
I. WSTĘP, OBSZAR I CZAS REALIZACJI 
                          „PLANU ROZWOJU LOKALNEGO”

Członkostwo  Polski  w  Unii  Europejskiej,  dzięki  unijnego  polityce 
rozwoju regionalnego, stwarza polskim samorządom cała gamę możliwości 
wsparcia  działań  inwestycyjnych  i  prorozwojowych  w ramach  dostępnych 
funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013.

Uzyskanie  wsparcia  w ramach funduszy strukturalnych wiąże  się  ze 
spełnieniem szeregu istotnych warunków. Do podstawowych z nich należy 
aktualizacja  „Planu  Rozwoju  Lokalnego”,  jako  jednego  z  podstawowych, 
obok  Strategii  Rozwoju  Gminy  Bejsce,  dokumentu  planistycznego 
wskazującego  główne  planowane  kierunki  rozwojowe  gminy  oraz 
mechanizmy  planowane  do  ich  realizacji.  Aktualizacja  wskazanych 
dokumentów  jest  warunkiem  koniecznym  uzyskania  przez  gminę  Bejsce 
dofinansowania  na  planowane  projekty  inwestycyjne  w  ramach  funduszy 
strukturalnych UE, a w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

Kierując  się  powyższymi perspektywami rozwoju na bazie  funduszy 
UE władze gminy Bejsce zleciły aktualizację w/w Planu w obszarze działań 
przewidzianych  ustawowo  dla  jednostek  samorządowych  szczebla 
podstawowego.  Niniejszy  „Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Bejsce” 
obejmuje swoim zakresem obszar gminy Bejsce i dotyczy okresu 2007-2013 
oraz w dalszej perspektywie lat 2014-2020. Jest on dokumentem otwartym, 
który będzie podlegał sukcesywnej i konsekwentnej ewaluacji.
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II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO  –  GOSPODARCZA 
GMINY    BEJSCE

1. Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina  Bejsce  usytuowana  jest  w  południowym  obrzeżu 

Województwa  Świętokrzyskiego.  Zajmuje  część  Płaskowyżu 

Proszowickiego  rozciętego  doliną  rzeki  Nidzicy.  Obszar  Gminy  Bejsce 

znajduje się w bezpośrednim styku z Niziną Nadwiślańską.

Powierzchnia terenu Gminy wynosi 5774 ha.  Zaludnienie  gminy – 4 

429 osób (stan na 28.02.2007). 

Gmina składa się z niżej wymienionych 16 sołectw:

1. Sołectwo Bejsce 9.   Sołectwo Morawianki

2. Sołectwo Zbeltowice                              10.   Sołectwo Kijany

3. Sołectwo Grodowice                               11.   Sołectwo Brończyce

4. Sołectwo Czyżowice 12.   Sołectwo Morawiany

5. Sołectwo Sędziszowie 13.   Sołectwo Dobiesławice

6. Sołectwo Królewice 14.   Sołectwo Prokocice

7.  Sołectwo Kaczkowice 15.   Sołectwo Uściszowice

8. Sołectwo Piotrkowice 16.   Sołectwo Stojanowice

Do największych sołectw należy zaliczyć:

- Bejsce – 805 mieszkańców, 

- Królewice – 347 mieszkańców, 

- Czyżowice – 336 mieszkańców.

Gmina Bejsce sąsiaduje z:

- Gminą Kazimierza Wielka, 

- Gminą Opatowiec,

- Gminą Koszyce (woj. małopolskie)
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2. Środowisko przyrodnicze

Położenie geograficzne.  

Wg  podziału  Polski  na  mezoregiony  fizyczno  –  geograficzne 

J.  Kondrackiego  teren  gminy Bejsce  położony jest  w obrębie  Płaskowyżu 

Proszowickiego   Obszar  ten  różni  się  od  przyległych  regionów 

występowaniem  zwartego  piaszcza  morskich  osadów  mioceńskich, 

zalegających  na  obniżającej  się  w  kierunku  południowo  -  wschodnim 

powierzchni warstw kredowych.

Klimat.  

Obszar  gminy  Bejsce  znajduje  się  w  zasięgu  umiarkowanie 

ciepłego  piętra  klimatycznego,  którego  granicami  są  izotermy  6  i  8° 

średniej  rocznej  temperatury.  Większa  część  należy  do  subregionu 

wysoczyzn i wysokich teras. Najmniej korzystny klimat posiadają dna dolin 

rzecznych,  położonych  w  zasięgu  inwersji  temperatury  i  wilgotności 

powietrza. Zdecydowanie lepsze warunki klimatyczne posiadają wysoczyzny 

i  skłony,  szczególnie  o  wystawie  południowej.  Dzielnica  rolniczo  – 

klimatyczna,  częstochowsko  –  kielecka,  stosunkowo  ciepła  i  niezbyt 

wilgotna. Długość zalegania pokrywy śnieżnej około 80 dni. Długość okresu 

wegetacyjnego  210  -  220  dni.  Różnice  związane  są  między  innymi 

z ukształtowaniem terenu – najdłuższy jest w przypadku stoków o wystawie 

południowej, w partiach szczytowych wzniesień i na stokach  północnych 

jest o 5 – 6 dni krótszy, podobnie jest w przypadku den dolinnych. 

Roślinność.  

Ze  względu  na  bardzo  wysoką  jakość  gleb  i  korzystne  warunki 

klimatyczne  prawie  cała  powierzchnia  znajduje  się  w  zasięgu  upraw 

rolniczych.  Częsta  jest  uprawa  tytoniu  oraz  innych  roślin  o  dużych 

wymaganiach klimatycznych i glebowych. 
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Płaskie,  wilgotne  dna  dolin  rzecznych  są  zajęte  przez  łąki 

i pastwiska, na ogół dobrej jakości.

Na terenie gminy, pozbawionym lasów, roślinność wysoka występuje 

najczęściej w formie zadrzewień towarzyszących ciekom wodnym i drogom 

a  głównie  zakrzewień  śródpolnych.  Porastają  one  często  wysokie  miedze, 

oddzielające pola na skłonach. Charakterystyczny jest dla nich duży udział 

tarniny, często też  występuje robinia.  Zakrzewienia te mają duże walory 

biocenotyczne (m.in. stanowią ostoje ptactwa) i estetyczno - krajobrazowe. 

Ich obecność będzie jednak utrudniać prace, podejmowane ewentualnie w celu 

poprawy warunków uprawowych np. w procesie scalania gruntów. Na terenie 

gminy uznano jako podlegające ochronie pomniki przyrody :

Kijany nr 404 lipy drobnohstne szt. 3 dz. nr 104
Grodowice nr 403 kasztany szerokolistne szt. 8 dz. nr 355
Gródo wice nr 402 lipa drobnolistna dz, nr 355
Czyżowice nr 401 lipy drobnolistne szt, 2 dz. nr 307
Bejsce nr 400 akacje szt. 2 dz. nr 155/2
Bejsce nr 399 jesion wyniosły dz. nr 155/2

Ochrona  prawna  w  ich  przypadku  polega  na  zakazie  wycięcia, 

niszczenia  lub  jakiegokolwiek  uszkadzania  oraz  w  zasięgu  koron 

zanieczyszczania  terenu,  niszczenia  gleby,  wzniecania  ognia,  budowy 

obiektów, linii komunikacyjnych, urządzeń lub instalacji.

Za zabytek przyrody nieożywionej uznano głaz narzutowy, znajdujący 

się w miejscowości Bejsce na działce obok budynku Urzędu Gminy.

Teren  doliny  Nidzicy  może  mieć  pewne  znaczenie  jako  korytarz 

ekologiczny, ułatwiający rozprzestrzenianie się i migrację gatunków, jednak 

ów  fakt  nie  został  usankcjonowane  poprzez  włączenie  do  Krajowej  Sieci 

Ekologicznej  ECONET  –  Polska.  Natomiast  położona  w  pobliżu  Dolina 
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Wisły została uznana za korytarz ekologiczny o zasięgu międzynarodowym, 

zaś tereny doliny Nidy za korytarz ekologiczny o zasięgu krajowym.

Zachowanie  terenów  „korytarzy  ekologicznych"  w  możliwie 

niezmienionym  użytkowaniu przyrodniczym ma duże znaczenie dla lepszej 

ochrony  gatunków i  siedlisk.  Ułatwianie  rozprzestrzeniania  się  i  migracji 

gatunków na naszym kontynencie przez zachowanie obszarów stanowiących 

drogi migracji zwierząt jest ważne dla ochrony  różnorodności genetycznej 

i  dla  przetrwania  wielu  populacji  i  przeciwdziałania  w  przyszłości 

procesom zanikania gatunków z europejskich zasobów zwierząt i roślin.

Należy natomiast podkreślić, że na terenie gminy Bejsce nie występują 

obszary objęte ochroną w ramach Programu Natura 2000, co oznacza, że nie 

ma barier prawno-przyrodniczych dla inwestycji na obszarze gminy.

Warunki wodne:

wody powierzchniowe

Obszar gminy prawie w całości należy do zlewni Nidzicy, tylko północny 

fragment należy do zlewni Nidy.

Cieki,  występujące  w  gminie  Bejsce  to  przede  wszystkim  rzeka 

Nidzica, stanowiąca  lewy dopływ Wisły w km 154,3 o długości całkowitej 

62,9 km, posiadająca zlewnię o  powierzchni 708 km2.  W granicach gminy 

znajduje  się  ponad  7  km  długości  cieku.  Dolny  odcinek  Nidzicy,  do 

elektrowni  wodnej w  miejscowości  Morawiany  jest  obwałowany  (na 

wodę  letnią).  Jakość  wód  Nidzicy na  całej długości  utrzymuje  się  poza 

klasą, ze względu na ponadnormatywne wartości zawiesiny,  azotynów i m. 

Coli. 

Drugim co wielkości ciekiem w granicach gminy Bejsce jest dopływ 

Nidzicy  potok  Jawornik,  uchodzący  do  niej  w  Piotrowicach.  Ponadto 

występuje tam szereg małych cieków, zarówno w zlewni Nidzicy jak i Nidy. 

Przeprowadzone  obserwacje  wskazują,  że  stan  sanitarny  tych  wód  jest 

niezadawalający.
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Około  522  ha  użytków  zielonych  w  gminie  Bejsce  jest 

zmeliorowane  rowami  otwartymi.  Spośród  urządzeń  melioracji 

szczegółowych  około  70%  rowów  wymaga  konserwacji  bieżącej,  zaś 

pozostałe powinny być poddane gruntownej konserwacji lub przebudowie. 

Oprócz  cieków  naturalnych  i  sztucznych  w  obrębie  gminy  Bejsce 

występuje  kilka  stawów  w  miejscowościach  Dobiesławice,  Bejsce, 

Czyżowice.  Piotrkowice,  Uściszowice,  Królewice,  Zbeltowice,  Grodowice, 

Sędziszowice,  Morawiany,  Kijany,  Stojanowice  Są  to  obiekty  małe,  o 

powierzchniach poniżej 1 ha. W większości wypadków są one zaniedbane, 

nieużytkowane lub wykorzystywane jako zbiorniki przeciwpożarowe. Staw 

w Dobieslawicach wykorzystywany jest jako staw rybny.

Wody powierzchniowe obszaru gminy Bejsce w obecnym stanie jakości 

nie nadają się do wykorzystania ich zasobów. Będzie to możliwe dopiero 

po uporządkowaniu  gospodarki wodno-ściekowej i to nie tylko na obszarze 

gminy, lecz przede wszystkim w górnym biegu Nidzicy. Niezależnie od tego 

siedliska (obszary skupionej zabudowy mieszkalnej) występujące na terenie 

gminy będą w niedalekiej perspektywie czasowej wymagały bezwzględnie, z 

punktu widzenia potrzeby ochrony zasobów i jakości wód powierzchniowych 

i  podziemnych,  budowy  oczyszczalni  lokalnych,  chociażby  tylko 

kontenerowych.  Sprawa  ta  wymaga  bacznej  uwagi,  także  ze  względu  na 

zamierzenia  dotyczące  rozwoju  sieci  wodociągowej  na  terenie  gminy. 

Doświadczenia wskazują bowiem, że konsekwencją rozwoju wodociągów 

bez  równoległej  budowy  sieci  kanalizacyjnej  i  rozwiązania  problemu 

ścieków jest drastyczne pogorszenie stanu wód  zarówno powierzchniowych 

jak i podziemnych.

wody podziemne   

Charakterystyka ogólna.

W podziale regionalnym zwykłych wód podziemnych Polski gmina 

mieści się w Regionie Nidziańskim.
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Użytkowe poziomy czwartorzędowe występują głównie w piaskach 

i żwirach w dolinach rzecznych i obniżeniach morfologicznych oraz lokalnie 

w osadach akumulacji  lodowcowej i eolicznej.  Prawie na całym obszarze, 

zalegają one na niewodonośnych iłach trzeciorzędowych (iły krakowieckie - 

miocen).  Wodonośne piaski i żwiry przykryte  są  lessami  o miąższościach 

dochodzących  niekiedy  do  20  m.  W  większości  są  to  pokrywy  rzędu 

3 – 5  m.

Omawiany  rejon  ma  charakter  wybitnie  rolniczy  i  właściwie 

pozbawiony jest większych zakładów produkcyjnych.

Do  najgroźniejszych  ognisk,  powodujących  zanieczyszczenie  wód 

powierzchniowych i podziemnych należą ścieki sanitarne i gnojowica, które 

są odprowadzane bezpośrednio do rowów i rzek oraz intensywne nawożenie 

pól nawozami pochodzenia chemicznego i organicznego.

Istotnymi  zanieczyszczeniami  są  także  dzikie  wysypiska  śmieci, 

składowiska  odpadów  gospodarskich  (stare,  rdzewiejące  części  maszyn 

rolniczych,  zepsute  lodówki,  różny  złom),  gnojowniki,  doły  kloaczne, 

składowiska  nawozów  i  środków  ochrony  roślin,  W  trakcie  opadów 

atmosferycznych  zanieczyszczenia  z  powierzchni  terenu  i  odcieki 

z wysypisk i gnojowników przenikają do płytkich warstw wodonośnych, 

z których migrują do użytkowych poziomów wodonośnych.

Z tego względu do wysokiego stopnia zagrożenia zaliczono obszary 

występowania  poziomu  czwartorzędowego  praktycznie  z  odkrytym 

poziomem wodonośnym.

Do  niskiego  stopnia  zagrożenia  zaliczono  poziom  kredowy,  który 

izolowany  jest  od  powierzchni pokrywami lessowymi i  utworami miocenu 

o dużej miąższości. 
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charakterystyka studni wierconych na obszarze gminy  

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest  8 studni  wierconych,  które 

eksploatują wody z utworów czwartorzędowych. Szacunkowy sumaryczny 

pobór wód wynosi około 700 m3/24h. 

Nie  jest  znany  pobór  wód  ze  studni  kopanych.  Prawdopodobnie  nie 

przekracza on 300 m3/24h. Łączny pobór wód z utworów czwartorzędu można 

oszacować na 1000 m3/24h. 

Na obszarze gminy Bejsce całkowite zasoby dyspozycyjne w utworach 

czwartorzędu  wynoszą  około  17  000 m3/24h,  zaś  aktualny  pobór  można 

oszacować na około 1000 m3/24h. Ze względu na nieciągłość tego poziomu 

i dużą zmienność miąższości występują jednak trudności z wykorzystaniem 

tych  zasobów na  terenie  gminy.  Ponadto  wody  z  utworów czwartorzędu 

narażone są na zanieczyszczenie,  głównie ściekami komunalnymi  (szamba, 

gnojowniki), jak również zanieczyszczeniami, związanymi z rolnictwem.

3. Budowa geologiczna
Obszar  gminy  charakteryzuje  się  małym  zróżnicowaniem  budowy 

geologicznej.  Wśród utworów czwartorzędowych największą powierzchnię 

zajmują lessy, pokrywające  garby i ich stoki.  Gliny zwałowe zlodowacenia 

południowopolskiego występują w kilku niewielkich płatach w pobliżu Bejsc 

i na zboczach dolin. Utwory piaszczyste tego wieku zajmują małe, izolowane 

fragmenty.

Dna  dolin  wyścielone  są  aluwiami,  najczęściej  pyłowymi,  przy 

krawędzi  doliny  Nidzicy  i  u  podnóża  stromych  zboczy  występują  też 

deluwia, często o charakterze gliniastym.

Pod utworami  czwartorzędowymi występują  iły  krakowieckie  z  wkładkami 

mułowców i  piaskowców. Pod nimi zalegają margle i margliste wapienie 

górnokredowe.  Strop  rmocenu przebiega w przybliżeniu współkształtnie z 

powierzchnią terenu, obniżając się w rejonach dolin i podnosząc w obrębie 
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garbów. Rzędne stropu ilastych utworów mioceńskich wynoszą w dolinie 

Nidzicy 160-180 m npm, około 200 m npm w osi garbu na północ od Bejsc, 

około  180  m  npm  w  dolinie  Jawornika  a  w  rejonie  wzniesień  w  części 

południowej gminy do 240 m npm. 

Miąższość utworów czwartorzędowych jest  zróżnicowana wynosząc 

od  0  do  40-50  m.  Miąższość  ilastych  utworów  trzeciorzędowych  rośnie 

w kierunku południowym.

W  części  centralnej  gminy,  wzdłuż  lewego  brzegu  doliny  Nidzicy  od 

Łubinówki  przez  Bejsce  do  Morawianek  iły  krakowieckie  występują  na 

powierzchni,  drugim obszarem ich  występowania  jest  rejon wsi  Kijany (na 

prawym brzegu doliny Nidzicy). Oprócz tego iły krakowieckie odsłaniają się 

w kilku miejscach w głębokich wcięciach dolinnych (towarzyszą im często 

gliny zwałowe).

Kompleksowe badania geologiczne będą dopiero wykonywane na terenie 

gminy.  W  południowo-wschodniej  części  znajduje  się  fragment  złoża 

piasku  Morawianki,  dla  którego  utworzono  obszar  górniczy.  Są  to 

plejstoceńskie  piaski  kwarcowe  drobno  i  średnioziarniste  z  drobnym 

żwirkiem,  zróżnicowane  jakościowo,  nieklasyfikowane  i  do  zapraw 

budowlanych.  Średnia  miąższość  złoża  wynosi  5,3  m (2,8  -  10,2  m)  zaś 

nadkładu 1,4 m (0,2 - 3,8 m). Złoże to jest suche, w podłożu występują piaski 

drobnoziarniste przewarstwione mułkami i iłami.

Iły,  występujące  w  obszarze  gminy  mogą  być  rozpatrywane  jako 

surowiec  np.  do  produkcji  cegieł  (analogiczny  surowiec  jest 

wykorzystywany  na  terenie  sąsiednim),  jednak  wymagałoby  to 

przeprowadzenia odpowiednio ukierunkowanych badań.

Rzeźba

Wzniesienia  mają  charakter  łagodnie  zaokrąglonych  garbów 

o  przebiegu  NE  –  SW,  podobny  przebieg  ma  usytuowana  centralnie 

rozległa dolina Nidzicy. Występująca w części południowej dużo węższa 

dolina  Jawornika  ma  przebieg  zbliżony  do  równoleżnikowego.  Dno 
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doliny  Nidzicy,  osiąga  miejscami  szerokość  ponad  1  km jest  płaskie,   o 

bardzo  małym  spadku  podłużnym  (poniżej  1  %o).  Dolina  Jawornika  ma 

większy  spadek podłużny, rzędu 3%o,  Ogólnie rzeźbę można sklasyfikować 

jako  średnio  falistą,  o  przeważających  nachyleniach  rzędu  4-10%. 

Fragmentami  rzeźba  jest  bardziej  urozmaicona,  erozyjnie  sfalowana   z 

nachyleniami powyżej  13% (na krótkich odcinkach  do 20%).  Z drogami 

związane  są  często  wyraźne  wcięcia,  czasami  stromościenne  (zjawisko 

typowe  dla  terenów lessowych).  Na  dużej  części  powierzchni  pola  są 

wydłużone zgodnie z nachyleniem terenu. Niekiedy oddzielone są wysokimi 

miedzami, tworząc terasy uprawne. 

4. Rolnictwo

Gmina ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 95,2 % ogólnej 

powierzchni gminy. Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 5362 ha w 

tym: grunty orne – 4294 ha, sady – 38 ha, łąki – 971 ha, pastwiska – 59 ha.

 Gleby w gminie charakteryzują się wysoką przydatnością uprawową czego 

wyrazem może być zestawienie klas bonitacyjnych (tab.1).

 W uprawach dominują zboża, ziemniaki, tytoń i rośliny pastewne (tab.2).

Tab. 1 Struktura bonitacyjna użytków rolnych gminy Bejsce

Klasa gleby Wielkość w ha
Klasa I 433

 Klasa II 1109

  Klasa III 2467

  Klasa IV 980

Klasa V 232

Klasa VI 48

 Klasa VIz 1

          Pozostałe 92
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Tab.2 Powierzchnia zasiewów:

Zboża 3772 ha
Warzywa 56 ha
Ziemniaki 321 ha

Buraki cukrowe 40 ha
Tytoń 40 ha

Pastewne 50 ha

 

Uprawa  warzyw  prowadzona  jest  w  większości  gospodarstw 

i ukierunkowana głównie na produkcję warzyw korzeniowych.

 Sprzyjający  klimat,  urodzajne  gleby  pozwalają  na  osiągniecie  wysokich 

plonów,  co  przy  zdrowym,  bez  zanieczyszczeń  środowisku  daje  ogromne 

możliwości upraw zdrowej żywności. Zalążkiem tego rodzaju działalności są 

funkcjonujące  już  na  terenie  gminy gospodarstwa ekologiczne  posiadające 

certyfikaty gospodarstw ekologicznych.

Dzięki  rozbudowanej  bazie  przechowalniczej  istnieje  możliwość  dostawy 

świeżych  warzyw  w  ciągu  całego  roku.  Działające  stowarzyszenia 

producenckie  pozwolą  na  oferowanie  do  sprzedaży  dużych  partii  towaru 

jednolitych odmianowo i jakościowo.

Jeśli chodzi o zwierzęta gospodarskich to na terenie gminy Bejsce dominuje 

trzoda chlewna (świnie i tuczniki) oraz bydło (krowy mleczne i cielęta).

Ilość gospodarstw rolnych wynosi 1212 szt., zaś ich średnia powierzchnia to 

4,90  ha (stan na 28.02.2007). 

( przy średniej dla kraju wynoszącej – 7 ha i województwa – 4,17 ha).

Tab. 4 Struktura powierzchniowa gospodarstw:

Lp Wielkość gospodarstwa Ilość gospodarstw
1. do 1ha 250

2. od 1 – 5 ha 670
3. od 5 – 10 ha 210
4. od 10 – 15 ha 60
5. Powyżej 15 ha 22
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Struktura wykształcenia rolników:

3% 16%

25%
56%

wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe

5. Sytuacja gospodarcza

Gmina  ma  charakter  zdecydowanie  rolniczy  i  ludność  stanowią 

mieszkańcy  terenów  wiejskich,  stąd  też  występuje  znaczna  przewaga 

zatrudnienia  w  sektorze  rolniczym  i  usługowo  –  handlowym  z  nim 

związanym.
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Na terenie  Gminy znajduje  się  jeden  zakład  przetwórstwa  mięsnego 

oraz średnie i małe firmy handlowo usługowe, które mają główny wpływ na 

gospodarkę gminy.

Przetwórstwo rolno – spożywcze

Gmina Bejsce dysponuje dobrze rozwiniętą bazę przechowalniczą dla 

lokalnych  płodów  rolnych.  Największym  zakładem  wykorzystującym 

potencjał regionu jest przechowalnia owoców i warzyw w Sędziszowicach. 

Natomiast  dawny  młyn  w  Morawianach  został  przekształcony  w  małą 

elektrownię  wodną  (typu  MEWA) Należy  stworzyć  warunki  do  budowy 

przechowalni płodów rolnych w tym chłodni na szerszą skalę.

Dodatkowo należy podkreślić występowanie na terenie gminy sprzyjających 

warunków naturalnych stwarzających duże możliwości wytwarzania zdrowej 

ekologicznej żywności.  Dodatkowym impulsem dla tutejszych gospodarstw 

do  przestawiania  się  na  produkcje  ekologiczną  powinny  być  fundusze 

strukturalne  UE  dostępne  w  ramach  okresu  programowania  2007-2013. 

Wskazane  powyżej  fundusze  powinny  również  ułatwić  i  przyśpieszyć 

niewystarczający,  względem liczby  producentów  na  terenie  gminy  Bejsce, 

proces powstawania lokalnych rolniczych grup producentów mleka i trzody 

chlewnej.

Sektor hodowlany 

Hodowla  w  gminie  Bejsce  opiera  się  głównie  na  hodowli  trzody 

chlewnej w ilości 7677 sztuk, w tym 869 sztuk macior, a także hodowli bydła: 

2980 sztuk w tym krowy mleczne 1454 sztuk. Na terenie gminy znajduje się 

28 gospodarstw posiadających od 100 do 200 sztuk trzody chlewnej. W 20 

gospodarstwach hodowanych jest od 20 do 30 sztuk krów mlecznych.

Natomiast  wieś Zbeltowice  specjalizuje  się  w uprawie  warzyw takich jak: 

ogórek, papryka, kapusta pekińska, selery.
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Przetwórstwo produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego  

Na  terenie  gminy  Bejsce  znajduje  się  jeden  zakład  przetwórstwa 

mięsnego w miejscowości Czyżowice. Wielkość produkcji w tym zakładzie to 

5  t  wyrobów i  7  t  mięsa  wieprzowego w ciągu tygodnia.  Zakład  posiada 

magazyn  –  chłodnię  o  pojemności  4  komory  po  220  m3 każda,  z  czego 

wszystkie  są  wykorzystywane.  W  budowie  są  jeszcze  3  szt.  chłodni.  Po 

zakończeniu rozbudowy powierzchnia użytkowa zakładu wyniesie 600 m2.

Przemysł wydobywczo – przetwórczy 

Na  terenie  gminy  znajdują  się  udokumentowane  złoża  surowców 

mineralnych,  które  częściowo  są  obecnie  eksploatowane.  Ze  względu  na 

rosnące, dynamicznie w ostatnim czasie, zapotrzebowanie w kraju regionie 

świętokrzyskim  na  surowce  mineralne,  głównie  służące  jako  materiał  w 

inwestycjach  infrastrukturalnych  dotowanych  z  funduszy  UE,  na  terenie 

gminy  Bejsce  należy  założyć  zwiększoną  i  przyśpieszoną  eksploatację 

lokalnych złóż surowców mineralnych.

Kompleksowe  badania  geologiczne  na  terenie  gminy  Bejsce  będą 

wykonywane  sukcesywnie  w  najbliższych  latach.  Dotychczas  utworzono 

jeden  obszar  górniczy dla złoża  piasku  Morawianki,.  Złoże  tworzą 

plejstoceńskie  piaski  kwarcowe  drobno  i  średnioziarniste  z  drobnym 

żwirkiem,  zróżnicowane  jakościowo,  nieklasyfikowane  i  przeznaczane  do 

zapraw  budowlanych.  Ponadto  występujące  płytko  na  części  obszaru  iły 

krakowskie mogą być rozpatrywane jako surowiec np. do  produkcji cegieł 

(analogiczny surowiec jest wykorzystywany na terenie sąsiednim),  jednak 

wymagałoby to przeprowadzenia odpowiednio ukierunkowanych badań.

Lokalna przedsiębiorczość

Na terenie Gminy znajdują się następujące podmioty gospodarcze w ujęciu 

sektorowym (stan na 28.02.2007):
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- handel – 23 podmioty

- usługi – 33 podmioty

- produkcja – 6 podmiotów

- zarejestrowanych w KRS (spółka prawa handlowego) – 1 podmiot
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6. Baza kulturalna

Kultura

Do  gminnych  instytucji  kultury  zalicza  się  Gminna  Biblioteka 

Publiczna  w  Bejscach.  Działalność  kulturalna  prowadzona  jest  przede 

wszystkim w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz świetlicach wiejskich 

w Bejscach, Uściszowicach, Grodowicach, Dobiesławicach, Sędziszowicach, 

Brończycach,  Kaczkowicach i  Prokocicach.  Uczniowie  uczestniczą  w 

różnych  konkursach  dotyczących  uzależnień  i  narkomani,  ochrony 

przeciwpożarowej,  przepisów ruchu drogowego, konkursach plastycznych i 

wycieczkach krajoznawczych.

Sport

W  gminie  działa  klub  „LKS  NIDZICA”  w  Dobiesławicach 

zarejestrowany w KRS w czerwcu 2002 roku. W 2003 roku uzyskał licencję 

Związku Piłki Nożnej. Prowadzi sekcję piłki nożnej dla młodzieży w wieku 

11-18  lat,  która  liczy  około  40  uczestników,  a  prowadzona  jest  przez 

profesjonalnego  instruktora  piłki  nożnej.  Młodzież  bierze  udział  w 

rozgrywkach  ligowych  grup  młodzieżowych  (junior  starszy)  organizowany 

przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej od sezonu 2003/2004.

Średnio  w  roku  rozgrywa  się  około  25  meczy  ligowych.  Zajęcia 

treningowe odbywają się trzy razy w tygodniu.

W ramach LZS Klub organizuje i prowadzi grupy „ starsze”, takie jak:

• drużyna  piłki  nożnej  licząca  26  zawodników  uczestnicząca  w  wielu 

zawodach:

1. Powiatowy  Halowy  Turniej  piłki  nożnej  w  Kazimierzy  Wielkiej  –  II 

miejsce 2003/2004, III miejsca w latach 2005/2006 i 2006/2007.

2. Powiatowa Liga PN w Kazimierzy Wielkiej – ( 13 meczy)

3. Wojewódzka  Liga  PN  o  puchar  Świętokrzyskiego  Zrzeszenia  LZS 

(8 meczy) – I miejsce – 2003 rok, II miejsce w 2004 roku.
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• Młodzież  i  dorośli  reprezentują  gminę  w  Wojewódzkich  Spartakiadach 

Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS. 

Obecnie Klub nie posiada swojego boiska sportowego, co jest wielkim 

obciążeniem finansowo – organizacyjnym i  wymusza użyczanie  boiska  na 

mecze  ligowe.  Obecnie  szkolne  boisko  sportowe  jest  użyczane  od  Szkoły 

Podstawowej  w  Dobiesławicach.  Jest  to  boisko  zmodernizowane, 

odpowiadające  wymiarami  minimalnym obiektom dopuszczalnych  licencją 

na uczestnictwo w zawodach mistrzowskich. Budowa własnego boiska jest 

planowana  w  ramach  zadań  inwestycyjnych,  które  będą  ubiegać  się  o 

dofinansowanie  z  funduszy  strukturalnych  UE  w  okresie  2007-2013. 

Planowany  obiekt  powinien  spełniać  rolę  wiejskiego  mini  stadionu 

piłkarskiego. 

. 

Zabytki, atrakcje turystyczne, archeologia

Żyzne  gleby  i  sprzyjający  klimat  sprawiły,  że  tereny  gminy 

zasiedlane  były  już  w dalekiej  przeszłości  przez  plemiona  trudniące  się 

rolnictwem  i  hodowlą.  Liczne pozostałości  archeologiczne,  w  tym  9 

kurhanów, stanowią widoczne relikty dawnego osadnictwa.

Badania  archeologiczne  prowadzone  od  drugiej  połowy  XIX  w., 

w okresie międzywojennym (prof.  dr  T.  Sulimirski as.  Cz.  Blajda,  Zakład 

Archeologii Prehistorycznej UJ- 1938) świadczą o przynależności Gminy 

do obszaru kultury trzcinieckiej, z początku epoki brązu lata 1800 – 1500 

p.n.Ch.  Kolejne  relikty  świadczą o rozwoju  osadnictwa  w dobie  księstwa 

Wiślan V-VII w n. e. Okres historyczny, dokumentowany od XI w., przynosi 

dalszy  rozwój  obszaru.  Przy osadzie  i  grodku  w  Bejscach  powstaje 

pierwszy kościół. O istnieniu wsi Morawiany Większe                     i 

Mniejsze,  Czyżowice,  Grodowice,  Królewice,  Uściszowice,  Piotrkowice, 

Brończyce świadczą zapisy Jana Długosza zawarte w "Liber Beneficjorum" 

z 1440 r.

19



Istniejący zespół kościelny rozwijał się na przestrzeni XV-XVII w. Do 

gotyckiej  bryły kościoła  dobudowano  późnorenesansową  Kaplicę 

Firlejowską  (1594-1600),  kruchtę (ok.  1600  r),  pseudogotycki  ogrójec 

(1883 r). Uzupełnienie bryły kościoła stanowi dzwonnica z 1771 r.

Ważnym  elementem  strukturalnym  jest  zespół  dworski 

z  wybudowanym  w  miejscu wcześniejszego  dworu  pałacem  autorstwa 

Jakuba  Kubickiego  usytuowanym  wśród parku  o  charakterze 

krajobrazowym.

Do  dobrej  tradycji  Bejsc  zaliczyć  należy  istnienie  już  w  XVII  w 

wiejskiej ochronki i szpitala.

Współczesna  zabudowa mieszkalna  i  usługowa nie  naruszyła  jak 

dotąd w sposób znaczący czytelności dawnego układu dworskiego.

Zasoby dziedzictwa kulturowego  

Na  terenie  gminy  znajduje  się  wiele  obiektów  i  stanowisk 

archeologicznych. Najważniejsze to kurhany wpisane do rejestru zabytków:

•Bejsce – 4 kurhany

•Czyżowice – 2 kurhany

•Grodowice – 1 kurhan

•Sędziszowie – 2 kurhany

Ponadto na terenie Gminy występuje 66 stanowisk archeologicznych.

Do unikalnych wartości  kulturowych w Gminie  należą wpisane do 

rejestru dóbr kultury:

•Kościół  pod wezwaniem św.Mikołaja  w Bejscach,  pochodzący  z  końca 

XIV  w.  przebudowany  w  okresie  pseudogotyku  wzbogacony 

późnorenesansową kaplicą Firlejów i dzwonnicą - nr rej. 232,

•Cmentarz przykościelny - nr rej. 59

• Pałac  w  Bejscach.  Obiekt  pałacowy  projektu  I.  Kubickiego  (1802) 

będący przykładem polskiego klasycyzmu - nr rej. 233,

• krajobrazowy park pałacowy - nr rej. 233,
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• dwór i park (XVIII w) w Stojanowicach nr rej. 567.

Do  zasobu  kulturowego  Gminy  odnieść  należy  również  tradycyjne 

historyczne  wsie  i  występujące  w  nich  zabytki  architektury,  wymienione 

w  ewidencji,  głównie  domy  i  zagrody  (63  pozycje),  oraz  cmentarz 

epidemiczny w Kijanach. Na terenie całej Gminy występują liczne przydrożne 

kapliczki.  W  wykazie  wyselekcjonowanych  obiektów  znajduje  się  młyn 

w  Bejscach  (XX  w.) Znajdują  się  również  groty  (tunele)  podziemne 

prowadzące od kościoła w kierunku Wiślicy pochodzące z czasów najazdów 

tatarskich. 

Krajobraz  kulturowy  Gminy  Bejsce  podlegał  kształtowaniu 

i  przemianom  poczynając  od  prahistorii.  Znany  nam  obecnie  krajobraz 

kulturowy obszaru Gminy Bejsce ukształtował się na przestrzeni XIV-XIX w. 

Tworzą  go  układy  siedliskowe  wsi  o  zróżnicowanym  układzie 

wewnętrznym.  Dominującym  typem  są  wsie  skupione  pasmowe 

w odmianach:

•rzędówka  -  Czyżcwice,  fragmentarycznie  Królewice  i  Grodowice, 

Morawianki, Stara Wieś i Kijany

•półwieś  -  Królewice  (część  północna),  Piotrkowice,   Sędziszowice, 

Prokocice, Zbeltowice, Dobiesławice, Kaczkowice.

Ponadto  występują  układy  wsi  rozproszonych  typu 

wieloprzysiółkowego  (Łabędź, Morawiany,  Morawianki  Gaj,  Brończyce, 

Kijany – Pagórek, Pastemik, Kaczkowice). 

Bejsce (najbardziej złożone pod względem przestrzennym) zaliczyć 

można  do  typu wsi  o  układzie  pasmowym,  widlicowo  –  rozstajnym, 

powstałym w otoczeniu pałacowym.

Rozłóg pól w przewadze łanowy i niwowy.

Charakter  architektoniczny  zabudowy  wsi  nie  posiada  cech 

pierwotnych, regionalnych. Dominuje zabudowa okresu międzywojennego 

o prostych formach.
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Nieliczne  obiekty  zabytkowe  zabudowy  zagrodowej  znajdują  się 

w stanie złym. Pozytywnie ocenić należy małą skalę w obecnej zabudowy 

wsi, co nie narusza skali krajobrazu naturalnego.

Główne  dominanty  w  układzie  krajobrazowym  gminy,  jakimi  są 

kościół w Bejscach i zespół pałacowy – zagrożone zabudową nową na ich 

przedpolu oraz kurtynami zieleni wysokiej.

Wysoką  wartość  jako  dominanta  architektoniczna  w  płaskim 

krajobrazie  doliny Nidzicy stanowi młyn w Bejscach (XX w.)

Walory  krajobrazu  kulturowego  gminy  w  połączeniu  z  walorami 

krajobrazu naturalnego składają się na unikalny, nasycony pięknem krajobraz 

Ziemi Bejskiej.

7. Infrastruktura techniczna

Komunikacja
Położenie  Gminy  w  układzie  dróg  zewnętrznych,  ocena  funkcjonalno  – 

techniczna.  

Gmina  Bejsce  położona  jest  w  obrzeżu  drogi  Krajowej,  Kraków-

Sandomierz nr 79 oraz przecięta drogą nr 768 Jędrzejów – Brzesko.

W Gminie występują:

-droga wojewódzka nr 768

-drogi powiatowe nr 0138 T, 0539 T, 0544 T, 0545 T, 0546 T, 0547 T,  0548 T, 

0549 T, 0550 T, 0551 T.

-drogi gminne nr 000084 T, 000085 T, 000086 T, 000087 T, 000088 T, 000089 

T, 000090 T, 000091 T, 000092 T, 000093 T, 000094 T, 000095 T, 000096 T, 

000097 T, 000098 T, 000099 T, 000100 T, 000101 T, 000102 T, 000103 T.

-drogi gospodarcze
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Szczegółowy wykaz  sieci  dróg gminnych występujących  na terenie  gminy 

Bejce prezentuje poniższa tabela (stan na 28.02.2007):

Lp. Nazwa drogi Nr drogi Długość odcinka 
drogi /mb/

1 2 3 4
1. Przedmieście-Zapiekłe Góry-Kęsów 000084 T 1100
2. Piotrkowice-Morawiany (Stara Wieś) 000085 T 2100
3. Filipowice-Piotrkowice 000086 T 1100
4. Grodowice-Królewice 000087 T 2400
5. Zbeltowice-Grodowice-Charbinowice 000088 T 1800
6. Czyżowice-Kolonia Piotrkowice 000089 T 900
7. Piotrkowice-Uściszowice-Urzuty 000090 T 2100
8. Morawianki-Uściszowice 000091 T 2800
9. Mechelówka-Kaczkowice-Podgaje 000092 T 2200
10. Brończyce-Parcelacja-Sędziszowice 000093 T 2200
11. Kaczkowice-Stojanowice 000094 T 2600
12. Stojanowice-Podolany 000095 T 460
13. Morawiany Jeziory-Piotrkowice 000096 T 2000
14. Dobiesławice-Parcelacja-Plechów 000097 T 1850
15. Kolonia Królewice-Piotrkowice 000098 T 1550
16. Grodowice-Czyżowice-Królewice 000099 T 3600
17. Grodowice-Czyżowice 000100 T 800
18. Bejsce-Morawiany-Jeziory 000101 T 500
19. Kijany-Sędziszowice 000102 T 2100
20. Bejsce-Dzielnice 000103 T 1100

Należy wyraźnie podkreślić, że podstawowy układ komunikacyjny 

Gminy  stanowią  drogi  powiatowe  i  lokalne  –  gminne,  koncentrycznie 

zbiegające się w Bejscach. Główne z nich to:

-Bejsce – Kazimierza Mała z podłączeniem do drogi nr 776

-Bejsce – Morawianki z podłączeniem do drogi nr 777

-Bejsce – Dobiesławice z podłączeniem do drogi nr 768

-Bejsce – Grodowice – nr 0138 T

Wsie  położone  po  zachodniej  stronie  drogi  nr  768  obsługiwane  są 
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pętlą  dróg  –  Stojanowice  –  Kaczkowice  –  Sędziszowie  nr  000092  T, 

000094 T, 000097 T. W  części wschodniej  Gminy  występuje układ  dróg 

o   kierunku  północ  –  południe  (Piotrowice  –  Kijany  –  Rachwałowice) 

i  o  kierunku  wschód – zachód (Kijany – Dobiesławice). Ponadto w Gminie 

występuje sieć dróg gospodarczych stanowiących dojazd do pól.

Kategorie dróg występujących w Gminie.  

Droga wojewódzka nr 768 klasy "G" (głównej) Jędrzejów – Brzesko 

o szerokości liniach rozgraniczających – 35 m. 

Drogi powiatowe:

•Charbinowice – Dobiesławice – 5.0 m.

•Gościniec – Rachwałowice szerokość 5.0 m.

•Dobiesławice – Piotrowice – 4.5 m.

•Morawiany – Ławy – 5.0 m.

•Jakuszowice – Bejsce – Rogów – 5.0 m.

•Bejsce – Filipowice – 5.0 m,

•Charbinowice – Czyżowice – 5.0 m.

•Czyżowice – Królewice – 4.5 m.

•Królewice – Chwalibogowice – 5.0 m.

•Bejsce – Królewice – Rzemianowice – 5.0 m.

Drogi Gminne obejmują pozostałą siatkę połączeń miejscowych 

klasy lokalnej „L" i dojazdowej „D"

Wymagania:

•Szerokość w liniach rozgraniczających dróg zbiorczych „Z" – 20 do 30 m.

•Szerokość w liniach rozgraniczających dróg lokalnych „L" – 15 m.

•Szerokość pasa ruchu dróg zbiorczych „Z":

 2.75 – 3,00 poza terenem zabudowy,

 2.75 – 3,50 na terenie zabudowy.

•   Szerokość pasa ruchu dla dróg lokalnych „L":

 2.50 – 2.75 poza terenem zabudowy,
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 3.00 (2.50) na terenie zabudowy.

• Szerokość pasa ruchu dla dróg dojazdowych „D"

 2.50 (2,75), J.50 (3.00) jedno pasmowe poza terenem zabudowy,

 2.50 (2.25), 3.50 (3.00) na terenie zabudowy

Parkowanie i dojazdy do koncentracji usług

Obecnie  na  terenie  Gminy  występują  zorganizowane  miejsca 

parkowania:

− w  rejonie  Urzędu  Gminy  obsługujące  parkowanie  klientów 

i pracowników Urzędu, Poczty i Banku w Bejscach,

− obok kościoła oraz Domu Opieki Społecznej w Bejscach,

− obok Ośrodka Zdrowia w Bejscach,

− w rejonie kościoła w Dobiesławicach.

Rola  układu  dróg  w  kształtowaniu  przestrzenno  –  kompozycyjnym 

Gminy. 

Cały  układ  dróg  w  Gminie  powstawał  historycznie  na  przestrzeni 

wieków  organicznie  wpisując  się  w  konfigurację  terenu.  Główne  drogi 

przebiegają  równolegle  do  doliny  Nidzicy  i  Jawornika,  drugorzędne 

w części północnej i południowej mają przebieg miękki zgodny z lokalną 

rzeźbą  terenu,  podkreślające  poszczególne  elementy  krajobrazowe. 

Z  dróg  w  obrzeżu  wschodnim  Gminy  rozciągają  się  dalekie  wglądy 

w  Dolinę  Wisły  i  zamykające  pasma  gór.  Wysokie  walory  estetyczno  – 

krajobrazowe ma przebieg drogi nr 768 na odcinku Podgaje – Prokocice – 

Dobiesławice i drogi nr 0546 T Bejsce – Rogów.

Stan dróg i obiektów inżynierskich  

Ogólna długość dróg w Gminie wynosi 145 km

W tym:

− dróg o nawierzchni asfaltowej - 72 km,

− dróg o nawierzchni utwardzonej – 41,7 km,
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− dróg terenowych – 31.3 km.

Chodniki  wykonane  są  na  odcinku  drogi  w  Bejscach  w  rejonie 

Ośrodka Zdrowia,  Domu Pomocy Społecznej  i  Urzędu Gminy,  oraz  przy 

koncentracji handlu i gastronomii.

Pozostałe  przekroje  drogowe  są  nie  są  w  pełni  zagospodarowane, 

często występują bez chodników i poboczy. Obiekty inżynierskie – mosty i 

przepusty na rzece Nidzica (Pasternik, Morawiany, Kijany), strudze Jawornik 

(Prokocice, Donatkowice) znajdują się w stanie dobrym oraz średnio-dobrym.

Odwodnienie  dróg  następuje  systemem  rowów  przydrożnych. 

Większość  rowów  jest  zamulona  i  zarośnięta,  co  utrudnia  spływ  wód 

opadowych  w  szczególności  przy  intensywnych  opadach.  Powoduje  to 

zamulanie dróg i lokalne spiętrzenia wód, w szczególności po intensywnych 

opadach, co zagraża również zabudowie.

Stan  dróg gminnych

Funkcjonujący  na  przestrzeni  ostatnich  lat  system  organizacyjny 

drogownictwa  oraz  zasady  finansowania  spowodowały  duże  zaniedbania 

w  zakresie  utrzymania  oraz  remontów dróg  gminnych.  Znikome  środki 

finansowe  wynikające  z  ustaw  budżetowych  w  poszczególnych  latach, 

pozostające  w  dyspozycji  gminy  ograniczały  możliwości  poważniejszych 

remontów  dróg  oraz  właściwego  utrzymania  ich  odwodnienia.  Brak 

odpowiedniego  odwodnienia  to  ciągłe  powstawanie  zamuleń  rowów 

i  przepustów,  a  w  konsekwencji  podmakanie  pasów  drogowych, 

spowodowało  trwałe  uszkodzenia  (nierówności  nawierzchni,  spękania, 

ubytki). 

Problemy z  odwodnieniem to  także  zawyżone  pobocza  utrudniające 

odprowadzanie  wody  z  jezdni.  Ogólnie  ujmując,  pasy  drogowe  zostały 

zaniedbane, a obecnie są porośnięte niską roślinnością wpływającą ujemnie 

na  estetykę  i  bezpieczeństwo  dróg  (ograniczenie  widoczności  na  łukach 

poziomych).
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Zadania do realizacji w latach 2007-2013:

1. Przebudowa ciągu drogowego drogi gminnej nr 000099 T Grodowice – 

Czyżowice  –  Królewice (modernizacja  planowana  poprzez 

dofinansowanie  z  funduszy  strukturalnych  UE w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013)

2. Przebudowa  ciągu  drogowego  drogi  gminnej nr  000098  T  Kolonia 

Królewice – Piotrkowice 

3. Przebudowa ciągu drogowego drogi gminnej nr 000097 T Dobiesławice 

– Parcelacja – Plechów 

4. Przebudowa ciągu drogowego drogi gminnej nr 000091 T Morawianki – 

Uściszowice 

Oczekiwane efekty i wskaźniki wynikające z realizacji projektów 
drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 oraz pozostałych dostępnych 
dla gminy Bejsce Programów Operacyjnych i innych zewnętrznych 

źródeł finansowania:

Podstawową  sieć  rozwiązań  komunikacyjnych  dla  gminy  stanowią 

drogi  powiatowe i  drogi  gminne  46  km w tym utwardzone 33,1 km oraz 

dojazdowe do pól o długości 47,0 km w tym utwardzonych 8,6 km. 

Promując  rozwój  naszej  gminy  władze  samorządowe  swoje 

długofalowe  działania  chcą  ukierunkować  na  wspomaganie  procesów 

restrukturyzacji rozwoju lokalnego, poprzez realizację inwestycji związanych 

z  przebudową  istniejącej  sieci  dróg  gminnych  do  wymóg  unijnych,  przy 

wykorzystaniu  dostępnego  wsparcia  finansowego  w  ramach  funduszy 

strukturalnych UE na lata 2007-2013.

Realizując  wytypowane  projekty  w  latach  2007  –  2015  (ponieważ 

obowiązuje  zasada  n+2  oznaczająca  dwa  lata  więcej  za  zakończenie  i 

ostateczne  rozliczenie  projektów)  poza  aspektami  drogowymi  chcemy 

przyczynić  się  do  podejmowania  lokalnych  inicjatyw  przedsiębiorczych 
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zmierzających  do  powstawania  nowych  podmiotów  gospodarczych,  co 

mogłoby  znacząco  wpłynąć  na  zmniejszenie  bezrobocia  i  wzrost 

zatrudnienia, a w szczególności samozatrudnienia na terenie gminy Bejsce. W 

okresie  2007-2013  władze  gminy  w  szczególności  planują  promowanie 

informacji  i  organizację  spotkań  dla  ludności  prezentujących  zasady 

korzystania  z  funduszy  unijnych  przez  lokalnych  przedsiębiorców,  osoby 

planujące  otworzenie  własnej  działalności  gospodarczej  oraz  rolników 

planujących inwestycje w celu uzyskania dodatkowego źródła dochodu. 

Kompleksowe realizacje ważnych dla gminy ciągów komunikacyjnych 

pozwolą  łączyć  drogi  gminne  z  powiatowymi  i  drogami  wojewódzkimi, 

a w ujęciu szerszym z dużymi aglomeracjami miejskimi i przemysłowymi: 

Kraków,  Kielce,  Tarnów,  Katowice  stanowiącymi  rynki  zbytu  dla 

wyprodukowanej żywności.

Główne zadania,  które  zostaną  zrealizowane  w ramach  wykonanych 

projektów przebudowy dróg to:

- ujednolicenie szerokości jezdni do parametrów drogi klasy „Z” – 5,5 m, 

co umożli ubieganie się o dofinansowanie takich inwestycji z funduszy 

strukturalnych UE 2007-2013,

- podniesienie nośności jezdni do 100 kN/oś,

- korektę niebezpiecznych łuków poziomych,

- budowę chodników na terenach zabudowanych o szerokości 1,5 – 2,0 m,

- uporządkowanie  systemu  odwodnienia,  wykonanie  robót  pozostałych 

(przepusty,  zatoki  autobusowe,  poziome  uporządkowanie  organizacji 

ruchu).

Poprzez realizację tych wytypowanych inwestycji drogowych zgodnie 

z wymogami przedstawionymi w dokumentach programowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego 2007-2013 chcemy osiągnąć 

następujące rezultaty:

- lepsze połączenie z siecią dróg nadrzędnych,

- poprawę stanu technicznego dróg,
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- poprawę płynności ruchu,

- poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach i łukach poziomych,

- komfort  jazdy,

- skrócenie   czasu podróży,

- wzrost  atrakcyjności inwestycyjnej obszarów przyległych do drogi,

- wzrost  lokalizacji  nowych przedsiębiorstw i  powstanie  nowych miejsc 

pracy.  

 8. Sieć telekomunikacyjna
             Na terenie gminy działa sieć telefonii kablowej Telekomunikacji 
Polskiej  SA oraz  sieć  telefonii  komórkowej  (ERA GSM,  PLUS  GSM 
i ORANGE)     

             Występuje jedna stacja bazowa telefonii komórkowej 
w Czyżowicach. Przez teren gminy przebiega magistrala światłowodowa 
relacji Kazimierza Wielka – Wielgus – Opatowiec. Wskaźnik telefonizacji 
gminy Bejsce wynosi ok. 60 % zaś stopień wykorzystania centrali około 
75 %.

9. System ogrzewania
           Na  terenie  gminy nie  ma  systemu centralnego  ogrzewania, 

zasilanego  z  zakładu  ciepłowniczego  o  znaczniejszym  zasięgu 

obszarowym. Lokalne kotłownie opalane węglem, miałem węglowym lub 

koksem występują w obiektach oświatowych, Urzędzie Gminy, Ośrodku 

Zdrowia.  Powodują  one  znaczne  zanieczyszczenie  środowiska 

naturalnego.  Dlatego  władze  gminy  planują  ubieganie  się  o 

dofinansowanie  z  funduszy  UE  2007-2013  projektu  uruchomienia 

ekologicznej  ciepłowni oraz  budowę  sieci  ciepłowniczej  do  około  20 

odbiorców.

10. Sieć wodno - kanalizacyjna
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Miejscowość
długość sieci długość 

przyłączy

w kilometrach

liczba 
indywidualnych 

odbiorców

1 2 3 4
WODOCIĄGI

Bejsce 17,4 2,7 106
Stojanowice 3,5 0,8 33
Dobiesławice 4,1 1,2 50
Kaczkowice 5,2 1,4 54
Prokocice 2,8 0,8 31
Sędziszowie 5,1 1,3 50
Morawian 7,2 1,2 46
Morawianki 5,1 0,9 36
Kijany 3,5 0,4 15
Brończyce 3,0 0,3 12
Zbeltowice 4,2 0,9 37
Czyżowice 6,3 1,3 60

Gmina Bejsce 
razem 67,4 13,2 530

Końcowy  etap  podłączania  odbiorców  do  sieci  wodociągowej 

„Kaczkowice  –  Stojanowice  –  Bejsce  –  Morawiany”,  rozwój  części 

północno  –  zachodniej  oraz  zapewnienie  zaopatrzenia  w wodę  terenom 

północno – wschodnim wymaga dodatkowego zasilania.

 

Należy  podkreślić,  że  gmina  Bejsce  jest  członkiem  Związku 

Międzygminnego „NIDA 2000”. Związek planuje wspólne ubieganie się o 

środki  unijne  2007-2013  z  Funduszu  Spójności.  Natomiast  potrzeby 

związane  z  dodatkowym  zasileniem  gminy  uwzględnione  zostały  w 

koncepcji  programowej  ujęcia  wody  w  rejonie  Starego  Korczyna  „Nida 

2000". W dokumentacji tej przewidziano poprowadzenie  magistrali wodnej 

wzdłuż drogi Kraków – Sandomierz.

Kanalizacja
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Gmina Bejsce nie posiada zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków 

sanitarnych.  Ścieki  odprowadzane  są  do  lokalnych  zbiorników  –  tzw. 

„szamb".  Wyjątek  stanowi  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Bejscach 

posiadający  własną  oczyszczalnię  ścieków.  Obecnie  dystrybucją  ścieków 

zajmują się dwa podmioty gospodarcze, które wywożą ścieki do oczyszczalni 

zbiorczego Kazimierzy Wielkiej.

Brak  zbiorczego  systemu  odprowadzenia i  oczyszczania  ścieków 

sanitarnych  stanowi  zagrożenie  dla  środowiska  naturalnego,  powoduje 

zanieczyszczenie  wód  i  skażenie  gleby.  Rozwiązanie  problemu 

unieszkodliwiania  ścieków  bytowo-gospodarczych  wymaga  podjęcia 

natychmiastowych  działań.  W  planie  ogólnym  zagospodarowania 

przestrzennego  Gminy  Bejsce  przewidziano  centralny  system 

odprowadzenia ścieków, z oczyszczalnią  zlokalizowaną w rejonie Bejsc. 

Ścieki z terenów położonych poza grawitacyjnym  układem oczyszczalni 

mają być doprowadzone na oczyszczalnię z zastosowaniem przepompowni. 

Najbardziej realną szansą rozwiązania problemu braku kanalizacji na terenie 

gminy  Bejsce  jest  podjęcie  dwóch  równoległych  działań:  kompleksowej 

kanalizacji  gminy  poprzez  dofinansowanie  z  Funduszu  Spójności  oraz 

promowanie  budowy  przydomowych  oczyszczalni  ścieków 

(dofinansowywanych z funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013) w 

tych gospodarstwach rolnych, gdzie doprowadzenie sieci kanalizacyjnej jest 

nieuzasadnione ekonomicznie i technicznie.

Gmina Bejsce należy do „Aglomeracji  Kazimierza Wielka” i planuje 

wspólnie z innymi gminami tej aglomeracji ubieganie się o środki z Funduszu 

Spójności na kanalizację i wodociągi w latach 2007 – 2013.

Zadania do realizacji w latach 2007-2013 oraz po 2013 r.:

1. Wykonanie wodociągu w Grodowicach

2. Wykonanie wodociągu w Królewicach

3. Wykonanie wodociągu w Piotrkowicach
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4. Wykonanie wodociągu w Uściszowicach

5. Kompleksowa kanalizacja gminy

11. Energia elektryczna
            Sieć wysokiego napięcia (WN) jest w dobrym stanie technicznym. 
Stan części sieci elektronicznej SN i NN na terenie gminy odpowiada jego 
aktualnym potrzebom i rozwoju gospodarczego.
             Zaspokajanie zwiększonego zapotrzebowania na energię dla celów 
gospodarczych  będzie  wymagało  wymiany,  bądź  dodania  transformatorów, 
budowy nowej stacji trafo i likwidacji napowietrznych linii NN.

             

12. Sieć gazowa 
              Gmina Bejsce nie posiada sieci gazowej rozdzielczej. Mieszkańcy 

gminy  korzystają  z  gazu  bezprzewodowego  rozprowadzanego  przez 
dystrybutorów. Gmina ma zamiar  przystąpić  do Międzygminnego Związku 
“Gazociąg”  w  Proszowicach,  którego  kiedyś  była  członkiem,  zadaniem 
którego  jest  budowa  magistrali  gazowej  do  punktu  redukcyjnego  w 
sąsiedztwie wsi Dobiesławice.

13. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy zlokalizowane jest  składowisko odpadów. Obsługą 

składowiska zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Stojanowicach. Zakład wypełnił  zobowiązanie nałożone przez Starostwo 

Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej decyzją nr RL 7645-21/03 z dnia 22-12-

2003 r.  i  w efekcie  z  końcem grudnia  2005 r.  zamknął  w/w składowisko 

odpadów komunalnych.  Obecnie władze gminy Bejsce czynią starania aby 

zamknięcie  i  rekultywacja  przedmiotowego  składowiska  nastąpiło  do  roku 

2010.

Gmina  ma  opracowany  plan  gospodarki  odpadami.  Plan  taki  jest 
niezbędny  z  uwagi  na  członkostwo  w  Unii  Europejskiej  i  jej  wymogi 
sanitarne. 

Plan  gospodarki  odpadami  dla  gminy  Bejsce  opracowano  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. W planie 
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zawarto  zagadnienia  z  zakresu  analizy  aktualnego  stanu  środowiska  i 

gospodarki  odpadami,  założenia  prognozowanych  zmian  w  zakresie 

gospodarki  odpadami  oraz,  system  gospodarowania  odpadami  na  terenie 

gminy oraz szacunkowy koszt realizowanych zadań.

      

 W planie gospodarki odpadami, przedstawiono głównie:

 gospodarkę odpadami komunalnymi,

 gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

 działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki  

odpadami. 

       System gospodarki odpadami w gminie Bejsce przedstawiono w formie 

zestawienia  celów,  z  działaniami  i  zadaniami,  wraz  z  podaniem jednostek 

odpowiedzialnych oraz sposobów wdrożenia poszczególnych zadań. Zakres 

zadań  przewidzianych  do  zrealizowania  wynika  z  następujących  zasad 

postępowania z odpadami, zgodnie z PPGO:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów

- zapewnienia  i  wdrożenia  odzysku,  w  tym głównie  recyklingu 

odpadów, których powstawanie jest nieuniknione,

- unieszkodliwiania odpadów poza ich składowaniem

- bezpiecznego dla zdrowia ludzkiego i  środowiska składowania 

tych odpadów, których ze względów technologicznych nie można 

poddać  stosowanym  obecnie  procesom  odzysku  lub 

unieszkodliwiania.

Do głównych zadań systemu należy zaliczyć:

- uporządkowanie do 2010 r. gospodarki odpadami w gminie, przy 

wsparciu  zewnętrznych  źródeł  finansowych,  w  szczególności 

funduszy unijnych 2007-2013,

- realizacja  inwestycji  związanych  z  likwidacją  składowiska 

odpadów komunalnych,

- wdrożenia procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
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- edukację  związaną  z  upowszechnieniem  planu  gospodarki 

odpadami,

- monitoring  samorządowy,  prowadzony  kwartalnie  w  ramach 

obrad Rady Gminy oraz podczas obrad każdej rady sołeckiej.

Opracowany  w  planie  system  gospodarki  odpadami  jest  elementem 

wspomagania procesów decyzyjnych, w szczególności w zakresie włączenia 

gminy do południowego – wschodniego obszaru gospodarowania odpadami 

województwa świętokrzyskiego.

14. Opieka zdrowotna 
Zabezpieczenie medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

dla  mieszkańców  gminy  Bejsce,  zapewnia  Samorządowy  Zakład 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Bejscach. Ośrodek 

Zdrowia zabezpiecza pomoc medyczną dla ponad 4 000 mieszkańców gminy 

i  gmin  ościennych.  W  Ośrodku  Zdrowia  funkcjonuje  poradnia  ogólna  i 

gabinet  stomatologiczny.  Ośrodek  wyposażony  jest  w  aparat  EKG, 

GLUKOMETR, OSTOSKOP, ZESTAW AMBU. 

Zabezpieczenie  medyczne  dla  mieszkańców  gminy  w  zakresie 

ratownictwa  medycznego  zapewnia  kazimierska  filia  Świętokrzyskiego 

Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Zatrudnienie w Ośrodku Zdrowia na  dzień 28.02.2007 r. wynosi:

- 2 lekarzy rodzinnych

- 4 pielęgniarki

- 1 sprzątaczka 

Gabinet  stomatologiczny  obsługuje  lekarz  stomatolog  i  pomoc 

stomatologiczna.

         Budynek wymaga przebudowy i modernizacji w celu dostosowania do 

wymagań  określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  i  Opieki 

Społecznej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem 
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fachowym  i  sanitarnym  pomieszczenia  i  urządzenia  zakładu  opieki 

zdrowotnej  oraz  zaleceń  Państwowej  Straży  Pożarnej  dotyczących 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

   Obsługę farmakologiczną spełnia Prywatna Apteka w Bejscach. 

15.  Oświata
Do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę należą (stan na 

28.02.2007):

l.p Nazwa szkoły Liczba 
nauczycieli

Liczba 
uczniów

Liczba 
pracowników 
obsługi stałej

Palacze 
c.o

Liczba 
oddziałów

 1.          2.        3.      4.          5.      6.       7.
 1. SSP Bejsce       12   103         3      3       7
 2. SSP Bejsce 

Filia Czyżowice
        3     21         1      1       2

 3. SSP 
Dobiesławice

      12   107         3      2       7

 4. SSP 
Morawianki

      10     41         2      2       4

 5. SSP 
Piotrkowice

        8     30         2      2       3

 6. Publiczne 
Gimnazjum w 
Czyżowicach

      15   180         3      2       7

Planowane nakłady  inwestycyjne w placówkach oświatowych w latach 

2007-2013:

Lp. Nazwa szkoły/placówki Opis 
stanu 
technicz
nego

Remonty do wykonania
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1. Szkoła Podstawowa w Bejscach dobry - odnowienie nawierzchni boisk i 
ponowne zagospodarowanie 
terenów zielonych wokół szkoły

- remont ogrodzenia
- zakup środków dydaktycznych 

do pracowni przedmiotowych  z 
biologii, chemii, fizyki oraz 
sprzętu sportowego

- wymiana podłogi
- malowanie całej szkoły 

(wewnątrz) 
- wykonanie chodnika z kostki 

wokół szkoły
- modernizacja kotłowni
- remont placu zabaw
- wykonanie boiska do 

koszykówki
2. Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach dobry - dokończenie wymiany stolarki 

okiennej w budynku szkoły
- modernizacja kotłowni 

koksowo-węglowej na 
kotłownię ekologiczną

- malowanie sal lekcyjnych , 
klatek schodowych i sali 
gimnastycznej,

- rozbudowa parkingu
- zakup środków dydaktycznych

3. Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach dobry - wymiana stolarki okiennej w 
budynku szkoły i w sali 
gimnastycznej,

- malowanie sal lekcyjnych, 
klatek schodowych i sali 
gimnastycznej,

- rozbudowa parkingu
- zakup środków dydaktycznych

4. Szkoła Podstawowa w Morawiankach dobry -     ocieplenie i wykonanie elewacji 
na budynku głównym szkoły

- wymiana stolarki okiennej
- odnowienie nawierzchni boisk i 

ponowne zagospodarowanie 
terenów zielonych wokół szkoły

- zakup środków dydaktycznych 
do pracowni przedmiotowych 
biologii, chemii, fizyki oraz 
sprzętu sportowego

- wykonanie chodnika wokół 
szkoły

- budowa placu zabaw 
5. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach dobry - ocieplenie i wykonanie elewacji 

na budynku głównym szkoły
- dokończenie wymiany stolarki 

okiennej
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- odnowienie nawierzchni boisk i 
ponowne zagospodarowanie 
terenów zielonych wokół szkoły 

- remont ogrodzenia
- zakup środków dydaktycznych 

do pracowni przedmiotowych z 
biologii, chemii, fizyki, oraz 
sprzętu sportowego

- malowanie sal lekcyjnych
- modernizacja kotłowni

Zadania do realizacji w latach 2007-2013 i po 2013 r.:

1. Budowa  nowoczesnej  hali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w 

Bejscach

2. Remont Gimnazjum w Czyżowicach

3. Remont Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach

4. Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Czyżowicach i Bejscach.

8. Stosunki własności na terenie gminy Bejsce 

Grupa
Użytkowników

Gruntów

Ogólna 
powierzchnia 

gruntów

Użytki rolne

razem grunty 
orne

sady łąki
trwałe

pastwiska 
trwałe

lasy i 
grunty 
leśne

Pozostałe

grunty (pod 
zabudowaniami

podwórzami, 
drogi, wody i 
inne grunty 

użytkowe oraz 
nieużytki)

w hektarach
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ogółem 
powierzchnia 

administracyjna 
gminy

5.745 5.471 4.337 159 903 72 46 274

Gospodarstwa 
indywidualne*

5.436 5.225 4.082 111 811 54 36 211

Pozostała 
powierzchnia**

309 246 255 48 92 18 10 63

*    Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych łącznie z indywidualnymi działkami rolnymi, 

ogrodami działkowymi, wspólnotami i gruntami gminnymi ( w użytkowaniu indywidualnym)
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**  Gospodarstwa państwowe ( łącznie z gospodarstwami rolnymi Skarbu Państwa ), spółdzielnie produkcji 

      rolniczej, gospodarstwa spółek sektora prywatnego, własności samorządowej oraz pozostałe grunty nie 

      stanowiące gospodarstw rolnych 
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16. Sfera społeczna

Sytuacja demograficzna

           Teren gminy zamieszkuje 4429 osób (stan na 28.02.2007). Średnia 
gęstość zaludnienia wynosi 79 osób na km2. Struktura ludności w zależności 
od wieku przedstawia się następująco:

- 57 % w wieku produkcyjnym
- 21 % w wieku przedprodukcyjnym
- 22 % w wieku poprodukcyjnym

Poziom bezpieczeństwa
       
Policja

    Teren gminy obsługuje Posterunek Policji w Bejscach podlegający 

pod  Komendę  Powiatową  Policji  w  Kazimierzy  Wielkiej.  Teren  Gminy 

zagrożony  jest  głównie  przestępczością  przeciwko  mieniu  a  szczególnie 

kradzieżami i włamaniami do obiektów. Nie notuje się w zasadzie szczególnie 

niebezpiecznych  przestępstw  tj.  zabójstwa,  ciężkie  uszkodzenia  ciała, 

przestępstw  zorganizowanych  grup  przestępczych.  Problem  natomiast 

stanowią opuszczone lub okresowo zamieszkane posesje prywatne, których 

Struktura ludności

Wiek Produkcyjny

Wiek przedprodukcyjny

Wiek poprodukcyjny
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właściciele  mieszkają  poza  terenem  gminy.  Do  najbardziej  zagrożonych 

przestępczością  należą  tereny  wsi  Bejsce,  Kaczkowice,  Zbeltowice, 

Sędziszowice, Grodowice i Dobiesławice. Występuje spora ilość wypadków 

drogowych  z  udziałem  rannych  spowodowanych  w  szczególności   przez 

spożycie  alkoholu,  nadmierną  prędkość  oraz  nie  zachowanie  należytej 

ostrożności przez pieszych. Sporadycznie następują wypadki, gdzie występują 

zabici. Gmina Bejsce aktywnie stara się konsekwentnie realizować „Strategię 

Bezpieczeństwa” przygotowaną dla całego powiatu kazimierskiego. Główne 

cele tej strategii to: 

- stworzenie bezpiecznego otoczenia

- ochrona dzieci i młodzieży

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

- poprawa jakości pracy i współdziałania podmiotów realizujących 

- problematyka w zakresie profilaktyki i zwalczania zagrożenia

Partnerami realizującymi „Strategii Bezpieczeństwa” są: 

- Urząd Gminy w Bejscach

- Ochotnicze Straże Pożarne 

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Parafia Rzymsko-Katolicka w Bejscach,

- Ośrodek Zdrowia w Bejscach,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejcach,

-  Gimnazjum w Czyżowicach oraz  Szkoły Podstawowe w Bejscach, 

Dobiesławicach, Morawiankach i Piotrkowicach. 

  Przeprowadzone w lutym i marcu 2007 r., w formie spotkań i badań 

ankietowych,  konsultacje  społeczne  (w  związku  aktualizacją  dokumentów 

strategicznych gminy wymaganych dla funduszy strukturalnych 2007-2013) 

na  temat  społecznej  oceny  realizacji  priorytetów  pracy  oraz  opinii 

mieszkańców o różnych aspektach pracy Policji wskazują, że:

- ponad  74%  badanych  czuje  się  bezpiecznie  w  miejscu  swojego 

zamieszkania,
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- prawie  4%  badanych  widzi  poprawę  w  zakresie  bezpieczeństwa 

w stosunku do roku ubiegłego, 

- ponad  86%  badanych  pozytywnie  ocenia  pracę  Policji  w  swojej 

miejscowości.

Powyższe badania  ankietowe pozwoliły  ustalić  kierunki  działania  na 

lata 2007-2013 nie tylko Policji ale również samorządu gminy. 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

         Rolniczy  charakter  Gminy  Bejsce  sprawia,  że  występuje  duże 

zagrożenie pożarowe. Zjawisko to nasila się w okresie wiosenno – letnim. 

Mimo zakazu, nagminne i bezmyślne wypalanie traw i resztek pożniwnych 

doprowadza  do  zagrożenia  mienia  a  nawet  zdrowia  i  życia  mieszkańców. 

Szybko  rosnąca  liczba  samochodów  stwarza  zagrożenie  wypadkami 

i kolizjami drogowymi. Przebiegająca przez teren gminy droga wojewódzka 

nr  768  stwarza  zagrożenie  przez  możliwość  uwolnienia  w  kolizjach 

drogowych  substancji  niebezpiecznych  przewożonych  w  cysternach.  Na 

terenie gminy występują tereny zalewowe i tworzą rozlewisko rzeki Wisły, co 

stwarza  zagrożenie  powodzią.  Różnorodność  zagrożeń  stawia  większe 

wymagania  przed  jednostkami  ochrony  przeciwpożarowej,  lepszego 

wyposażenia w sprzęt oraz większych umiejętności.

         W Gminie Bejsce działa 7 jednostek OSP. Jednostka OSP Bejsce 

włączona  do  Krajowego  Systemu  Ratowniczo  –  Gaśniczego  posiada 

2 samochody pożarnicze :

− samochód gaśniczy średni  STAR- 244  GBA,

− samochód  lekki do ratownictwa technicznego SRT Fiat Ducato

Jednostka  OSP  Bejsce  poczyniła  starania  o  pozyskanie  sprzętu 

ratownictwa  technicznego  oraz  medycznego.  Przy  wsparciu  finansowym 

Urzędu  Gminy,  Funduszu  Ochrony  Środowiska  oraz  Komendy  Głównej 

Państwowej  Straży  Pożarnej  zakupiono  ratowniczy  zestaw  hydrauliczny 
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„HOLMATRO”  oraz  zestaw  R1  do  ratownictwa  medycznego.  Zakupiony 

sprzęt  pozwoli  na  rozszerzenie  zakresu  działań  ratowniczych.  Pozostałe 

jednostki z terenu Gminy wyposażone w lekkie samochody gaśnicze mogą 

działać jako jednostki wsparcia.

W ramach finansowania OSP,  Urząd Gminy finansuje zakup paliwa, 

ubezpieczenie  strażaków  biorących  udział  w  akcjach,  ubezpieczenie 

pojazdów pożarniczych, płace kierowców.

Planuje  się  doposażenie  jednostek  OSP  w  nowocześniejszy  sprzęt 

pożarniczy, a jednostkę OSP Czyżowice w samochód bojowy.

Współpraca  z  Komendą  Powiatową  Państwowej  Straży  Pożarnej 

przynosi dobre rezultaty. 
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III. ZADANIA    POLEGAJĄCE    NA    POPRAWIE 
SYTUACJI    NA    TERENIE    GMINY    BEJSCE

Zadania obejmujące:

1. Zmiany  w  strukturze  gospodarczej  gminy,  w  tym  w  szczególności 

modernizacja  i  rozwój  sektora  rolnego  oraz  wsparcie  dla 

pozarolniczych miejsc pracy:

a) Unowocześnianie sektora rolnego gminy Bejsce oraz tworzenie miejsc 

pracy w sferze pozarolniczej m.in. poprzez:

- promowanie  informacji  i  szkoleń  na  temat  zakładania  działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich oraz dostępnego dofinansowania na 

działalność gospodarczą z funduszy strukturalnych UE 2007-2013,

- wsparcie dla tworzenia zorganizowanych grup producenckich i promocję 

ich produktów,

- rozwój bazy przetwórczej i przechowalniczej umożliwiającej zwiększenie 

dochodów z wytwarzanych płodów rolnych,

- specjalizację  w  produkcji  rolnej,  w  szczególności  promocja  rolnictwa 

ekologicznego i produkcji zintegrowanej,

- rozwój produkcji roślinnej dla przemysłu przetwórczego i tytoniowego,

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej, 

- rozwój  różnych  form kształcenia  ustawicznego  i  usług  doradczych  dla 

rolników,

- wydzielanie  atrakcyjnych  inwestycyjnie  terenów  w  celu  pozyskiwania 

inwestorów i tworzenia nowych miejsc pracy,

b) stworzenia oferty rekreacyjnej,

- oznakowanie atrakcyjnych turystyczno-rekreacyjnie szlaków rowerowych i 

pieszych,

-  intensywna  promocja walorów przyrodniczo-rekreacyjnych gminy Bejsce 

(poprzez  materiały  informacyjne,  foldery,  organizację  lokalnych  świąt 

promujących najciekawsze miejsca w gminie Bejsce)
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-  stworzenie  sieci  tablic  i  plansz  informacyjnych  dla  turystów w każdym 

sołectwie gminy Bejsce

c) rozwój gospodarstw agroturystycznych

-  organizacja  szkoleń  i  warsztatów  prezentujących  zasady  korzystania  z 

unijnej pomocy finansowej przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 

na terenie gminy Bejsce

- prowadzenie i promocja przez Urząd Gminy Bejsce wykazu gospodarstw 

agroturystycznych  funkcjonujących  na  terenie  gminy  (w  szczególności 

prezentacja ich oferty wypoczynkowej)

- wspieranie tworzenia  towarzyszącej  infrastruktury turystycznej  na terenie 

gminy  Bejsce  (np.  lokale  małej  gastronomii,  sezonowe  wypożyczalnie 

rowerów, sprzętu rekreacyjnego itd.).

2. Zmiany w sposobie użytkowania terenu:

a) przestrzeganie  ograniczeń  związanych  z  występowaniem  kopalin  oraz 

wykluczenie zabudowy na obszarach ich występowania i eksploatacji,

b) dokonywanie modernizacji budynków zabytkowych i ich otoczenia,

c) unikanie rozpraszania zabudowy z wyjątkiem obiektów uciążliwych lub 

mogących  pogorszyć  stan  środowiska  i  siedlisk  związanych  z  dużym 

areałem rolnym,

d) promocja  przeznaczenia  gruntów  o  niższej  klasie  bonitacyjnej  pod 

zalesienia,

e) wyznaczanie i opieka nad użytkami ekologicznymi i pomnikami przyrody,

f) wyznaczanie nowych terenów pod działalność usługową i produkcyjną w 

celu utworzenia nowych miejsc pracy, głównie na terenach stanowiących 

mienie komunalne (np. potencjał gospodarczy dawnej bazy SKR),

g) przygotowanie terenów pod przemysł przetwórczy.

3. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury:

a) rozwój systemu komunikacji:

44



- budowa i modernizacja sieci dróg gminnych i dojazdowych do pól,

- wytyczenie szlaków i ścieżek spacerowych i rowerowych 

- rozwój infrastruktury technicznej:

- budowa sieci kanalizacyjnej 

- kompleksowy program oczyszczania ścieków oraz gospodarki odpadami,

- promocja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

- gazyfikacja terenu  gminy

- modernizacja sieci energetycznych,

- budowa zbiorników retencyjno-rekreacyjnych.

b) rozwój infrastruktury społecznej:

- rozbudowa i  modernizacja  bazy edukacyjnych przy  szkołach,  budowa i 

modernizacja sal gimnastycznych oraz świetlic środowiskowych,

- rozwój i podniesienie poziomu szkolnictwa gimnazjalnego

- poszerzenie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez szeroko 

pojętą  współpracę  z  zagranicą  (wykorzystanie  unijnych  programów 

stypendialnych dla dzieci i młodzieży np. Sokrates Comenius 2007-2013),

- rozszerzenie  zastosowania  nowoczesnych  technologii  ze  szczególnym 

naciskiem  na  edukacją  informatyczną  oraz  rozwój  sieci  internetowej, 

szczególnie drogą radiową na obszarze gminy Bejsce,

- wyrównanie jakości oferty edukacyjnej szkół funkcjonujących na terenie 

gminy Bejsce w celu zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z 

terenów wiejskich,

4. Poprawa stanu środowiska naturalnego:

a) zachowanie i ochrona walorów przyrodniczych gminy Bejsce

b)  minimalizacja  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  poprzez  promocję 

odnawialnych źródeł energii, w szczególności małe elektrownie wodne na 

rzekach przepływających przez gminę Bejsce, promocja energii wiatrowej 

oraz kolektorów słonecznych.

c) eliminacja zagrożeń okołorolniczych,
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- promocja  ekologicznych  metod  produkcji  i  rozwój  nowoczesnej 

zintegrowanej produkcji rolniczej,

- przeciwdziałanie skażeniu gleb oraz wód,

- przeciwdziałanie obniżaniu żyzności gleb,

- opracowanie  i  realizacja  systemu   segregacji  odpadów  oraz  zbiórki 

opakowań po środkach ochrony roślin,

- przeciwdziałanie zmniejszaniu zasobów wód i obniżaniu zwierciadła wód 

podskórnych.

5. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców:

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej podmiotów z terenu gminy Bejsce, 

- poszerzenie  oferty  kulturalnej  gminy  m.in.  poprze  wypromowanie 

charakterystycznego  i  medialnego  corocznego Święta  Gminy Bejsce  na 

bazie jej głównych atutów,

- nawiązanie  kontaktów  partnerskich  z  innymi  samorządami  ,  w  tym 

z  zagranicy,  w  celu  zwiększenia  szans  promocji  gminy  i  podmiotów 

gospodarczych funkcjonujących na jej terenie w celu tworzenia nowych 

miejsc  pracy,  w  szczególności  wykorzystanie  środków  unijnych  2007-

2013 dofinansowujących kontakty międzynarodowe polskich samorządów

- wykorzystanie życzliwości i propozycji wsparcia kierowanych do gminy 

Bejsce ze strony Polonii Amerykańskiej w U.S.A.,

- doradztwo  w  zakresie  inicjowania  przedsiębiorczości  i  agroturystyki  z 

wykorzystaniem funduszy unijnych 2007-2013,

- sukcesywne usuwanie barier architektonicznych, szczególnie w obiektach 

użyteczności publicznej (np. dostosowanie w przyszłości budynku Urzędu 

Gminy w Bejscach do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- pozyskiwanie  inwestorów  krajowych  i  zagranicznych  w  celu 

zagospodarowania obszarów atrakcyjnych gospodarczo,

- promocja dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych gminy,

- rozwój sieci usług gastronomicznych i otoczenia okołoturystycznego.  
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Projekty przewidziane do realizacji przy współfinansowaniu
z  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, PROW 
2007-2013  oraz  pozostałych  dostępnych  Programów Operacyjnych  na  lata 
2007-2013.

Projekt nr 1

Budowa wodociągu dla wsi Piotrkowice

Projekt nr 2

Budowa wodociągu dla wsi Uściszowice

Projekt nr 3

Budowa wodociągu dla wsi Grodowice

Projekt nr 4

Budowa wodociągu dla wsi Królewice

Projekt nr 5

Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bejscach

Projekt nr 6

Przebudowa  ciągu  drogowego  drogi  gminnej  nr  000099  T  Grodowice  – 

Czyżowice – Królewice 

Projekt nr 7

Przebudowa  ciągu  drogowego  drogi  gminnej  nr  000097  T Dobiesławice-

Parcelacja-Plechów 

Projekt nr 8

Przebudowa  ciągu  drogowego  drogi  gminnej  nr  000091  T Morawianki-

Uściszowice 

Projekt nr 9

Przebudowa ciągu drogowego drogi gminnej nr 000098 T Kolonia Królewice-

Piotrkowice 

Projekt nr 10

Budowa  kanalizacji  na  terenie  gminy  Bejsce  we  wspólnym  projekcie 

inwestycyjnym z sąsiednimi gminami.
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Projekt nr 11

Ochrona  i  promocja  obiektów  dziedzictwa  kulturowego  oraz  walorów 

turystyczno-rekreacyjnych występujących na terenie gminy Bejsce.

Projekt nr 12

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w Czyżowicach i Bejscach.

Projekt nr 13

Modernizacja kotłowni w Bejscach (baza SKR) na ciepłownię ekologiczną 

wraz z siecią ciepłowniczą.

Projekt nr 14

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Bejscach.
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IV. PROJEKTY I ZADANIA DO REALIZACJI W LA TACH 2004-2006 I PO 2006

Nr 
projektu

Nazwa 
projektu/zadania

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego

Etapy działania – przewidywany czas 
realizacji w poszczególnych latach

2007-
2008

2008 - 
2010

2010 - 
2013

Po 2013

Oczekiwane rezultaty Podmioty 
uczestniczące 
we wdrażaniu

Nakłady do 
poniesienia w 

tys. Zł

1. Budowa wodociągu 
dla wsi Królewice

Wymagana decyzja o 
lokalizacji  inwestycji 
celu publicznego

1.900 Poprawa  jakości  wody 
pitnej

Urząd  Gminy 
Środki UE

1.900

2. Budowa wodociągu 
dla wsi Grodowice

Wymagana decyzja o 
lokalizacji  inwestycji 
celu publicznego

1.200 Poprawa  jakości  wody 
pitnej

Urząd  Gminy 
Środki UE

1.200

3.. Budowa wodociągu 
dla wsi Piotrkowice

Wymagana decyzja o 
lokalizacji  inwestycji 
celu publicznego

2.000 Poprawa  jakości  wody 
pitnej

Urząd  Gminy 
Środki UE

2.000

4. Budowa wodociągu 
dla wsi Uściszowice

Wymagana decyzja o 
lokalizacji  inwestycji 
celu publicznego

1.000 Poprawa  jakości  wody 
pitnej

Urząd  Gminy 
Środki UE

1.000

5. Budowa sieci 
kanalizacyjnej na 

terenie Gminy

Wymagana decyzja o 
lokalizacji inwestycji 

celu publicznego

10.000 10.000 28.000 Poprawa stanu sanitarnego 
gminy,  stanu  ochrony 
środowiska,  zwiększenie 
atrakcyjności gminy

Urząd Gminy
Budżet 
Państwa 
środki UE

48.000

6. Modernizacja 
kotłowni węglowej 

na ciepłownię 
ekologiczną w 

Wymagana decyzja o 
lokalizacji inwestycji 

celu publicznego

2.500 Poprawa stanu sanitarnego 
gminy,  stanu  ochrony 
środowiska

Urząd  Gminy 
Środki UE

2.500
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Bejscach wraz z 
siecią ciepłowniczą

7. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w 

Czyżowicach

Wymagana decyzja o 
lokalizacji inwestycji 

celu publicznego

500 Wzrost  powierzchni 
przeznaczonej  na  cele 
sportowo-rekreacyjne 
młodzieży

Urząd  Gminy 
Środki UE

500

8. Budowa boiska 
wielofunkcyjnego w 

Bejscach

Wymagana decyzja o 
lokalizacji inwestycji 

celu publicznego

500 Wzrost  powierzchni 
przeznaczonej  na  cele 
sportowo-rekreacyjne 
młodzieży

Urząd  Gminy 
Środki UE

500

9. Budowa hali 
gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej 

w Bejscach

Wymagana decyzja o 
lokalizacji  inwestycji 
celu publicznego

2.000 Wzrost  powierzchni 
przeznaczonej  na  cele 
sportowo-rekreacyjne 
młodzieży

Urząd  Gminy 
Środki UE

2.000

10. Budowa chodnika 
dla pieszych w m. 

Dobiesławice

Wymagana decyzja o 
lokalizacji  inwestycji 
celu publicznego

500 Poprawa  bezpieczeństwa 
pieszych w tym młodzieży 
szkolnej

Urząd  Gminy 
Budżet 
Państwa

500

11. Rozbudowa 
Samorządowej 

Szkoły Podstawowej 
w Bejscach

Wymagana decyzja o 
lokalizacji  inwestycji 
celu publicznego

20 500 500 Poprawa stanu 
technicznego, podniesienie 
standardu warunków 
nauczania

Urząd  Gminy 
Środki UE

1.020

12. Remont strażnicy 
OSP w Bejscach

Zgodny 50 Poprawa stanu 
technicznego budynku

Urząd Gminy 50

13. Remont Gimnazjum 
w Czyżowicach

Zgodny 50 30 Poprawa stanu 
technicznego budynku

Urząd Gminy 80

14. Remont 
Samorządowej 

Szkoły Podstawowej 
w Dobiesławicach

Zgodny 70 Poprawa stanu 
technicznego budynku

Urząd Gminy 70
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15. Remont budynku 
Urzędu Gminy

Zgodny 100 200 Poprawa stanu 
technicznego budynku

Urząd Gminy 300

16. Zamknięcie i 
rekultywacja 
składowiska 

odpadów 
komunalnych w 

Bejscach

Zgodny 300 Poprawa stanu sanitarnego 
gminy,  stanu  ochrony 
środowiska

Urząd Gminy
Środki UE

300

16. Przebudowa ciągu 

drogowego drogi 

gminnej nr 000099 

T Grodowice – 

Czyżowice – 

Królewice

Zgodny 50 1.150 Poprawa warunków 
komunikacyjnych 
pomiędzy trzema 
miejscowościami gminy, 
zwiększenie stanu dróg o 
nawierzchni ulepszonej

Urząd Gminy
Środki UE

1.200

16. Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i 
zabytków

Zgodny 3.000 Poprawa stanu 
zabytków,  zwiększenie 
atrakcyjności,  poprawa 
walorów  turystyczno-
krajobrazowych

Urząd Gminy
Budżet 
Państwa 
środki UE

3.000

OGÓŁEM 3820 17.200 13.600 31.500 66.120
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