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Wprowadzenie
Zrodzona w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w Europie
Zachodniej 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.
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 Moszczenica Wyżna powstał przy znaczącym
udziale

liderów

wiejskich

–

przedstawicieli

Rady

Sołeckiej,

radnych,

przedstawicieli organizacji pozarządowych. 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.

3|Strona

Plan Odnowy Wsi Moszczenica Wyżna

Charakterystyka miejscowości Moszczenica Wyżna
Wieś położona centralnie w obszarze gminy Stary Sącz. Geograficznie
leży w paśmie Radziejowej Beskidu Sądeckiego. Jest sołectwem graniczącym od
północy ze wsią Moszczenica Niżna, od wschodu i południa z Przysietnicą od
zachodu ze wsią Skrudzina. Administracyjnie należy do powiatu nowosądeckiego
w województwie małopolskim. Wieś leży w dolinie potoku Moszczenicki, który
wyznaczył układ urbanistyczny wsi.
Realizowane pierwotne osadnictwo wzdłuż potoku wyznaczyło przebieg
traktu komunikacyjnego – dziś jest to droga powiatowa Stary Sącz – Barcice,
wzdłuż której usytuowane jest 70% zabudowy wsi. Pozostałe budynki
koncentrują się w trzech przysiółkach „Lipie”, „Gaj” i „Zaugory”. Przysiółki te
usytuowane są na grzbietach wzgórz wznoszących się nad doliną potoku.

Wieś posiada powierzchnię 477 ha. Pod względem liczby mieszkańców
(672) zalicza się do wsi średnich. Urbanistycznie wieś jest przedłużeniem
analogicznej zabudowy wsi Moszczenica Niżna położonej w dolinie utworzonej
przez dolny odcinek potoku „ Moszczenicki”.
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Etnograficznie wieś leży w obszarze pogórza zamieszkiwanego przez
Lachów Sądeckich. Pierwsza wzmianka o Moszczenicy pochodzi z 1276 roku.
Była siedzibą parafii, graniczyła z Gaboniem. Jej właścicielem byli rycerze
najpierw Bogufał (Boguchwał), potem Jakub.

W 1341 roku wyodrębniona została wieś Moszczenica Wyżna, sprzedana
później (1394 r.) klaryskom stała się częścią latyfundium starosądeckiego.
W średniowieczu przez wieś przebiegał trakt handlowy na Węgry, co przyczyniło
się do znacznego jej rozwoju. W końcu XVII wieku w Moszczenicy Wyżnej
funkcjonowało 10 gospodarstw należących do kmieci stanowiących górną
warstwę w hierarchii społeczności wiejskiej. W roku 1900 wieś liczyła już 450
mieszkańców a w 2000 r. – 597.
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Ludność
Liczba ludności, przyrost naturalny, migracja w latach 2010 – 2012
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

Liczba mieszkańców ogółem

663

668

672

Urodzenia

12

11

10

Zgony

2

3

4

Wymeldowania

0

0

8

Zameldowania

0

4

4

Emigracja

0

0

0

Struktura wiekowa mieszkańców 2012 roku
Grupy wiekowe
0 - 6 lat
7 - 17 lat
18 – 60 lat (kobiety)
18 - 65 lat (mężczyźni)
pow.60 lat (kobiety)
pow. 65 lat (mężczyźni)
razem

kobiety
28
59
199
49
335

mężczyźni
29
71
206
31
337

razem
57
130
199
206
49
31

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 29,6 %, w wieku
produkcyjnym 59,5 %, poprodukcyjnym 10,8 %. Jest to bardzo korzystna
struktura wiekowa. Tylko niespełna 11 % stanowią mieszkańcy w wieku
poprodukcyjnym. Uwagę zwraca zerowe saldo migracji w ciągu ostatnich trzech
lat. Przyrost ludności odbywa się zatem tylko dzięki znacznemu przyrostowi
naturalnemu – średnioroczny w ciągu ostatnich trzech lat wyniósł – 11,9‰.
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Opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla wsi
Obszar o szczególnym znaczeniu dla wsi stanowi przestrzeń zawarta
między Szkoła Podstawową usytuowaną na granicy Moszczenicy Wyżnej
z Moszczenicą Niżną a remizą Ochotniczej Straży Pożarnej, rozciągająca się
wzdłuż drogi powiatowej. Na tej przestrzeni koncentruje się prawie całe życie
społeczne mieszkańców wsi, realizowane są tu funkcje edukacyjne, kulturalne,
rekreacyjne i społeczne jako miejsce spotkań mieszkańców.
Od wschodniej strony drogi powiatowej usytuowane są grunty
stanowiące własność Gminy, na których planowana jest realizacja zespołu
sportowo-rekreacyjnego. Obecnie na gruntach tych istnieje prymitywne boisko
piłkarskie.
Przestrzeń ta wymaga dalszego uporządkowania szczególnie istotna
jest budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Na tym, odcinku panuje
największy ruch samochodowy, jest to równocześnie droga dojścia młodzieży
do Szkoły Podstawowej, świetlicy wiejskiej oraz filii Biblioteki Publicznej.
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Opis projektu
projekt planowany do realizacji przy wsparciu z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Moszczenicy Wyżnej
W centrum wsi – obszarze o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców wsi położone są działki oznaczone numerami 185/3, 187/2, 186/4,
186/5, 186/6, 187/5 stanowiące własność gminy, na których realizowany będzie
projekt budowy zespołu rekreacyjno – sportowego. Na obszarze tym mieszkańcy
dużym wysiłkiem społecznym w ciągu kilku lat przystosowali teren do
funkcjonowania prymitywnego boiska piłkarskiego. Na skarpie oddzielającej
boisko od drogi zamontowano bezpośrednio do gruntu ławki tworzące „trybunę”.
Działki tworzą obszar wydłużonego prostokąta rozciągającego się na kierunku
północ – południe.
Poszczególne części zespołu ulokowane zostaną na tarasowo położonych
częściach obszaru.
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Boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 62 x 30 m
Na

rodzimym

gruncie

zostaną

ułożone

warstwy

podbudowy:

warstwa

wyrównująca 0+60 cm, geowłóknina, warstwa odsączająca o grubości 20 cm,
warstwa nośna o grubości 20 cm z drobnego piasku, torfu i ziemi kompostowej.
Na takiej podbudowie zostanie ułożona trawa sportowa z rolki.
Boisko zostanie oddzielone za pomocą obrzeży betonowych a z trzech stron
zamontowany zostanie piłkochwyt o wysokości 6 m. Boisko zostanie wyposażone
w bramki i siatki do bramek.
Boisko syntetyczne wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa
i kometkę. Podbudowę ułożoną na rodzimym gruncie będą tworzyć warstwy:
wyrównująca, odsączająca, konstrukcyjna i klinująca stabilizująca

elastyczna

-

wykonana

z

granulatu

wykonane z kruszyw,
gumowego

i

kleju

poliuretanowego.
Na taką podbudowę zostanie położona nawierzchnia sportowa złożona z dwóch
warstw nakładanych mechanicznie.
Boisko będzie wyposażone w urządzenia do gry w koszykówkę i siatkówkę,
opcjonalnie słupki do siatkówki będą umożliwiały montaż siatki do gry
w badmintona i tenisa.
Plac zabaw – ogrodzony i oddzielony wysokim piłkochwytem wyposażony
zostanie w zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, linarium, piaskownicę,
huśtawkę, sprężynowce, ławki, kosz i regulamin.
Altana
Obiekt z otwartą przestrzenią z miejscami do siedzenia, zostanie wyposażona
w stół parkowy, ławki i kosz na odpadki. Obok altany zamontowany zostanie
terenowy stół do gry w szachy.
Wiata – o powierzchni 10,5 m2 pomieści toalety przenośne
Projekt obejmuje również:
− remont drogi dojazdowej
− dojście – ciąg komunikacyjny pieszy stanowiący dojście do poszczególnych
obiektów zespołu
− parking o nawierzchni z kostki betonowej
− remont trybuny i schodów terenowych
− nasadzenia zieleni 57 szt. drzew i 24 szt. krzewów
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− założenie nowej nawierzchni trawiastej na całym terenie wolnym od
zagospodarowania ok. 2000 m .

Inwentaryzacja zasobów – opis stanu istniejącego
Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe
Zasoby przyrodnicze są niewątpliwie mocną stroną wsi położonej
w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego w paśmie Radziejowej Beskidu
Sądeckiego. Istniejący od 1987 roku Popradzki Park Krajobrazowy jest jednym
z największych i najcenniejszych terenów chronionych w Polsce pod względem
bogactwa zasobów przyrodniczych . W 70 % powierzchni obejmuje kompleksy
leśne stanowiące biocentra o randze międzynarodowej mające zapewnić
równowagę ekologiczną oraz stanowić bank genotypów flory i fauny Karpat.
Na terenie Parku rośnie około tysiąca gatunków roślin kwiatowych,
osiemset gatunków mszaków i porostów oraz około 800 gatunków grzybów – jest
to niemal połowa gatunków roślin występujących w Polsce.
Rozległe i zwarte kompleksy leśne są siedliskiem wielu rzadkich gatunków
ptaków oraz ssaków leśnych. Sięgająca granicy lasów szachownica pól
uprawnych tworzy niepowtarzalny, niespotykany już w Europie krajobraz.
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Rolnictwo
Z ogólnej powierzchni wsi wynoszącej 477 ha, 306 ha zajmują użytki rolne,
159 lasy i zadrzewienia, pozostałe grunty 12 ha, w tym drogi 11 ha.
W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne zajmujące 203 ha, 32 ha
stanowią sady, 51 ha użytki zielone.
W Moszczenicy Wyżnej funkcjonuje 87 gospodarstw rolnych powyżej 1 ha.
Przeważają gospodarstwa małe o powierzchni do 5 ha, których jest 78, zaledwie
dziewięć gospodarstw użytkuje ponad 5 ha, przy czym nie istnieje ani jedno
gospodarstwo pow. 10 ha.
Duże rozdrobnienie gruntów powoduje, że około 60% gospodarstw nie osiąga
produkcji towarowej (produkuje wyłącznie na własne potrzeby). Równocześnie
funkcjonują tu wysokotowarowe gospodarstwa sadownicze produkujące głownie
owoce miękkie oraz jabłka. Produkcja rolna prowadzona jest metodami
ekstensywnymi

przy

niskim

zużyciu

nawozów

i środków

chemicznych.

W gospodarstwach wysokotowarowych owoce produkowane są metodami
zintegrowanymi.
Pomimo trudnych warunków związanych z ukształtowaniem terenu,
dużymi spadkami a także nasilającą się penetracją pól przez zwierzynę leśną nie
obserwuje się tutaj zjawiska wypadania pól z uprawy co ma miejsce w wielu
miejscowościach w okolicy. Mało intensywne rolnictwo i bardzo niska obsada
zwierząt (jedna sztuka duża na około 2,5ha) powodują, że oddziaływanie
produkcji rolnej na środowisko naturalne jest znikome, a produkowana żywność
posiada wysokie walory jakościowe i zdrowotne.

Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodę
W miejscowości nie funkcjonuje wodociąg publiczny, jednakże 98%
budynków zaopatrywanych jest w wodę z lokalnych wodociągów grupowych
budowanych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wodociągi te oparte
na ujęciach wody ze źródeł stokowych funkcjonują bezproblemowo tylko
w warunkach przeciętnej sytuacji hydrologicznej. Aktualnie wskutek panującej
suszy hydrologicznej prawie 50% mieszkańców cierpi na niedostateczne
zaopatrzenie w wodę. Wykonane w ubiegłym stuleciu wodociągi zbudowane z rur
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PCV o bardzo niskiej jakości są praktycznie zdekapitalizowane. Konieczne zatem
jest doprowadzenie wody z zewnątrz gdyż we wsi nie ma możliwości wykonania
ujęcia wody.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Moszczenica Wyżna nie posiada kanalizacji służącej do odbioru
i unieszkodliwiania ścieków. W latach 1997 – 1998 wybudowanych zostało 40
przydomowych

oczyszczalni

ścieków,

z

których

35

nadal

funkcjonuje.

Usytuowane są w większości przy budynkach mieszkalnych w zabudowie
rozproszonej – nie przewidzianych do podłączenia do kanalizacji zbiorczej.
W „Programie gospodarki ściekowej” a także w Master-planie operatora
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do skanalizowania przewidziano tereny
zabudowane usytuowane wzdłuż drogi powiatowej, co spowoduje, że około 70 %
mieszkańców uzyska dostęp do kanalizacji sanitarnej. Na pozostałym terenie
przewidziana jest budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sieć gazowa
Budowa sieci gazowej w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia była
kolejnym po elektryfikacji i budowie wodociągów efektem bardzo dużej
aktywności społeczności wiejskiej i jej liderów w zakresie poprawy warunków
zamieszkania na wsi. Obecnie tylko przysiółki „Gaj” i „Zaugory” nie posiadają
sieci gazowej. Tym samym prawie 85 % mieszkańców posiada dostęp do sieci
gazowej.

Telekomunikacja i Internet
Sieć telekomunikacyjna obsługująca mieszkańców Moszczenicy Wyżnej
stanowi własność Telekomunikacji Polskiej S.A. Do sieci przyłączonych jest 62
abonentów. Jest to przestarzała sieć dostępowa o bardzo niskiej przepustowości,
co jest powodem braku dostępu do szerokopasmowego Internetu. Słaby jest
również zasięg telefonii komórkowej, a prawie 30% powierzchni wsi znajduje się
poza zasięgiem któregokolwiek z operatorów

Gospodarka odpadami
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
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zostanie objęta nowym systemem gospodarki odpadami - odbiór wszelkich
odpadów zapewni gmina.

Drogi
Przez centrum Wsi Moszczenica Wyżna przebiega droga powiatowa nr
1533K „Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów – Przysietnica – Barcice”, z którą
łączą się drogi gminne publiczne i wewnętrzne zlokalizowane na terenie wsi.
Poprzez taki układ komunikacyjny przysiółki
Droga

powiatowa

stanowi

także

mają połączenie z centrum wsi.

bezpośrednie

połączenie

z

układem

komunikacyjnym, miasta Starego Sącza. 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 2,6 km, łączna długość dróg
gminnych o nawierzchni bitumicznej wynosi 3,7 km. Istniejący układ drogowy
zapewnia bardzo dobrą dostępność wsi z trzech kierunków ( południe, północy
i zachodu).

Infrastruktura społeczna
Oświata

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy Niżnej
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Tradycje szkolnictwa realizowanego bezpośrednio we wsi sięgają roku
1886 kiedy wybudowano pierwszą szkołę w Moszczenicy Niżnej blisko granicy
z Moszczenicą Wyżną. Dokładnie na granicy miejscowości w latach 1948 – 1950
wybudowano dzisiejszą Szkołę Podstawową. Jej lokalizacja jest wynikiem
kompromisu zawartego przez mieszkańców obu wsi. Wcześniej istniały oddzielne
placówki w każdej wsi, przy czym szkoła w Moszczenicy Wyżnej była zaledwie
dwuklasowa. Przy trwającej trzy lata budowie szkoły dużą ofiarnością wykazali
się mieszkańcy obu wsi, którzy we własnym zakresie wykonali większość robót
budowlanych. W ówczesnych planach inwestycyjnych była również budowa sali
gimnastycznej, której niestety do dziś nie udało się zrealizować.
W szkole obecnie uczy się 131 uczniów z obu wsi. Jest to niewielka
kameralna

placówka

posiadająca

bogatą

tradycję,

silnie

związana

ze

środowiskiem lokalnym, zatrudniająca kompletną i stabilną kadrę pedagogiczną,
zaspakajająca nie tylko potrzebę edukacji młodzieży, ale także szereg innych
potrzeb niezwykle ważnych w rozwoju osobowym jak i społecznym młodych
mieszkańców. Ten wszechstronny rozwój uczniów wyraża się w bardzo wysokich
wynikach sprawdzianów zewnętrznych, a także w osiągnięciach uczniów
uzyskiwanych na olimpiadach, zawodach i konkursach.

W szkole działają liczne koła zajęć pozalekcyjnych w tym: matematyczne,
polonistyczne, językowe, a także koła rozwijające zainteresowania uczniów, jak:
teatralne, muzyczne, przyrodnicze i turystyczno-sportowe. Przy szkole działa
Zespół

Regionalny

Moszczeniczanie.

Realizowanych

jest

wiele

zajęć

specjalistycznych wsparcia uczniów z trudnościami. Szkoła dysponuje dobrą
bazą dydaktyczną, brak natomiast bazy sportowej – sali gimnastycznej i boiska.
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Opieka zdrowotna
Mieszkańcy

Moszczenicy

Wyżnej

korzystają

z

opieki

zdrowotnej

w oddalonym o 5 km Starym Sączu, gdzie funkcjonuje przychodnia lekarska,
w której kilkanaście podmiotów prowadzi działalność leczniczą. Mieszkańcy mają
zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną a także specjalistyczne świadczenia
zdrowotne z zakresu: stomatologii, ginekologii, kardiologii, laryngologii, okulistyki,
rehabilitacji oraz usług pielęgniarskich. Mieści się tu również laboratorium
analityczne, zakład optyczny a także Podstacja Sądeckiego Pogotowia
Ratunkowego.
Ponadto w Starym Sączu funkcjonują zlokalizowane w budynkach
prywatnych gabinety pediatryczne, stomatologiczne i ginekologiczne oraz trzy
apteki.

Organizacje pozarządowe
W Moszczenicy Wyżnej działa założona w 1994 roku Ochotnicza Straż
Pożarna. Skupia 104 członków, co stanowi prawie 16 % mieszkańców. Jest to
wskaźnik

bardzo

wysoki

i świadczy

o

dużej

aktywności

mieszkańców

realizowanej poprzez udział w pracach na rzecz środowiska lokalnego
w organizacji pozarządowej.
OSP Moszczenica Wyżna jest znana w regionie ze swej ofiarności
i zaangażowania w niesieniu pomocy. Szczególnie cenna jest ich pomoc
w czasie częstych powodzi jakie mają miejsce na terenie południowej Małopolski.
Strażacy są organizatorami i animatorami życia społecznego na wsi.
Organizowane spotkania świąteczne mieszkańców ( tzw. strażackie opłatki)
gromadzą niemal wszystkich mieszkańców wsi i są bardzo ważnym wydarzeniem
integrującym wszystkie pokolenia. Wieczorki z okazji Dnia Kobiet, udział w
uroczystościach
zamieszkujących

cywilnych
wieś

i kościelnych,

połączone

ze

odwiedzanie

składaniem

wszystkich

noworocznych

rodzin
życzeń

i wręczaniem kalendarza strażackiego, to działania zaczerpnięte ze strażackiej
tradycji dobrze służące pogłębianiu jedności wsi.

15 | S t r o n a

Plan Odnowy Wsi Moszczenica Wyżna
OSP w Moszczenicy Wyżnej posiada dobrze rozwiniętą współpracę ze
swoimi zagranicznymi partnerami. Od 2002 roku strażacy współpracują
z organizacją strażacką w miejscowości Lipany (Słowacja) i Hoffsteten (Austria).
W późniejszym czasie nawiązano współpracę ze strażakami z Oben –
Grafendorf. Współpraca

i nawiązane

kontakty

dotyczą

głownie

udziału

w zawodach i wymiany doświadczeń.

Kultura i dziedzictwo kulturowe
Wieś nie posiada zabytków wpisanych do rejestru . Tym niemniej znajduje
się tu kilka zabytkowych kapliczek pochodzących z XIX wieku.
Jedną z cenniejszych jest wykonana w 1870 roku z fundacji mieszkańców
kapliczka szafkowa, drewniana zamontowana na słupie zakończonym żelaznym
krzyżem. Jej wyposażenie stanowią ludowe rzeźby Chrystusa Frasobliwego, św.
Jana Nepomucena i św. Barbary oraz płaskorzeźba Przemienienia Pańskiego.
Inną również pochodzącą z XIX wieku jest kapliczka zawieszona na
parusetletniej lipie stanowiącej pomnik przyrody. Jej budowa i wystrój nawiązuje
do ludowych tradycji z odległej przeszłości – drewniana ozdobiona ludowymi
rzeźbami Chrystusa Zmartwychwstałego i dwóch nieoznaczonych apostołów.
Działalność kulturalna na wsi prowadzona jest przez Powiatową i MiejskoGminną

Bibliotekę

Publiczną

w

Starym

Sączu,

a

także

w

sposób

niezinstytucjonalizowany, głownie przez OSP i w obiekcie należącym do
strażaków.W remizie znajduje się lokal, w którym może funkcjonować świetlica
wiejska – jednak niezbędny jest zakup wyposażenia.
We wsi tworzą artyści nieprofesjonalni m.in. malarki – Małgorzata
Ogorzały oraz Genowefa Mikulec, kowalstwo artystyczne – Paweł Jankowski.
Bardzo popularnym wśród starszych kobiet jest rękodzielniczy wyrób
kwiatów z bibuły i nici oraz wyrób serwetek.
Filia biblioteczna jest jedyną instytucją kultury działającą od 1945 roku,
usytuowaną w budynku OSP. Na 29 m2 znajduje się wypożyczalnia i kącik
czytelniczy. W pomieszczeniu znajdują się trzy stanowiska komputerowe, w tym
dwa z bezpłatnym dostępem do internetu. Mieszkańcy mogą korzystać
z urządzenia wielofunkcyjnego – sprzęt uzyskano dzięki uczestnictwu PiMGBP
w Starym

Sączu

w

Programie

Rozwoju

Bibliotek.

Filia

biblioteczna
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w Moszczenicy realizuje program: Budowa zintegrowanego systemu informacji
i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem
technologii

teleinformatycznych,

komputerów, drukarki, czytniki.

dzięki

któremu

zakupiono

nowy

sprzęt

Księgozbiór na koniec 2012 liczył 5672,

zarejestrowano 133 czytelników.

Filia biblioteczna prowadzi działalność

kulturalno-edukacyjną na rzecz czytelnika dziecięcego i dorosłego, współpracuje
ze szkołą i OSP.

Działalność gospodarcza
W

miejscowości

Moszczenica

Wyżna

funkcjonuje

18

podmiotów

gospodarczych. Są to w zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstwa.
Ilość podmiotów wg przedmiotu działalności jest następująca:
− Usługi stomatologiczne

-1

− Usługi budowlane

- 10

− Usługi informatyczne

-2

− Pośrednictwo handlowe

-3

− Mechanika pojazdowa

-1

Działa tu również Firma zaliczana do sektora MiŚP – Firma HandlowoUsługowa MIPOL Spółka Jawna. Jest to nowoczesny zakład uboju zwierząt
wybudowany w 2004 roku, spełniający wszelkie standardy UE. Firma prowadzi
eksport mięsa do wielu krajów UE a także Turcji i Mołdawii.
Jednakże poziom przedsiębiorczości mieszkańców wsi mierzony ilością
firm na 1000 mieszkańców wynosi zaledwie 27. Jest zatem prawie dwukrotnie
niższy niż w Gminie i ponad trzykrotnie niższy niż w Małopolsce.
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Turystyka
Moszczenica
swojego

Wyżna

położenia

Popradzkiego

Parku

i bezpośredniej

w

z

racji
otulinie

Krajobrazowego

bliskości

obszarów

Natura 2000 oraz własnych walorów
krajobrazowych

posiada

doskonałe

warunki dla rozwoju turystyki wiejskiej
i agroturystyki. Przez wieś przebiegają
trzy szlaki turystyczne i jeden szlak
tematyczny.

Szlak
biegnący

turystyki
ze

pieszej

Starego

górskiej

Sącza

na

Przechybę jako element Małopolskiego
Szlaku

Papieskiego

biegnącego

z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej do
Starego Sącza i dalej. Swoją nazwę zawdzięcza słynnej “powtórce z geografii”
jaką wygłosił papież Jan Paweł II w Starym Sączu 16 czerwca 1999 roku. Szlak
kończy się w Krościenku – oznakowany jest kolorem, żółtym.

Królewski Szlak Rowerowy
biegnący z Biecza poprzez Gorlice, Grybów, Kamionkę Wielką, Nowy
Sącz, Myślec, Stary Sącz, Moszczenicę Niżną, Moszczenicę Wyżną,
Skrudzinę i dalej na południowy zachód Sądecczyzny. Szlak ten łączy się
z Karpackim Szlakiem Rowerowym. Szlaki te w przyszłości mają szansę
stać się częścią sieci Euro-Velo.
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Małopolski Szlak Owocowy – będący regionalnym produktem turystycznym
przebiegającym przez siedem gmin województwa małopolskiego. Prowadzi
specjalnie oznakowanymi odcinkami dróg i pokazuje gospodarstwa, w którym
można degustować i kupować owoce lub inne lokalne produkty.

Starosądecki Szlak Górskiej Turystyki Jeździeckiej posiadający długość około
100 km. Przebiega głownie oznakowanymi szlakami pieszymi. Na terenie
Moszczenicy Wyżnej jego trasa pokrywa się z żółtym szlakiem pieszym.
Na terenie wsi brak jest bazy noclegowej, oznakowanie szlaków uległo
dekapitalizacji, brak jest również podstawowej infrastruktury turystycznej
właściwej dla tych rodzajów turystyki.
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Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron, szans
I zagrożeń
MOCNE STRONY
⇒ Walory krajobrazowe wsi i jej otoczenia decydujące o atrakcyjności
miejscowości jako miejsca zamieszkania.
⇒ Dobra dostępność komunikacyjna z zewnątrz jak i poszczególnych osiedli
wewnątrz.
⇒ Położenie w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego dostępność atrakcji
turystycznych dolin Popradu i Dunajca – obszarów Natura 2000.
⇒ Aktywna organizacja pozarządowa – OSP jako przejaw ogólnie wysokiej
aktywności społecznej mieszkańców.
⇒ Tradycje sadownicze na obszarze wsi – funkcjonujące wysokotowarowe
gospodarstwa sadownicze.
⇒ Silne psychospołeczne więzi mieszkańców z ich miejscem zamieszkania
(poczucie tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania).
⇒ Atrakcyjne tereny osiedleńcze, położone na przysiółkach Lipie i Gaj pod
budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne.
⇒ Przebiegające przez wieś szlaki turystyczne.
⇒ Dostępność usług społecznych w pobliskim Starym Sączu i ośrodku
subregionalnym – Nowym Sączu.
⇒ Dobre warunki do produkcji zdrowej żywności.
⇒ Zasoby gruntów i lasów mienia wiejskiego umożliwiające lokalizację
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz pozyskiwanie drewna na potrzeby
wsi i mieszkańców dotkniętych zdarzeniami losowymi.
⇒ Liczna grupa mieszkańców posiadająca umiejętności z zakresu rękodzieła
ludowego i artystycznego (kowalstwo artystyczne, wykonywanie ozdób
z bibuły i papieru, malarstwo, koronkarstwo).
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SŁABE STRONY
⇒ Brak infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i ogólnodostępnego placu zabaw.
⇒ Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami komunalnymi.
⇒ Niedostateczne zabezpieczenie dostępu mieszkańców do wody pitnej,
szczególnie w okresach suszy hydrologicznej.
⇒ Braki infrastruktury technicznej w zakresie odbioru ścieków komunalnych
skutkujący zanieczyszczeniem wód powierzchniowych.
⇒ Niedoskonała gospodarka odpadami – zaśmiecanie przez mieszkańców
terenów potencjalnie służących rekreacji (lasów, potoków, wąwozów).
⇒ Postępujący proces rozdrobnienia gospodarstw rolnych.
⇒ Niska jakość i bezpieczeństwo części dróg dojazdowych do osiedli.
⇒ Brak infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańcom – brak
chodnika w centrum wsi, tj. w obszarze wzmożonego ruchu samochodowego.
⇒ Zagrożenie ze strony nieuregulowanego potoku Moszczenickiego dla
budynków mieszkalnych i dróg.
⇒ Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna.
⇒ Mocno ograniczony dostęp do szybkiego internetu, słaby zasięg telefonii
komórkowej.
⇒ Zaśmiecenie krajobrazu kulturowego spowodowane niedostosowanym do
warunków I lokalnych tradycji budownictwem.

SZANSE
⇒ Funkcjonujące programy wsparcia rozwoju lokalnego zwłaszcza terenów
wiejskich realizowane ze środków unijnych i krajowych, jako szansa na
wyposażenie wsi w infrastrukturę techniczną, społeczną, turystyczną, itp.
⇒ Aktywność samorządu gminy Stary Sącz w pozyskiwaniu dofinansowania
dla realizowanych projektów .
⇒ Wprowadzenie regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami
umożliwiającymi rozwiązanie problemu „dzikich wysypisk”.
⇒ Zwiększające się wsparcie uzyskiwane przez rolników z I i II filara
wspólnej Polityki Rolnej UE.
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⇒ Powstanie Lokalnej Grupy Działania i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
w ramach programu „Leader 2007-2013”.
⇒ Wciąż rosnące zainteresowanie turystyką i rekreacją pieszą i rowerową
mieszkańców

pobliskiego

Nowego

Sącza

realizowaną

w

czasie

weekendów.
⇒ Systematycznie wzbogacana oferta turystyczną i kulturalna w bliskim
otoczeniu wsi – w miejscowościach położonych w dolinach Popradu
i Dunajca.

ZAGROŻENIA
⇒ 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.
⇒ 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 standard.
⇒ 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

miejscowości

informacji

oferujących

turystycznej

wypoczynek

w

i

promocji

atrakcyjnych

bezpośredniej

bliskości

obszarów chronionych bez nadmiernej presji na te obszary.
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Planowane zadania inwestycyjne oraz aktywizacja
Lp.

1

2

3

Nazwa zadania
Budowa zespołu
sportoworekreacyjnego
w Moszczenicy
Wyżnej

Urządzenie i
wyposażenie
świetlicy wiejskiej
w budynku OSP

Budowa kanalizacji
zbiorczej na
terenach
osiedlowych
o zwartej zabudowie

Cel –
przeznaczenie

Okres
realizacji

Szacunkow
a wartość

Realizator
Źródła
finansowania

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.
Stworzenie
warunków
lokalowych,
technicznych i
organizacyjnych
dla integracji
mieszkańców, ich
czynnego udziału
w życiu
kulturalnym
i społecznym,
a także dla
zachowania
dziedzictwa
kulturowego
Ochrona wód
powierzchniowyc
h i gruntowych
przed dalszym
zanieczyszczenie
m powodowanym
przez ścieki
bytowe

I kw.
2013 – II
kw. 2014

820 000

Gmina Stary
Sącz
- budżet
Gminy
- PROW
2007-2013

2014 2016

80 000

Gmina Stary
Sącz
- budżet
gminy

20182022

2 550 000

Gmina Stary
Sącz
- budżet
Gminy
- Fundusz
Spójności

2014-2020
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Budowa
przydomowych
indywidualnych
oczyszczalni
ścieków na terenach
o zabudowie
rozproszonej

Ochrona wód
powierzchniowyc
h i gruntowych
przed dalszym
zanieczyszczenie
m powodowanym
przez ścieki
bytowe

2014 2022

5

Budowa wodociągu
wiejskiego
obejmującego
centrum wsi i tereny
osiedli na
przysiółkach

Zapewnienie
stałego dostępu
mieszkańców do
dobrej jakości
wody pitnej

2017 –
2020

1 600 000

6

Wprowadzenie
powszechnej
segregacji odpadów
– likwidacja dzikich
wysypisk

Ochrona gruntów
leśnych, koryt
potoków i ich
otoczenia przed
zanieczyszczenie
m odpadami
stałymi – poprawa
wizerunku wsi
dzięki likwidacji
dzikich wysypisk
śmieci
Poprawa
dostępności
komunikacyjnej
przysiółków
i osiedli, dla
zwiększenia
komfortu
zamieszkania
i wypoczynku
w atrakcyjnych
terenach,
zwiększenie
bezpieczeństwa
użytkowników
dróg

2013 2015

50 000
rocznie

4

7

Modernizacja dróg
gminnych w tym:
budowa urządzeń
odwadniających,
mijanek na wąskich
drogach, nowe
nawierzchnie
i oświetlenie miejsc
niebezpiecznych

2014 2022

600 000

600 000

Gmina Stary
Sącz,
właścicele
budynków
- budżet
Gminy
- środki
właścicieli
budynków
- NFOSiGW
Sądeckie
Wodociągi
Sp. z o.o.,
Gmina Stary
Sącz
- budżet SW
- budżet
Gminy
- środki
właścicieli
budynków
Gmina Stary
Sącz
- budżet
Gminy –
środki
pochodzące
z odpłaty za
odbiór i
utylizację
odpadów
Gmina Stary
Sącz:
- budżet
gminy
- budżet
państwa
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8

Rozbudowa sieci
gazowej
i termomodernizacja
budynków
mieszkalnych

9

Wyposażenie
obiektów
użyteczności
publicznej
i budynków
mieszkalnych
w urządzenia
solarne i
fotowoltaniczne

10

Modernizacja drogi
powiatowej –
budowa poboczy,
chodników, barier
energochłonnych,
oświetlenia

11

Oznakowanie dróg
dojazdowych do
przysiółków i osiedli

Stworzenie
dostępu do
bardziej
przyjaznego
środowisku źródła
energii do
ogrzewania
domów, a także
oszczędnego
gospodarowania
energią dla
zmniejszenia
niskiej emisji
Zwiększenie
pozyskania
energii ze źródeł
odnawialnych –
ograniczenie
emisji gazów
cieplarnianych

2013 2022

550 000

2013 2022

400 000

Zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców
i turystów,
szczególnie dzieci
dochodzących do
szkoły, a także
poprawa estetyki
centrum wsi
Ułatwienie
lokalizacji
nieruchomości dla
potrzeb
mieszkańców,
służb
ratowniczych,
gości,
dostawców,
kurierów,
doręczycieli, itp.

2015 2017

700 000

2015 2016

8 000

Karpacka
Spółka
Gazownicza
- środki
własne
inwestorów

Gmina Stary
Sącz,
Właściciele
budynków
- budżet
gminy
- środki
właścicieli
budynków
-NFOŚiGW
-budżet
Powiatu
- budżet
Gminy

- budżet
Gminy
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12

13

14

15

Odnowienie
oznakowania
szlaków
turystycznych
i wyposażenie ich
w małą architekturę
oraz tablice
informacyjne
Systematycznie
realizowana 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
Reaktywacja Koła
Gospodyń Wiejskich
funkcjonującego
w strukturze
Stowarzyszenia
OSP

Szkolenia
mieszkańców
w zakresie
podejmowania
działalności
związanej
z agroturystyką
i obsługą ruchu
turystycznego
lokalnego
realizowanego
w okresie
weekendów

Zwiększenie
atrakcyjności
turystycznej wsi
dzięki poprawie
infrastruktury
turystycznej

2014 –
2018

25 000

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

2013 2022

Aktywizacja
kobiet jako grupy
społecznej
predysponowanej
do kultywowania
tradycji
związanych
z prowadzeniem
gospodarstwa
domowego,
przetwórstwem
płodów rolnych,
żywieniem

20132014

-

Liderzy
społeczność
i wiejskiej,
mieszkańcy
wsi

Podejmowanie
przez rolników
działalności
związanej z
turystyką dla
uzupełnienia
dochodów
mieszkańców
z gospodarstw
rolnych

2014 –
2020

12 000

Gmina Stary
Sącz

1 200 000

PTTK,
Gmina Stary
Sącz
- budżet
Gminy
- PROW
Leader
Właściciele
budynków
mieszkalnych

- środki
właścicieli
budynków

- PROW –
Leader
2014 - 2020
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16

17

18

19

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

Zwiększenie
liczby turystów
odwiedzających
wieś – wzrost
dochodów
mieszkańców
z turystyki

2013 –
2022

Realizacja projektów
oferujących aktywne
sposoby
zagospodarowania
czasu wolnego

Włączenie
różnych grup
mieszkańców do
czynnego udziału
w
przedsięwzięciac
h kulturalnych
i sportowych.
Odtworzenie
i zachowanie
zanikających
zwyczajów,
obrzędów,
rękodzieła
Objęcie edukacją
przedszkolną
wszystkich dzieci
z terenu
Moszczenicy
Wyżnej
i Moszczenicy
Niżnej.
Umożliwienie
powrotu do pracy
kobietom po
urodzeniu dziecka
Zapewnienie
dostępu do
szybkiego
Internetu
mieszkańcom wsi
–
przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu

2013 2022

Powołanie do życia
Przedszkola dla
dzieci
zamieszkujących
Moszczenicę Wyżną
i Moszczenicę Niżną

Budowa
infrastruktury
dostępu do
szybkiego Internetu

15 000

Gmina Stary
Sącz
- Budżet
Gminy
- PROW
Leader

30 000

Gminne
instytucje
kultury,
Organizacje
pozarządow
e
- środki
własne
realizatorów

2013 –
2014

2015 2017

120 000

600 000

Podmiot
prywatny
- środki
własne
właściciela
placówki
-budżet
Gminy
dotacje
z subwencji
oświatowej
Operatorzy
sieci
telekomunik
acyjnej
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Zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz
na lata 2013-2020
Plan Odnowy miejscowości

Moszczenica Wyżna wykazuje całkowitą

spójność ze Strategią Rozwoju Gminy Stary Sącz a w szczególności z zapisami:
Cel

Strategiczny

1

Konkurencyjna

i rekreacyjna

i

Gminy

atrakcyjna
Stary

Sącz

oferta

turystyczna

budująca

prestiż

w subregionie sądeckim.
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.
⇒ 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.
⇒ Współpraca z podmiotami realizującymi usługi turystyczne na obszarze gminy
i gmin sąsiednich w zakresie promocji subregionu.
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⇒ 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.

Cel Strategiczny 2.

Wysokiej

i techniczna

dla

jakości

infrastruktura

podniesienia

drogowa

konkurencyjności

turystycznej i gospodarczej gminy.
Cel operacyjny 2.1.

Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej

gminy względem ośrodków subregionalnych i regionalnych.
⇒ 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.
⇒ 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.
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Cel Strategiczny 3 Wzrost atrakcyjności gospodarczej i dywersyfikacja
oferty gospodarstw rolnych Gminy Stary Sącz w skali
subregionu i kraju.
Cel operacyjny 3.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i tworzenie nowych
miejsc pracy na terenie gminy.
⇒ Promocja podejmowania i realizacji inicjatyw gospodarczych na terenach
wiejskich

w sferze

pozarolniczej

(np.

małe

przetwórstwo,

usługi

agroturystyczne, rękodzieło artystyczne).
⇒ Podnoszenie

kwalifikacji

mieszkańców

w

zakresie

obsługi

ruchu

turystycznego.
Cel operacyjny 3.2.Efektywne i zrównoważone rolnictwo na terenie gminy.
⇒ 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.

Cel

Strategiczny

4

Wysoki

poziom

kapitału

społecznego

i

usług

publicznych
Cel operacyjny 4.2 Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Działania:
⇒ Ułatwienie wejścia na rynek operatorów sieci informatycznych (budowa
koniecznej infrastruktury).
⇒ Umożliwienie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania
korzyści z jednolitego rynku cyfrowego.
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