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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.

foto J. Migacz

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”.
Plan Odnowy Miejscowości Wola Krogulecka powstał przy znaczącym udziale
liderów wiejskich – przedstawicieli Rady Sołeckiej, radnych, przedstawicielek
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kobiet. Liderzy na spotkaniach dokonali analizy zasobów wsi, jej funkcji, szans
i zagrożeń, oczekiwań mieszkańców, a także stopień ich zaangażowania i integracji wokół najważniejszych problemów wymagających pilnego rozwiązania
w tym także problemów społecznych. Przeanalizowano także wnioski z zebrań
mieszkańców odbytych w okresie ostatnich kilku lat, a także dokumenty planistyczne w części dotyczącej obszarów wiejskich gminy Stary Sącz.
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Wieś Wola Krogulecka jest jednym z piętnastu Sołectw gminy Stary
Sącz. Położona na krańcach południowo-wschodnich gminy, graniczy od południa z gminą Rytro, a od wschodu z gminą Nawojowa. Granicę zachodnią i północną stanowi granica ze wsią Barcice – dużym ośrodkiem zapewniającym
mieszkańcom Woli Kroguleckiej prawie wszystkie usługi społeczne.
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Zabudowa wsi, a także pola rozłożone są na stokach i grzbietach pasma Jaworzyny Krynickiej – jednego z dwóch tworzących Beskid Sądecki. Część wsi zajmuje fragment doliny potoku Życzanowskiego i stoki góry Makowica.
Jest to najwyżej położona wieś w Gminie Stary Sącz – przeważająca jej część
położona jest na wysokości powyżej 450 m n.p.m. Urozmaicona rzeźba terenu
powoduje też zróżnicowanie warunków klimatycznych – na południowych stokach pokrywa śnieżna utrzymuje się do dwóch tygodni krócej niż na północnych.
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Wieś powstała w połowie XVII wieku – pierwsze wzmianki w zapisach pochodzą
z 1596 roku. Należała do sołectwa Barcice i barcickiej parafii.
W czasach galicyjskich (1770 – 1918) była samodzielną gminą, później została
włączona do gminy zbiorowej Stary Sącz – wieś.
W latach 1955 – 1960 administracyjnie należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Barcicach, a od 1961 roku do Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym
Sączu. Po reformie administracyjnej przeprowadzonej w roku 1973 jest sołectwem Miasta i Gminy Stary Sącz.

foto. J. Migacz
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Obszar o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi stanowi przestrzeń usytuowana wzdłuż drogi powiatowej w centrum wsi rozciągająca się od kapliczki
stanowiącej miejsce kultu religijnego do drogi dojazdowej do planowanego
punktu widokowo - rekreacyjnego. Na tej przestrzeni usytuowanych jest prawie
70% zabudowy wsi. Tu znajduje się budynek w którym mieści się siedziba Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Świetlica
Wiejska, sklep spożywczo-przemysłowy, a także działki na których zlokalizowane są planowane inwestycje: platforma widokowa oraz plac zabaw i boisko wielofunkcyjne.

Wizualizacja punktu widokowo – rekreacyjnego (inwestycja planowana)

Nowa funkcja jaka pojawi się w tej
przestrzeni będzie się wiązać z dojazdem,
dojściem i przebywaniem turystów korzystających z platformy widokowej. Spowoduje to znacznie dłuższe przebywanie
w centrum wsi turystów przemierzających szlaki turystyczne, którzy dotychczas
praktycznie w tej przestrzeni nie zatrzymywali się. Ponadto pojawi się duża ilość
osób, dla których platforma będzie głównym celem wyprawy. Stąd też centrum
wsi wymaga dalszej modernizacji, głównie dla zwiększenia bezpieczeństwa
pieszych poprzez budowę chodnika, modernizację oświetlenia, a także poprawy
oznakowania i informacji dla turystów.
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„Budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego na dz. Nr 36/2 w Woli
Kroguleckiej”
- projekt planowany do realizacji przy wsparciu z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wola Krogulecka – mała wioska niezwykle
malowniczo

położona

w

Popradzkim

Parku

Krajobrazowym i obszarach Natura 2000 posiada
doskonałe warunki do rozwoju turystyki wiejskiej,
agroturystyki a

także

ekologicznej produkcji

żywności. Splot wielu czynników w tym także braki infrastruktury podnoszącej
jakość życia mieszkańców, powoduje rzadkie w południowej Polsce zjawisko
spadku liczby mieszkańców wsi.
Aby temu przeciwdziałać podejmowanych jest wiele działań mających na celu
uatrakcyjnienie wsi dla turystów, a równocześnie poprawiających komfort zamieszkania.
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Jednym z takich projektów jest budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego na dz. Nr 36/2 w Woli Kroguleckiej w centrum wsi, obok budynku mieszczącego świetlicę wiejską.
W ramach projektu zostanie wykonana boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15 x
33 m do piłki nożnej, piłki ręcznej i siatkówki z wielofunkcyjnymi słupkami umożliwiającymi aranżację boiska do gry w badmintona i tenisa.
Boisko o nawierzchni poliuretanowej zostanie wyposażone w bramki, słupki,
siatki, a także ogrodzone. Zamontowane zostaną piłkochwyty o wysokości 6 m.
Drugim elementem inwestycji jest plac zabaw złożony z:
− zestawu zabawowego (wieża z dachem sześciokątnym, zjeżdżalnie, podejście łukowe, podejście wspinaczkowe, drabinka, gra w kółko i krzyżyk)
− piaskownicy zasuwanej
− huśtawki wagowej,
− sprężynowca,
− 3 szt. ławek z oparciem,
− kosza i regulaminu placu zabaw
Zamontowany zostanie stojak na rowery oraz posadzona zieleń.
Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach oznaczonych numerami 36/2,
35, 32/6, 36/1, przy czym obiekty powstaną na działce nr 36/2 będącej własnością gminy Stary Sącz. Natomiast na działkach pozostałych zostanie wykonana
niezbędna dla realizacji inwestycji przebudowa istniejącej napowietrznej linii
energetycznej na kabel ziemny. Działki nr 35, 32/6, 36/1 stanowią własność
osób fizycznych, które wyraziły zgodę na bezterminowe umieszczenie w nich
kabla ziemnego wraz z przyłączami.
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Liczba ludności, przyrost naturalny, migracja w latach 2010 – 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba mieszkańców ogółem

385

384

385

Urodzenia

7

4

8

Zgony

4

2

3

Wymeldowania

4

0

0

Zameldowania

5

3

3

Emigracja

0

0

0

Struktura wiekowa mieszkańców (2012 rok)
Grupy wiekowe

kobiety

mężczyźni

razem

0-6 lat

15

21

36

7-17 lat

32

29

61

18 – 60 lat

107

---

107

18 – 65 lat

---

126

126

pow.60 lat

32

---

32

pow. 65 lat

---

23

23

186

199

385

RAZEM

Wola Krogulacja jest jedną z nielicznych w Małopolsce wsi w której spada liczba
mieszkańców.
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Proces ten trwa od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W ostatnich 12 latach liczba zmniejszyła się o prawie 9%.
⇒ w roku 2000 wynosiła 422 osoby
⇒ w roku 2005 wynosiła 397 osoby
⇒ w roku 2012 wynosiła 385 osób

Zjawisko to dotyczy prawie wyłącznie przysiółków oddalonych od centrum wsi
i odbywa się to poprzez likwidację zagród rolniczych.
Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 25%, produkcyjnym 61,7%,
poprodukcyjnym 12,8%.
Pomimo tych wspomnianych wyżej negatywnych zjawisk struktura wiekowa
ludności pozostaje w dalszym ciągu korzystna. Tylko niespełna 13% osób stanowią mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym.
Utrzymuje się również wysoki przyrost naturalny średnioroczny w ciągu ostatnich 3 lat 8,6‰.
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W miejscowości Wola Krogulecka funkcjonuje 61 gospodarstw rolnych powyżej
1 ha powierzchni ogólnej, w tym 38 gospodarstw posiada powierzchnię powyżej
2 ha, a zaledwie 3 gospodarstwa powyżej 5 ha. Średnia wielkość gospodarstwa
wynosi 2,50 ha. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 193 ha, co stanowi zaledwie 26,3 % powierzchni ogólnej.
W strukturze użytków rolnych:
⇒ grunty orne zajmują

95 ha – 49,3% powierzchni użytków rolnych

⇒ sady zajmują

11 ha – 5,6 % powierzchni użytków rolnych

⇒ użytki zielone

80 ha – 41,5 % powierzchni użytków rolnych

⇒ pozostałe grunty

7 ha – 3,6 % powierzchni użytków rolnych

Warunki prowadzenia produkcji rolniczej są bardzo trudne.
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Duże nachylenie stoków powoduje silną erozję gleb i utrudnia mechanizację
robót. Dodatkowym utrudnieniem jest ogromna presja dzikich zwierząt zamieszkujących lasy Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Jest to powodem niekorzystnego zjawiska jakim jest wypadanie z produkcji rolnej gruntów przyleśnych i likwidacja zagród rolniczych. Produkcja rolna prowadzona jest metodami ekstensywnymi, chów zwierząt jest mocno rozproszony
(jedna sztuka duża przypada na około 3 ha) wszystko to powoduje, że oddziaływanie produkcji rolnej na środowisko naturalne praktycznie nie występuje,
a produkowana żywność ma wysokie walory jakościowe i zdrowotne.
Ponad 90 % gospodarstw produkuje wyłącznie na własne potrzeby.
Zahamowanie niekorzystnego zjawiska wypadania gruntów przyleśnych z rolniczego użytkowania, zachowanie bioróżnorodności w obszarze Natura 2000
i niezwykle rzadkiej już w Europie szachownicy pól wymaga specjalnego
wsparcia środkami UE i krajowymi.
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Położenie wsi w obszarze Natura 2000 i Popradzkim Parku Krajobrazowym sprawia, że zasoby przyrodnicze stanowią główne bogactwo wsi. Istniejący od 1987 roku Park Krajobrazowy obejmuje dwa najważniejsze pasma Beskidu Sadeckiego – pasmo Radziejowej i pasmo Jaworzyny. Jest jednym z najcenniejszych terenów Polski pod względem bogactwa zasobów przyrodniczych
i równocześnie jednym z największych parków krajobrazowych. Zajmuje powierzchnię 54 000 ha, z czego prawie 70 ha stanowią lasy. Słabo zasiedlone
wnętrze gór (osadnictwo koncentrowało się głównie w dolinach rzek i dużych
potoków) zachowało wiele cennych obiektów przyrody żywej i nieożywionej.
W lasach zachowało się wiele starodrzewi o wyraźnie puszczańskim wyglądzie,
a także niezwykle malownicze polany górskie zwane halami. Do tego wszech12
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obecna bujna roślinność stanowiąca siedlisko zróżnicowanego i bogatego świata zwierzęcego, bogata rzeźba terenu oraz liczne potoki o krystalicznej jeszcze
wodzie decydują o wyjątkowej atrakcyjności tych terenów zwłaszcza dla osób
szukających bliskiego kontaktu z przyrodą.
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Przez centrum wsi Wola Krogulecka przebiega droga powiatowa nr 1530K
„Barcice - Wola Krogulecka”, z którą łączą się drogi gminne publiczne i wewnętrzne zlokalizowane na terenie wsi. Poprzez taki układ komunikacyjny przysiółki wsi mają połączenie z centrum wsi. Droga powiatowa stanowi połączenie
wsi z drogą krajową nr 87 „Nowy Sącz – Stary Sącz – Piwniczna – Granica
Państwa”. Droga powiatowa oraz drogi gminne publiczne w obrębie Moszczenicy Wyżnej są w dobrym stanie, posiadają nawierzchnię bitumiczną. Pozostałe
drogi czyli drogi wewnętrzne w przeważającym stopniu mają nawierzchnie żwirowe oraz gruntowe.
Długość drogi powiatowej w obrębie wsi wynosi 1,6 km, a łączna długość dróg
gminnych o nawierzchni bitumicznej wynosi 3 km. Biegnąca serpentyną po odsłoniętym stoku o wystawie południowo-zachodniej droga powiatowa zapewnia
bardzo dobrą dostępność wsi bez względu na porę roku.
ZZAAO
OPPAATTRRZZEENNIIEE W
WW
WO
ODDĘĘ
Mieszkańcy budynków usytuowanych w centrum wsi korzystają z wodociągu
zbiorowego wykonanego i zarządzanego przez nieformalną spółkę wodociągową, który zaopatruje w wodę 30 zagród. Mieszkańcy przysiółków oddalonych
od centrum zaopatrują się w wodę przy pomocy instalacji wodociągowych opartych na źródłach stokowych zlokalizowanych w pobliżu ich gospodarstw.
Wodociągi te funkcjonują bezproblemowo tylko w warunkach przeciętnej sytuacji hydrologicznej. Aktualnie wskutek panującej suszy hydrologicznej prawie
30% mieszkańców cierpi na niedostateczne zaopatrzenie w wodę. Wykonane
w ubiegłym stuleciu systemem gospodarczym wodociągi zbudowane z rur PCV
o bardzo niskiej jakości są praktycznie zdekapitalizowane. Konieczne zatem
13
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jest doprowadzenie wody z wodociągu Barcice gdyż we wsi nie ma możliwości
wykonania ujęcia wody oraz budowa nowej sieci rozprowadzającej wodę do
budynków.
KKAANNAALLIIZZAACCJJAA SSAANNIITTAARRNNAA
Wieś nie posiada kanalizacji do odbioru i unieszkodliwiania ścieków. Brak jest
też ekonomicznego uzasadnienia dla realizacji rozwiązania opartego na zbiorczej kanalizacji odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Nowym Sączu.
W opracowanym Master-planie operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
w gminie Stary Sącz – Spółki Sądeckie Wodociągi wieś Wola Krogulecka znalazła się poza aglomeracją. Zaproponowane rozwiązania odbioru i oczyszczania ścieków oparte są na grupowych i indywidualnych – przydomowych oczyszczalniach ścieków.
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Dotychczas wieś korzystała z gminnego składowiska odpadów w Starym
Sączu, objęta była również odbiorem odpadów segregowanych przez wybraną
w drodze przetargu firmę. Od 1 lipca 2013 roku tak jak cały teren gminy, wieś
zostanie objęta nowym systemem gospodarki odpadami - odbiór wszelkich odpadów zapewni gmina.
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Sieć telekomunikacyjna obsługująca mieszkańców Woli Kroguleckiej stanowi własność Telekomunikacji Polskiej S.A. Do sieci przyłączonych jest 58
abonentów. Na terenie wsi nie występują problemy z dostępem do internetu,
jednak powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego będzie możliwy po
zmodernizowaniu sieci teletechnicznej.
Na obszarze wsi zasięg telefonii komórkowej jest zadowalający.
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Wola Krogulecka stanowi obszar o najwyższej naturalnej konkurencyjności turystycznej na terenach wiejskich gminy Stary Sącz.
Położenie wsi na otwartym stoku o dużym nachyleniu powoduje, że niemal cała
wieś stanowi miejsce widokowe, odsłaniające przed turystami niezwykłe panoramy m. in. pasm górskich , doliny Popradu i Kotliny Sądeckiej. Tradycyjna,
wielokierunkowa, prowadzona metodami ekstensywnymi produkcja rolna w gospodarstwach rozrzuconych na stokach i grzbietach pasma Jaworzyny Krynickiej stwarza wymarzone warunki dla rozwoju agroturystyki.
Jednak do tej pory nie powstało tu żadne gospodarstwo agroturystyczne, nie
ma też dostępnych miejsc noclegowych.

foto J. Migacz

Przez wieś przebiegają liczne szlaki turystyczne:
⇒ szlak turystyki pieszej

niebieski –biegnący od przystanku kolejowego

w Barcicach przez Wolę Krogulecką na górę Makowica (947m n.p.m.)
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⇒ szlak turystyki pieszej zielony – biegnący z dzielnicy Nowego Sącza „Dąbrówka Polska ”przez Żeleźnikową Małą, Wolę Krogulecką na Makowicę
gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim i szlakiem przyrodniczym im. Adama
hr. Stadnickiego
⇒ szlak przyrodniczy im. Adama hr. Stadnickiego - biorący swój początek
w miejscowości Łabowa, przebiega przez wsie Uchryń (rezerwat ścisły), dalej przez Łabowską Halę, Pisaną Halę, na Makowicę i dalej przez Wolę Krogulecką do Rytra
⇒ Karpacki Szlak Rowerowy (czerwony) – biegnący z Leluchowa przez Muszynę, Piwniczną-Zdrój, Barcice, Wolę Krogulecką, do Nowego Sącza i dalej
do Wieliczki i Krakowa. Na odcinku przebiegającym przez Wolę Krogulecką
(wzdłuż granicy ze wsią Barcice) znajduje się odjazd do centrum wsi (jako
bardziej ekstremalna i atrakcyjna alternatywa przebiegu trasy szlaku). Po
wybudowaniu punktu widokowo – rekreacyjnego będzie to odgałęzienie
szlaku do punktu widokowego.

D
DZ
ZIIEED
DZ
ZIIC
CTTW
WO
OK
KU
ULLTTU
UR
RO
OW
WEE
Stałym elementem w krajobrazie polskiej wsi są kaplice i kapliczki. Duża ich
część pochodzi z 19 wieku, kiedy nasiliły się tendencje do fundowania kapliczek
również przez prostych, mało zamożnych ludzi. Wola Krogulecka jest wsią,
w której żyjący w trudnych warunkach mieszkańcy bardzo często w ten właśnie
sposób okazywali swoją religijność, oddawali się w opiekę świętych, lub starali
się zaznaczyć swoją obecność na tej ziemi opatrując budowane kapliczki swoimi tablicami. Spośród dziewięciu istniejących kaplic i kapliczek sześć zostało
sprawionych w 19 wieku.
Najcenniejszą jest kaplica mszalna stojąca na parceli należącej do rodziny
Gawlaków w centrum wsi. Wzniesiona w 1854 roku z kamienia, otynkowana,
kryta dachówką z dwuspadowym dachem. Wewnątrz ołtarzyk o formach barokowych z płaskorzeźbą błogosławionego Boga Ojca w trójkątnym zwieńczeniu
z 18 wieku. Tabernakulum rzeźbione z relikwiarzem św. Stanisława Kostki (bez
relikwii). Rzeźba w drewnie, polichromowana przedstawiająca Matkę Boską
z Dzieciątkiem na ręku –gotycka pochodząca z końca 14 wieku, przerobiona
16
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w 19 wieku. Ponadto rzeźby w drewnie polichromowane: św. Wojciecha, św.
Stanisława Bp, św. Barbary, św. Katarzyny, św. Antoniego z Dzieciątkiem pochodzące z 19 wieku, oraz rzeźba Chrystusa Salwatora o cechach barokowych
z 17 wieku.
Wystrój kaplicy został w 1992 roku wpisany do rejestru zabytków jako dobro
kultury chronione prawem.
Do dziedzictwa kulturowego należy również zaliczyć wybudowany w latach
dwudziestych 20 wieku przez hrabiego Adama Stadnickiego - „Most nad Głębokim Jarem” jako dojazd do lasu. Most ma konstrukcję całkowicie drewnianą,
wznosi się 14 metrów nad dnem potoku, posiada 28 m długości i pokryty jest
dachem.
Konstrukcja mostu jest oryginalna z czasu jego budowy. W ostatnim czasie odnowione zostały chodnia i dach.
We wsi zamieszkują osoby trudniące się zanikającym rzemiosłem, są to:
- ostatni w gminie Stary Sącz kołodziej – Antoni Warzecha

foto J. Migacz

- kowal Józef Kołbon
- wikliniarz Jan Nalepa

Działalności

kulturalnej

ma

służyć

tworzona

dopiero świetlica wiejska, która jednak wymaga
zakupu wyposażenia umożliwiającego stworzenie oferty dla różnych grup wiekowych mieszkańców.
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W przeszłości funkcjonowała tu Ochotnicza Straż Pożarna dysponująca sprzętem pożarniczym konnym, później również Koło Gospodyń Wiejskich. Aktualnie
żadna z tych organizacji nie działa.
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Działalność gospodarcza we wsi prezentuje się nader skromnie. Funkcjonuje tu
zaledwie sześć podmiotów gospodarczych w tym:
- jedna firma handlowa – sklep spożywczo – przemysłowy
- cztery firmy budowlane
- jedna firma trudniąca się pośrednictwem handlowym
Wskaźnik przedsiębiorczości mierzony liczbą firm na 1000 mieszkańców wynosi
zaledwie 16, zatem jest ponad trzykrotnie niższy niż średnia w Gminie Stary
Sącz, a sześciokrotnie niższy niż w Małopolsce.
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Do końca roku szkolnego 2011/2012 na wsi funkcjonowała szkoła podstawowa
z klasami I – III, w której uczyło się ośmioro dzieci. Ostatecznie została zlikwidowana i od bieżącego roku szkolnego uczniowie są dowożeni do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Barcicach.
Liczba uczniów z Woli Kroguleckiej kształcąca się w poszczególnych klasach
Zespołu Szkół w Barcicach jest następująca:
Szkoła Podstawowa
- oddział przedszkolny

- 5

- klasa I

- 4

- klasa II

- 1

- klasa III

- 4

- klasa V

- 6

- klasa VI

- 3
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Gimnazjum
- klasa I

- 3

- klasa II

- 7

- klasa III

- 2

Zespół Szkół w Barcicach dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową i dydaktyczną, m.in. salą komputerową i małą halą sportową, zatrudnia wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. W szkole działają liczne koła zainteresowań, w tym: językowe, polonistyczne, ortograficzne, przyrodnicze, plastyczne, Klub Informatyków, a także Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Barciczoki”, chór szkolny oraz
Szkolny Klub Europejski.
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Mieszkańcy woli Kroguleckiej korzystają z opieki zdrowotnej w NZOZ w Barcicach i NZOZ w Starym Sączu. Najbliższa placówka medyczna w Barcicach
świadczy usługi z zakresu:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- stomatologii
- usług pielęgniarskich
Prowadzona jest tu także apteka
Szerszy zakres specjalistycznych usług medycznych świadczy NZOZ w Starym
Sączu, gdzie można zasięgnąć porady kardiologa, ginekologa, laryngologa,
okulisty. Mieści się tam również laboratorium analityczne, zakład optyczny, dwie
apteki oraz Podstacja Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.
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⇒ Położenie geograficzne w Popradzkim Parku Krajobrazowym i jego otulinie
oraz obszarze natura 2000
⇒ Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe wsi i jej otoczenia
⇒ Liczne miejsca widokowe z ekspozycją niezwykle atrakcyjnych panoram
⇒ Doskonałe warunki dla rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego –
ekstensywna produkcja rolna na całym obszarze wsi
⇒ Wieś jest siedzibą Oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego
⇒ Funkcjonująca świetlica wiejska jako miejsca spotkań mieszkańców
⇒ Przebiegające przez wieś szlaki turystyczne
⇒ Dobra dostępność komunikacyjna mimo specyficznego położenia na stoku o
bardzo dużym nachyleniu
⇒ Kaplica z zabytkowych wyposażeniem sięgającym XIV wieku

SSŁŁAABBEE SSTTRRO
ONNYY

⇒ Stale pogarszająca się sytuacja demograficzna wsi
⇒ Brak podstawowej infrastruktury, w tym systemu odprowadzania ścieków
⇒ Problemy z zaopatrzeniem gospodarstw w wodę szczególnie w okresie suszy hydrologicznej
⇒ Brak podstawowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych dostępnych dla
mieszkańców
⇒ Zaśmiecanie krajobrazu kulturowego niedostosowanym do warunków i tradycji lokalnych budownictwem realizowanym w latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych ubiegłego stulecia
⇒ Całkowity brak sieci gazowej
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⇒ Niska świadomość ekologiczna części mieszkańców skutkująca zanieczyszczeniem środowiska ściekami i odpadami stałymi
⇒ Niewykorzystany potencjał turystyczny – brak infrastruktury turystycznej,
wyposażenia szlaków turystycznych i niedostateczna promocja walorów.
⇒ Słabe zainteresowanie mieszkańców rozwoju agroturystyki
⇒ Niska przedsiębiorczość mieszkańców (niższa niż średnia w gminie)
⇒ Kurczące się osadnictwo poza centrum wsi prowadzące do zaniku rolniczego ekstensywnego użytkowania gruntów przyleśnych.
SSZZAANNSSEE

⇒ Funkcjonujące programy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oparte na
środkach krajowych i unijnych stwarzające szansę na wyposażenie wsi
w niezbędną infrastrukturę techniczną, społeczną, turystyczną, itp.
⇒ Wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami szansą
na rozwiązanie problemu dzikich wysypisk.
⇒ Wzrastające zainteresowanie turystykę i rekreacją pieszą i rowerową mieszkańców pobliskiego Nowego Sącza realizowaną w czasie weekendów.
⇒ Zwiększające się wsparcie uzyskiwane przez rolników w ramach I i II filaru
WPR (płatności bezpośrednie)
⇒ Powstanie Lokalnej Grupy Działania i realizacja programy Leader 20072014.
⇒ Aktywność samorządu Gminy Stary Sącz w pozyskiwaniu dofinansowania
ze źródeł krajowych i zagranicznych
⇒ Wdrażany aktualnie projekt budowy punktu widokowo - rekreacyjnego
⇒ Bogata oferta turystyczna i kulturalna w pobliskim otoczeniu wsi – w miejscowościach położonych w dolinach Popradu i Dunajca
ZZAAGGRRO
OŻŻEENNIIAA

⇒ Wysokie koszty produkcji rolnej wynikające z istniejących warunków klimatycznych i konfiguracji terenu.
⇒ Wysokie koszty budowy infrastruktury komunalnej szczególnie dróg oraz
urządzeń do zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków
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⇒ Ograniczona i nadmiernie zbiurokratyzowana pomoc zewnętrzna na rozwój
infrastruktury poprawiającej stan środowiska neutralnego i służącej poprawie
zaopatrzenia w wodę
⇒ Skomplikowany i czasochłonny proces komunalizacji dróg stanowiący przeszkodę w polepszeniu ich standardu
⇒ Wysokie bezrobocie i brak perspektyw na znaczącą poprawę sytuacji na
lokalnym rynku pracy – powodujące odpływ młodych ludzi do większych
ośrodków w Polsce i za granicą.
⇒ Słabość systemu informacji turystycznej i promocji atrakcyjnych miejscowości oferujących wypoczynek w bezpośredniej bliskości obszarów chronionych bez nadmiernej presji na te obszary.
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Zadanie I.1. Budowa boiska sportowego i placu zabaw w centrum wsi
Zadanie I.2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt i urządzenia sprzyjające
rozwijaniu aktywności społecznej różnych grup wiekowych mieszkańców
Zadanie I.3. Budowa punktu widokowo - rekreacyjnego na południowowschodnim krańcu centrum wsi
Zadanie I.4. Poprawa krajobrazu kulturowego poprzez odnowienie elewacji,
przebudowę dachów, bram, ogrodzeń z dostosowaniem do krajobrazu i tradycji
budownictwa
Zadanie I.5. Odnowienie dekapitalizowanego oznakowania szlaków turystycznych i wyposażenie ich w małą architekturę
Zadanie I.6. Wytyczenie i urządzenie nowych szlaków turystycznych i ścieżek
poznawczych w obszarze Natura 2000
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Zadanie II.1. Budowa przydomowych indywidualnych i grupowych oczyszczalni
ścieków
Zadanie II.2. Budowa wodociągu wiejskiego dla zaopatrzenia w wodę centrum
wsi
Zadanie II.3. Wprowadzenie powszechnej segregacji odpadów i likwidacja dzikich wysypisk
Zadanie II.4. Modernizacja dróg gminnych (budowa odwodnień, mijanek, nowych nawierzchni, barier energochłonnych, oświetlenia) miejsc o obniżonym
bezpieczeństwie
Zadanie II.5. Wyposażenie budynków mieszkalnych w instalacje wykorzystujące
energię odnawialną
Zadanie II.6. Modernizacja drogi powiatowej dla zwiększenia bezpieczeństwa
użytkowników
Zadanie II.7. Budowa sieci gazowej w centrum wsi

PPrriioorryytteett IIIIII
M
Miieesszzkkaańńccyy w
wssii ssppoołłeecczznnoośścciiąą aakkttyyw
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wyy-kkoorrzzyyssttuujjąąccąą ppoossiiaaddaannee zzaassoobbyy

Zadanie III.1. Reaktywacja działalności Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła
Gospodyń Wiejskich
Zadanie III.2. Szkolenie mieszkańców w zakresie podejmowania działalności
związanej z obsługą turystów i prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych
Zadanie III.3. Promocja atrakcji i oferty turystycznej wsi w ramach promocji turystyki obszaru gminy i obszaru LGD
Zadanie III.4. Realizacja projektów oferujących aktywne sposoby zagospodarowania wolnego czasu, czynnego udziału w przedsięwzięciach kulturalnych
i sportowych przez różne grupy mieszkańców
Zadanie III.5. Organizacja warunków rękodzieła artystycznego i ludowego dla
młodych mieszkańców wsi.
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Nazwa zadania

Cel

Okres
realizacji

Szacunkowa wartość

Zwiększenie
atrakcyjności wsi
jako miejsca zamieszkania i pobytu turystów.
Stworzenie oferty
spędzania wolnego czasu dla
wszystkich grup
wiekowych i miejsca spotkań
mieszkańców.
Poprawa warunków rozwoju fizycznego mieszkańców wsi

I kw.
2013 – IV
kw. 2013

332 000

Wykorzystanie
potencjału turystycznego wsi
oraz Karpackiego
Szlaku Rowerowego dla zwiększenia dochodów
mieszkańców z
turystyki

IV kw.
2012 – III
kw. 2013

Stworzenie warunków lokalowych, technicznych i organizacyjnych dla integracji mieszkańców, ich czynne-

2013 2014

– przeznaczenie

1

2

3

Budowa placu zabaw oraz boiska
wielofunkcyjnego w
miejscowości Wola
Krogulacka

Budowa ogólnodostępnego punktu
widokowo - rekreacyjnego przy Karpackim Szlaku Rowerowym

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w
sprzęt i urządzenia
sprzyjające rozwijaniu aktywności społecznej różnych grup
wiekowych miesz-

Realizator
Źródła finansowania
Gmina Stary Sącz

- budżet
Gminy
- PROW
Odnowa wsi

720 000

Gmina Stary Sącz

- budżet
Gminy
- PROW
Odnowa wsi
60 000

Gmina Stary Sącz

- budżet
Gminy
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4

kańców

go udziału w życiu kulturalnym i
społecznym, a
także dla zachowania dziedzictwa
kulturowego

Budowa wodociągu
w centrum wsi z doprowadzeniem wody
z wodociągu Barcice

Zapewnienie stałego dostępu
mieszkańców do
dobrej jakości
wody pitnej

- PROW
Leader

2015 2022

350 000

Gmina Stary Sącz
- budżet
Gminy
- WFOSiGW

5

Budowa przydomowych i grupowych
oczyszczalni ścieków dla budynków
mieszkalnych

Ochrona wód powierzchniowych i
gruntowych przed
dalszym zanieczyszczeniem
powodowanym
przez ścieki bytowe

2014 2022

1 270 000

Gmina Stary Sącz

- budżet
Gminy
- właściciele
budynków
- NFOŚiGW

6

Wyposażenie budynków mieszkalnych w kolektory
słoneczne i panele
fotowoltaniczne o
mocy ~ 3,0 KW

Zwiększenie pozyskania energii
ze źródeł odnawialnych – ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych

2014 –
2022

350 000

Właściciele
budynków

- środki
własne właścicieli budynków
- NFOŚiGW

7

Doprowadzenie gazu do budynków
mieszkalnych w centrum wsi (od Barcic z
przejściem przez
Poprad)

Stworzenie dostępu do bardziej
przyjaznego środowisku źródła
energii do ogrzewania domów, a
także oszczędne-

2018 –
2022

1 750 000

Karpacka
Spółka Gazownicza

- środki
własne in25
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go gospodarowania energią dla
zmniejszenia niskiej emisji
8

9

10

Termomodernizacja
budynków mieszkalnych

Wprowadzenie powszechnej segregacji odpadów – likwidacja dzikich wysypisk

Modernizacja drogi
powiatowej (budowa
poboczy, chodników,
oświetlenia)

westora

Zmniejszenie zużycia energii,
możliwość wykorzystania droższych – bardziej
przyjaznych dla
środowiska paliw,
ograniczenie niskiej emisji

2013 2020

Ochrona gruntów
leśnych, koryt
potoków i ich otoczenia przed zanieczyszczeniem
odpadami stałymi
– poprawa wizerunku wsi dzięki
likwidacji dzikich
wysypisk śmieci

2013

Zwiększenie bezpieczeństwa
użytkowników
drogi

2014 –
2015

300 000

Właściciele
budynków

- środki
własne właścicieli budynków

25 000
rocznie

Gmina Stary Sącz

- budżet
Gminy
- środki pochodzące z
opłaty za
odbiór i utylizację odpadów wnoszonej
przez
mieszkańców
280 000

Powiatowy
Zarząd
Dróg, Gmina Stary
Sącz

- budżet
powiatu
- budżet
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Gminy
11

12

13

Modernizacja dróg
gminnych w tym:
budowa urządzeń
odwadniających,
montaż barier energochłonnych, mijanek na wąskich drogach, nowe nawierzchnie i oświetlenie miejsc niebezpiecznych. Oznakowanie skrętów na
przysiółki

Poprawa dostępności komunikacyjnej przysiółków
i osiedli, dla
zwiększenia komfortu zamieszkania i wypoczynku,
zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg

2014 2020

Odnowa elewacji
budynków mieszkalnych i publicznych,
przebudowa obiektów, bram ogrodzeń,
a także inne formy
estetyzacji zabudowy z równoczesnym
dostosowaniem jej
do krajobrazu i tradycji budownictwa

Poprawa krajobrazu kulturowego wsi poprzez
stopniową likwidację zanieczyszczeń krajobrazu
elementami obcymi – szczególnie w centrum wsi

2013 2022

Odnawianie zdekapitalizowanego
oznakowania szlaków turystycznych i
wyposażenie ich w
małą architekturę

Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej wsi
dzięki poprawie
infrastruktury turystycznej

2014 2016

800 000

Gmina Stary Sącz

- budżet
Państwa
- budżet
Gminy

600 000

Właściciele
budynków
mieszkalnych

- środki właścicieli budynków

50 000

PTTK,
Gmina Stary Sącz

- budżet
Gminy
- PROW
Leader

14

Wytyczenie i urządzenie nowych szlaków turystycznych i
ścieżek poznawczych w Obszarze

Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej wsi,
poszerzenie bazy
dydaktycznej dla
edukacji ekolo-

2014 2018

150 000

Zespół Parków Krajobrazowych
WM, Gmina
Stary Sącz
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Natura 2000

gicznej
- budżet
województwa
- budżet
Gminy

15

16

Szkolenie mieszkańców w zakresie
podejmowania działalności związanej z
obsługą turystów i
prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych

Zwiększenie zainteresowania rolników podejmowaniem działalności
agroturystycznej
jako alternatywnego źródła dochodu w gospodarstwie

2014 2017

Promocja atrakcji i
oferty turystycznej
wsi w ramach promocji turystycznej
obszaru gminy i obszaru LGD

Rozwój agroturystyki – wzrost zainteresowania
potencjalnych
klientów ofertą
wsi

2013 2020

9 000

LGD Brama
Beskidu

- PROW
2014-2020

12 000

Gmina Stary Sącz,
LGD Brama
Beskidu

-budżet
Gminy
- PROW
2007-2013
- PROW
2014-2020
17

Realizacja projektów
oferujących aktywne
sposoby zagospodarowania wolnego
czasu, czynnego
udziału w przedsięwzięciach kulturowych i sportowych
przez różne grupy
mieszkańców

Włączenie różnych grup mieszkańców do czynnego udziału w
przedsięwzięciach kulturalnych
i sportowych. Odtworzenie i pielęgnowanie lokalnych tradycji

2013 2022

40 000

Gminne
instytucje
kultury, Organizacja
pozarządowe

- środki
własne realizatorów
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- PROW
2014 –
2020
18

Organizacja warsztatów rękodzieła artystycznego i ludowego dla młodych
mieszkańców

Zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego
z rękodziełem
ludowym

2013 2022

30 000

Gminne
instytucje
kultury, Organizacja
pozarządowe

- środki
własne realizatorów
- PROW
2014 –
2020
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Plan Odnowy miejscowości Wola Krogulecka wykazuje całkowitą spójność ze Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz a w szczególności z zapisami:

CCeell SSttrraatteeggiicczznnyy 11.. KKoonnkkuurreennccyyjjnnaa ii aattrraakkccyyjjnnaa ooffeerrttaa ttuurryyssttyycczznnaa ii rreekkrree-aaccyyjjnnaa GGm
miinnyy SSttaarryy SSąącczz bbuudduujjąąccaa pprreessttiiżż w
w ssuubbrreeggiioonniiee ssąąddeecckkiim
m..

Cel operacyjny 1.1. – Rozwój bazy turystycznej i rekreacyjno – sportowej na
terenie miasta i gminy oraz wzrost poziomu świadczonych usług dla turystów.
Działania:
⇒ Modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy noclegowej i gastronomicznej,
zachęcającej do pozostania w gminie na dłużej.
⇒ Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
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⇒ Zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie tożsamości kulturowej
i regionalnej, również jako sposobu utrzymania się.
⇒ Dalszy rozwój infrastruktury turystycznej obejmującej ścieżki rowerowe
i przyrodnicze, punkty i wieże widokowe.

Cel operacyjny 1.2. – Zachowanie i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego na
terenie gminy Stary Sącz
Działania:
⇒ Odnowa centrów miejscowości oraz uzupełnienie infrastruktury społecznej
i technicznej.
⇒ Modernizacja obiektów gminnych pełniących funkcje kultury (biblioteki, domy
kultury, świetlice wiejskie, itp.) oraz wprowadzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców w różnym wieku.
⇒ Ochrona tradycyjnej zabudowy regionalnej i układów ruralistycznych.

Cel operacyjny 1.3. Budowa i spójna promocja konkurencyjnej oferty turystycznej w oparciu o zasoby przyrodnicze, społeczne i kulturowe.
Działania:
⇒ Współpraca z podmiotami realizującymi usługi turystyczne na obszarze
gminy i gmin sąsiednich w zakresie promocji subregionu.
⇒ Promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego – aktywizacja społeczności lokalnej w obszarze rekreacji, sportu, kultury.
⇒ Wykorzystywanie lokalnych twórców ludowych oraz przedstawicieli zawodów ginących do promocji gminy.

CCeell SSttrraatteeggiicczznnyy 22.. W
Wyyssookkiieejj jjaakkoośśccii iinnffrraassttrruukkttuurraa ddrrooggoow
waa ii tteecchhnniicczznnaa
ddllaa ppooddnniieessiieenniiaa kkoonnkkuurreennccyyjjnnoośśccii ttuurryyssttyycczznneejj ii ggoossppooddaarrcczzeejj ggm
miinnyy..

Cel operacyjny 2.1. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej
gminy względem ośrodków subregionalnych i regionalnych.
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Działania:
⇒ Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych.
⇒ Kompleksowa poprawa stanu technicznego dróg powiatowych i wojewódzkich prowadzących do większych ośrodków w województwie, przy współpracy z samorządem powiatowym i wojewódzkim.
⇒ Uzupełnianie brakującej infrastruktury towarzyszącej, w tym poprawiającej
bezpieczeństwo (system odwadniania ulic i dróg, oświetlenie, chodniki,
ścieżki rowerowe, itd.).

Cel operacyjny 2.2 Efektywna ochrona i poprawa środowiska naturalnego oraz
racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych Gminy Stary Sącz.
Działania:
⇒ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (rozbudowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków,
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach rozproszonej
zabudowie).
⇒ Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi.
⇒ Doskonalenie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów, eliminacja „dzikich”
wysypisk śmieci w lasach na terenie gminy.
⇒ Edukacja ekologiczna dorosłych i młodzieży np. poprzez wspieranie tworzenia „Klubów ekologicznych” oraz organizowanie dla nich konkursów.

CCeell SSttrraatteeggiicczznnyy 33.. W
Wzzrroosstt aattrraakkccyyjjnnoośśccii ggoossppooddaarrcczzeejj ii ddyyw
weerrssyyffiikkaaccjjaa
ooffeerrttyy ggoossppooddaarrssttw
w rroollnnyycchh GGm
miinnyy SSttaarryy SSąącczz w
w sskkaallii ssuubbrreeggiioonnuu ii kkrraajjuu..

Cel operacyjny 3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i tworzenie nowych
miejsc pracy na terenie gminy.
Działania:
⇒ Promocja podejmowania i realizacji inicjatyw gospodarczych na terenach
wiejskich w sferze pozarolniczej (np. małe przetwórstwo, usługi agroturystyczne, rękodzieło artystyczne).
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⇒ Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

Cel operacyjny 3.2.Efektywne i zrównoważone rolnictwo na terenie gminy.
Działania:
⇒ Popularyzacja w gospodarstwach rolnych odchodzenia od rolnictwa, na
rzecz drobnej przedsiębiorczości (rękodzieło, pamiątkarstwo, agroturystyka,
usługi dla ludności).
⇒ Promowanie i rozwijanie gospodarstw ekologicznych wśród mieszkańców
wsi.
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