
U C H W A Ł A Nr XXXVI/234/09 

Rady Gminy w Bogorii 

z dnia 17 września 2009r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji planu odnowy miejscowości Bogoria 

na lata 2009 - 2015 

 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 Bogorii z dnia 08.09.2009r   
w sprawie przyjęcia aktualizacji planu odnowy miejscowości Bogoria stanowiącą załącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 
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I. Wstęp 
 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją 

przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest 

wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie 

rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. 

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca 

zamieszkania oraz zaplanowanie i przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany 

oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, 

gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą 

atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi. 

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś 

odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom 

godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Plan Odnowy ma 

więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich celów. 

Programy rozwoju i odnowy wsi są zazwyczaj częścią składową prowadzonych od lat 

przez Jednostki Samorządów Terytorialnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji 

gmin.  Sprzyjają one długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju i regionu, jego 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 

Rozwój i odnowa wsi zakłada podejmowanie na jej terenach zróżnicowanych działań 

z zakresu działalności gospodarczej, kształtowanie w sposób zapewniający zachowanie 

walorów środowiskowych i kulturowych, Ponadto zakłada poprawę warunków życia m.in. 

poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do 

usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych. 

Aktualizacja Planu Odnowy Miejscowości Bogoria obejmuje swoim zasięgiem obszar 

tej miejscowości. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, 

inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i 

słabe strony miejscowości, wizję rozwoju miejscowości Bogoria – cel nadrzędny na lata 2005 

– 2015. 

 
 
 
 

 

 



II. 1. Charakterystyka miejscowości, w której będzie 
realizowana operacja 

1.1. Lokalizacja miejscowości Bogoria: 

 

Położenie geograficzne miejscowości Bogoria: 

 50° 39' 00'' N 

 21° 15' 27'' E 

 

 Położenie na mapie Polski 

 

 
 

 

 Miejscowość Bogoria administracyjnie należy do gminy Bogoria, powiatu 

staszowskiego, województwa świętokrzyskiego. Zlokalizowana jest w południowo-zachodniej 

części gminy Bogoria. Powierzchnia Bogorii wynosi 554 ha. Liczba mieszkańców 

miejscowości wynosi 1045 osób (stan na 31.12.2008). 

Bogoria sąsiaduje z następującymi miejscowościami: 

- Kiełczyna 

- Mała Wieś 

- Moszyny 

- Wola Kiełczyńska 

- Rosołówka 

- Zimnowoda 

- Wola Makowska 

- Kolonia Bogoria. 



 
Lokalizacja miejscowości Bogoria na tle gminy Bogoria 

 

 Geograficznie teren Bogorii należy do Pogórza Szydłowskiego posiada rzeźbę nisko 

falistą z łagodnymi stokami wyniesień oraz stromymi stokami dolin cieków. Morfologia 

obszaru Bogorii charakteryzuje się dość znacznym nachyleniem terenu z północy na 

południe  

i południowy wschód, o czym świadczy adekwatność rzek oraz różnice wysokości. Położona  

na Wyżynie Kielecko – Sandomierskiej ziemia bogoryjska przynależna jest do krain o 

łagodnych wzgórzach, Gór Świętokrzyskich, Pogórza Szydłowskiego, Wyżyny 

Sandomierskiej. 

 

1.2. Położenie komunikacyjne 

 

 Bogoria leży nad rzeką Korzenną w północno-wschodniej części powiatu 

staszowskiego, w południowo-wschodniej części Polski w województwie świętokrzyskim. 

Najbliższe ośrodki miejskie to: Staszów i Opatów. Odległość do Kielc – stolicy województwa 



wynosi około 60 km. Przez Bogorię przebiega droga wojewódzka oraz drogi gminne i 

powiatowe.  

 

1.3 . Strefa kultury 

 

a) lokalne zabytki: 

 – kościół parafialny p.w. św. Trójcy w Bogorii, 

      Bogoryjski kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy jest świątynią barokową 

zbudowaną w wieku XVIII. Wnętrze kościoła ma rokokowy charakter z gęstym wystrojem. W 

jego wnętrzu wisi cudowny obraz Matki Boskiej Pocieszenia (zwanej Bogoryjską). Zazwyczaj 

jest on pokryty innym obrazem zasuwającym, przedstawiającym Matkę Boską Niepokalanie 

Poczętą stojącą na ziemskim globie. Obraz został namalowany w latach 20 XVII w. Przez 

Jana Sochera.  

 Z dniem 24.03.2009r kościół parafialny w Bogorii Dekretem Biskupa Sandomierskiego 

Andrzeja Dzięgi otrzymał tytuł  Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia za staraniem ks. 

kan. 

Andrzeja Wierzbickiego już obecnego kustosza. 

 



Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii. 

− Bogoria – dzwonnica przy w/w kościele, 

 
 Dzwonnica przy kościele. 
 

− Bogoria – teren cmentarza kościelnego, 

− Bogoria – pomnik Jędrusiów, 

− Bogoria – ogrodzenie cmentarza kościelnego, 

− Bogoria – najstarsza część cmentarza katolickiego, 

− Bogoria - Pomnik legionistów z 1915 r. 

− Bogoria – Tablica na kościele ppłk „Kruk – Piast” Antoni Wiktorowski. 
 

b) Obrzędy, zachowane tradycje i zwyczaje miejscowości Bogoria: 

 - obchody Wojewódzkiego Święta Ekologii, 

 - kultywowane od wielu lat tradycje świętowania i podziękowania za plony, 



 - kultywowany jest tutaj od 150 lat zwyczaj wielkanocnego strzelania. Zgodnie z utartymi 

zasadami strzelców winno być kilkunastu, a strzelanie odbywa się na rozkaz wydany przez 

komendanta lub podkomendanta, trzema salwami: po wyjściu procesji z kościoła, „na 

Podniesienie” i „na Baranek Boży”. Wielkanocne strzelanie odbywa się pod kościołem 

parafialnym św. Trójcy.  

- Wspaniałym zwyczajem Bogoryjskiej parafii jest Droga Krzyżowa, której trasa przebiega po 

ulicach Bogorii. Jest ona organizowana w Wielki Czwartek. Wierni niosą wielki krzyż 

brzozowy na pamiątkę męki Pana Jezusa. Ta niezwykła Droga Krzyżowa kończy się przy 

kapliczce. Jak głoszą legendy w tę wielkoczwartkową noc woda wypływająca ze źródełka w 

kapliczce ma moc uzdrawiającą. Wszyscy mieszkańcy spieszą, by zabrać dla siebie i swojej 

rodziny trochę wody. Całą noc z soboty na niedzielę wierni czuwają przy grobie Pana 

Jezusa, śpiewają rozdziały męki pańskiej, modlą się. Tradycją jest by przy grobie Pana straż 

pełnili strażacy z jednostek OSP z gminy Bogoria, czuwanie kończy się w Niedzielę 

Wielkanocną, tradycyjnie o szóstej rano – rezurekcją. Jest to uroczysta Msza Święta z 

procesją wokół Kościoła podczas której dziewczęta sypią kwiaty lub kolorowe bibułki.  

- Do największych imprez cyklicznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 

promujących sztukę i kulturę ludową należą Dni Folkloru i Sztuki Ludowej obchodzone w 

ostatnim tygodniu kwietnia, Gminny Plener Malarski-Uroki Małej Ojczyzny odbywający się w 

sierpniu, Świętokrzyskie Szlaki Literackie przypadające na przełomie maja-czerwca. 

 
1.4. Historia miejscowości 

 

 Historia istnienia osady Bogoria sięga wieku XII. Bogoria prawa miejskie otrzymała na 

mocy przywileju Króla Zygmunta III Wazy z dnia 22 maja 1616 r. uzyskanego przez 

Krzysztofa Bogorię Podłęckiego. W kilka lat później 15.XII.1619 Król Zygmunt III Waza swym 

przywilejem danym w Warszawie ustanowił w Bogorii trzy jarmarki. 

W 1620 r. fundator miasta Krzysztof Podłęcki wystawił na wzniosłym wzgórzu Bogorii, 

drewniany kościółek i przy nim klasztor do którego sprowadził zakonników z Krakowa. Przy 

Kościele założono szpital i szkołę. 

W 1645 r. Bogoria uzyskuje od Króla Władysława IV prawo do pięciu jarmarków 

rocznie. Ówczesny właściciel Bogorii w krótkim czasie wybudował ratusz dla Urzędu 

Miejskiego, która to budowla przetrwała do początku XIX wieku. 

Rozpoczął się rozwój cechów rzemieślniczych, handlu, ponadto mieszczanie 

otrzymali zezwolenie na wyrób piwa, miodu i gorzałki. 

W następnym stuleciu w 1747 r. nowy dziedzic Michał Konarski buduje kościół 

murowany pod wezwaniem Św. Trójcy, który zachował się do czasów dzisiejszych. 



Wybudowano go w stylu barokowym i znajduje się w nim cudowny obraz Matki Boskiej 

Pocieszenia. W 1770 r. miasto strawił wielki pożar. 

Za czasów panowania Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Bogorii istniała 

manufaktura – fabryka sukna. W mieście było kilku tkaczy, kuśnierzy, krawców, szewców, 

kowali, bednarzy itp. Według urzędowych spisów z 1820 r. w mieście żyło 495 mieszczan, w 

tym 133 żydów. 

Bogoria wraz z okolicznymi wsiami przechodziła w burzliwych latach na przełomie 

XVII-XVIII wieku różne koleje tak jak i inne miasta. Zmieniali się właściciele – ostatnim był 

Hipolit Łubieniecki. Prawa miejskie Bogoria utraciła po upadku powstania styczniowego 1869 

r. za silne zrywy powstańcze. Jako osadę przydzielono ją pod gminę Wiśniowa. 

W 1915 roku Austriacy rozpoczęli budowę kolei wąskotorowej, która została 

zakończona w lipcu 1917 r. Dzięki temu Bogoria stała się węzłową stacją i otrzymała 

połączenie ze Szczucinem, Jachimowicami, Jędrzejowem i Włostowem. Praca na kolei 

zapewniała utrzymanie większości rodzin z Bogorii i okolic. 

Od 1990 r. w związku z nierentownością przewozów rozpoczęto proces likwidacji 

kolei wąskotorowej. W 1921 r. Bogoria liczyła 1100 mieszkańców. 

W okresie okupacji hitlerowskiej była prężnym ośrodkiem polskiego ruchu oporu. Od 

1942 r. bogoryjska placówka AK silnie związała się z działającym na kielecczyźnie oddziałem 

partyzanckim „Jędrusie”. Jędrusie przeprowadzali tutaj akcję na stację kolejową zabierając 

transport cukru z Włostowa. W kwietniu 1943 roku w pobliskiej Wiśniowej partyzancki patrol 

rozbroił granatowych policjantów z posterunku w Bogorii. 

W wyniku działań wojennych w 90% została zniszczona, Niemcy wymordowali prawie 

wszystkich mieszkających tu Żydów, poległo również wielu Polaków. 

Po wojnie mieszkańcy przystąpili do odbudowy, rozbudowano również stację 

kolejową. 

W 1954 roku na skutek reorganizacji administracji państwowej utworzono w Bogorii 

Gromadzką Radę Narodową. Bogoria zaczęła coraz bardziej rozwijać się, mieszkańcy 

znaleźli zatrudnienie nie tylko na kolei, ale w powstałej Gminnej Spółdzielni i w odległym 

Siarkopolu Grzybów. 

Z dniem 1 stycznia 1973 r. na skutek likwidacji GRN Bogoria staje się siedzibą gminy. 

W tym okresie notuje się większy jej rozwój i powstają: Ośrodek Zdrowia, Piekarnia, Pawilon 

Usługowy, Restauracja Gminnej Spółdzielni, Dom Strażaka, Gminny Ośrodek Kultury z salą 

kinową oraz w terenie Dom Kultury w Przyborowicach, wiele strażnic i trzy szkoły 

podstawowe. 

Dziś Bogoria wygląda pięknie i zadbanie, Gospodarzem gminy jest Władysław 

Brudek, który jako wójt jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. Świadczą o 

tym wykonane w tym czasie inwestycje. Bogoria doczekała się wodociągu i kanalizacji z 



własną oczyszczalnią, nowego przedszkola, wybudowano nowe obiekty dla gimnazjum, hale 

sportową i kompleks boisk, utworzono Liceum Ogólnokształcące i zbudowano dla niego 

nowy obiekt, wyremontowano i zmodernizowano budynek szkoły podstawowej wraz z salą 

gimnastyczną, adaptowano na potrzeby urzędu gminy budynek po nieczynnej restauracji 

GS.  

Wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicach, kostka na chodnikach i odbudowano zieleń na 

Rynku, tworząc nowe parkingi, trakty piesze, oświetlenie i zieleń. 

 

 

Bogoria Rynek obecnie. 
 
 

III. 2. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu 
rzeczywistego 

2.1. Turystyka i Rekreacja 

 

Bogoria stanowi atrakcyjny obszar pod względem turystycznym. miejscowość położona jest 

w malowniczej okolicy. Występują tu wspaniałe miejsca widokowe, zdrowe powietrze, 



przyjazne otoczenie przyrody. Istnieją korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania 

i wypoczynku. Walorami szaty roślinnej jest bliskość wielu siedlisk ptaków, wzgórz czy łąk. 

Ozdobą Bogorii są lasy bukowe, porastające wzgórza wokół Bogorii, są oazą ciszy i spokoju, 

miejscem wycieczek pieszo – rowerowych.  

 

2.2. Oświata i kultura 

 

   Na terenie Bogorii funkcjonuje Publiczne Gimnazjum w Bogorii do którego 

uczęszcza 340 uczniów, natomiast do Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii uczęszcza 158 

uczniów. Łącznie w gimnazjum i liceum uczy 44 nauczycieli. Do Szkoły Podstawowej 

uczęszcza 304 uczniów, których uczy 26 nauczycieli. Do przedszkola uczęszcza 61 dzieci, 

którymi opiekuje się 5 nauczycieli.  

 

 

IV.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących. 

 



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). 

 

Bogoria jest to zdecydowanie największa miejscowość w gminie Bogoria. Tu 

koncentruje się życie społeczno – gospodarcze gminy. Mają swoje siedziby: Urząd Gminy, 

Zespół Szkół  

Ogólnokształcących (gimnazjum i liceum ogólnokształcące), parafia, placówki handlowe i  

usługowe, przedszkole, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Straż Pożarna, Posterunek Policji, Gminny Dom Kultury, Piekarnie, Poczta, 

Bank Spółdzielczy, Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Funkcję integracyjną społeczności 37 miejscowości spełnia przede wszystkim 

samorząd terytorialny: Rada Gminy, Wójt, Urząd Gminy podległe placówki, a także 

organizacje społeczne. 

Gospodarka odpadami 

Gmina Bogoria należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, 

zrzeszającego obecnie w swoich szeregach gminy: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, 

Koprzywnica, Klimontów, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Sadowie, Samborzec i 

Sandomierz. Związek został utworzony w lipcu 1996 roku, w celu wspólnego wykonywania 

zadań związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów komunalnych oraz ich 

unieszkodliwianiem. Od 1997 r. do chwili obecnej Związek prowadzi międzygminny system 

zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na składowisko w Janczycach.  

 

2.3. Ochrona zdrowia 

 

 Podstawową opiekę lekarską mieszkańcom zapewnia Niepubliczny Ośrodek Zdrowia 

w Bogorii. Znajduje się tu również apteka oraz punkt weterynaryjny. Mieszkańcy mogą 

również korzystać z przychodni i aptek położonych w Staszowie. 

 

2.4.  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. 

 

2.5. Rolnictwo i podmioty gospodarcze 

 

Rolnictwo jest jednym z zajęć mieszkańców Bogorii, niestety podstawowym problemem 

jest znaczne rozdrobnienie gospodarstw i w efekcie ich bardzo niska dochodowość. Bogoria 

posiada glebę mieszczącą się w klasach bonitacyjnych IV-VI. 

Rolnictwo na terenie Bogorii jest od lat dominującą gałęzią lokalnej gospodarki. W 

przyszłości planowane jest długookresowe tworzenie niewielkich, lokalnych zakładów 

przetwórczych płodów rolnych: suszarni, kaszarni, przetwórni owoców i warzyw. 

Niewykorzystany wciąż na terenie Bogorii jest sektor agroturystyki. 

Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Bogorii wynosi 57, z czego 6 z nich to 

sklepy spożywczo- przemysłowe. Powstanie wielu nowych, prywatnych podmiotów 

gospodarczych stworzyło wiele nowych miejsc pracy. 

2.6. Wodociągi i kanalizacja 

 

Aktualnie zaopatrzenie w wodę na terenie Bogorii przedstawia się następująco:  

- ilość ujęć wody - 1 (Zimnowoda), 

- ilość przepompowni – 4 (Kiełczyna, Pęcławice, Jurkowice, Gorzków), 

- miejscowość Bogoria jest zwodociągowana w 100%. 

 

 Sytuacja w dziedzinie kanalizacji sanitarnej na terenie Bogorii przedstawia się 

następująco: 

od 14.04.1994 roku działa oczyszczalnia ścieków w Bogorii o wydajności 600 m3 na dobę, 

do kanalizacji podłączone zostały miejscowości: Bogoria, Kiełczyna, Przyborowice, Moszyny, 

Podlesie, Kol. Wysoki Małe, Jurkowice, Zimnowoda, Rosołówka i Kol. Bogoria. 

Sieć kanalizacji sanitarnej posiada 100% mieszkańców Bogorii.  

2.7. Łączność 

 

 Sieć telefoniczna na terenie gminy jest wystarczająca. W ostatnim okresie dzięki 

inwestycjom telekomunikacji S.A., Bogoria otrzymała nowoczesne, automatyczne połączenie 

ze światem. Sprawił to światłowód położony na trasie Mostki-Bogoria, jak również położenie 

światłowodu Bogoria-Gorzków i Bogoria-Jurkowice wraz z centralą automatyczną w 

Jurkowicach. Bogoria posiada również dostęp do Internetu, zapewnia go TP S.A. i Internet 

radiowy. 



2.8. System gazowniczy  

  

W system gazowniczy zaopatrzonych jest 100% mieszkańców Bogorii.  

 

V. 3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w 
której będzie realizowana operacja,– analiza SWOT 

 
Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. W naszym przypadku 

przedmiotem badania w ramach tej analizy jest stan obecny i perspektywy rozwojowe 

sołectwa Bogoria. 

Przeprowadzając analizę sołectwa Bogoria trzeba dokonać diagnozy – określić silne i słabe 

strony w każdym aspekcie społeczno – gospodarczym tej miejscowości oraz prognozy – 

opisać szanse i zagrożenia. 

Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów: 

- strenghts (mocne strony) – wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obiektu; 

- weaknesses (słabe strony) – wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego 

obiektu; 

- opportunities (szanse) – wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej 

zmiany; 

- threats (zagrożenia) – wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

- dogodne położenie geograficzne, 
- dobra dostępność do dróg krajowych i 

wojewódzkich, 
- dobre połączenia komunikacji pasażerskiej i 

towarowej, 
- otwartość władz gminy Bogoria na inwestorów 

wewnętrznych i zewnętrznych, szczególnie w 
ramach sektora przetwórstwa rolnego, 

- dobre warunki hydrogeologiczne i klimatyczne, 
- łatwość w dostępie do gazu i energii 

elektrycznej, 
- pełne uzbrojenie w media: wodociąg, 

kanalizacja, gazociąg, oczyszczalnia ścieków, 
wysypisko śmieci, telefony, 

- dobre warunki do rozwoju nowoczesnego 
rolnictwa ekologicznego i agroturystyki, 

- tradycje i potencjał produkcyjny rolnictwa, 

- duży procent bezrobocia, 
- zachwiania liczby mieszkańców gminy, 
- ujemne salda migracji ludności, 
- brak dużych zakładów produkcyjnych, 
- brak mieszkań komunalnych, 
- niski poziom rolnictwa, 
- zły stan dróg lokalnych, 
- niskie dochody i w efekcie niska stopa 

życiowa części mieszkańców Bogorii, 
- brak pełnej infrastruktury techniczno – 

rekreacyjnej (konieczność lepszego 
przygotowania bazy gastronomiczno – 
noclegowej), 

- brak zbiorników wodnych, rekreacyjno – 
retencyjnych. 



szczególnie w zakresie upraw zbóż, 
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (głównie 

lasy i tereny turystyki pieszej), 
- uzbrojone tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe, 
- dobrze rozwinięta baza szkolnictwa 

podstawowego, 
- lokalne dziedzictwo kulturowe (zabytki, 

kapliczki, itd.) 
 
 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- rozwój gospodarczy, 
- rozwój kultury, 
- potencjał przyrodniczo – turystyczny, 
- możliwy napływ ludności miejskiej, np. ze 
Staszowa, Połańca na wypoczynek weekendowy, 
- dostępność zewnętrznych środków finansowych 
UE i krajowych na rozwój społeczno – 
gospodarczy,  
- tworzenie i wpieranie pozarolniczych miejsc 
pracy, szczególnie w sektorze usług około 
rolniczych,  
- planowana realizacja odnowy wsi PROW 2007 -
2013 w ramach funduszy UE, 
- możliwość produkcji energii odnawialnej w tym 
biopaliw i biomasy,  
- możliwość organizacji lokalnych uroczystości, 
imprez sportowych o zasięgu gminnym i 
powiatowym, 
- zachowanie i kultywowanie gwary, 
- rozwój turystyki, 
- eksponowanie dziedzictwa kulturowego. 

- zła sytuacja na lokalnym rynku pracy, 
- zanik świadomości lokalnej, 
- brak funduszy na realizację inwestycji, 
- uwarunkowania społeczne i polityczne -   
  zawiść, niezdrowa rywalizacja, 
- starzejące się społeczeństwo,  
- skomplikowane i długotrwałe procedury 
korzystania z zewnętrznych źródeł 
finansowania dla inwestycji planowanych przez 
władze gminy,  
- brak stabilizacji cen w rolnictwie oraz 
systematyczny wzrost cen energii i paliw do 
produkcji rolnej,  
 

 

 

VI. 4. Wizja rozwoju miejscowości Bogoria – Cel 
nadrzędny 

 
-  Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez stymulację rozwoju gospodarczego, 

w oparciu o dynamiczny rozwój Gminy Bogoria oraz Powiatu Staszowskiego, 

-  Zdobycie konkurencyjnej pozycji w regionie w zakresie rozwoju rekreacji przy 

wykorzystaniu posiadanych walorów kulturowych i klimatycznych. 

 

4.1. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe w perspektywie 6 lat 

 

1. Sukcesywna budowa, przebudowa i remont sieci dróg i ulic. 

2. Budowa obwodnicy Bogorii. 



3. Udostępnienie i uzbrojenie terenów pod inwestycje – zadanie priorytetowe z uwagi na 

konieczność stworzenia oferty dla potencjalnych inwestorów strategicznych. 

4. Kompleksowe uzbrojenie terenów atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie. 

5. Modernizacja, remonty oraz poprawa wyposażenia szkół i przedszkoli 

funkcjonujących w Bogorii. 

6. Poprawa wizerunku centrum Bogorii – działanie na rzecz poprawy estetyki 

miejscowości. 

7. Zagospodarowanie terenów wokół obiektów oświatowych (m.in. budowa boisk, 

parkingów) przy optymalnym wykorzystaniu zewnętrznych środków finansowych.  

8. Podniesienie jakości usług medycznych oraz rozwój i unowocześnienie wyposażenia 

ośrodka zdrowia w Bogorii. 

9. Opracowanie koncepcji wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych ( np. 

wiatr, energia słoneczna). 

10. Modernizacja i doposażenie budynku Urzędu Gminy w Bogorii. 

11. Budowa chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych w najbardziej ruchliwych i 

niebezpiecznych komunikacyjnie miejscach Bogorii. 

12. Poprawa oznakowania i zabezpieczenia lokalnych pomników przyrody. 

13. Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości 

Bogoria. 

14. Podniesienie estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności osiedla Ujazd poprzez 

budowę ulic i uzbrojenie działek na osiedlu. 

15. Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej Gminy poprzez budowę krytej pływalni. 

16. Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej 

wraz z chodnikami w Bogorii. 

17. Przebudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii polegająca na 

dostosowaniu obiektu do organizacjo-masowych wydarzeń kulturalno – 

edukacyjnych. 

18. Budowa jadłodajni ogólno dostępnej w centrum Bogorii (przy rynku). 

19. Wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy. 

20. Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego na rzece Korzennej (muszla 

koncertowa, boisko do piłki plażowej, parkingi, ciągi rowerowo – piesze, most ul. 

Jędrusiów).  

21. Budowa ogólnodostępnego boiska ze sztuczną murawą. 

22. Wspieranie gospodarstw ekologicznych - promocja i dystrybucja produktów 

ekologicznych. 

23. Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

24. Zagospodarowanie placu targowego. 



25. Dążenie do zapewnienia mieszkańcom dostępu do szeroko pasmowego Internetu – 

w ramach E – świętokrzyskiego. 

26. Komunalizacja mienia gminnego i ujawnienie go w księgach wieczystych. 

27. Wspieranie osób niepełnosprawnych - powstanie świetlicy integracyjnej i poradni 

rehabilitacyjnej, budowa podjazdów w obiektach będących własnością gminy. 

28. Tworzenie i budowa placów zabaw wraz z wyposażeniem. 

29. Realizacja programu opieki nad zabytkami znajdującymi się w gminnej ewidencji 

zabytków. 

30. Działania na rzecz powstania zakładu pracy przetwórstwa rolno – spożywczego. 

31. Rozwój bazy sportowo – turystycznej poprzez budowę wyciągu narciarskiego na górę 

Buczyna w okolicy zalewu na rzece Korzennej. 

32.  Budowa nowych punktów oświetleniowych. 

33. Powstanie Gminnego Centrum Rozrywki dla dzieci pn. „Bajkowe miasteczko dla 

dzieci”. 

34. Wprowadzanie zmian w MPZP i studium uwarunkowań Gminy Bogoria. 

35. Wypracowanie systemu wspierania dostępu dzieci i młodzieży do dóbr kultury, sportu 

i rekreacji poza gminą (transport do takich atrakcji historycznych i edukacyjnych jak 

np. Święty Krzyż, Sandomierz, Park Jurajski w Bałtowie itd.) 

36. Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności edukacji 

zdrowotnej i profilaktyki – organizacja konkursów artystycznych, sponsorowanie 

nagród przez Urząd Gminy w Bogorii.  

37. Cykliczne szkolenia rolników i przedsiębiorców z terenu Gminy Bogoria w zakresie 

pozyskiwania funduszy unijnych 2007-2013 oraz w przyszłości 2014-2020, w 

szczególności z zakresu: 

- inwestycji w gospodarstwach rolnych 

- rent strukturalnych 

- gospodarstw niskotowarowych 

- zalesiania 

- produkcji ekologicznej 

- premii dla tzw. młodych rolników 

- dofinansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.  

38. Opracowanie analizy lokalnego i regionalnego rynku rolnego pod kątem 

zapotrzebowania na miejscowe produkty i usługi. 

39.  Szkolenia zawodowe rolników (m.in. w zakresie dywersyfikacji dochodów, produkcji 

zintegrowanej oraz dobrej praktyki rolniczej). 

40. Wspieranie szkoleń i poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych oraz wspierania samozatrudnienia na terenie Bogorii. 



41. Organizacja szczegółowych kursów i warsztatów tematycznych (księgowość, 

podstawy prawa, marketing) dla mieszkańców zainteresowanych otwarciem i 

rozwojem działalności gospodarczej. 

42. Poszukiwania inwestorów celem tworzenia lokalnych zakładów przetwórstwa rolnego. 

43. Aktywizacja osób bezrobotnych. 

44. Szkolenia i warsztaty w zakresie organizacji i prowadzenia działalności usługowej. 

45. Szkolenia i warsztaty w zakresie pisania projektów i pozyskiwania funduszy unijnych. 

46. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług dla gospodarstw rolnych lub 

leśnictwa np. naprawy, atestowanie opryskiwaczy, przeglądy techniczne pojazdów i 

maszyn rolniczych itd. 

47. Szkolenia i warsztaty w zakresie robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych. 

48. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług transportowych. 

49. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług komunalnych. 

50. Szkolenia i warsztaty dotyczące zasad certyfikacji lokalnych ekologicznych produktów 

rolnych. 

51. Szkolenia i warsztaty w zakresie rzemiosła i rękodzielnictwa. 

52. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług związanych z agroturystyką i 

rekreacją np. pozyskiwanie środków unijnych, zasady kategoryzacji obiektów 

agroturystycznych, rozliczanie podatkowe itd. 

53. Szkolenia i warsztaty w zakresie wytwarzania energii odnawialnej np. uprawy wierzby 

energetycznej, produkcji brykietu. 

54. Promocja tzw. ekologicznej produkcji rolnej na terenie Gminy Bogoria. 

55. Szkolenia i warsztaty w zakresie małego przetwórstwa produktów rolnych 

wspieranego z funduszy unijnych. 

56. Szkolenia i warsztaty dotyczące świadczenia usług związanych z magazynowaniem 

lub przechowywaniem towarów do produkcji rolnej. 

57. Szkolenia zawodowe z obszaru rachunkowości, doradztwa, podstaw informatyki dla 

lokalnych przedsiębiorców z terenu Gminy Bogoria. 

58. Udział w targach, festynach i wystawach regionalnych i krajowych oraz, jeśli możliwe 

będzie uzyskanie dofinansowania z funduszy UE, także zagranicznych. 

59. Opracowanie i wydanie map, folderów i przewodników po Gminie Bogoria i okolicy. 

60. Wspieranie tworzenia miejsc noclegowych w gospodarstwach rolnych, wspieranie 

lokalnej oferty agroturystycznej oraz stworzenie młodzieżowej bazy turystycznej. 

61. Organizacja otwartych imprez kulturalnych i sportowych o wymiarze lokalnym (np. 

dożynki, sportowe rozpoczęcie wakacji itd.). 

62. Wspieranie i ewentualne dofinansowanie szkoleń w zakresie turystyki, agroturystyki i 

świadczenia usług turystycznych. 



63. Opracowanie projektów lokalizacji i zagospodarowania miejsc wypoczynku sobotnio – 

niedzielnego na terenie Bogorii.  

64. Wspieranie przygotowania oferty pobytu wypoczynkowego na terenie Gminy Bogoria, 

połączonego z rehabilitacją dla osób niepełnosprawnych np. hipnoterapią. 

 

4.2. Plan finansowy na lata 2005 – 2015 zadań inwestycyjnych 

 

 

Lp. 
 

Nazwa zadania 
Lata 

realizacji 
Szacunkowy koszt 

w zł 

1 2 3 4 
  1. Sukcesywna budowa, 

przebudowa i remont 
sieci dróg i ulic 

2009-
2015` 

1 500 000,00 

2. 
 
Budowa obwodnicy 
Bogorii 

2009 – 
2010 

700 000,00 

3. 

 Modernizacja, remonty 

oraz poprawa 

wyposażenia szkół i 

przedszkoli 

funkcjonujących w 

Bogorii 

 

2009- 
2015 

300 000,00 

4. 

Modernizacja i 

doposażenie budynku 

Urzędu Gminy w Bogorii 

 

2009-
2015 

100 000,00 

5. 

Budowa zbiornika 

wodnego małej retencji 

na rzece Korzennej 

w miejscowości Bogoria 

 

2009-
2012 

4 200 000,00 

6. 

Podniesienie estetyki, 

bezpieczeństwa i 

funkcjonalności osiedla 

Ujazd poprzez budowę 

ulic i uzbrojenie działek 

na osiedlu 

 

2009 -
2013 

2 000 000,00 



7. 

Rozwój bazy sportowo – 

rekreacyjnej Gminy 

poprzez budowę krytej 

pływalni  

 

2010-
2011 

8 500 000,00 

8. 

Budowa chodników dla 

pieszych oraz ścieżek 

rowerowych 

w najbardziej ruchliwych 

i niebezpiecznych 

komunikacyjnie 

miejscach Bogorii 

 

2009-
2015 

300 000,00 

9. 

Podniesienie 

bezpieczeństwa pieszych 

i podróżnych przez 

budowę ulicy Kolejowej 

wraz z chodnikami w 

Bogorii 

 

2008 - 
2009 

1 000 000,00 

10. 

Przebudowa i 

modernizacja Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Bogorii polegająca na 

dostosowaniu obiektu do 

organizacjo-masowych 

wydarzeń kulturalno – 

edukacyjnych 

 

2008- 
2009 

950 000,00 

11. 

Budowa jadłodajni 

ogólno dostępnej w 

centrum Bogorii (przy 

rynku) 

 

2008 -
2009 

860 000,00 

12. 
Zagospodarowanie 

terenów wokół zbiornika 
2009 -
2015 

3 000 000,00 



wodnego na rzece 

Korzennej (muszla 

koncertowa, boisko do 

piłki plażowej, parkingi, 

ciągi rowerowo – piesze, 

most ul. Jędrusiów) 

 

13. 

Budowa 

ogólnodostępnego 

boiska ze sztuczną 

murawą  

 

2010-
2012 

300 000,00 

14 

Tworzenie i budowa 

placów zabaw wraz z 

wyposażeniem 

 

2010- 
2011 

50 000,00 

15. 

Rozwój bazy sportowo – 

turystycznej poprzez 

budowę wyciągu 

narciarskiego na górę 

Buczyna w okolicy 

zalewu na rzece 

Korzennej 

 

2012- 
2015 

300 000,00 

16. 

Budowa nowych 

punktów 

oświetleniowych 

2009-
2015 

50 000,00 

17. 

Opracowanie i wydanie 

map, folderów i 

przewodników po Gminie 

Bogoria i okolicy 

 

2007-
2015 

30 000,00 

18. 

Wspieranie osób 

niepełnosprawnych - 

powstanie świetlicy 

integracyjnej i poradni 

2009-
2015 

350 000,00 



rehabilitacyjnej, budowa 

podjazdów w obiektach 

będących własnością 

gminy. 

 

 

 

 

 

 


