dla opracowania dobrych projektów rozwoju lokalnego
- jak najszerszego zaangażowania społeczności i zasobów lokalnych w proces odnowy wsi
W tym duchu, w duchu „Strategii dla Wiejskiej Europy”, przy absolutnym poszanowaniu
roli Społeczności Wsi opracowany został

Plan Odnowy Miejscowości Barcice
Służyły temu kilkakrotne spotkania z mieszkańcami i liderami wsi, które miały miejsce jeszcze w
2006 roku. Zostały powtórzone w marcu 2009 roku dla uaktualnienia zasobów oraz weryfikacji
poglądów i oczekiwań mieszkańców w zakresie rozwoju na najbliższe kilkanaście lat.

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

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI BARCICE
Wieś położona na południe od Starego Sącza ulokowana wzdłuż drogi krajowej Nowy Sącz –
granica Państwa częściowo w dolinie Popradu, częściowo na okolicznych wzgórzach. Zabudowa
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wsi, a także pola uprawne wcinają się głęboko w rozległe lasy okrywające grzbiety pasma
Jaworzyny Krynickiej jednego z dwóch tworzących Beskid Sądecki.
Wieś leży w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a znacząca część zabudowy wsi
ulokowana jest nad rzeką Poprad stanowiącą korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej z
bogactwem siedlisk i nisz ekologicznych – drogę migracji zwierząt i roślin.
Urozmaicona rzeźba terenu powoduje zróżnicowanie warunków klimatycznych. Różnice wysokości
wpływają na rozkład temperatury (różnice sięgają kilku stopni) i opadów. Na południowych
nasłonecznionych stokach pokrywa śnieżna utrzymuje się do dwóch tygodni krócej niż na
północnych. Dominującym kierunkiem wiatrów jest południowy, tzw. wiatry “ryterskie”, wiejące
wzdłuż doliny Popradu.

fot. J. Migacz

Pierwsze wzmianki o Barcicach pochodzą z XIII wieku. Była to osada położona przy szlaku
popradzkim prowadzącym na Węgry, wymieniona w dokumencie z 1280 roku którym św. Kinga –
żona Bolesława Wstydliwego przekazała na rzecz klasztoru ss. Klarysek w Starym Sączu 28 wsi.
W okresie XXVI – XXVIII wieku Barcice wchodziły w skład dzierżawy, do której należało kilka wsi
położonych w dolinie Dunajca. W tym czasie wieś słynęła z chowu koni, istniał tu browar i dwie
karczmy.
W olbrzymim pożarze w 1882 roku spłonęła prawie całą wieś. W czasie I wojny światowej przez
Barcice przemieszczały się wojska rosyjskie i austriackie, a pamiątką po toczących się tu bitwach
jest cmentarz wojskowy.
Barcice są wsią dużą zajmującą powierzchnię 9,4 km2.Od strony północnej wieś graniczy z
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wioskami Popowice, Barcice Dolne i Moszczenica Niżna, od zachodu z Przysietnicą. Od południa
i wschodu z Wolą Krogulecką oraz gminą Rytro.

Wieś charakteryzuje się w około 40% zabudową przysiółkową mocno rozproszoną
posiadającą dobre warunki dla rozwoju agroturystyki. Silne są tu tradycje letniskowe. Grunty

rolne niemal w całości stanowią własność prywatną, mocno rozdrobnioną zarówno pod
względem własności jak i ilości działek. Sytuacja demograficzna wsi jest korzystna.
Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców rośnie w tempie 5% rocznie. Pomimo
spadku tempa wciąż utrzymuje się dodatnie saldo migracji. Wzrost ilości mieszkańców następuje
głównie dzięki zwiększonej liczbie urodzeń. Przyrost naturalny w roku 2009 wyniósł 3,9%, ¼
ludności stanowią osoby wieku do 18 lat.
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Liczba mieszkańców ogółem

2 512

2 545

2 554

Urodzenia

21

35

35

Zgony

17

27

25

Wymeldowania

13

3

13

Zameldowania
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31

19
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Grupy wiekowe

Kobiety

Mężczyźni

Razem

0 - 6 lat

86

122

198

7 - 17 lat

218

216

434

18 – 60 lat

716

-

716

18 - 65 lat

-

855

855

Powyżej 60 lat

233

-

233

Powyżej 65 lat

-

118

118

1253

1301

2554

Razem

Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi ogółem 61,5%, w tym kobiet 57,1%, mężczyzn
65,7%. Zwraca uwagę znacząca przewaga liczby mężczyzn w ogólnej liczbie mieszkańców a
także w najmłodszej grupie wiekowej (0-6 lat).
Bardzo wysoka jak dla obszarów wiejskich jest gęstość zaludnienia
wynosząca 271 mieszkańców na km2.

OPIS OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA WSI:
Wieś posiada wyraźnie zaznaczone centrum.
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fot. J. Migacz

Na niedużej przestrzeni zamykającej się w obrębie drogi krajowej nr 87 i odchodzącej od niej drogi
powiatowej w kierunku Woli Kroguleckiej oraz linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna mieści się cała
infrastruktura społeczna i usługowa, w tym:
• Zespół Szkół w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
• Dwa przedszkola
• Kościół Wniebowzięcia Matki Boskiej
• Placówka Poczty Polskiej
• Ośrodek Zdrowia w Barcicach
• Remiza OSP mieszcząca świetlicę wiejską
• Stadion sportowy LKS BARCICZANKA
• Obiekty handlowe i restauracja
• Przystanek kolejowy i autobusowy
• Placówka Banku Spółdzielczego
• Leśniczówka
Obszar obejmujący działki 301, 309 stanowiące własność Gminy oraz działkę 300/8 własności
Skarbu Państwa będące we władaniu Nadleśnictwa Stary Sącz, przejęta w użytkowanie przez
Gminę Stary Sącz. Na tym obszarze o powierzchni 1,295 ha będzie realizowany projekt „Przystań
na karpackim szlaku rowerowym wraz z zapleczem rekreacyjnym w Barcicach”.
Aktualnie w obszarze realizowane są prawie wszystkie funkcje rezydencjonalne wsi oprócz funkcji
rekreacyjnych.

OPIS PROJEKTU:
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„Przystań na Karpackim Szlaku Rowerowym wraz z zapleczem
rekreacyjnym w Barcicach”
- projekt planowany do realizacji przy wsparciu z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Barcice – wieś położona
granicach samego Parku

w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego a częściowo w

stanowi teren niezwykle atrakcyjny pod względem krajobrazowym,

przyrodniczym i kulturowym, dzięki czemu posiada znaczący potencjał turystyczny zwłaszcza dla
turystyki aktywnej. Niestety ten potencjał nie jest wykorzystywany w stopniu zadawalającym. Jedną
z przyczyn jest brak infrastruktury turystycznej. Przebiegający przez wieś Karpacki Szlak
Rowerowy liczy na całej długości 133 km i biegnie historycznym szlakiem handlowym z Węgier do
Wieliczki i Krakowa. W niedalekiej przyszłości może zostać włączony do tworzonej sieci Euro Velo.
Projekt „Przystań na Karpackim szlaku rowerowym wraz z zapleczem rekreacyjnym”, zaspokoi
potrzeby społeczne w dwóch ważnych obszarach: stworzy infrastrukturę turystyczną dla turystów
przemierzających szlak rowerowy, a także wypełni ważne dla mieszkańców funkcje jakimi są
rekreacja i miejsce spotkań.
Projekt zagospodarowania obejmuje działki oznaczone numerami: 301,309,300/8,

na których

wykonane zostaną:
−

Budynek zaplecza sanitarnego wraz ze zbiornikiem na ścieki,

−

Parkingi: rowerowy i samochodowy

−

Zadaszone miejsce do grillowania

−

Urządzone miejsce do rozpalenia ogniska

−

Plac zabaw dla dzieci

−

Ciągi pieszo – rowerowe m. in. dla nauki jazdy na rowerach wraz ze zjazdem z drogi
gminnej, którą przebiega szlak rowerowy

−

Oświetlenie parkowe

−

Ogrodzenie terenu mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci, pojemniki na
odpadki, tablice informacyjne, itp.

−

Przyłącza: elektryczny i wodny

−

Zieleń ozdobna

Na terenie przystani przewidziano miejsce do ustawienia przenośnej sceny dla realizacji
przedsięwzięć kulturalnych. Obiekt będzie funkcjonował od wiosny do jesieni z wyłączeniem
okresu zimowego. Zapewniona zostanie dostępność dla osób niepełnosprawnych. Realizacja
projektu przyczyni się również do większej integracji wsi, gdyż powstanie atrakcyjne miejsce
spotkań mieszkańców.
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- 10,

11, 12, 13 - parkingi i drogi wewnętrzne,

- 16 – ciągi pieszo- rowerowe,

- 17,18 - ciągi piesze,

- 7,9 - powierzchnie utwardzone kamieniem,

- 8- plac zabaw dla dzieci,

- 1,2,3- zaplecze sanitarne,

- 6 - grill

- 5-

parking rowerowy

- 19 - ławki

- 20 -

kosze na odpady

- 21- oświetlenie parkowe

Projekt realizowany będzie na obszarze 1,295 ha , a jego koszt całkowity wyniesie 866 007,13 zł.
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INWENTARYZACJA ZASOBÓW- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Zasoby przyrodnicze
Zasoby przyrodnicze są niewątpliwie mocną stroną południowej i wschodniej części wsi. Jej
środkowa część najbardziej zurbanizowana i najgęściej zaludniona leży w dolinie Popradu. Rzeka
ta rozdziela Beskid Sądecki na pasmo Jaworzyny Krynickiej i pasmo Radziejowej.
Cała wieś leży w otulinie, zaś jej wysunięte najbardziej na południe i wschód fragmenty w
granicach Popradzkiego Parku Narodowego.
Istniejący od 1987 roku Popradzki Park Krajobrazowy obejmuje dwa najważniejsze pasma Beskidu
Sądeckiego – pasmo Radziejowej i pasmo Jaworzyny. Jest jednym z najcenniejszych terenów
Polski pod względem bogactwa zasobów przyrodniczych. Jego powierzchnia wynosi 54 tys. ha, z
czego prawie 70% zajmują lasy.
Piękno krajobrazu Popradzkiego Parku Krajobrazowego będące dziedzictwem minionych epok
geologicznych, różnorodnych czynników naturalnych i działalności człowieka jest największym
bogactwem.

Fot. J. Migacz
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Rolnictwo
Funkcjonuje 165 gospodarstw rolnych (pow. 1 ha) i 157 działek rolnych
użytki rolne zajmują powierzchnię 461.27 ha
Użytkowanie gruntów i zasiewy
Lp.

Wyszczególnienie

Powierzchnia

W tym

ogółem – ha

gospodarstwach

Uwagi

rolnych
1

Powierzchnia ogólna

939.52

628,96

2

Użytki rolne

461,27

383,80

3

Grunty orne

306,48

246,23

4

Sady

1,78

1,28

5

Użytki zielone

153,01

136,29

6

Powierzchnia zasiewów

182,75

157,37

117,72

103,77

w tym:
- zboże ogółem
w tym:
- pszenica

39,16

- ziemniaki

43,28

34,36

- warzywa

2,63

1,63

- truskawki

0,35

0,22

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego = 3,16
w tym użytków rolnych = 2,33
Stan pogłowia zwierząt gospodarskich na terenie wsi Barcice:
Bydło ogółem

157 szt.

w tym krowy

123 szt.

Trzoda chlewna

79 szt.

Owce

4 szt.
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Rolnictwo we wsi Barcice jest bardzo rozdrobnione, zlokalizowane częściowo na obszarze
doliny Popradu, głównie zaś na wznoszących się ponad doliną wzgórzach, gdzie warunki
gospodarowania są bardzo trudne.
Duże spadki terenu, małe działki, bliskość lasów i związana z tym penetracja pól przez zwierzynę
leśną powodują, że coraz więcej gruntów rolnych wypada z produkcji – zwiększa się
zainteresowanie zalesianiem gruntów rolnych.
Produkcja prowadzona jest metodami ekstensywnymi chów zwierząt jest rozproszony (jedna
sztuka duża przypada na ponad 2,5 ha użytków rolnych), bardzo niskie jest zużycie nawozów
mineralnych. Wszystko to powoduje, że oddziaływanie produkcji rolnej na środowisko naturalne
jest znikome, a produkowana żywność ma wysokie walory jakościowe i zdrowotne.
Blisko 85% gospodarstw produkuje żywność wyłącznie na potrzeby własne. Produkcję towarową
stanowią głównie żywiec wołowy i wieprzowy w niewielkim zakresie mleko, owoce i warzywa.
Funkcjonują tu trzy gospodarstwa agroturystyczne, i jedno gospodarstwo posiadające atest
Ekolandu- produkcji żywności ekologicznej.

Infrastruktura techniczna
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Wieś posiada własny wodociąg wybudowany w 1976 roku i rozbudowany w latach
osiemdziesiątych. Wodociąg korzysta z lokalnego ujęcia wody (4 studnie wiercone) o wydajności
39,9 m3/h. Aktualnie eksploatowana jest jedna studnia o wydajności 96 m3
Wodociąg dostarcza wodę do czterech miejscowości, tj. Barcice Górne, Barcice Dolne, Stary Sącz
– osiedle Cyganowice oraz Popowice.
Łączna liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez wodociąg wynosi 644. Długość sieci
rozdzielczej wynosi 9,7 km, przyłączy 6 km. Do wodociągu przyłączonych jest 372 nieruchomości z
terenu Barcic.
Wodociąg administrowany jest przez Spółkę „Sądeckie Wodociągi” mającą siedzibę w Nowym
Sączu. Wodociąg obsługuje część wsi nie obejmuje swym zasięgiem przysiółków zlokalizowanych
na wzgórzach i za Popradem.
Duża część mieszkańców zamieszkująca 183 nieruchomości korzysta z lokalnych wodociągów
indywidualnych i grupowych, a 43 nieruchomości posiadają inne źródła zaopatrzenia w wodę.
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Barcice nie posiadają infrastruktury służącej do odbioru i oczyszczania ścieków. W
opracowanym “Programie gospodarki ściekowej” do skanalizowania przewidziano tereny
zabudowane wzdłuż drogi krajowej oraz tereny za Popradem. Szacuje się, że 65 – 68%
gospodarstw domowych uzyska dostęp do zbiorowej kanalizacji sanitarnej, pozostałe 32 – 35%
przewidziane jest do zastosowania rozwiązań indywidualnych lub grupowych.
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Wieś korzysta z gminnego składowiska odpadów w Starym Sączu, objęta jest również
odbiorem odpadów segregowanych przez wybraną w drodze przetargu firmę. Odbiór odpadów
odbywa się 5 razy w roku.
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Długość sieci gazowej wynosi 16 km, a ilość przyłączonych budynków 268, co oznacza, że
z gazu przewodowego korzystają tylko mieszkańcy 53% ogólnej ilości budynków.
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Wieś posiada placówkę pocztową. Sieć teletechniczna stanowi własność TP SA. Do sieci
podłączonych jest 422 abonentów, co oznacza, że 67% gospodarstw domowych korzysta z
telefonii stacjonarnej.
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Na układ drogowy wsi składają się:
−

droga krajowa nr 970

−

dwie drogi powiatowe:

−

−

Barcice – Wola Krogulecka – o długości 3,7 km

−

Barcice – Przysietnica – o długości 4,3 km

dziewięćdziesiąt dróg gminnych o łącznej długości 37,5 km. Zajmują one powierzchnię 15,61
ha. Tak duża ilość dróg wynika ze skomplikowanej rzeźby terenowej i rozdrobnienia użytków
rolnych.
Z podanej wyżej ilości dróg nawierzchnię:
−

asfaltową posiada 6,42 km,

tj. 17,25 %

−

żwirową posiada

29,26 km,

tj. 77,75 %

−

gruntową posiada

1,77km,

tj. 5 %
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Wieś posiada dobrze zorganizowaną komunikację lokalną. Trasy przebiegają po drodze
krajowej i drogach powiatowych, a obsługiwane są przez: MPK Nowy Sącz, PPKS, Komunikację
Miasta i Gminy Piwniczna, Prywatne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne p. Kaczmarka.
−

linia autobusowa MPK - Nowy Sącz – Przysietnica

−

linia autobusowa MPK - Nowy Sącz – Rytro

−

linia autobusowa PKS Nowy Sącz – Piwniczna

−

linia autobusowa PKS Nowy Sącz – Rytro

Autobusy tych linii zapewniają komunikację, tj. Połączenie ze Starym Sączem – siedzibą gminy,
Nowym Sączem – siedzibą powiatu w godzinach od 5.00 do 20.00.

Przez wieś przebiega linia kolejowa łącząca Kraków, Tarnów, Nowy Sącz z Krynicą i kolejowym
przejściem granicznym w Muszynie.
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Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością komunalną wynosi 25,29 ha
w tym:
−

grunty rolne i pastwiska

−

grunty zabudowane

−

złoża piaskowca

−

drogi

1,65 ha

−

las mienia gminnego

9,52 ha

8,27 ha
2,96 ha (szkoła, stadion)
11,08 ha

Powierzchnia dróg obejmuje tylko drogi skomunalizowane, gdyż całkowita powierzchnia dróg
gminnych wynosi 15,61 ha.
Maksymalna miąższość drewna do pozyskania z lasu mienia gminnego w okresie 10-lecia wynosi
192 m3.
Zasobność grubizny brutto na całej powierzchni wynosi 1547 m3.
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Infrastruktura społeczna
O
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Barcice są siedzibą Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Obie szkoły mieszczą się w
kompleksie szkolnym zmodernizowanym w ciągu ostatnich lat.
W Szkole Podstawowej uczy się 332 uczniów w 13 oddziałach w klasach 1 – 6. Zatrudnionych jest
29 nauczycieli. Zajmuje budynek o powierzchni 238 m2, w którym znajduje się 12 sal lekcyjnych.
Szkoła dysponuje m. in. pracownią komputerową, sprzętem nagłaśniającym i multimedialnym. W
szkole prowadzona jest biblioteka i izba regionalna.
Przy szkole działa:
−

Zespół Regionalny Pieśni i Tańca “BARCICZOKI” - istnieją 2 lata

−

chór szkolny

−

zespół instrumentalny

−

kółka: plastyczne,
regionalne, przyrodnicze,

−

językowe, regionalne,
polonistyczne,
ortograficzne,

−

klub informatyczy

−

Szkolny Klub Europejski

Osiągnięcia uczniów:
−

fot. Archiwum ZS Barcice

najwyższa nagroda dla jednego ucznia (pobyt w Dani w Legolandzie) w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym KANGUR

−

zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego olimpiady matematyczno – przyrodniczej (2005r.)

−

uczniowie zajmują wysokie miejsca w powiatowych, gminnych zawodach sportowych głównie w
biegach przełajowych, sztafetowych. Szkoła nawiązała współpracę ze słowacką szkołą w
miejscowości Hniezdne.
W ramach współpracy następuje wymiana
grup uczniowskich, które uczestniczą w
różnych

przedsięwzięciach

promujących

wiedzę, kulturę, zdrowy styl życia, itp.
Szkoła corocznie organizuje Rodzinny
Festyn środowiskowy
“Żyj zdrowo”; wydaje gazetkę szkolną,
organizuje uroczystości szkolne i
środowiskowe (np. dzień matki, dzień babci, dziadka, święto niepodległości ).
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Fot. J. Migacz

Nauczycielka ze szkoły opracowała i wydała monografię “Barcice na sądeckiej ziemi”.
W Gimnazjum uczy się 199 uczniów w 8 oddziałach – zatrudnionych jest 23 nauczycieli.
Gimnazjum ma do dyspozycji 4 sale lekcyjne, pracownię komputerową i gabinet fizyczny.
Wspólnym obiektem dla obu szkół jest mała hala sportowa.
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Barcicach

funkcjonuje

Samodzielny

Niepubliczny

Zakład

Opieki

Zdrowotnej

zabezpieczający opiekę lekarską dla wsi Barcice, Barcice Dolne, Przysietnica i Wola Krogulecka,
w którym działają następujące podmioty:
- NZOZ „Medyk”
- Praktyka Grupowa Pielęgniarek Środowiskowych „Lider”,
- Gabinet Stomatologiczny,
Podmioty te zatrudniają łącznie:
−

trzech lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,

−

dwie pielęgniarki stacjonarne,

−

dwie pielęgniarki środowiskowe,

−

jedną pielęgniarkę szkolną,

−

jedną położną środowiskową.

str. 17

Plan Odnowy Wsi Barcice Górne
Przychodnia stomatologiczna zatrudnia:
−

dwóch lekarzy stomatologów,

−

higienistkę stomatologiczną.

Poradnia rehabilitacyjna zatrudnia:
−

lekarza specjalistę,

−

pięciu magistrów rehabilitacji,

−

technika fizjoterapeutę.

W budynku Ośrodka Zdrowia funkcjonuje apteka.

Kultura i dziedzictwo kulturowe
Na terenie wsi Barcice znajduje się szereg zabytków – są to wyłącznie obiekty sakralne.
Kościół

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Jest

typową budowlą eklektyczną. Wewnątrz znajdują się wykonane w latach 1901 – 1903 stalle, dwa
pięknie rzeźbione konfesjonały, balustrada i ambona. Organy pochodzą z roku 1905, a jeden z
dzwonów pamięta czasy Zygmunta Starego.
Wewnątrz świątyni znajdują się m.in. trzy zabytkowe ołtarze z wcześniejszego kościoła
drewnianego, który spłonął w 1882 r. Późnorenesansowy (ok. 1600 r.) ołtarz główny ma charakter
tryptyku w ramie architektonicznej. W polu środkowym umieszczony jest renesansowy obraz
„Wniebowzięcie NMP”
malowany na desce. Na
skrzyniach znajdują się obrazy
dwustronne – na awersach
Matka Boska z Dzieciątkiem
wśród chóru świętych dziewic,
Chrystus wśród apostołów,
Ojcowie Kościoła oraz święci
biskupi, a na rewersach scena
zwiastowania (ok. 1470-1480).
Należące do ołtarza
tabernakulum ozdobione jest
wizerunkami: Chrystusa
Eucharystycznego na
drzwiczkach oraz świętych
Piotra I Pawła po bokach.
fot. J.Migacz

Dwa ołtarze boczne są barokowe (2 poł. XVII Magdaleny, św. Sebastiana, św. Mikołaja, św. Klary i
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św. Mikołaja obdarowującego. Kolejne dwa ołtarze boczne powstały w 1906 i 1924 r. Cenny krzyż
z Panem Jezusem, tzw. Pasyjka, pochodzi z 1603 r. (został odnowiony w 1890 r.). Kute drzwi do
zakrystii pochodzą prawdopodobnie z zamku ryterskiego.
We wsi jest kilka piwnic kamiennych, liczących sobie około

lat, a także cmentarz wojenny

z I wojny światowej (nr 347), ze ściana pomnikową stanowiącą jednocześnie mur zewnętrzny
cmentarza parafialnego oraz niskimi cokolikami z krzyżami i tabliczkami imiennymi na polach
grobowych. Do obiektów zabytkowych należą także kapliczki wzniesione w połowie XIX wieku,
kapliczka Pana Jezusa Miłosiernego przy cmentarzu oraz kapliczka Męka Pańskiej przed
kamieniołomem. Z początku XX wieku pochodzi kapliczka – grobowiec księży barcickich

z

ołtarzem wykonanym z drewna około połowy XIX wieku.

Działalność kulturalna w Barcicach prowadzona jest w kilku obiektach. W świetlicy wiejskiej działa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ( nauka gry na instrumentach muzycznych) , odbywają się spektakle
teatralne(m.in. występy w ramach Starosądeckiego Przeglądu Teatrzyków dziecięcych), koncerty,
występy grup kolędniczych ( wielokrotnie nagradzanych w przeglądach regionalnych), imprezy i
zabawy okolicznościowe, zajęcia plastyczne i inne zajęcia świetlicowe oraz akcje charytatywne.
W latach 2003-2007 w kościele parafialnym w Barcicach odbywały się koncert v w ramach
renomowanego Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej , z udziałem m.in. Chóru Gloria z
Ukrainy, Kwartetu Ritornello i Vlatislava Matouska

z Czech oraz zespołów Chorus Minor ze

Słowacji , Gudower, Psalter – Ensemble St.Marien z Niemiec

i Les Violons de Versailles z

Francji.
Dużą rolę w zakresie upowszechniania kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego odgrywa
parafia rzymsko – katolicka. W domu „Św. Józefa” odbywają się m.in. koncerty artystów polskich
teatrów muzycznych. Parafia jest również wydawcą kwartalnika „Orantka”, który dokumentuje
ważne wydarzenia z życia wsi i jej mieszkańców.
W obiekcie tym działa przedszkole Sióstr Karmelitanek, które aktualnie realizuje projekt
„Dobry

start

–

podniesienie

atrakcyjności edukacji

przedszkolnej”

współfinansowane

z

Europejskiego Funduszu Społecznego.
W szkole znajduje się

izba regionalna, która powstała w 1995 roku. Znajdują się tu

przedmioty codziennego użytku, narzędzia rolnicze, sprzęt sportowy, a także zdjęcia pochodzące z
XIX wieku, stare kroniki harcerskie.
Izba powstała przy wsparciu Województwa Małopolskiego projektu “Bliższe Ojczyzny –
Małopolska”.
W życiu kulturalnym wsi znaczącą rolę odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna, która blisko
współpracuje z mieszkańcami słowackiej wsi Hniezdne na Słowacji.
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Sport, rekreacja, wypoczynek
Wieś Barcice posiada stadion sportowy, na którym zlokalizowane są:
−

boisko do piłki nożnej o wymiarach 108 x 65m

−

2 boiska do piłki nożnej treningowe

−

Boisko asfaltowe do piłki ręcznej

−

boisko do siatkówki

−

małe boisko treningowe dla trampkarzy

−

zadaszoną trybunę mieszczącą 500 osób

−

“część lekkoatletyczną” z bieżnią 120 m

−

budynek administracyjny, szatnie, natryski, toalety

Obiekt użytkowany jest przez „Ludowy Klub Sportowy Barciczanka” - posiadający tylko sekcję piłki
nożnej w której trenuje 35 seniorów, 30 juniorów i 50 trampkarzy, łącznie 115 zawodników.
Seniorzy biorą udział w rozgrywkach klasy A, a juniorzy i trampkarze w III lidze.

Mała hala sportowa zlokalizowana przy kompleksie szkolnym posiada wymiary areny 18 x
36 m mieszczącej dwa boiska do siatkówki, boiska do koszykówki oraz piłki ręcznej. Ponadto hala
dysponuje widownią na 105 miejsc siedzących stałych.
Przy szkole Podstawowej działa Szkolny Klub Sportowy.

Turystyka
B
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Na terenie Barcic funkcjonuje Ośrodek rekreacyjny pod nazwą „Rezydencja Las Vegas”, który
posiada 90 miejsc noclegowych całorocznych w pokojach 2- 3-4 osobowych, salę bankietowa na
200 osób, parking.

Na terenie wsi działają trzy gospodarstwa agroturystyczne oferujące 36 miejsc noclegowych w 13
pokojach.

str. 20

Plan Odnowy Wsi Barcice Górne

S
SZZLLA
AK
KII TTU
UR
RY
YS
STTY
YC
CZZN
NE
E ZZN
NA
AK
KO
OW
WA
AN
NE
E::

−

Karpacki Szlak Rowerowy (czerwony) –
na odcinku 5,5 km przebiega drogami
gminnymi przez najbardziej malowniczą
południowo – wschodnią część wsi

−

szlak pieszy (niebieski) – na Makowicę z
Barcic 3,45 godz.

−

szlak pieszy (zielony) – na Wdżary Niżne
z Barcic 2,45 godz.

Działalność gospodarcza
W rejestrze UMiG figurują 93 podmioty gospodarcze
Ilość podmiotów wg przedmiotu działalności:
−

handel w obiektach stałych – 14

−

usługi transportowe – 8

−

usługi remontowo – budowlane – 33

−

usługi leśne – 5

−

usługi pozostałe – 33
(gastronomia, stolarstwo, elektromechanika, wynajmowanie się do pracy w charakterze
kierowcy, usługi krawieckie, usługi medyczne)
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Bogactwa naturalne
Barcice posiadają złoża piaskowca, na którym do roku 1991 działał duży zakład wydobycia i
przerobu piaskowca. W roku 1992 złoże zostało przekazane gminie i weszło w skład mienia
komunalnego. Od tego czasu działa tu Zakład Kamienia Budowlanego “Skalnik” Sp. z o. o. zajmujący się produkcją materiałów budowlanych z piaskowca (okładziny, schody, nagrobki, itp.).
Zakład eksploatuje część złoża – powierzchnia dzierżawionego terenu wynosi 3,5 ha.

Od roku 2004 na terenie kopalni działa drugi podmiot gospodarczy – Zakład Budowlany
SZAREK. Powierzchnia dzierżawionego przez Zakład terenu wynosi 7,58 ha. Zakład zamierza
eksploatować złoże położone w obrębie wydzierżawionej nieruchomości z przerobem na kruszywa
i galanterię kamieniarską.

fot. J. Migacz
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ANALIZA SWOT - OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I
ZAGROŻEŃ.
Mocne strony
• Położenie geograficzne przy wjeździe do doliny Popradu i Popradzkiego Parku
Krajobrazowego
• Wielkość wsi decydująca o dużym potencjale intelektualnym i gospodarczym dużej
liczby mieszkańców – wysoki odsetek ludzi młodych
• Ponadprzeciętne walory przyrodnicze i krajobrazowe
• Zasoby gruntów, obiektów , lasów i złóż piaskowca stanowiące własność
komunalną
• Dobre wyposażenie w infrastrukturę społeczną – relatywnie wysoka jakość bazy
oświatowej
• Wieś jest siedzibą parafii, obwodu szkolnego gimnazjum, NZOZ, poczty, posiada
przystanek kolejowy, dwa przedszkola
• Na wsi funkcjonują organizacje pozarządowe; OSP, LKS Barciczanka i
Katolicka

Akcja

• Przez wieś przebiegają piesze szlaki turystyczne prowadzące do atrakcyjnych
części Beskidu Sądeckiego (Pasma Jaworzyny i Radziejowej) oraz Karpacki Szlak
Rowerowy z szansami na włączenie do sieci Euro –Velo
• Tradycje letniskowe wsi sięgające połowy ubiegłego stulecia
• Dobre warunki do rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego zwłaszcza na
terenach o rozproszonej – przysiółkowej zabudowie
• Duże zasoby wód podziemnych i powierzchniowych
• Rzeka Poprad ze swoim potencjałem rekreacyjnym i energetycznym (MEW)
• Istniejąca infrastruktura sportowa - stadion sportowy, mała hala sportowa
• Funkcjonująca, nieźle wyposażona Świetlica wiejska
• Lokalny kwartalnik „Orantka”
• Wieś posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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Słabe strony

• Brak urządzeń do odbioru i oczyszczania ścieków
• Słaba jakość

znaczącej części

dróg gminnych i powiatowych, nie rozwiązany

problem ich odwodnienia, brak mijanek na wąskich drogach
• Brak sieci wodociągowej i gazowej na obszarach usytuowanych poza centrum wsi
• Nie

rozwiązany

problem

odprowadzania

wód

opadowych

z

terenów

bezodpływowych – „za torami”, a także odpływu wód na przysiółku „Facimiech”
• Brak wyznaczonych w Planie Przestrzennego Zagospodarowania terenów pod
inwestycje przemysłowe i usługowe tworzące miejsca pracy
• Brak urządzonych

terenów rekreacyjnych , placu zabaw dla dzieci, kąpielisk,

plenerowego miejsca spotkań mieszkańców
• Małe

zainteresowanie

mieszkańców

rozwojem

agroturystyki

i

rolnictwa

ekologicznego
• Zaśmiecenie
warunków

krajobrazu
i

tradycji

kulturowego
lokalnych

spowodowane

budownictwem

niedostosowanym

realizowanym

w

do

latach

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia szczególnie widoczne w
centrum wsi
• Brak infrastruktury turystycznej zwłaszcza wyposażenia szlaków turystycznych,
urządzonych miejsc widokowych, i.t.p
• Brak promocji walorów turystycznych wsi .
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Szanse

• Bliska realizacja projektu wyposażenia wsi w kanalizację w ramach dużego projektu
infrastrukturalnego współfinansowanego z Funduszu Spójności UE
• Wejście Polski do UE i wprowadzenie różnych form pomocy dla rolników i obszarów
wiejskich
• Zaliczenie wsi Barcice do obszarów ONW – zwiększone dopłaty obszarowe
• Wzrastające zainteresowanie wsią jako miejscem zamieszkania alternatywnym dla
anonimowości wielkiego miasta, a także wypoczynkiem na wsi
• Wzrastające zainteresowanie agroturystyką i turystyką wiejską, a także utrwalająca
się moda na zdrowy styl życia i odżywiania się
• Funkcjonujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -możliwość pozyskania
środków na realizację inwestycji zwiększających szanse rozwojowe wsi oraz
podnoszących poziom życia na wsi
• Konieczność radykalnego zwiększenia przez Polskę ilości energii elektrycznej
produktowej w OZE ( realizacja Dyrektywy 2001/77/EC Unii Europejskiej) i
wynikające stąd zainteresowania budową MEW
• Powstanie Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu, obejmującej obszar gmin:
Stary Sącz i Podegrodzie realizującej Lokalną Strategię Rozwoju.
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Zagrożenia

• Wyższe niż w terenach nizinnych koszty produkcji rolnej
• Bardzo wysokie koszty budowy infrastruktury komunalnej na obszarach poza doliną
Popradu wynikające z konfiguracji terenu i rozproszonej zabudowy skutkują
ograniczeniem rozwoju tych obszarów
• Ograniczona pomoc zewnętrzna na rozwój infrastruktury poprawiającej stan
środowiska naturalnego oraz praktycznie całkowity brak takiej pomocy w zakresie
zapewnienia mieszkańcom dostępu do odpowiedniej jakości wody, a także
realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa ekologicznego
• Znaczące bezrobocie zwłaszcza wśród ludzi młodych, brak perspektywy na
utworzenie większej ilości miejsc pracy na obszarze powiatu, powodujące odpływ
młodych, prężnych ludzi do większych ośrodków w Polsce i za granicę
• Brak

komunalizacji dróg gminnych stanowiący przeszkodę w polepszaniu ich

standardu
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PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU WSI
P
PR
RIIO
OR
RY
YTTE
ETT II
Wieś wyposażona w podstawową infrastrukturę komunalną, dbająca o
środowisko naturalne

Cel I.1.

Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych przed
zanieczyszczeniem
ściekami bytowymi
Projekt 1.1. Budowa kanalizacji zbiorowej na terenach osiedlowych o
zwartej zabudowie
Projekt 1.2. Budowa indywidualnych i grupowych oczyszczalni ścieków
na terenach o rozproszonej zabudowie

Cel I.2.
Zapewnienie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców i zakładów
Projekt 2.1. Wymiana istniejącej zdekapitalizowanej sieci
wodociągowej
Projekt 2.2. Rozbudowa wodociągu na tereny “za Popradem”
Cel I.3.

Wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki Poprad i
energii słonecznej- odnawialnych źródeł energii
Projekt 3.1. Budowa małych elektrowni wodnych
Projekt 3.2. Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej a także
części budynków mieszkalnych w urządzenia solarne

Cel I.4.

Poprawa dostępności komunikacyjnej najbardziej oddalonych
przysiółków i osiedli
Projekt 4.1. Modernizacja dróg gminnych – odwodnienia, wymiana
przepustów , nowe nawierzchnie
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P
PR
RIIO
OR
RY
YTTE
ETT IIII
Wieś zadbana zapewniająca dobre warunki mieszkaniowe – przyjazna
inwestorom – przyciągająca turystów
Cel II.1.
Likwidacja uciążliwości drogi krajowej dla centrum wsi
Projekt 1.1. Budowa obejścia centrum Barcic w ciągu drogi krajowej

Cel II.2.

Kształtowanie krajobrazu kulturowego i ładu przestrzennego wsi

Projekt 2.1. Uporządkowanie numeracji budynków i wprowadzenie
nazewnictwa przysiółków , ewentualnie nazw ulic w
centrum wsi
Cel II.3.
Poprawa jakości wiejskiej przestrzeni publicznej oraz warunków
realizacji usług publicznych
Projekt 3.1. Estetyzacja centrum wsi (przebudowa ciągu handlowego,
wiaty przystanku autobusowego, wprowadzenie zieleni i
kwiatów
Projekt 3.2. Odnowa elewacji budynków mieszkalnych i publicznych,
przebudowa
dachów, bram, ogrodzeń, a także inne
formy estetyzacji istniejącej zabudowy z dostosowaniem
do krajobrazu i tradycji budownictwa
Projekt 3.3. Budowa nowego cmentarza parafialnego
Projekt 3.4. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
Projekt 3.5. Modernizacja zaplecza socjalno – sanitarnego stadionu
sportowego „LKS Barciczanka”

Cel II.4.

Likwidacja zagrożenia powodziowego ze strony rzeki Poprad
oraz cieków wodnych spływających do doliny Popradu
Projekt 4.1. Budowa zabezpieczeń w korytach dla ochrony przed
wodami powodziowymi terenów zagrożonych ze strony
rzeki Poprad
Projekt 4.2. Budowa urządzeń do odprowadzenia wód opadowych z
terenu „Facimiech”
Projekt 4.3. Budowa urządzeń do odprowadzenia wód z przysiółka
„za torami”
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P
PR
RIIO
OR
RY
YTTE
ETT IIIIII

Wieś oferująca mieszkańcom, gościom i turystom atrakcyjne formy
spędzania wolnego czasu

Cel III.1.

Stworzenie warunków dla realizacji atrakcyjnych form aktywnego
wypoczynku.

Projekt 1.1. Oznakowanie
i
urządzenie
ścieżek
rowerowych
dojazdowych do Karpackiego Szlaku Rowerowego oraz
prowadzących od szlaku do miejsc widokowych

Projekt 1.2. Budowa przystani na Karpackim Szlaku Rowerowym wraz
z
zapleczem rekreacyjnym - infrastruktury służącej
turystom i mieszkańcom jako miejsce spotkań
Cel III.2.

Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych dla
szerokiego udziału mieszkańców w życiu kulturalnym i dbałości o
zachowanie dziedzictwa kulturowego

Projekt 2.1. Rozwój działalności Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
”Barciczoki”
Projekt 2.2. Utworzenie wiejskiego muzeum na bazie szkolnej izby
pamięci

P
PR
RIIO
OR
RY
YTTE
ETT IIV
V
Przedsiębiorczy mieszkańcy – wykorzystujące posiadane zasoby
Cel IV.1.

Tworzenie miejsc pracy oraz źródeł dodatkowych dochodów
małych gospodarstw rolnych
Projekt 1.1. Rozwój agroturystyki i produkcji ekologicznej żywności w
gospodarstwach rolnych – szkolenia dla mieszkańców
Projekt 1.2. Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i
kulturowych wsi
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PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ AKTYWIZACJA
LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI W LATACH 2010-2020 R.
Lp. Nazwa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Cel- przeznaczenie

Budowa przystani
na Karpackim
Szlaku Rowerowym
z zapleczem
rekreacyjnym
służącym turystom i
mieszkańcom jako
miejsce spotkań.
Budowa kanalizacji
zbiorczej na
terenach
osiedlowych w
dolinie Popradu

Stworzenie warunków
dla zwiększenia ruchu
turystycznego oraz
uatrakcyjnienia form
spędzania wolnego
czasu przez
mieszkańców –
miejsce spotkań.
Ochrona wód
powierzchniowych i
gruntowych przed
dalszym
zanieczyszczaniem
powodowanym przez
nieoczyszczone ścieki
komunalne.
Budowa
Ochrona wód
powierzchniowych i
indywidualnych i
grupowych
gruntowych przed
dalszym
oczyszczalni
ścieków na terenach zanieczyszczaniem
o rozproszonej
powodowanym przez
zabudowie
nieoczyszczone ścieki
komunalne.
Modernizacja
Zapewnienie ciągłości
zaopatrywania
istniejącej sieci
wodociągowej i
mieszkańców i firm w
wodę oraz poprawa
rozbudowa
wodociągu na
zaopatrzenia w wodę
terenie „za
w części wsi leżącej
Popradem”.
na prawym brzegu
Popradu.
Budowa małych
Wykorzystanie
elektrowni wodnych. potencjału
energetycznego rzeki
Poprad dla uzyskania
energii odnawialnej.

Wyposażenie
obiektów
użyteczności
publicznej i części
budynków
mieszkalnych w
urządzenia
solarowe
Przebudowa dróg

Poprawa czystości
powietrza poprzez
zmniejszenie niskiej
emisji gazów
ciepłowniczych

Okres
realizacji

Szacunkowa
wartość (podana w
zł.) oraz źródła
finansowania
866 007, 13

2010-2011

2010-2012

PROW
Budżet Gminy

11 465 874
Fundusz Spójności
Budżet Gminy

2 950 000

2016-2020

PROW, WFOŚiGW
Budżet Gminy,
środki własne
właścicieli budynków
mieszkalnych.
1 300 000

2012-2015

PROW
Budżet Gminy,
środki własne
mieszkańców.

15 000 000

2016-2020

2012-2018

Fundusze
Strukturalne UE,
środki własne
inwestorów
1 700 000
Środki UE w ramach
EFRR, WFOŚiGW,
NFOŚiGW, Budżet
Gminy, środki
własne
mieszkańców.

Zwiększenie
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dojazdowych do
osiedli i przysiółków
(5 km)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Budowa obejścia
centrum Barcic w
ciągu drogi krajowej
nr 87
Systematycznie
realizowana odnowa
elewacji budynków
mieszkalnych i
publicznych,
przebudowa
obiektów, bram,
ogrodzeń a także
inne formy
estetyzacji
istniejącej
zabudowy z
dostosowaniem do
krajobrazu i tradycji
budownictwa.
Uporządkowanie
numeracji budynków
i wprowadzenie
oznakowania
przysiółków lub
nazw ulic.

Estetyzacja centrum
wsi –
uporządkowanie
zabudowy
handlowogastronomicznej,
wiaty autobusowej,
szersze
wprowadzenie
zieleni.
Budowa nowego
cmentarza
parafialnego.

Budowa

dostępności
komunikacyjnej
przysiółków i osiedli,
2010-2020
dla poprawy warunków
życia mieszkańców i
stworzenia możliwości
rozwoju agroturystyki.
Likwidacja uciążliwości
drogi krajowej dla
2018-2020
mieszkańców centrum
wsi.
Poprawa krajobrazu
kulturowego poprzez
stopniową likwidację
zanieczyszczeń
krajobrazu elementami 2010-2020
obcymi
-szczególnie
w centrum wsi.

Poprawa ładu
przestrzennego,
ułatwienie lokalizacji
nieruchomości dla
potrzeb mieszkańców,
służb ratowniczych
gości, dostawców,
doręczycieli itp.
Poprawa jakości
wiejskiej przestrzeni
publicznej.

GDDKiA
Budżet Państwa

1 800 000
Środki własne
Właścicieli działek
Budżet Gminy

2 00 000
2015-2016

Budżet Gminy,
środki własne
mieszkańców –
właścicieli
nieruchomości.
4 000 000

2013-2020

Zapewnienie ciągłości
funkcjonowania
cmentarza
parafialnego
stanowiącego miejsce
pochówku zmarłych –
mieszkańców trzech
wsi.

2 000 000
Budżet Państwa
Budżet Gminy

Środki własne
właścicieli obiektów,
Budżet Gminy

1 400 000

2014-2015

Środki Parafii
Rzymsko –
Katolickiej

Likwidacja zagrożenia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

zabezpieczeń w
korytach rzeki
Dunajec i głównych
potoków .

powodziowego ze
strony rzeki Poprad i
jaj dopływów.

Przebudowa
urządzeń do
odprowadzania wód
opadowych z
terenów
bezodpływowych
„Facimiech” i „za
torami”
Oznakowanie i
urządzenie ścieżek
rowerowych
dojazdowych do
Karpackiego Szlaku
Rowerowego oraz
prowadzących od
szlaku do miejsc
widokowych.
Rozwój działalności
Regionalnego
Zespołu Pieśni i
Tańca „Barciczoki”

Usprawnienie odpływu
wód opadowych do
rzeki Poprad z
terenów
systematycznie
podtapianych
(bezodpływowych)

Utworzenie
wiejskiego muzeum
na bazie szkolnej
izby pamięciszerokie
udostępnienie
zbiorów dla
mieszkańców i
turystów
Modernizacja
budynku Ośrodka
Zdrowia.

Szkolenie
mieszkańców w
zakresie
agroturystyki,
przedsiębiorczości
oraz produkcji
zdrowej żywności

Zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej wsi dzięki
poprawie infrastruktury
turystycznej.

Poszerzenie czynnego
i biernego udziału
mieszkańców w życiu
kulturalnym oraz
dbałości o zachowanie
dziedzictwa
kulturowego.
Poszerzenie czynnego
i biernego udziału
mieszkańców w życiu
kulturalnym oraz
dbałości o zachowanie
dziedzictwa
kulturowego.

Poprawa warunków
pracy personelu
medycznego i leczenia
pacjentów a także
dostosowanie
architektury budynku
do otoczenia.
Rozwój turystyki
wiejskiej, agroturystyki
oraz produkcji zdrowej
żywności dla
stworzenia
dodatkowych źródeł
dochodów małych
gospodarstw rolnych.

1 500 000
2012-2014

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej ,
Budżet Gminy.
6 300 000

2015-20-18

Środki Funduszu
Strukturalnego,
Budżet Gminy.

40 000

2011-2013

PROW – Leader,
Budżet Gminy.

90 000
2010-2020

PROW Leader
Budżet Gminy

80 000
2017-2018

PROW – Leader
Budżet Gminy

1 800 000
2010-2014

Budżet Gminy

15 000
2010-2015

PROW Leader
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20.

21

Promocja walorów
krajobrazowych,
przyrodniczych i
kulturowych wsi.

Modernizacja –
przebudowa
zaplecza sanitarno
– socjalnego
stadionu LKS
Barciczanka

Zwiększenie liczby
turystów
odwiedzających wieś wzrost dochodów
mieszkańców z
turystyki.
Poprawa warunków
rozwoju fizycznego
mieszkańców wsi

30 000
2011-2020

PROW - Leader

Budżet Państwa
Budżet Gminy
2010-2012

fot. J.Migacz
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