
U C H W A Ł A  XXXIV/217/09 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 26.06.2009r. 
 

 

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia poprawionego planu odnowy miejscowości Ceber 
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)  
 

 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdzić do realizacji uchwałę zebrania wiejskiego w Cebrze z dnia 22 czerwca 2009 r w sprawie 

zatwierdzenia poprawionego planu odnowy miejscowości Ceber stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc Uchwała XX/124/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29.04.2008r. w sprawie: „Przyjęcia Planu 

Odnowy miejscowości Ceber” wraz ze zmianą; uchwała Nr XXIX/179/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 

06.03.2009r. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do uchwały  

Zebrania Wiejskiego  

w Cebrze 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  ODNOWY 

 

MIEJSCOWOŚCI   CEBER 

NA LATA 2008-2015 
 

 

 
 

 

Ceber  2009 



 
I Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja 
 
 
 
1.1 Historia 
 
 
 

CEBER 

Wieś położona przy trakcie Opatów – Staszów. W 1827r. w 12 domach mieszkało tu 79 osób, 

pod koniec XIX w. było w Cebrze 15 zabudowań gospodarczych, w których mieszkało 110 

mieszkańców, zaś na początku 1996r. Ceber liczył 197 osób. 

We wsi do niedawna stał dwór z początków Xix. wzniesiony z drewna na planie wydłużonego 

prostokąta, dwutraktowy z gankiem od frontu. Zręb przykryty dwuspadowym dachem gontowym. W 

czasie okupacji mieszkał tu, wysiedlony z Wielkopolski, profesor Uniwersytetu Poznańskiego Stefan 

Błachowski, organizator tajnego nauczania w Opatowskim. 

 W Cebrze znajduje się pomnik upamiętniający epizod z II wojny światowej. 4 sierpnia 1944 r. w 

tej wsi zakwaterowało się 40 dobrze uzbrojonych żołnierzy niemieckich, do których w godzinach 

wieczornych dołączył liczący 1500 grenadierów pułk z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Niemców zaatakowali partyzanci 2 pułku piechoty Armii Krajowej. Mimo dużej przewagi liczebnej 

Polakom udało się nocną bitwę wygrać, przede wszystkim dzięki zaskoczeniu i brawurowemu 

natarciu. Poległo 40 żołnierzy niemieckich i tylko dwóch polskich. Akowcy przejęli znaczne zapasy 

wojskowe i broń. 
 
 
 
 
 
 

      
 
 



II. Inwentaryzacja zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, 
 

 
2.1. Położenie geograficzne 
 

 Teren gminy Bogoria stanowi obszar graniczny trzech jednostek geograficznych: Gór 
Świętokrzyskich, Wyżyny Sandomierskiej i Pogórza Szydłowskiego. Północna część gminy wkracza w 
południowo-wschodnią część Pasma Wygiełzowskiego, część południowo-zachodnią i południową 
stanowi obszar Pogórza Szydłowskiego. Wszystkie wyżej wymienione regiony wchodzą w skład 
makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Pod względem administracyjnym gmina Bogoria leży 
w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Graniczy ona od północy z gminą 
Iwaniska, od wschodu z gminą Klimontów, od południa z gminą  Staszów, natomiast granica 
zachodnia z gminą Raków. 
Gmina Bogoria pod względem wielkości obszaru zaliczana jest do większych gmin. Jej obszar zajmuje 
powierzchnię 12.341 ha (123, 41 km2). W skład gminy Bogoria wchodzi aktualnie 37 sołectw. 
 Ceber jest zlokalizowany na północny zachód od Bogorii. 
 

2.2 Bogactwa naturalne 
 

 Najważniejszym bogactwem gminy Bogoria i Jurkowic a tym samym i Cebrze są duże zasoby 
kamienia budowlanego. Znajdują się tu osady kambryjskie, syluru przylegającego od północnej strony 
do wychodni skał dolnodewońskich. Utwory dewońskie wypełniają rów tektoniczny wraz z utworami 
ordowiku i syluru. Utwory te reprezentowane są w Jurkowicach przez dolomity, dolomity margliste i 
iłowice dolomityczne, których mięższość dochodzi do 120 m. W kamieniołomie Budy wydobywane są 
wapienie rafowe, z pokładów o miąższności 100 m. Dolomity eksploatowane  
w Jurkowicach mogą używane być do produkcji kruszyw łamanych zwykłych, gruzów we wszystkich 
frakcjach spełniających normy dla kruszyw klasy II i III. Obecnie kamień z Jurkowic przeznacza się 
przede wszystkim do produkcji łamanych kruszyw drogowych. Skała  
w Jurkowicach zawiera obok CaO (tlenku wapnia) około 15% MgO (tlenku magnezu) oraz inne 
mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmów. Dzięki tym właściwościom 
kamień z Jurkowic jest doskonałym surowcem do produkcji nawozów otrzymywanych we własnych 
młynach. Nawozy (wapniowo-magnezowy i wapniowy) mają wiele  
atutów, odkwaszają glebę poprawiając jej strukturę, zwiększają zawartość magnezu – pierwiastka 
życia – w glebie i roślinach, nadają się tym samym do produkcji zdrowej żywności, wnoszą 
mikroelementy do gleby, zwiększają odporność roślin na przemarzanie, łatwo są przyswajalne przez 



rośliny i co ważne: obecność tego nawozu na powierzchni działek zmniejsza nasycenie środowiska 
ciężkimi metalami. 
Do cennych bogactw naturalnych gminy Bogoria jak również sołectwa Ceber należą ponad to złoża 
wody oligoceńskiej, zdrowe powietrze, piękne lasy i wspaniałe krajobrazy. 
 

 

2.3 Lokalne walory i ich promocja 
 

 Gmina Bogoria i należącym do niej sołectwem Ceber posiada silnie urozmaiconą rzeźbę 
terenu, wynikającą z rozgraniczenia się na jej terenie trzech regionów geograficznych. Część 
północna gminy posiada rzeźbę falistą i wysoko falistą. Występują tu dość znaczne deniwelacje 
między wyniesieniami a dnami rozcięć erozyjnych. wszystkie rozcięcia charakteryzują się dość 
stromymi stokami. Między poszczególnymi wyniesieniami Pasma Wygiełzowskiego występują 
zagłębienia w kształcie niecek różnej wielkości. Największa z nich rozciąga się na obszarze wsi 
Przyborowice i Ceber. 

Część gminy leżąca na Pogórzu Szydłowskim posiada rzeźbę nisko falistą z łagodnymi 
stokami wyniesień oraz stromymi stokami dolin cieków, przecinających obszar wsi Zimnowoda i Wola 
Malkowska. W części gminy zajętej przez Wyżynę Sandomierską występuje rzeźba falista ze średnimi 
stokami wąwozów i małych cieków bez nazw. Występują tu płaskie wierzchowiny i nieckowate 
zagłębienia. 

Morfologia obszaru gminy Bogoria charakteryzuje się dość znacznym nachyleniem terenu z 
północy na południe i południowy wschód, o czym świadczy adekwatność rzek oraz różnice 
wysokości. 362 m n.p.m. to punkt najwyższego wzniesienia w północnej części gminy (Ceber), 
natomiast najniżej położony teren znajduje się w południowo-wschodniej części gminy (Budy) i wynosi 
194,5 m n.p.m. wysokości. Różnica wysokości względnej wynosi zatem 167,5 m n.p.m. 
 To prawdziwy raj i wspaniałe miejsce relaksu z dala od miejskiego zgiełku. 
 

     
Ceber 

 

2.4 Demografia 
 

Gminę Bogoria zamieszkuje aktualnie 8.269 mieszkańców natomiast w sołectwie Ceber 202 
mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia gminy Bogoria wynosi 67 osób na 1 km2, co jest 
wskaźnikiem niższym od średniej wojewódzkiej i krajowej. Blisko 80% mieszkańców gminy Bogoria 
związanych jest z rolnictwem. pozostali zatrudnieni są w największym zakładzie na terenie gminy 
Kopalni Dolomitu Jurkowice – Budy, Przedsiębiorstwie drogowo- mostowym Kraśnik, szkolnictwie, 
Urzędzie Gminy, sektorze usługowym lub dojeżdżają do pracy w Staszowie i Połańcu. 

 

2.5 Oświata i kultura 
 

Na terenie gminy Bogoria działa 1 gimnazjum, 1 Liceum Ogólnokształcące, 4 szkoły podstawowe 
(Bogoria, Jurkowice, Niedźwiedź i Szczeglice), 5 przedszkoli (Bogoria, Kiełczyna, Moszyny, 



Jurkowice, Szczeglice). Do gimnazjum uczęszcza 381 uczniów, których uczy 30 nauczycieli. Do 
Liceum Ogólnokształcącego uczęszcza 93 uczniów, których uczy 9 nauczycieli. Do szkół 
podstawowych uczęszcza 705 dzieci, których uczy 73 nauczycieli. Do przedszkoli uczęszcza 180 
dzieci, którymi opiekuje się 10 pedagogów. 
Sieć szkół podstawowych jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie 
obowiązku szkolnego. Do szkoły w Bogorii zorganizowany jest dowóz dzieci z Woli Malkowskiej, 
Zimnowody, Łazisk, Szczeglic i Niedźwiedzia. 

Dzieci z Cebra i okolic uczą się w szkole podstawowej w Bogorii i Niedźwiedziu posiadającej 
własną dobrze wyposażoną salę gimnastyczną.  
 

Szerzeniem kultury zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii, w skład którego wchodzą: 
- Gminny Dom Kultury w Bogorii, 
- Wiejski Dom Kultury w Przyborowicach, 
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bogorii, 
- Filia biblioteczna w Przyborowicach, 
- Świetlica wiejska w Wysokach Średnich (prowadzona społecznie). 

 

2.6 Ochrona zdrowia 
 

 Podstawową opiekę lekarską mieszkańcom zapewnia Gminny Ośrodek Zdrowia w Bogorii  
i Jurkowicach. 
 

2.7 Bezpieczeństwo publiczne 
 

 Posterunek Policji w Bogorii obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Bogoria. Do najczęściej 
występujących tu przestępstw należy zaliczyć: kradzieże z włamaniem, kradzieże, kierowanie 
pojazdami pod wpływem alkoholu. Do przestępstw tych najczęściej dochodzi w porze wieczorowej i 
wieczorowo-nocnej. 
 

2.8 . Podmioty gospodarcze 
 

Na terenie sołectwa Ceber nie ma żadnych podmiotów gospodarczych. Istnieje tylko jeden sklep 
spożywczy 

2.9 Wodociągi i kanalizacja 
 

Aktualnie zaopatrzenie sołectwa Ceber w wodę przedstawia się następująco: 
- długość rozdzielczej sieci wodociągowej – 5,6 km 
- ilość przyłączy do gospodarstw domowych 54 szt. 
- % zwodociągowania gospodarstw domowych – 96,64 

 

2.10 Łączność 
 

 Sieć telefoniczna na terenie gminy jest wystarczająca. W ostatnim okresie dzięki inwestycjom 
telekomunikacji S.A., Jurkowice otrzymały nowoczesne, automatyczne połączenie ze światem. Sprawił 
to światłowód położony na trasie Jurkowice - Bogoria, jak również położenie światłowodu Bogoria-
Gorzków i Bogoria-Jurkowice wraz z centralą automatyczną w Jurkowicach. 
 

2.11 Drogi 
 

Na terenie sołectwa Ceber sieć dróg tworzą: 
- drogi powiatowe – 4 km 

w tym: o nawierzchni bitumicznej – 3 km 
- drogi gminne  - 3 km 

w tym: o nawierzchni bitumicznej – 0,85 km 
 



2.12 System gazowniczy 
 

Istniejąca stacja redukcyjna gazu w Józefowie Witowickim zasilana jest gazociągiem posiadającym 
przepustowość redukcyjną 3.000 Nm3/h. istniejące rezerwy przepustowości, dały możliwość w 
opracowaniu programu gazyfikacji gminy Bogoria. Aktualna długość sieci gazowej wynosi 18 km. 
 

2.13 Obiekty dziedzictwa kulturowego 
 

Do zabytków historycznych należą: 
− Bogoria – kościół parafialny p.w. św. Trójcy 
− Bogoria – dzwonnica przy w/w kościele 
− Bogoria – teren cmentarza kościelnego 
− Bogoria – ogrodzenie cmentarza kościelnego  
− Bogoria – najstarsza część cmentarza katolickiego 
− Gorzków – park 
− Gorzków - dwór 
− Kiełczyna - najstarsza część cmentarza katolickiego 
− Kolonia Pęcławice – cmentarz z I wojny światowej 
− Szczeglice – kościół parafialny p.w. św. Jerzego 
− Szczeglice – starsza część cmentarza katolickiego 
- W Cebrze znajduje się pomnik upamiętniający epizod z II wojny światowej. 4 sierpnia 1944 r. w tej 

wsi zakwaterowało się 40 dobrze uzbrojonych żołnierzy niemieckich, do których w godzinach 
wieczornych dołączył liczący 1500 grenadierów pułk z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Niemców zaatakowali partyzanci 2 pułku piechoty Armii Krajowej 

 
III, Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Ceber, w której będzie realizowana 

operacja,– analiza SWOT 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 
- dogodne położenie geograficzne, 
- dobra dostępność do dróg wojewódzkich, 
- dobre połączenia komunikacji pasażerskiej i 
towarowej, 

- dobre warunki hydrogeologiczne i klimatyczne, 
- łatwość w dostępie do energii elektrycznej, 
- pełne uzbrojenie w media: wodociąg, odbiór 
śmieci, telefony, 

- dobre warunki do rozwoju nowoczesnego 
rolnictwa ekologicznego i agroturystyki, 

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (głównie lasy i 
tereny turystyki pieszej), 

- dobrze rozwinięta baza szkolnictwa 
podstawowego. 

 
- bezrobocie, 
- zachwiania liczby mieszkańców sołectwa, 
- ujemne salda migracji ludności, 
- niski poziom rolnictwa, 
- dobry stan dróg lokalnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

-  
rozwój gospodarczy, 
- rozwój kultury, 
- możliwość organizacji lokalne uroczystości, 
  imprez sportowych o zasięgu gminnym  
  i powiatowym, 
- rozwój turystyki, 
- eksponowanie dziedzictwa kulturowego 

 
- możliwość pogorszenia się sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, 

- zanik świadomości lokalnej, 
- brak funduszy na realizację inwestycji, 
- starzejące się społeczeństwo, 



 

IV Projekty i zadania do realizacji w okresie 2008 – 2015 
 

 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu  
 

Czas realizacji 2009 - 2010,  
kwota realizacji - 517578,44zł  
krótki opis - polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi  

 - polepszenie infrastruktury w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki 
 - poprawa wyglądu estetycznego miejscowości, 

Zadanie będzie realizowane w obszarze o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Cebra na działkach o 
numerze ewidencyjnym 180/1 i 180/2 
źródło finansowania – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi”  

 

 Budowa 5 szt. przydomowych oczyszczalni  ścieków 
�  

Czas realizacji 2009-2013,  
kwota realizacji – 10.000,00 zł  
krótki opis - polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi  

 - polepszenie infrastruktury w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki 
 - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie dzikiego usuwania nieczystości,  

źródło finansowania – Środki własne, WFOŚiGW 
 Odnowa dróg gminnych  

 

� Przyborowice – Ceber – 1.100.00,00 zł 
� Ceber – Kolonia Ceber – 60.000,00 zł 
� Ceber Dziewiątle           -  50.000,00 zł 
Czas realizacji 2009 - 2013,  
kwota realizacji – 1.220.000,00zł  
krótki opis - polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi  

 - polepszenie infrastruktury w zakresie rozwoju turystyki , agroturystyki i środowiska 
 - poprawa bezpieczeństwa na drodze,  

źródło finansowania – RPO , środki własne 
 

 Poprawienie nawierzchni dróg dojazdowych do pól 
 

Czas realizacji 2009 - 2013,  
kwota realizacji – 10.000,00zł  
krótki opis - polepszenie warunków dojazdu mieszkańcom do pół  
źródło finansowania – środki własne 
 

 Budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Ceber 
 

Czas realizacji 2009 - 2013,  
kwota realizacji – 5.000,00zł  
krótki opis - polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi  

 - polepszenie infrastruktury w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki 
 - poprawa bezpieczeństwa,  

źródło finansowania – środki własne 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Madej 


