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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GMINY BOGORIA
Gmina Bogoria leży w południowo–wschodniej części województwa świętokrzyskiego, a w północnej powiatu
staszowskiego. Graniczy od północy z gminą Iwaniska, od wschodu z gminą Klimontów, od południa z gminą Staszów, natomiast od zachodu z gminą Raków.
Gmina Bogoria jest dość dużą gmina. Jej obszar zajmuje powierzchnię 12.341 ha (123,41 km²). W skład
gminy wchodzi 37 sołectw: Bogoria, Budy, Ceber, Domaradzice, Gorzków, Grzybów Szczeglicki, Józefów Witowicki,
Jurkowice, Kiełczyna, Kolonia Bogoria, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Kolonia Wysoki Małe, Łagówka,
Malkowice, Mała Wieś, Miłoszowice, Moszyny, Niedźwiedź, Pełczyce, Pęcławice Górne, Podlesie, Przyborowice,
Rosołówka, Szczeglice, Ujazdek, Wagnerówka, Wierzbka, Witowice, Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska z enklawami leśnymi: Batogi, Poręba Kiełczyńska i Swoboda , Wolica, Wysoki Duże, Wysoki Małe, Wysoki Średnie, Zagorzyce i Zimnowoda. Warto nadmienić, że wsie Józefów Witowicki i Wagnerówka status sołectwa otrzymały w okresie
działania Rady Gminy z lat 1994–1998.
Aktualnie zamieszkuje gminę 7.974 osoby (dane z 31.12.2008 r.). Gmina jest typowo rolnicza, blisko 80%
mieszkańców związanych jest z rolnictwem. Funkcjonuje tu jeden duży zakład produkcyjny – Kopalnie Dolomitów
SA w Sandomierzu: kamieniołomy Jurkowice i Budy wraz z otaczarnią mas bitumicznych, który zatrudnia około 100
osób. Pozostali mieszkańcy pracują w szkolnictwie, Urzędzie Gminy, usługach lub dojeżdżają do pracy w Staszowie
i Połańcu.

HISTORIA I SAMORZĄD

RYS HISTORYCZNY
GMINY BOGORIA
Chociaż Bogoria istniała już od 1616 roku jako
miasto i posiadała urząd miejski, to gminą została
stosunkowo późno, bo dopiero po II wojnie światowej.
Z chwilą utraty praw miejskich w wyniku ukazu carskiego z 1 czerwca 1869 roku administracyjnie wchodziła
w skład Gminy Wiśniowa. Dopiero w 1955 roku w Bogorii zaczęła funkcjonować Gromadzka Rada Narodowa. Po okresie zniszczeń wojennych Bogoria długo leczyła rany. Powoli zaczęły się poprawiać warunki życia.
Rozbudowano stację kolejową i połączenia kolejowe.
Ulepszono drogi. Zaczęto budować nowe domy. Przeprowadzono elektryfikację.

W 1973 r. po zmianach w strukturach administracji
państwowej Bogoria staje się siedzibą gminy. Gminna
Rada Narodowa wchłonęła byłe gromady: Bogorię, Jurkowice, Szczeglice, Przyborowice, Niedźwiedź. W skład
Gminy Bogoria weszło 37 sołectw. W tym okresie w Bogorii powstały nowe obiekty: Szkoła Podstawowa, Ośrodek Zdrowia, Piekarnia, Pawilon Usługowy, Restauracja
GS, Dom Strażaka wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury,
salą kinową i biblioteką, Posterunek Policji. Wybudowano też remizę strażacką wraz z Domem Kultury w Przyborowicach, strażnice w Szczeglicach i Grzybowie. W tym
czasie przestała też istnieć kolej wąskotorowa w Bogorii, zaczął się upadek bogoryjskiego GS-u.
Nowy etap w dziejach Gminy Bogoria rozpoczyna się
z chwilą zmian ustrojowych w kraju po roku 1989. Pierwsze w nowej rzeczywistości wybory do lokalnych władz
samorządowych odbywają się 27 maja 1990 roku i Gmina Bogoria też zaczyna funkcjonować po nowemu.

W ewidencji gminy znajduje się 2.200 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 3,78 ha.
Na terenie gminy jest zdecydowane zróżnicowanie jakości gleb. Sołectwa leżące w północnej, północno–wschodniej
i wschodniej części gminy posiadają gleby mieszczące się w klasach bonitacyjnych I–IV. Są to sołectwa: Domaradzice, Gorzków, Grzybów, Jurkowice, Kolonia Pęcławice, Mała Wieś, Miłoszowice, Pełczyce, Kiełczyna, Szczeglice,
Witowice, Wysoki Duże i Zagorzyce. Natomiast sołectwa w południowej i zachodniej części gminy mają gleby słabe
w klasach IV–VI. Są to sołectwa: Bogoria, Kolonia Bogoria, Łagówka, Malkowice, Moszyny, Niedźwiedź, Podlesie,
Rosołówka, Ujazdek, Wola Kiełczyńska, Wola Malkowska i Zimnowoda.
W użytkowaniu gruntów ornych dominują zboża – 59,7%, następnie ziemniaki – 25,9%, dalej pastewne – 7,9%,
przemysłowe – 3,0%, buraki cukrowe – 2,0%, okopowe – 1,2%, warzywa – 0,3%.
Tereny Gminy Bogoria charakteryzują się dużym potencjałem naturalnym. Są tu piękne lasy z przewagą sosny
i buków, które stanowią 1/4 powierzchni gminy, czyste powietrze, a wkrótce także będzie zbiornik retencyjny.
Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Gmina Bogoria to obszar trzech krain geograficznych: Pasma Wygiełzowskiego, Pogórza Szydłowskiego i Wyżyny Sandomierskiej. Część gminy, która leży w Paśmie Wygiełzowskim posiada rzeźbę falistą i wysoko falistą. Między wzniesieniami istnieją zagłębienia w kształcie niecek różnej wielkości.
Największa z nich rozciąga się na obszarze wsi Przyborowice i Ceber. Południowo–zachodnia i południowa część
gminy leżąca na Pogórzu Szydłowskim posiada rzeźbę nisko falistą z łagodnymi stokami wzniesień 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. Najwyższy punkt gminy 362 m n.p.m. znajduje się w miejscowości
Ceber, najniższy 194,5 m n.p.m. we wsi Budy. Wyjątkowo urokliwym miejscem jest Buczyna.
Gmina znajduje się na obszarze zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej (Łagowica) i Koprzywianki (Korzenna, Kacanka). Wszyscy, którzy lubią agroturystykę, na pewno znajdą tu dla siebie wiele atrakcyjnych miejsc, gdzie będą mogli
spędzić przyjemnie urlop w ciszy i spokoju.
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Rynek w Bogorii

RADNI W MINIONYM XX-LECIU
W ciągu ostatnich dwudziestu lat pięciokrotnie wybierano radnych do Rady Gminy w Bogorii. Zmieniała
się też liczebność Rady, różna była również struktura ze
względu na sympatie i przynależność polityczną.
W pierwszej kadencji (lata 1990–1994 ) w skład
Rady Gminy w Bogorii wchodziło 23 radnych, w drugiej
(1994–1998) i trzeciej (1998–2002 ) kadencji Rada liczyła po 20 radnych, a w czwartej (2002–2006 ) i piątej
(2006–2010) – po 15 radnych.
Wśród radnych byli tacy, którzy wielokrotnie reprezentowali wyborców w Radzie Gminy. Szczególnie wyróżnił się Tadeusz Wójtowicz z Bogorii, którzy zasiadał
w Radzie przez 5 kadencji i gdyby nie przedwczesna
śmierć, na pewno zostałby wybrany ponownie przez

wyborców, bo zawsze cieszył się ogromnym uznaniem
wśród mieszkańców Bogorii i nie tylko. Wspomnienie
o Nim zamieszczamy na stronie 22.
Czterokrotnie w Radzie Gminy funkcję radnego pełnili Stanisław Włoch z Rosołówki, Stanisław Arczewski
z Gorzkowa i Jan Maj z Kiełczyny. Trzykrotnie do Rady
byli wybierani Zygmunt Madej z Wierzbki (obecny przewodniczący), Andrzej Jańczyk z Pęcławic, Józef Nowak
z Zagorzyc, Czesław Grzesik z Miłoszowic, Tadeusz Safader z Domaradzic i Henryk Skład z Kol. Pęcławskiej.
Pozostali radni swe funkcje pełnili przez jedną lub
dwie kadencje. Wszystkim radnym należą się wyrazy
uznania za rzetelne wypełnianie obowiązków na rzecz
lokalnej społeczności.
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W 2010 roku obchodzimy 20 rocznicę funkcjonowania samorządu gminnego. Dodatkowo upływa 20 lat pracy rodowitego bogorianina – Władysława Brudka – gospodarza gminy, który nieprzerwanie od 1990 roku
pełni funkcję Wójta Gminy Bogoria, dzięki niezmiennemu poparciu mieszkańców.

NOWY ETAP
W DZIEJACH GMINY BOGORIA

XX rocznica działalności naszego samorządu to okazja
do podsumowań, pochwalenia się osiągnięciami, a także
możliwość spojrzenia w przyszłość naszego regionu. Samorząd gminny jest przecież podstawą funkcjonowania
naszego państwa. To gmina zmaga się z największymi
trudnościami, walcząc o dobro mieszkańców, komunalną własność. Jeśli mieszkańcy gminy są zadowoleni, to
dobrze mówią i myślą o władzy państwowej. Większość
tego, co dzieje się w gminie, jest zasługą samorządu
gminnego, radnych wybieranych przez wyborców. Należy
się im szczególne podziękowanie za wytrwałą i niejednokrotnie długoletnią pracę we władzach samorządowych
naszej gminy.
Gmina Bogoria zmienia się na naszych oczach. Dysponujemy nowoczesną i dobrze wyposażoną bazą oświatową. Żeby to osiągnąć gmina przez kilka lat inwestowała i to nie małe środki w poprawę warunków lokalowych,
reorganizację działającego systemu oświatowego na
terenie gminy oraz szukała oszczędności tam, gdzie to
było możliwe, bo przecież inwestując w oświatę, inwestowaliśmy w przyszłość. Jesteśmy wdzięczni mieszkańcom naszej gminy, że rozumieli konieczność tych zmian
i nigdy nie angażowali się w protesty przeciwko decyzjom samorządowym, gdy były likwidowane szkoły czy
przedszkola, a proces reorganizacji przebiegał bezkonfliktowo i mogliśmy skupić się na rozwiązywaniu innych
problemów. Oczkiem w głowie miejscowego samorządu
od samego powstania było utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii. Bogoria zawsze miała ambicję,
posiadania własnej szkoły średniej. Gdy tę ideę udało
się zrealizować, dążymy do tego, aby liceum cieszyło
się takim uznaniem, jak inne szkoły średnie w powiecie,
a młodzież miała dobry start na studia.
Dzięki środkom unijnym na terenie gminy było realizowane wiele inwestycji, nowoczesność, która widoczna
jest na każdym kroku, to zasługa władz samorządowych, ale i mieszkańców gminy. Widać jak zmienił się
bogoryjski rynek. Uroku dodają mu nowe piękne budynki
(m.in. Jadłodajnia) i odnowione stare kamieniczki (np.
dawny budynek urzędu gminy), ale też systematyczna
dbałość służb porządkowych o wygląd centrum Bogorii.
Poszerzone parkingi dobrze służą mieszkańcom i przyjezdnym. Szkoda, że jeszcze nie wszyscy mieszkańcy to
rozumieją, ale powołana niedawno Straż Gminna sprawi, że zmienią swoje poglądy. Należy też podkreślić, że
mieszkańcy całej naszej gminy zaczęli przywiązywać bardzo dużą uwagę do wyglądu własnych posesji. Ogromna większość budynków mieszkalnych i gospodarczych
a także całych posesji jest wyjątkowo ładnie zadbana.
Właściciele chcą, aby ich dom oraz jego otoczenie prezentowało się pięknie i to da się dostrzec w każdej miejscowości w gminie.
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Gmina posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną. W 100% została zwodociągowana i ma
dobre ujęcie wody w Zimnowodzie, z którego korzysta
2.000 gospodarstw domowych. Całkowita długość sieci
wodociągowej to 150 km. Skanalizowanych jest 9 miejscowości i trwają dalsze prace przy budowie sieci kanalizacyjnej. Oczyszczalnia ścieków po modernizacji może
przerobić 600 m3 ścieków na dobę. Sprawa odpadów
komunalnych też w gminie została rozwiązana i przez
najbliższe lata nie będzie stanowiła problemu. Inwestycje w ekologię sprawiają, że ekologia przestaje być tylko
modnym słowem, staje się potrzebą naszych czasów.
Inwestując w ekologię, sami żyjemy w czystszym środowisku i możemy być spokojni o spadek, jaki zostawimy
po sobie przyszłym pokoleniom. Tym bardziej, że dzieci
i młodzież są systematycznie edukowane do zachowań
proekologicznych, o czym najlepiej świadczy zorganizowana 9 marca bieżącego roku debata w Urzędzie Gminy
w Bogorii pt. Przyjaźniej dla środowiska.
Gminny Ośrodek Kultury działający na terenie gminy jest koordynatorem działalności kulturalnej, patronuje licznym imprezom, jakie tu się odbywają. Organizuje
wspólnie ze szkołami uroczystości patriotyczne z okazji
świąt państwowych. Uczestniczy i współorganizuje imprezy rocznicowe w Szczeglicach (rocznica powstania styczniowego), Cebrze (rocznica akcji Burza). Bierze udział
w imprezach, jakie odbywają się w poszczególnych miejscowościach, np.: Święcie Pieczonego Ziemniaka w Domaradzicach, Gminnym Święcie Pieroga w Wysokach
Średnich. Wspólnie z Urzędem Gminy czuwa nad prawidłowym przebiegiem corocznego już tradycyjnego Wo-

jewódzkiego Święta Ekologii, połączonego z obchodami
dożynek gminnych i powiatowych. Imprezy te gromadzą
wielu uczestników, cieszą się dużą popularnością wśród
mieszkańców. Mam nadzieję, że planowana wkrótce budowa stadionu, basenu, ścieżek rowerowych przyczyni
się do większej aktywności sportowej mieszkańców gminy. A dzięki temu będą sprawniejsi fizycznie i co za tym
idzie, zdrowsi. Uważam, że pozytywnym przejawem tej
aktywności, stanie się już w tym roku II Świętokrzyski
Bieg Po Zdrowie o puchar Wójta Gminy Bogoria.
Planowane inwestycje w zakresie turystyki i rekreacji
w gminie przyczynią się do większej atrakcyjności naszego regionu, podniosą jego walory turystyczne i spowodują rozwój turystyki, gospodarstw agroturystycznych
a także będą stanowić impuls do rozwoju lokalnej gospodarki.
Inwestycje drogowe podczas wszystkich kadencji
w tym dwudziestoleciu miały zawsze zielone światło.
A szczególnie w ostatnich latach położono ogromny nacisk na budowę, modernizację oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. Wiele jest jeszcze do zrobienia,
ale bardzo dużo już zrealizowano i to cieszy. Przyjemnie
popatrzeć na zmodernizowaną i oddaną do użytku ulicę Kolejową w Bogorii, czy też obwodnicę łączącą ulicę
Sandomierską ze Staszowską. Ze środków własnych
gminy wykonano drogę powiatową Jurkowice - Wiśniówka przebiegającą przez kopalnię Jurkowice–Budy. Tylko
w 2009 roku 17 km dróg powiatowych na terenie gminy
zostało przebudowanych i otrzymało nową nawierzchnię
asfaltową.
W 20-letniej historii samorządowej gminy w znaczący sposób poprawiła się baza jednostek OSP. Na
16 jednostek OSP 11 posiada remizy strażackie, a 8
pełni rolę świetlic wiejskich. 95% sołectw w gminie ma
dostęp do telefonicznej sieci stacjonarnej i jednocześnie może korzystać z Internetu. Sieć gazowa liczy 32
km długości, jest do niej podłączonych 130 odbiorców
gazu, w tym wszystkie budynki publiczne, które są własnością gminy.
Działalność samorządowców zaplanowana na najbliższe lata obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku
po szkole w Pęcławicach Górnych na Dom Opieki Społecznej, rewitalizację zdegradowanych terenów po stacji
PKP w Bogorii, inwestycje wokół zbiornika retencyjnego,
a także dalsze prace przy budowie i modernizacji dróg
oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
Minione 20 lat było czasem intensywnych prac, ale
pozwoliło na daleko idące zmiany nie tylko w codziennym życiu mieszkańców gminy, lecz również w sposobie
myślenia o swojej „małej ojczyźnie”. Nasza Gmina staje
się coraz ładniejsza, lepiej tu nam się żyje, chcemy tu
wracać, nawet gdy stąd czasem wyjeżdżamy. Dzięki zachodzącym zmianom czujemy się tu na swoim miejscu.
Sądzę, że najbliższe lata będą mieć pozytywny wpływ
na rozwój Gminy Bogoria. Życzę sobie i Wam, Drodzy
Mieszkańcy, abyśmy mogli razem cieszyć się wspólnymi
osiągnięciami i patrząc na siebie myśleć, że zrobiliśmy
wiele, aby zmienić Bogorię, w Gminę nowoczesną, przyjazną środowisku oraz mieszkańcom.
Wójt Gminy Bogoria
Władysław Brudek

Ceber – coroczne uroczystości w rocznicę Akcji „Burza”

„Świętokrzyski Bieg po zdrowie”

Woj. Święto Ekologii i Dożynki Powiatowo–Gminne 2009

Wysoki Średnie – II Gminne Święto Pieroga 2010
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KADENCJE RADY GMINY

W MINIONYM XX-LECIU

I kadencja • lata 1990–1994
Rada Gminy w Bogorii I kadencji została wybrana 27 maja 1990 roku. W wyniku wyborów wybrani zostali następujący radni: Stanisław Łoch, Tadeusz Wójtowicz, Marian Brudek, Marian Niziałek, Teodor Górski, Wiesława
Stępień, Krzysztof Kaczmarski, Teresa Chłopek, Maciej Dywan, Andrzej Jańczyk, Henryk Skład, Czesław Glibowski, Zygmunt Madej, Jan Maj, Stanisław Arczewski, Stanisław Mazur, Czesław Grzesik, Zdzisław Piechociński, Tadeusz Safader, Eugeniusz Kowalski, Zdzisław Wyrzykowski, Jan Batóg, Janusz Wielguszewski.
Przewodniczącym Rady Gminy został Stanisław Łoch, a następnie Czesław Grzesik.
Stanowisko Wójta Gminy Bogoria objął Władysław Brudek.
REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH
W OKRESIE KADENCJI:
Inwestycje w zakresie drogownictwa:
1990 – położono asfalt na drodze Pęcławice Górne
w kierunku na Wysoki Małe • zakupiono kamień dla
rad sołeckich na budowę dróg gminnych • położono
ze środków Wojewody Tarnobrzeskiego nawierzchnię
asfaltową na drodze Wysoki Małe - Zagorzyce oraz na
odcinku Domaradzice - Ułanowice.
1991 – wybudowano blisko 1 km drogi o nawierzchni
twardej – tłuczniowej na odcinku drogi wojewódzkiej
Grzybów - Radwan • dzięki środkom z Wydziału Geodezji,
Kartografii i Urządzeń Rolnych w Tarnobrzegu i własnym
kontynuowana jest budowa drogi Wola Malkowska - Malkowice • modernizowano drogę wojewódzką Wysoki
Małe - Szczeglice • wspólnie z Radami Sołeckimi wydatkowano pieniądze na budowę dróg Witowice - Ułanowice, Pęcławice - Wysoki Małe oraz remonty dróg wiejskich
w Grzybowie, Gorzkowie, Przyborowicach i Ujazdku.
1992 – budowa drogi w Malkowicach i Pełczycach oraz
modernizacja drogi Zagorzyce - Szczeglice.
1993 – zmodernizowano drogę gminną w Pełczycach
oraz utwardzono drogę na odcinku Pęcławice - Wysoki
Małe • wykonana została modernizacja dróg wojewódzkich na odcinku Zagorzyce - Szczeglice wraz z parkingiem
przy cmentarzu oraz na odcinku Grzybów - Radwan.
1994 – droga wojewódzka Zagorzyce - Szczeglice
i Grzybów - Radwan – modernizacja • drogi gminne:
w Pełczycach, Wysokach Średnich, Wysokach Dużych
– modernizacja, Pęcławice - Wysoki Małe i Wola Makowska – utwardzenie dróg.
Rozwój sieci wodociągowej:
1990 – realizowana jest ze środków wojewody budowa
wodociągu dla Bogorii.
1991 – zakończono trwającą 6 lat budowę wodociągu
w Bogorii, Zimnowodzie, Rosołówce.
1992 – zakończenie budowy wodociągu w Moszynach
i Kolonii Bogorii.
1993 – zakończono budowę wodociągów w miejscowościach: Podlesie, Kolonia Wysoki Małe, Kolonia Pęcławice.
1994 – budowa wodociągu w Przyborowicach z doprowadzeniem do zbiornika wyrównawczego w Gorzkowie,
Kolonii Pęcławskiej oraz Woli Kiełczyńskiej • wykonanie wodociągu dla Józefowa Witowickiego z doprowadzeniem do planowanej przepompowni pod Jurkowicami – dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
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Kanalizacja sanitarna:
1992 – trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji.
1993 – wybudowano oczyszczalnię ścieków i wykonano
kanalizację w Bogorii, na te inwestycje uzyskano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
1994 – oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Bogorii • wykonano kanalizację w Kiełczynie i Przyborowicach • łącznie wykonano 8,8 km kolektora kanalizacyjnego, możliwość przyłącza uzyskało 126 gospodarstw
domowych – wykorzystano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Oświata i kultura:
1990 – zaczęto budowę przedszkola w Bogorii – wykonano podpiwniczenie i jedną kondygnację oraz zakupiono stropy, otwory okienne i grzejniki żeliwne • zmodernizowano oraz rozbudowano agronomówkę w Jurkowicach
z przeznaczeniem na przedszkole • zmieniono całkowicie stropodach na przedszkolu w Szczeglicach i dach na
szkole w Jurkowicach • zakupiono parkiet i wykładzinę
podłogową dla remontowanej szkoły w Szczyglicach.
1991 – kontynuowano budowę przedszkola w Bogorii,
wykonano instalację elektryczną oraz tynki wewnętrzne
budynku • przebudowano kotłownię w budynku Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Bogorii • wyremontowano centralne
ogrzewanie w szkole w Szczeglicach • wyremontowano
dach na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach • zakupiono sprzęt sportowy dla szkół w gminie.
1992 – kontynuowana jest praca przy budowie przedszkola, wykonano elewację zewnętrzną, prowadzone
są prace wodno–kanalizacyjne oraz zakładana jest
instalacja centralnego ogrzewania i budowa kanału
ciepłowniczego ze szkoły do przedszkola • rozpoczęto
budowę szkoły w Jurkowicach.
1993 – zakończono budowę przedszkola i szkoły
w Bogorii – uzyskano dotację z Fundacji Rozwoju Wsi
Polskiej • prowadzone są prace przy budowie szkoły w Jurkowicach dzięki wsparciu Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Tarnobrzegu.
1994 – trwa budowa szkoły w Jurkowicach • zagospodarowano plac przy przedszkolu w Bogorii.
Ochrona przeciwpożarowa:
W latach 1990–1994 Rada Gminy wspierała strażaków działajacych na terenie gminy. Udzielono strażakom pomocy finansowej w budowie remiz w Grzybowie,
Pęcławicach i Zimnowodzie, dofinansowano budowę
remizy strazackiej w Miłoszowicach, przeprowadzono
modernizację dachu strażnicy OSP w Przyborowicach.

Pozostałe inwestycje:
1991 – Gmina uzyskała akt notarialny przyznający
jej na własność placówkę, w której się mieści Urząd
Gminy.
1992 – montaż lamp ulicznych w Jurkowicach • wykonanie wysypiska śmieci przez Zakład Gospodarki
Komunalnej ze środków Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Wojewódzkiego.
1993 – prowadzono kapitalny remont Ośrodka Zdrowia

w Bogorii przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego
Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych.
1994 – wykonana została sieć gazowa o dł.2,6 km oraz
przyłącza domowe • na osiedlu Ujazd wykonano linię średniego napięcia ze stacją transformatorową, 1 km kanalizacji sanitarnej, 0,5 km wodociągu osiedlowego, utwardzono drogę dojazdową o dł. 0,4 km, podzielono teren na
52 działki budowlane oraz dokonano wyceny ich wartości
• wybudowano nowy przystanek autobusowy w Bogorii.

ŚWIĄTYNIE
GMINY BOGORIA

Kościól pw. św. Andrzeja Boboli w Niemirowie

Kościół pw. św. Jerzego w Szczeglicach

Kościól pw. św. Mikołaja w Kiełczynie

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii
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KADENCJE RADY GMINY

W MINIONYM XX-LECIU

II kadencja • lata 1994–1998
Rada Gminy II kadencji została wybrana 19 czerwca 1994 roku. W wyniku wyborów w poszczególnych obwodach
wybrani zostali następujący radni: Tadeusz Wójtowicz, Marian Brudek, Marian Niziałek, Jan Witkowski, Stanisław Włoch, Marian Kos, Janina Klimkiewicz, Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Jańczyk, Henryk Skład, Wiesława
Smulczyńska, Czesław Szczepański, Jan Maj, Stanisław Mazur, Kazimierz Wyraz, Czesław Grzesik, Stanisław
Jurkowski, Tadeusz Safader, Jerzy Porębski, Krzysztof Szafrański.
Podczas pierwszej Sesji Rady Gminy 29 czerwca 1994 r. wybrano Prezydium Rady Gminy w składzie: Czesław
Grzesik – przewodniczący, Tadeusz Safader i Krzysztof Szafrański – zastępcy przewodniczącego. Delegatem do
Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego został radny Tadeusz Wójtowicz.
Na sesji 3 lipca rozstrzygnięto konkurs na Wójta Gminy. Został nim ponownie Władysław Brudek, który stanął
na czele Zarządu Gminy, w skład którego weszli: Jan Witkowski, Czesław Szczepański, Marian Kos i Stanisław
Włoch.
Od 16 maja 1996 r. w skład Zarządu wszedł zastępca Wójta Gminy – Jan Maj.
REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH
W OKRESIE KADENCJI:
Inwestycje w zakresie drogownictwa:
Przy wydatnej pomocy województwa wybudowano bądź
zmodernizowano następujące odcinki dróg:
– drogi obecnie powiatowe poprzednio wojewódzkie:
1) 42318 Zagorzyce - Szczyglice
2) 42133 Grzybów - Radwan
3) 42301 Gorzków - Niedźwiedź
– drogi gminne:
1) Kol. Pełczyce - Pełczyce Dolne
2) Mała Wieś - Wysoki Duże
3) Wysoki Małe - Wysoki Średnie
4) Mała Wieś - Wysoki Średnie
5) Pęcławice - Wysoki Małe
6) w miejscowości Miłoszowice Kol.
7) w miejscowości Pełczyce
8) w Bogorii ul. Leśna – nawierzchnia.
Rozwój sieci wodociągowej:
1994 – Przyborowice, Wola Kiełczyńska, Kol Pęcławska,
Józefów Witowicki – 1 km.
1995 – Jurkowice, Pęcławice – 1,6 km oraz przepompownia w Pęcławicach.
1996 – Rogoźno, Skoczylas, Witowice - zbiornik, Gorzków, Jurkowice - pompownia z zasilaniem – 1,4 km
1997 – Pełczyce – 1 km, Wola Malkowska – 1,5 km,
Gorzków – 1,1 km, Przyborowice - Brzegi – 0,5 km.
1998 – trwają prace końcowe przy sieci wodociągowej
w Budach.
Kanalizacja sanitarna:
W 1994 r. wykonano kanalizację sanitarną w miejscowościach Kiełczyna i Przyborowice na łączną długość
6,6 km. Oddano do użytku 14.04.1994 r. wybudowaną
w 1993 roku oczyszczalnię ścieków w Bogorii. W roku
1997 zaczęto prace przy kanalizacji miejscowościach
Moszyny, Podlesie i Kol. Wysoki Małe. Do kanalizacji
podłączono już Bogorię, Kiełczynę, Przyborowice. Łączna długość sieci kanalizacyjnej – 18,4 km.
Oświata i kultura:
W latach 1994–1995 oświata podstawowa na terenie
gminy była w gestii Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu.
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Z dniem 1 stycznia 1996 roku samorząd gminny przejął
w swoje zarządzanie wszystkie szkoły publiczne. Na terenie gminy było 6 szkół ośmioklasowych (Bogoria, Jurkowice, Kiełczyna, Niedźwiedź, Pęcławice i Szczeglice),
2 punkty filialne (Wola Malkowska i Wierzbka), 7 przedszkoli (Bogoria, Kiełczyna, Moszyny, Jurkowice, Pęcławice, Szczeglice i Wola Malkowska) oraz Gminny Ośrodek
Kultury z podległymi jednostkami. W tej kadencji z przyczyn obiektywnych zlikwidowano przedszkole w Niedźwiedziu oraz punkt filialny w Grzybowie Szczeglickim.
W szkołach uczyło się łącznie 1.012 dzieci i pracowało 94 nauczycieli. W chwili przejęcia szkół przez gminę baza oświatowa była w opłakanym stanie. W latach
1996–1997 udało się prawie we wszystkich szkołach
przeprowadzić ważniejsze remonty.
Na terenie gminy działało w tym czasie 7 przedszkoli,
do których uczęszczało 219 dzieci. W przedszkolach
było zatrudnionych 18 pedagogów. 6 przedszkoli znajdowało się we własnych budynkach. Tylko w Moszynach
przedszkole mieściło się w prywatnym budynku.
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, filie biblioteczne
w Jurkowicach i Przyborowicach oraz prowadzona społecznie świetlica wiejska w Wysokach Średnich.

WALORY TURYSTYCZNO–PRZYRODNICZE
GMINY BOGORIA

Uprawa ekologiczna ziół, warzyw i owoców

Piękna architektura plebanii w Kiełczynie

Hodowla koni w Przyborowicach

Stary wapiennik przy drodze na os. Ujazd w Bogorii

Ochrona przeciwpożarowa:
Na terenie gminy działało 16 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych: 4 typu „S” (posiadające samochody)
– w Bogorii, Przyborowicach, Jurkowicach i Szczeglicach, pozostałe 12 jednostek typu „M” (posiadające
motopompy i niezbędny sprzęt do likwidacji zagrożenia
pożarowego). W 1997 r. oddano do użytku strażnicę
OSP w Pęcławicach.
Pozostałe inwestycje:
Od 1995 roku przy współudziale środków z Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęto realizację osiedla Ujazd. Wyznaczono 52 działki, które zostały „uzbrojone”. Wykonano
utwardzone tłuczniem drogi dojazdowe i osiedlowe.
Zakupiono i zainstalowano lampy uliczne w różnych
miejscowościach gminy oraz wykonano oświetlenie iluminacyjno – zabezpieczające we wszystkich kościołach
na terenie gminy.

Zimowy pejzaż Buczyny

Wąwóz w Kiełczynie
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KADENCJE RADY GMINY

W MINIONYM XX-LECIU

III kadencja • lata 1998–2002
W wyniku wyborów samorządowych 10 października 1998 roku zostali wybrani następujący radni: Tadeusz
Wójtowicz, Krzysztof Szafrański, Bolesław Jakub Kozłowski, Stanisław Włoch, Maria Aurelia Król, Wiesława
Stępień, Waldemar Karasiński, Zdzisław Sarzyński, Janina Klimkiewicz, Andrzej Jańczyk, Henryk Skład, Wiesława Smulczyńska, Krzysztof Gawlik, Jan Maj, Stanisław Arczewski, Czesław Grzesik, Wiesław Malec, Marek
Poniedzielski, Tadeusz Safader, Józef Nowak.
Na pierwszej Sesji Rady Gminy 31 października 1998 r. zostało wybrane prezydium w składzie: Jan Maj – przewodniczący, Wiesława Stępień i Zdzisław Sarzyński – zastępcy przewodniczącego. Na tej tej samej Sesji na Wójta
Gminy ponownie wybrano Władysława Brudka.
Do Zarządu Gminy w Bogorii oprócz Wójta weszli zastępca Wójta Gminy Roman Pompa, Czesław Grzesik, Waldemar Karasiński, Krzysztof Gawlik i Stanisław Włoch – członkowie.
REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH
W OKRESIE KADENCJI:
Inwestycje w zakresie drogownictwa:
droga wojewódzka nr 757:
• przebudowano i wybudowano chodnik w Bogorii w Rynku i na ulicy Opatowskiej. Położono nową nawierzchnię
asfaltową z Bogorii do Gorzkowa. Inwestycję tę współfinansował Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
drogi powiatowe:
• na modernizację nawierzchni dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy corocznie przeznaczano
znaczne kwoty. Udało się odnowić nawierzchnię na części dróg Starostwu Powiatowemu w Staszowie przy wydatnej pomocy Samorządu Gminnego:
1) 42301 Gorzków - Niedźwiedź
2) 42304 Bogoria - Pokrzywianka
3) 42303 Wola Malkowska - Klimontów
4) 42133 Haliszka - Grzybów
5) 42382 Wagnerówka - Łukawica
6) 42384 Jurkowice - Nawodzice
drogi gminne:
• w latach 1998– 2002 położono nawierzchnię bitumiczną na niektórych drogach gminnych i transportu rolnego:
1) Kiełczyna - Wola Kiełczyńska
2) Kiełczyna - Kolonia Miłoszowice
3) w miejscowości Wolica
4) w miejscowości Pełczyce
5) w miejscowości Zagorzyce
6) Kolonia Domaradzice
7) Rosołówka Dolna - Rosołówka Górna
8) w miejscowości Przyborowice
9) w miejscowości Witowice
10) w miejscowości Budy
11) w miejscowości Grzybów
12) na drodze Niemirów – Ujazdek.
Budowa sieci wodociągowej w gminie:
1998 – Budy i Miłoszowice o długości 11,9 km
1999 – Ceber o długości 5,1 km, długość przyłączy 2,4
km, 53 odbiorców.
2000 – wodociągowanie 9 sołectw rejonu Szczeglic:
Mała Wieś, Grzybów, Wysoki Małe, Wysoki Duże, Wysoki Średnie, Szczeglice, Domaradzice, Zagorzyce, Wolica.
Budowa 34,4 km sieci, 9,5 km przyłączy domowych,
337 odbiorców (znaczna część funduszy pochodziła ze
środków Unii Europejskiej).
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2001 – całkowite zakończenie wodociągowania gminy
w rejonie Niedźwiedzia – 6 miejscowości: Wierzbka, Malkowice, Niedźwiedź, Ujazdek, Łagówka, Wagnerówka
– długość sieci 18 km i długość przyłączy 5,8 km, 158
odbiorców.
Gazyfikacja:
1998 – sieć gazowa w Bogorii.
1999 – Ujazd Kiełczyński.
2000 – gazyfikacja Kiełczyny i Ujazdu Kiełczyńskiego
– długość sieci 8,6 km i przyłączy 2,7 km, 66 odbiorców gazu.

przedszkola • otrzymanie z MEN drugiego „gimbusa”
do dowozu dzieci do Gimnazjum i Liceum w Bogorii.
Obowiązkiem gminy jest dowóz dzieci do szkół i ten obowiązek jest przez Gminę w Bogorii realizowany. Zadaniem gminy jest prowadzenie i utrzymanie przedszkoli.
W 1998 r. utrzymywano 7 przedszkoli, a od 1999 r. – 6,
ponieważ likwidacji uległo przedszkole w Pęcławicach
i powstał oddział przedszkolny.
Ochotnicze Straże Pożarne:
1998 – budowa remizy Domaradzice • oddanie remizy
w Miłoszowicach.
1999 – budowa remizy w Zimnowodzie • zakup budynku dla OSP w Niedźwiedziu • przekazanie budynku
w Wierzbce po szkole podstawowej na potrzeby OSP •
oddanie do użytku remizy w Domaradzicach.
2000 – oddanie do użytku Remizy Straży Pożarnej
w Zimnowodzie.
2002 – przystąpienie do opracowania projektu na

Pozostałe inwestycje:
1998 – dofinansowano budowę stacji transformatorowej Kol. Pęcławska - Józefów Witowicki.
2000 – oddano do użytku budynek Urzędu Gminy – ul.
Opatowska • remont budynku przy ul. Rynek 14 i przeniesienie do niego biur.
2002 – odbudowa zniszczonego mostu na rzece Kacance i dróg dojazdowych przy pomocy środków TP.S.A.
w miejscowości Wola Malkowska • opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
dla Kolonii Bogoria, Zimnowody i Rosołówki • opracowanie projektu na modernizację oczyszczalni ścieków
w Bogorii • opracowanie projektu na budowę zbiornika
małęj retencji w miejscowości Ceber • remont wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Bogorii oraz
zbiornika wyrównawczego w Gorzkowie.

PLACÓWKI OŚWIATOWE
W GMINIE BOGORIA

Kanalizacja:
1998 – kanalizacja sanitarna Moszyny - Podlesie – długość 5,2 km, 63 przyłącza.
1999 – Podlesie - Kolonia Wysoki Małe, ul. Polna w Bogorii – długość 1,6 km, 26 przyłączy • budowa przepompowni ścieków w Jurkowicach oraz kolektora ciśnieniowego odprowadzającego ścieki ze szkoły do oczyszczalni
Kopalni Dolomitów.
2001 – przystąpiono do opracowania projektów pod budowę kanalizacji w miejscowościach: Zimnowoda, Rosołówka, Kolonia Bogoria.
2002 – zakończono opracowywanie projektu kanalizacji
i uzyskano pozwolenie na budowę.
Oświata:
1998 – remont dachu na szkole w Niedźwiedziu oraz
na części budynku w Bogorii • kapitalny remont sali
gimnastycznej w Bogorii.
1999 – kontynuacja budowy szkoły w Jurkowicach • prace projektowe związane z budową gimnazjum w Bogorii.
2000 – rozpoczęcie budowy Gimnazjum w Bogorii – luty
• oddanie do użytku budynku Szkoły Podstawowej
w Jurkowicach – wrzesień • oddanie do użytku części
dydaktycznej Gimnazjum – październik • zmiana systemu grzewczego w budynku Przedszkola w Bogorii.
2001 – kontynuacja budowy Gimnazjum wraz z halą
sportową • oddanie do użytku łącznika z halą sportową
• adaptacja pomieszczeń w szkole w Jurkowicach na
potrzeby przedszkola.
2002 – oddanie do użytku kompleksu obiektów dydaktyczno–sportowych Gimnazjum z halą sportową i obiektami towarzyszącymi • wymiana otworów w szkole w Bogorii i zmiana pokrycia dachowego, wymiana okien adaptacja pomieszczeń w szkole w Szczeglicach dla potrzeb

adaptację budynku zakupionego w Niedźwiedziu dla
potrzeb OSP.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowicach

PSP w Niedźwiedziu

Przedszkole w Kiełczynie

PSP w Szczeglicach

Zespół Szkół – LO, gminazjum i przedszkole w Bogorii
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KADENCJE RADY GMINY

W MINIONYM XX-LECIU

IV kadencja • lata 2002–2006
Podczas wyborów 27 października 2002 r. została wybrana Rada Gminy w składzie: Tadeusz Wójtowicz, Czesław Górski, Stanisław Włoch, Józef Lipiec, Stanisław Gębalski, Waldemar Karasiński, Zdzisław Sarzyński, Zbigniew Czajkowski, Sławomir Jońca, Zygmunt Madej, Jan Maj, Krzysztof Gawlik, Stanisław Arczewski, Andrzej
Rybusiński, Józef Nowak. Przewodniczącym Rady Gminy został Jan Maj.
W wyborach powszechnych Wójtem został wybrany Władysław Brudek.
REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH
W OKRESIE KADENCJI:
Inwestycje w zakresie drogownictwa:
• inwestycje na drogach gminnych: budowa nawierzchni drogi gminnej Wysoki Duże - Wysoki Małe – 2,5 km •
Budy • Witowice • Kiełczyna – 3 km • Gorzków – 1,7 km
• Miłoszowice • Zagorzyce • Grzybów – 6,6 km • Szczeglice • Przyborowice • Jurkowice • Pełczyce – 1,3 km •
Domaradzice – 1 km • Podlesie • Szczeglice - Zagorzyce
- Wysoki Małe – 4,3 km • Mała Wieś • Łagówka – 1 km
• Moszyny - Rogoźno – 2 km • Zimnowoda • Rosołówka
– 1,4 km • Józefów Witowicki – 1,1 km • Wola Malkowska – 1 km • Ujazdek • Bogoria, ul. Południowa •
Bogoria, ul. Jędrusiów • Bogoria, ul. Ujazd • Bogoria, ul.
Osiedlowa • Bogoria, ul. Wilsona • chodnik przy ul. Leśnej • chodnik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących •
ułożenie chodnika przy ul. Sandomierskiej.
Wybudowano bądź przebudowano przez wykonanie podbudowy i położenie nowej nawierzchni bitumicznej 35
km dróg gminnych na ogólną kwotę 5.657.034,80 zł.
Na realizację tych inwestycji drogowych gmina pozyskała
środki z następujących instytucji: 95.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych • 535.564,05
zł z PARD – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusz „Phare–odbudowa – 2001” • 592.047,96
zł z Funduszu SAPARD • 1.545.631,72 zł z Programu
ZPORR „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” • 206.084,23 zł z Budżetu Państwa.
Gmina z różnych instytucji pozyskała ogółem na drogi
gminne kwotę: 3.029.179,22 zł.
• inwestycje na drogach powiatowych: Jurkowice Samotnia • Ceber - Wola Malowska • Gorzków - Grzybów
• Szczeglice i plac przy remizie • Bogoria, ul. Rakowska oraz chodnik • Bogoria, ul. Spacerowa i chodnik •
Wola Malkowska - Klimontów – droga od Bogorii w kier.
Klimontowa 4 km od Bogorii oraz 6,3 km od Pęcławic do
granic gminy.
Odnawiano nawierzchnie dróg powiatowych, które Gmina Bogoria współfinansowała. Dofinansowanie Gminy
przy odnawianiu tych dróg wyniosło: 903.289,32 zł.
Sieć wodociągowa:
• budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: Józefów Witowicki, Kolonia
Bogoria - Stróżki, Wagnerówka - Kaczkówka, Grzybów
• wykonano przyłącza wodociągowe do gospodarstw
w miejscowości Wolica i Podlesie • zmodernizowano
układ hydroforowy przy ujęciu wody w Zimnowodzie.
Na sieć wodociągową wydano 241.452,52 zł. Gmina na
ten cel pozyskała z Programu SAPARD kwotę w wysokości 132.946,65 zł. Koszt wymiany układu hydroforów
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wyniósł 48.237,80zł. Gmina otrzymała dofinansowanie
z UMiG Staszów – 47.298,23 zł.
Definitywnie zakończono wodociągowanie gminy. Sieć
wodociągowa osiągnęła około 150 km długości, 48 km
to przyłącza, wybudowano 4 przepompownie, prawie
1950 gospodarstw domowych korzysta z ujęcia wody
w Zimnowodzie.
Kanalizacja sanitarna:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest daleko zaawansowana. Skanalizowanych jest 9 miejscowości:
Bogoria, Zimnowoda, Rosołówka, Kolonia Bogoria,
Kiełczyna, Przyborowice, Moszyny, Podlesie, Kol.Wysoki Małe. Do istniejących kolektorów przyłączonych
jest ponad 500 gospodarstw domowych.
W czasie tej kadencji Rady:
• oddano do użytku kanalizację sanitarną wraz z przepompowniami, rurociągiem tłocznym i przykanalikami
w miejscowościach Zimnowoda, Rosołówka i Kolonia
Bogoria • wykonano 11 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej • wybudowano 2 przepompownie,
• wykonano 144 przyłącza kanalizacyjne • w trakcie
opracowania jest dokumentacja projektu na wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości: Wola Kiełczyńska, Kolonia Kiełczyna I, Kolonia
Kiełczyna II, Bogoria, ul. Spacerowa (Skoczylas), Gorzków, Miłoszowice, Mała Wieś – koszt opracowania dokumentacji wynosi 146.400,00 zł.
Koszt budowy kanalizacji wyniósł 2.043.785,91 zł. Środki pozyskane przez Gminę z Funduszu SAPARD wynoszą:
1.278.253,24 zł oraz z PFOŚiGW – 594.850,00 zł.

no środki w ramach dotacji z PFOSiGW w wysokości
180.000,00 zł. Gmina Bogoria wspólnie z pozostałymi
10 członkami EZGDK kosztem prawie 14 mln zł wybudowała nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach – Gmina Baćkowice. Zapewnia
nam to odbiór i możliwość składowania śmieci na co
najmniej 20–25 lat.
Przy pomocy środków pochodzących z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska: • przeprowadzono modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków w Bogorii
za kwotę 282.938,23 zł, dofinansowanie 90% • odbudowane zostały zbiorniki kaskadowe w miejscowości
Ceber – koszt 493.933,77 zł, dofinansowanie z PFOŚiGW wyniosło 479.348,10 zł.
Struktura placówek oświatowych:
Szkoły podstawowe sześcioklasowe – 4: w Bogorii – 333
uczniów, w Jurkowicach – 109 uczniów, w Szczeglicach
– 100 uczniów, w Niedźwiedziu – 62 uczniów. Jedno gimnazjum w Bogorii – 398 uczniów (17 oddziałów). Jedno
liceum ogólnokształcące – 167 uczniów. 5 przedszkoli:
Bogoria, Jurkowice, Szczeglice, Kiełczyna, Moszyny.
• 2002 – oddano do użytku Gimnazjum z pełnowymiarową halą sportową.
•2003 – przy Szkole Podstawowej w Jurkowicach zakończono budowę sali gimnastycznej.
•2004 – na potrzeby LO wybudowano łącznik i wykonano remont Przedszkola w Bogorii.
•2006 – oddano salę gimnastyczną wraz z łącznikiem
i wykonano remont kapitalny w Szkole Podstawowej
w Szczeglicach.
Do szkół dowożonych jest 753 uczniów. We wszystkich
placówkach z gorących posiłków refundowanych przez
OPS korzysta 630 uczniów.
Młodzież otrzymuje stypendia: • socjalne: w roku
szkolnym 2005/2006 – 317 uczniów • unijne: w roku
szkolnym 2004/2005 – 52 osoby (I edycja), w roku
szkolnym 2005/2006 – 38 osób (II edycja) • Stypendia Wójta: w roku szkolnym 2005/2006 – osiem za wy-

niki w nauce, dwa za osiągnięcia sportowe • Stypendia
Dyrektora: w roku szkolnym 2005/2006 – Gimnazjum:
17 za wyniki w nauce, 12 sportowe, LO: 28 za wyniki
w nauce, 7 sportowe.
W latach 2003–2006 Gmina wydała na inwestycje
oświatowe 4.561.629,69 zł.
Stan bezpieczeństwa pożarowego:
Na terenie gminy funkcjonuje 16 jednostek OSP z czego 11 posiada remizy strażackie. Podczas trwania tej
kadencji: wyremontowano remizę w Szczeglicach •
oddano do użytku budynek świetlicy wiejskiej dla OSP
w Wierzbce • dokonano adaptacji budynku w Niedźwiedziu na strażnicę OSP – koszt 166.100,10 zł • zakupiono lekki pojazd ratowniczo – gaśniczy FORD – koszt
119.968,40 zł • współfinansowano przy zakupie samochodu marki Star w kwocie 66.865,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne:
W istniejącym Komisariacie Policji w Bogorii zatrudnionych jest aktualnie 6 policjantów, którzy zapewniają
mieszkańcom gminy bezpieczeństwo.
2004 – przejęcie przez Gminę od Komendy Wojewódzkiej Policji budynku Posterunku Policji w Bogorii, przeprowadzenie remontu w budynku, przekazanie dla potrzeb policji samochodu marki Polonez.
Pozostałe inwestycje:
• przebudowa oświetlenia drogowego – 44.843,05
zł • urządzenie terenów zielonych i wypoczynkowych
w centrum Bogorii – 369.674,31 zł (środki w wysokości 262.562,00 zł pozyskano z Sektorowego Programu
Operacyjnego „Odnowa Wsi”) • przekazano dotację Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bogorii na zakup koparko–ładowarki w kwocie 239.000,00 zł • opracowano
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogoria oraz zmiany w Studium Uwarunkowań – koszt
280.000,00 zł • zakupiono ciągnik wraz z przyczepą,
beczka asemizacyjną, pługiem, rozsiewaczem do wapna
– koszt 200.000,00 zł.

Gazyfikacja gminy:
Sieć gazowa przebiega od Jurkowic do Kiełczyny i wynosi 32 km długości. W 2006 roku było 130 odbiorców
gazu, głównie w Bogorii i wszystkie placówki oświatowe,
UG, OPS. Możliwość podłączenia gazu posiada każdy
mieszkaniec, którego dom jest usytuowany przy trasie
przebiegu kolektora. Z uwagi na cenę gazu zainteresowanie podłączeniem jest małe.
Telefonizacja:
Prawie wszystkie sołectwa posiadają podłączenia do sieci telefonicznej TP SA. Gmina była zainteresowana rozwojem telekomunikacji na początku lat 2001–2002, ale
szybki rozwój telefonii komórkowej wyparł usługi TP SA.
Ochrona środowiska:
W gminie panuje dobra sytuacja, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. Kosztem 442.299,91
zł zostało zamknięte i zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w Podlesiu. Na ten cel pozyska-
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KADENCJE RADY GMINY

W MINIONYM XX-LECIU

V kadencja • lata 2006–2010
12 listopada 2006 roku odbyły się kolejne wybory samorządowe. Wybierano radnych oraz Wójta Gminy Bogoria. W skład Rady Gminy weszli radni: Tadeusz Wójtowicz, Czesław Górski, Stanisław Włoch, Zygmunt Madej,
Stanisław Gębalski, Stanisław Arczewski, Józef Kordyka, Jolanta Piotrowska, Jolanta Wyrzykowska, Zbigniew
Czajkowski, Zdzisława Sajda, Andrzej Mucha, Andrzej Pańczyk, Stanisław Jurkowski, Józef Nowak.
Przewodniczącym Rady został Zygmunt Madej, a zastępcami: Stanisław Arczewski i Stanisław Gębalski.
Wójtem ponownie w pierwszej turze wybrano Władysława Brudka.
REALIZACJA ZADAŃ GOSPODARCZYCH
W OKRESIE KADENCJI:
Inwestycje w zakresie drogownictwa:
W ostatnich latach największy nacisk położono na budowę, modernizację i remonty dróg gminnych i powiatowych. Co roku odnawiane jest kilkanaście kilometrów
dróg.
W roku 2009 nowe nawierzchnie asfaltowe uzyskały
odcinki dróg: • ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych: droga Wysoki Małe - Pęcławice
• przy pomocy środków pozyskiwanych na usuwanie
skutków powodzi zrealizowano drogi: Domaradzice - Kol.
Domaradzice, Miłoszowice - Kol. Miłoszowice, Witowice
- Pełczyce • ze środków własnych Gminy realizowano
odcinki dróg w miejscowościach: Józefów Witowicki,
Kol. Szczeglice, Podlesie, Wysoki Duże, Wierzbka oraz
ulice w Bogorii: Reymonta, Sienkiewicza, Spacerowa •
dzięki środkom z UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przebudowano i zmodernizowano ul. Kolejową w Bogorii.
17 km dróg powiatowych zostało przebudowanych
i otrzymało nową nawierzchnię: • Jurkowice - Budy granica gminy: 3,7 km • Gorzków - Niedźwiedź - granica gminy: 8,2 km • Jurkowice - Witowice: 1,6 km •
w miejscowości Malkowice: 2 km • Szczeglice - Kujawy: 1,5 km.
W 2010 r. rozpoczęto budowę dróg gminnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: • Pułaczów - Niemirów • Wysoki
Średnie - Szczeglice • Przyborowice - Ceber - Kolonia
Ceber. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Staszowie realizowana jest droga powiatowa Radwan - Grzybów
- Miłoszowice. Zakończone zostały prace przy budowie
obwodnicy w Bogorii, która połączy ulicę Sandomierską
ze Staszowską.
Sieć wodociągowa:
Gmina Bogoria w 100% jest zwodociągowana. Długość
sieci wodociągowej to ponad 150 km, a 48 km stanowią
przyłącza. Z ujęcia wody w Zimnowodzie korzysta prawie
2000 gospodarstw domowych.
Telefonizacja:
Prawie 95% sołectw uzyskało dostęp do sieci telefonii
stacjonarnej, co umożliwia korzystanie z Internetu prawie w całej Gminie.
Gazyfikacja:
Wybudowana stacja redukcyjna gazu w Jurkowicach sprawiła, że przez Gminę Bogorię biegnie 32 km sieci gazo-
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wej. Aktualnie jest 130 odbiorców gazu, w tym wszystkie
obiekty publiczne, które są własnością gminy, zostały
podłączone do gazu. Możliwość podłączenia mają wszyscy, którzy mieszkają przy trasie kolektora głównego.
Kanalizacja:
Skanalizowanych jest 9 miejscowości. Długość sieci kanalizacyjnej przekroczyła 40 km. Do istniejących kolektorów przyłączonych zostało 540 gospodarstw domowych.
Obecnie trwają prace przy budowie sieci kanalizacyjnej
w Bogorii dla ulicy Spacerowej, w Kiełczynie, Woli Kiełczyńskiej i Gorzkowie.
Wartość tych prac to 4.747.807,00 zł brutto. Termin
oddania do użytku to 30.09. 2011 r. Projekt ten jest
współfinansowany przez Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 z Funduszy Przeznaczonych na Działanie pod nazwą Podstawowe Usługi dla
Gospodarki i Ludności Wiejskiej.

na przebudowę budynku po byłej szkole podstawowej
w Jurkowicach z przeznaczeniem na świetlicę i remizę
OSP (całkowity koszt inwestycji to 850 tys. zł, dofinansowanie 500 tys. zł) oraz przebudowę świetlicy wiejskiej w Cebrze (koszt 370 tys. zł).
Pozostałe inwestycje:
• w 2009 roku zakończono budowę Jadłodajni w Bogorii,

• rozpoczęto przebudowę budynku po byłej szkole
w Pęcławicach z przeznaczeniem pod potrzeby Domu
Opieki Społecznej, za blisko 2,5 mln zł wykonane zostaną pomieszczenia, które będą spełniać wszystkie
współczesne wymagania dla 39 podopiecznych,
• trwają prace przy budowie zbiornika małej retencji
na rzece Korzennej w Bogorii kosztem 4,2 mln zł,
zbiornik będzie spełniał również funkcję turystyczno-rekreacyjną.

NOWE INWESTYCJE DROGOWE

Grzybów – nowa droga z chodnikami

Obwodnica Bogorii w kierunku na Staszów–Klimontów

Ochrona środowiska:
W Bogorii działa oczyszczalnia ścieków o wydajności
600 m3/dobę, może przyjąć ścieki nawet z tych sołectw,
które oczekują na budowę sieci.
Problem odpadów komunalnych na terenie gminy też
został rozwiązany. Nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, który działa w Janczycach – Gmina
Baćkowice, będzie przyjmował odpady przez najbliższe
20–25 lat.
Oświata i kultura:
Baza oświatowa w całej gminie jest w bardzo dobrym stanie. W ubiegłym roku przedszkole w Kiełczynie otrzymało
nową siedzibę w zmodernizowanym i przygotowanym dla
potrzeb przedszkola budynku po szkole podstawowej.
Obecnie trwają prace przy zagospodarowaniu otoczenia
Szkoły Podstawowej w Bogorii. Aktualnie w Gminie działa 5 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, Gimnazjum oraz
Liceum Ogólnokształcące.
W 2009 r. ukończono prace remontowe w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bogorii. Na ten cel wydano 900 tys. zł
w tym 60% (540 tys. zł) otrzymano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Ochotnicze Straże Pożarne:
W 20-letniej historii samorządowej gminy znacznej poprawie uległa baza lokalowa OSP. Wybudowano 8 remiz
strażackich pełniących również funkcję świetlic wiejskich. Wyremontowano remizę OSP w Domaradzicach.
Przeprowadzono kapitalny remont w budynku remizy
strażackiej w Bogorii. Pozyskano fundusze z programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi

Parkingi oraz ulice na os. Ujazd w Bogorii

Bogoria – ul. Kolejowa

Jurkowice-Budy – wyremontowana droga i nowe chodniki
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GMINA BOGORIA

Z LOTU PTAKA

Centrum Bogorii z lotu ptaka
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Pęcławice

Stawy w Buczynie

Buczyna

Niedźwiedż

Niemirów

Pola w okolicach Wysók

Jurkowice – kamieniołom

Widok na Kiełczynę

Zimnowoda

Wysoki Średnie
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PRZYSZŁOŚĆ

TERAŹNIEJSZOŚĆ

NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ GMINY BOGORIA
W Gminie Bogoria bardzo dużo zrobiono
w czasie minionych 20 lat, ale też wiele można jeszcze zrobić. Najbliższe lata przyniosą kolejne zmiany. Zaczęto budowę zbiornika retencyjnego, lecz to dopiero pierwszy etap prac.
Następny etap to zagospodarowanie terenu
wokół zbiornika. Powstaną drogi dojazdowe,
tereny rekreacyjne – plaża, ścieżki spacerowe,
boiska, place zabaw. Jest w planie budowa
muszli koncertowej wraz z zapleczem i parkingiem. Cały teren zostanie oświetlony.
Planowane jest zagospodarowanie obszarów po byłej PKP w Bogorii. Rewitalizacja
obejmie wymianę 30–centymetrowej warstwy
zdegradowanego gruntu oraz rozbiórkę zniszczonych obiektów. Po wykonaniu tych prac
prowadzone będą działania, mające na celu
utworzenie Gminnego Ośrodka Sportowo–Rekreacyjno–Wypoczynkowego. Ma tu powstać
stadion z bieżnią i widownią, wielofunkcyjne
boisko sportowe, kryta pływalnia. Będą tu
miejsca parkingowe, tereny zielone z alejkami
i ławeczkami, oświetlenie parkowe. Budynki,
które nadają się do użytku, zostaną poddane kapitalnemu remontowi i wykorzystane
jako zaplecze administracyjne obiektu. Mają
tu znaleźć się także garaże dla autobusów
szkolnych. Wieża ciśnień ma być wykorzystana na cele kulturalne, np. muzeum. Powstanie tu również budynek mieszkalny dla ośmiu
rodzin.
Kontynuowane będą prace przy budowie
Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych. W ciągu najbliższych lat zostaną skanalizowane kolejne miejscowości w Gminie. Dzięki środkom z UE planowane są takie prace
w następujących 8 miejscowościach: Gorzkowie, Woli Kiełczyńskiej, Kol. Kiełczyna, Pęcławicach Górnych, Kol. Pęcławice, Kol. Pęcławskiej, Józefowie Witowickim i Jurkowicach.
Należy również wspomnieć, że w kościele
parafialnym w Bogorii prowadzone są i będą
prace konserwatorskie, na które parafia
uzyskała fundusze w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007–2013 – jako
inwestycja w sferę dziedzictwa kulturowego.
Trwają również prace konserwatorskie w najstarszym na terenie gminy XIV–wiecznym kościele parafialnym pw. Św. Jerzego w Szczeglicach.
Zmiany, które planowane są w Gminie, na
pewno znacznie poprawią jej walory rekreacyjno–turystyczne, a co za tym idzie, przyczynią
się do atrakcyjniejszego spędzania czasu wolnego mieszkańców i przyjeżdżających tu gości.
Staną się dodatkowym bodźcem dla rozwoju
agroturystyki oraz lokalnej gospodarki.
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Nowy budynek Jadłodajni

Budynek GOK po remoncie

Wierzbka – świetlica i remiza OSP

Grzybów Szczeglicki – remiza OSP

Domaradzice – świetlica i remiza OSP

Ceber – świetlica wiejska

Ruszyła budowa zbiornika wodnego w Bogorii

Plac budowy zbiornika retencyjnego

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bogorii
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WYDARZENIA KULTURALNE
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WYDARZENIA KULTURALNE

II Gminne Święto Pieroga – Wysoki Średnie 2010

Co roku „Cała Bogoria czyta dzieciom”

Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej – Bogoria 2009

Spotkania w „Stodole” Wł. Sadłochy w Wysokach Małych

„Dni Folkloru i Sztuki Ludowej” – GOK Bogoria

Zespół „Sami Swoi” z Wysók Średnich

Plener rzeźbiarski „Zaczarowane w kamieniu”

Tradycyjny polonez podczas studniówki w bogoryjskim LO

Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wigilia 2009 w GOK w Bogorii

„Czerwony Tulipan” na otwarciu GOK-u po remoncie

Woj. Święto Ekologii połączone z dożynkami – występ zespołu „Krywań” oraz wystawa produktów ekologicznych

Tradycyjne palmy wielkanocne – Bogoria

Majówki przy kapliczkach – Grzybów Szczeglicki

KURIER

KURIER 21

INFORMACJE

Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta
Wspomnienie o Radnym wszystkich pięciu kadencji
TADEUSZ WÓJTOWICZ (1948–2010)
Tadeusz Wójtowicz był nauczycielem, pracował w Korzennie w gminie
Celiny, następnie w Gackach koło
Szydłowa oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Staszowie. Od 1977
roku rozpoczął pracę jako nauczyciel
geografii w Zbiorczej Szkole Gminnej
w Bogorii. Już wtedy był znany jako
społecznik, działacz sportowy, instruktor harcerski, strażak a przede
wszystkim jako ceniony nauczyciel
i działacz ZNP. Szanowany przez ludzi i lubiany przez kolegów nauczycieli został wybrany na zastępcę
dyrektora Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Bogorii, którą to funkcję
pełnił przez dwa lata i złożył dymisję
ze względu na stan zdrowia.
Przez cały czas, odkąd zamieszkał na stałe w Bogorii, był zaangażowany w prace na rzecz rozwoju

gminy. Radnym został jeszcze przed
rokiem 1989 i tę funkcję piastował
nieprzerwanie do 2010 roku, w tym
20 lat w wolnej Polsce. W połowie
lat dziewięćdziesiątych brał udział
w pracach Sejmiku Samorządowego
Województwa Tarnobrzeskiego jako
reprezentant Gminy.
Po kolejnym, nowym podziale
administracyjnym kraju znów został
radnym, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w Radzie Gminy aż do czasu ostatnich wyborów
samorządowych. Czynnie uczestniczył również w pracach i działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień
w Bogorii, organizując wyjazdy dzieci
z rodzin z problemami alkoholowymi

na obozy i kolonie do różnych atrakcyjnych miejsc w Polsce.
Mimo pogarszającego się stanu
zdrowia nie zaprzestał uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym
i kulturalnym Gminy, współpracując
z Ochotniczą Strażą Pożarną w gminie, Komendą Hufca ZHP w Staszowie, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Bogorii a przede wszystkim pracując jako aktywny członek
Rady Gminy. Dał się poznać jako
człowiek „wielkiego serca” i otwartego umysłu, ale jednocześnie człowiek skromny, pracowity i uczciwy.
Tadeusz Wójtowicz w sercach
i umysłach mieszkańców Gminy zapisał się w sposób szczególny i na
pewno pamięć o Nim długo będzie
żyła we wspomnieniach ludzi, którzy
znali Go, cenili i szanowali.
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