
UCHWAŁA NR XXX/170/2017
RADY GMINY W DWIKOZACH

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu „Plan Działania dla Gminy Dwikozy”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 6a ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1 art. 15 ust 1, art. 19 ust 3b ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 ze 
zm.)

Rada Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się  „Plan Działania dla Gminy Dwikozy”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Dwikozach

Marek Kozieł
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OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA 

 

Niniejszy dokument - Plan Działania dla Gminy Dwikozy zawiera opracowania oraz projekty, 

które obejmują zasięgiem obszar Gminy Dwikozy. 

Celem opracowania Planu Działania jest zapewnienie spójności koncepcji rozwoju Gminy 

Dwikozy w oparciu o endogeniczny potencjał, a w szczególności: 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy 

 poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy  

 tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości   

 współpraca różnych podmiotów na rzecz rozwoju turystyki. 

 

Władze gminy są w pełni świadome wpływu, jaki ich działania wywierają na warunki życia 

mieszkańców oraz tego, że muszą działać nie tylko dla dobra ludności, ale prowadzić działania razem 

z mieszkańcami. Zdają sobie sprawę z wpływu zachodzących przemian na firmy i organizacje lokalne 

oraz chcą wspólnie z nimi zwiększać możliwości osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego. Aby 

uzyskać maksymalne, możliwe do osiągnięcia efekty, władze gminy razem ze środowiskiem lokalnego 

biznesu tworzą plan działania na najbliższe lata. 

Struktura dokumentu 

Plan działania Gminy Dwikozy na lata 2017 – 2020 składa się z czterech zasadniczych części: 

wprowadzenia; części diagnostycznej, obrazującej obecny stan gminy wraz z analizą SWOT; części 

prezentującej zgodność planu działania z dokumentami strategicznymi rozwoju powiatu i 

województwa oraz wykazu działań i projektów, które potwierdzają spójność koncepcji rozwoju 

Gminy i mają wpływ na rozwój produktu turystycznego. 

Plan działania został opracowany w oparciu o inne dokumenty planistyczne (strategiczne) 

obowiązujące w Gminie. Do głównych dokumentów źródłowych, stanowiących materiał analityczny i 

podstawę do opracowania Planu działania należą: 

1 Strategia Rozwoju Gminy Dwikozy na lata 2015-2022, 

2 Program Rewitalizacji Gminy Dwikozy na lata 2016-2023, 

3 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022, 

4. Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy, 

5 Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego 2014-2020, 

 

Plan działania został opracowany taki sposób, aby być dokumentem elastycznym, każda zmiana w 

otoczeniu i zaistnienie nowych warunków w przyszłości będzie wymagało tylko dostosowania 

dokumentu do tych nowych uwarunkowań. 
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DIAGNOZA OBECNEGO STANU GMINY DWIKOZY 

1. DANE OGÓLNE  

 

 

Źródło: Urząd Gminy w Dwikozach 

1.1 POWIERZCHNIA 

 

Powierzchnia gminy wynosi niespełna 85 km2, co stanowi około 12,6 % powierzchni powiatu 

sandomierskiego. Gmina obejmuje 23 miejscowości: Bożydar, Buczek, Czermin, Dwikozy, 

Gałkowice, Gierlachów, Góry Wysokie, Kamień Łukawski, Kępa Chwałowska, Kolonia Gałkowice, 

Mściów, Nowe Kichary, Nowy Garbów, Nowy Kamień, Romanówka, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca 

Sucha, Słupcza, Stare Kichary, Stary Garbów, Szczytniki, Winiarki, Winiary. Miejscowości 

pokrywają się terytorialnie z sołectwami – pomocniczymi jednostkami samorządu terytorialnego – 

poza miejscowością Romanówka, która podzielona jest na dwa sołectwa: Romanówka i Jaroszówka. 

Ogólna liczba mieszkańców w 2014 r wynosiła 8974 osoby. Szczegółowe dane dotyczące sytuacji 

demograficznej gminy przedstawione są w rozdziale III Strategii. 
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1.2 GEOGRAFIA 

Pod względem geograficznym gmina Dwikozy położona jest w obrębie dwóch jednostek 

geograficznych tj.:  Wyżyna Sandomierska i Nizina Nadwiślańska 

Mezoregion Wyżyna Sandomierska obejmuje zachodnią część gminy. Stanowi ona przedłużenie Gór 

Świętokrzyskich wznoszące się na wysokości 150–210 m n.p.m. Na terenie tym zalega znacznej 

miąższości pokrywa lessowa (miejscami nawet ponad 30 m), w wyniku tego powierzchnia terenu jest 

dość płaska, porozcinana płaskodennymi dolinami dopływów Wisły oraz gęstą siecią wąwozów 

lessowych. Zbocza dolin są niewysokie (do 20 m), ale stosunkowo strome. Nachylenia spadków 

dochodzą tutaj do 30%, czego następstwem są silne procesy erozyjne. Przez gminę przebiega 

wschodnia granica Wyżyny Sandomierskiej, którą tworzy erozyjna krawędź doliny Wisły. W 

południowej części gminy odsłaniają się kambryjskie łupki ilaste z wkładkami kwarcytów, 

szczególnie widoczne w rezerwacie przyrody Góry Pieprzowe. Lessowe podłoże wytworzyło 

urodzajne gleby co sprawia, iż jest to region silnie rolniczy, w większości pozbawiony kompleksów 

leśnych. 

Wschodnia część gminy położona jest w mezoregionie Nizina Nadwiślańska, który obejmuje szeroką 

dolinę Wisły od Krakowa, po sąsiadujący z gminą Dwikozy Zawichost. Rzeka Wisła na terenie gminy 

Dwikozy przebiega przez całą jej długość i stanowi wschodnią granicę administracyjną gminy. Teren 

ten wypełniają czwartorzędowe osady rzeczne o miąższości kilkunastu metrów. Jest to obszar płaski 

porozcinany przez cieki, bogaty w lokalne podmokłości. Obok tarasu zalewowego wyróżnia się 

wyższy taras piaszczysty (częściowo z wydmami) i taras przykryty lessem. Od zachodniej części 

gminy Nizinę Nadwiślańską ogranicza krawędź erozyjna (skarpa wiślana) o wysokości ok. 50–60 m. 

Źródło: Urząd Gminy w Dwikozach 

1.3  KLIMAT, GLEBY I WODY 

KLIMAT 

Na klimat gminy Dwikozy decydujący wpływ wywiera położenie w umiarkowanych szerokościach 

geograficznych Europy, z charakterystyczną równoleżnikową cyrkulacją mas powietrza. Dominuje 

wpływ powietrza polarno-morskiego z zachodu nad powietrzem polarno-kontynentalnym ze wschodu. 

Wedle podziału Polski na dzielnice klimatyczne, gmina Dwikozy położona jest w regionie wschodnio 

małopolskim, w strefie umiarkowanej zmienności występowania poszczególnych typów pogody. 

Charakterystyczne ukształtowanie powierzchni powoduje występowanie różnic mikroklimatu  

w obrębie poszczególnych części gminy. Dotyczy to szczególnie różnic temperatury, przymrozków, 

mgieł, długości okresu wegetacyjnego, jakie występują pomiędzy dnami dolin i stokami,  

a intensywniej nasłonecznionymi terenami. Częstym zjawiskiem jest inwersja termiczna, odznaczająca 
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się znacznym spadkiem temperatur w dolinach i wąwozach oraz zróżnicowanie termiczne  

i wilgotnościowe zboczy południowych, które są ciepłe i suche oraz przeciwległych - chłodnych  

i wilgotnych.  

Obszar gminy Dwikozy jest obszarem ciepłym. Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą 8° C, 

najcieplejszego miesiąca to 18°C, a najchłodniejszego miesiąca - 2,7°C. Średnia długość okresu bez 

przymrozków wynosi 170 dni, a liczba dni mroźnych około 50 dni. Okres wegetacyjny, czyli okres 

obejmujący dni o temperaturze średniej dobowej powyżej 5°C wynosi średnio 213 dni, i jest zbliżony 

do długości okresu wegetacyjnego w całej Nizinie Nadwiślańskiej. Średnioroczne sumy opadów 

mieszczą się w granicach 650 - 700 mm. Statystycznie większość opadów odnotowuje się w letnim 

półroczu. Maksimum opadów przypada na lipiec, a minimum na luty. Nieco większe opady występują 

na terenach położonych przy dolinie Wisły. Teren ten charakteryzuje się także  częstymi w ciepłym 

półroczu gradobiciami, które niszczą uprawy rolne. Przeważają słabe i łagodne wiatry (0-5m/s) 

głównie z kierunku zachodniego i południowo zachodniego (około 50% wiatrów corocznych). Klimat 

gminy jest korzystny dla większości roślin uprawianych w Polsce. 

WODY 

Pod względem hydrograficznym Dwikozy położone są w dorzeczu Wisły (i jej lewobrzeżnych 

dopływów), która stanowi naturalną wschodnią granicę gminy. Na tym odcinku zbocza doliny Wisły 

są asymetryczne. Prawobrzeżne zbocza są niskie i niewyraźne w przeciwieństwie do lewobrzeżnych, 

które mają charakter krawędzi erozyjnej. Jest to spowodowane zepchnięciem rzeki w kierunku 

zachodnim przez bardziej zasobne w wodę prawobrzeżne dopływy. 

Największym dopływem Wisły w granicach gminy jest rzeka Opatówka, której źródła znajdują się 

poza terenem gminy. Na jej obszar wpływa w miejscowości Nowe Kichary i płynie na wschód 

równoleżnikową, malowniczą doliną o szerokości 100–300 m. W pobliżu Wisły Opatówka jest 

obwałowana. 

Drugim dopływem Wisły w gminie jest potok Prypeć (Doraz). Jego źródła znajdują się w 

miejscowości Rzeczyca Mokra, skąd płynie na wchód i w okolicach wsi Bożydar wpada do Wisły. 

Pozostały obszar gminy odwadniany jest przez małe, często bezimienne cieki, płynące najczęściej 

wyerodowanymi dolinami, które są dopływami ww. rzek. W obrębie Wyżyny Sandomierskiej 

występuje gęsta sieć suchych dolinek, którymi czasem płyną cieki okresowe. 

Zachodnia i centralna część gminy znajduje się w zlewni Opatówki. Południe leży w obrębie zlewni 

potoku Doraz. Główny wododział przebiega w południowej części gminy, w pasie pomiędzy 

miejscowościami: Szczytniki, Dwikozy, tereny między Rzeczycą i Górami Wysokimi w kierunku 

granicy z gminą Wilczyce. 
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W gminie brak jest sztucznych zbiorników wodnych, za wyjątkiem glinianek stanowiących zalane 

wodą wyrobiska poeksploatacyjne. 

Wody podziemne, podobnie jak powierzchniowe, wpływają na podstawowe kierunki działalności 

człowieka. Stanowią źródło zaopatrzenia w wodę pitną, gospodarczą i przemysłową, oddziałując tym 

samym na przestrzenne użytkowanie terenu. Ich położenie (płytkie wody podziemne) rzutuje na 

wartość budowlaną podłoża, a w dalszej konsekwencji na sposoby projektowania, wykonywania i 

eksploatacji obiektów budowlanych.  

Na terenie gminy wody gruntowe związane są z utworami: jury, trzeciorzędu i czwartorzędu. 

 Jurajski poziom wodonośny, występujący w porowatych wapieniach, ujęty jest studniami 

wierconymi w rejonie Romanówki, Garbowa i Winiar. Wody z tego poziomu charakteryzują 

się dobrą jakością. 

 Trzeciorzędowy poziom wodonośny, nawiercono w licznych otworach studziennych w 

północnej i środkowej części gminy. Wody tworzą poziom o zwierciadle napiętym. 

Kolektorem są piaski i piaskowce badenu i sarmatu, które zalegają wśród serii ilastej. Są to 

wody również dobrej jakości. 

 Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje wśród piaszczysto-żwirowych osadów o 

znacznej miąższości. Wody te występują na różnych głębokościach, tworząc często dwa 

poziomy. W dolinach i na wysoczyźnie lessowej (na 0–5 m głębokości), a drugi poziom, pod 

nieznacznym napięciem (na 30–50 m głębokości) jest obserwowany w południowej części 

gminy. Wody czwartorzędowe wykazują zmienną wydajność i jakość. W studniach, w rejonie 

Wisły, woda jest dość twarda i zanieczyszczona bakteriologicznie.  

Północna część gminy położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  nr 422 — 

Romanówka. Powierzchnia jego wynosi 74 km
2
, a szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika 

oceniono na 14 000 m
3
/d. Zbiornik ten posiada swobodne zwierciadło występujące początkowo na 

głębokości 45–55 m. Wieloletnia eksploatacja zlokalizowanego tu ujęcia komunalnego dla 

Sandomierza (ujęcie w Romanówce) wytworzyła regionalny lej depresyjny o maksymalnej głębokości 

10 m. Wydajność zbiornika jest zmienna. Wydajności otworów wahają się od kilkunastu do 200 m
3
/h. 

Poziom wodonośny jest dobrze izolowany od ewentualnych zanieczyszczeń w powierzchni dzięki 

warstwie utworów nieprzepuszczalnych o miąższości lokalnie nawet 45 m.  

GLEBY 

Na terenie gminy Dwikozy występują dwie jednostki fizjograficzne: Dolina Wisły i Wyżyna 

Sandomierska. W części dolinowej z materiałów aluwialnych wykształciły się mady w typie gleb 

brunatnych i czarnych ziem. Wody gruntowe zalegają tutaj płytko 2–5 m. Wykazują one w 

przeważającej części właściwe stosunki wodne, jednak okresowo może występować nadmierne 
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uwilgocenie. Gleby te zaliczane są do I, II i III klasy bonitacyjnej, lokalnie do IV. Są to gleby należące 

do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz lokalnie wadliwego. 

Część wyżynna pokryta jest utworami lessowymi. Pod wpływem suchego klimatu stepowego i 

związanej z nim roślinności z lessów powstały gleby typu czarnoziem zdegradowany. Na zboczach o 

większym nachyleniu na skutek procesów erozyjnych uległy one zniszczeniu. W takich miejscach 

występują gleby brunatne. Są to gleby zaliczane do klas bonitacyjnych I, II, IIIa i IIIb, bardzo żyzne, 

zaliczane w większości do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego. Ich wartość produkcyjna 

jest bardzo wysoka. 

Ponad 80% gruntów w gminie zaliczanych jest do klas bonitacyjnych I–III podlegających szczególnej 

ochronie przed przeznaczaniem ich na cele nierolnicze, a ok. 8% stanowią gleby IV klasy podlegające 

ochronie warunkowej.  

Cały areał użytków rolnych zalicza się do „czystych” ekologicznie (zanieczyszczenie gleb metalami 

ciężkimi i siarką siarczanową nie przekracza naturalnej zawartości tych pierwiastków w skale 

macierzystej i predysponuje gminę do rozwoju produkcji ekologicznej). 

1.4.  SUROWCE NATURALNE  

Na terenie gminy występują następujące kopaliny: piaskowce, piaski, surowce ilaste i węgiel 

brunatny. Znaczenie gospodarcze mają tylko piaski i surowce ilaste. 

Trzeciorzędowych, szarych piaskowców wapienno-kwarcowych używano niegdyś w budownictwie 

wiejskim. Wydobywano je w dolinie Opatówki. Nie ma szczegółowych badań geologicznych, 

oceniających ich jakość i ilość. Ze względu na dużą kruchość piaskowców nie przewiduje się 

możliwości wykorzystania tego surowca. 

Piaski badano pod kątem przydatności dla odlewnictwa. Ze względu na ich jakość badania dały wynik 

negatywny. Występujące na terenie gminy piaski mogą być stosowane w budownictwie i 

drogownictwie. W rejonie Zawichostu znajduje się obszar występowania tego surowca o zasobach 

szacunkowych 32 tys. m
3
. Złoże Góry Wysokie, udokumentowano w kat. C1, z przeznaczeniem dla 

drogownictwa.  

Surowce ilaste na obszarze gminy to: gliny, iły, lessy i mady. W rejonie miejscowości Nowy Kamień, 

udokumentowano w kat. B+C1, złoże glin, iłów i lessów — Podgaje. Surowiec był wykorzystywany 

dla potrzeb lokalnych cegielni, obecnie eksploatacja została zaniechana. Kilka złóż zostało 

wyeksploatowanych np. Dwikozy. W rejonie miejscowości Szczytniki, Bożydar istnieją 

udokumentowane złoża mad ilastych. W ostatnich latach większość lokalnych cegielni została  

zlikwidowana z uwagi na nieopłacalność produkcji.  
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2. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

2.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Tabela 1. Wodociągi i kanalizacja 

Rok Długość sieci 

wodociągowej 

[km] 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

[km] 

Liczba mieszkańców 

korzystająca z sieci 

wodociągowej] l. 

mieszkańców] 

Liczba mieszkańców 

korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej [l. 

mieszkańców] 

2013 149,8 12,3 8900 784 

2012 149,8 12,3 8894 780 

2011 149,8 12,3 8878 780 

Źródło: Urząd Gminy w Dwikozach 

Systemy wodociągowe eksploatowane w gminie Dwikozy zaopatrują w wodę większość miejscowości 

istniejących na jej terenie. Poza ich zasięgiem znajdą się jedynie Nowe Kichary. 

Charakterystyka techniczno-eksploatacyjna i zasięg obsługi systemów wodociągowych istniejących na 

terenie gminy przedstawia się następująco : 

Wodociąg grupowy „Winiary — Dwikozy” zasilany jest z ujęcia wód podziemnych 

zlokalizowanego w miejscowości Winiary, składającego się ze studni zasadniczej S-1 o 

zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w kat. B.  

Wodociąg wiejski „Romanówka” zaopatrywany z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego na 

terenie tej miejscowości w postaci jednej studni wierconej posiadającej zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne w kat. B.. 

Wodociąg wiejski „Góry Wysokie” zasilany jest z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w 

miejscowości Góry Wysokie, składającego się ze studni zasadniczej S-II posiadającej zatwierdzone 

zasoby eksploatacyjne w kat. B.. 

Ponadto na terenie gminy Dwikozy, w miejscowości Romanówka eksploatowane jest komunalne 

ujęcie wody dla pobliskiego Sandomierza. Jego wydajność wynosi około 4.800 m
3
/d. Woda 

doprowadzana jest do Sandomierza magistralnym rurociągiem dosyłowym Ø500 mm, którego trasa 

poprowadzona została częściowo przez teren gminy Dwikozy, w rejonie miejscowości Romanówka i 

Gałkowice. Z rurociągu tego, poprzez pompownię wybudowaną na północnym skraju Gałkowic, 

zasilane są wodociągi wiejskie w miejscowościach Gałkowice i Kichary Stare. Z sieci wodociągowej 

zaopatrującej w wodę Sandomierz zasilane są również wodociągi w miejscowościach: Buczek, 

Kolonia kogutki i Kamień Łukawski. 
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Eksploatacją ujęć wody i siecią wodociągową na terenie gminy Dwikozy zajmuje się Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Dwikozach sp. z o.o. 

Według stanu na 31.12.2014 r. na terenie gminy dostępnych jest ok. 150 km sieci wodociągowej, 

z której korzysta 8900 odbiorców. Zużycie wody w gospodarstwach domowych wynosiło w 2014 roku 

(dane GUS) 19,8 m
3
/mieszkańca plasując gminę w grupie gmin oszczędnie gospodarujących wodą. 

Pod względem liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej gmina zajmuje 1 miejsce wśród 9 

gmin powiatu sandomierskiego.  

2.2  GOSPODARKA ODPADAMI 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

Tabela 2. Oczyszczalnie ścieków 

 2011 2012 2013 

Oczyszczalnie komunalne [liczba] 2 2 2 

Ludność korzystająca z oczyszczalni [l. mieszkańców] 780 780 784 

Ścieki oczyszczone w ciągu roku [dam 
3
] 10,68 33,55 56,44 

Źródło: Urząd Gminy w Dwikozach 

Dużym problemem gminy Dwikozy jest brak rozbudowanej sieci kanalizacyjnej we wszystkich 

sołectwach. Ma to duży wpływ na stan środowiska naturalnego w gminie. Obecnie sieć kanalizacyjna 

funkcjonuje jedynie w części miejscowości Dwikozy. Ścieki z niej odprowadzane są do gminnej 

oczyszczalni ścieków w Dwikozach położonej przy ul. Kolejowej. Oczyszczalnia została wybudowana 

w latach 2010 – 2011 przy wsparciu finansowym środków unijnych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. Moce przerobowe oczyszczalni są 

znaczne i wystarczą na efektywny odbiór i oczyszczanie ścieków od wszystkich mieszkańców gminy. 

Oprócz głównej oczyszczalni, działa również mała przyzakładowa oczyszczalnia przy ul. 

Spółdzielczej, odbierająca ścieki z Urzędu Gminy w Dwikozach i kilku okolicznych posesji 

prywatnych. W pozostałej części gminy mieszkańcy do zagospodarowania ścieków wykorzystują 

okresowo opróżniane zbiorniki bezodpływowe. Ścieki są wywożone przez prywatnych przewoźników 

do pobliskich oczyszczalni. Sporadycznie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków.  

WYSYPISKA ŚMIECI 

Gmina Dwikozy należy do Ekologicznego  Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Obsługę gminy 

zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami zapewnia wysypisko w Janczycach. Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach  posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
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Odpadów Komunalnych w Regionie Gospodarki Odpadami numer 1 Województwa Świętokrzyskiego. 

Obejmuje zasięgiem ok. 150 tysięcy mieszkańców. 

Na terenie zakładu znajdują się trzy instalacje służące do zagospodarowania odpadów: 

• Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów - służy do przetwarzania odpadów 

komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Zakład 

odzyskuje surowce wtórne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 

metale żelazne i nieżelazne. 

 Kompostownia- instalacja do stabilizacji odpadów biodegradowalnych składa się z trzech 

modułów systemu Biodegma oraz placu dojrzewania o powierzchni 7 tys. m
2
. 

 Kwatera składowania – składa się z dwóch kwater o powierzchni 3,64 ha. Deponowane są tu 

odpady pochodzące z mechanicznego przetwarzania komunalnych odpadów zmieszanych, 

pozostałości z sortowania oraz inne odpady, które nie nadają się do odzysku. 

W gminie realizowany jest program selektywnego zbierania śmieci, za zbiórkę których 

odpowiedzialny jest również Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Ogranicza to 

nielegalne pozbywanie się śmieci i powstawanie „dzikich” wysypisk. 

 

3. INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA 

3.1 KOMUNIKACJA DROGOWA 

Gmina Dwikozy położona jest w pobliżu węzła komunikacyjnego; znaczenia międzyregionalnego 

zlokalizowanego w Sandomierzu i powiązana z nim drogą wojewódzką nr 777. Przez węzeł ten gmina 

łączy się z: 

 Drogą krajową nr 77 łączącą Lipnik - Sandomierz- Stalowa Wola - Przemyśl z Kielcami, 

Łodzią, Katowicami i zachodnimi obszarami Polski. 

 Drogą krajową nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków – Bytom. 

Droga nr 79 (z pominięciem węzła sandomierskiego) łączy również gminę  z Warszawą oraz 

północnymi obszarami Polski. Drogą nr 777 oraz krajową nr 74 Sulejów – Kielce – Kraśnik – Zamość 

–gran. państwa gmina uzyskuje połączenie z Lublinem i wschodem kraju.  

Połączenia z najbliższymi ośrodkami powiatowymi (Sandomierzem, Tarnobrzegiem, Opatowem, 

Ostrowcem Św., Kraśnikiem) odbywają się poprzez drogę wojewódzką nr 777, drogami krajowymi a 

z Ostrowcem Św. alternatywnie drogą wojewódzką nr 755 Ostrowiec Św. – Zawichost. Połączenie z 

Tarnobrzegiem, dawnym ośrodkiem wojewódzkim odbywa się przez Sandomierz drogą wojewódzką 

nr 723 Sandomierz – Tarnobrzeg. 
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Połączenia te, prowadzone są trasami o odpowiednich dla ruchu parametrach, wymagającymi w 

najbliższym czasie, poza przebiegami przez miasta, tylko niewielkich modernizacji. Najdogodniejsze 

połączenia z sąsiednimi ośrodkami gminnymi odbywają się następującymi drogami publicznymi: 

 wojewódzką nr 777 z Sandomierzem i Zawichostem,  

 powiatową nr 0752 T z Wilczycami, a poprzez krajową nr 79 z Ożarowem. 

Miejscowości położone na obszarze gminy są dobrze powiązane z ośrodkiem gminnym – Dwikozami, 

na ogół drogą wojewódzką i siecią dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych. Bezpośrednie 

połączenie drogą wojewódzką mają sołectwa Gierlachów, Słupcza, Winiary, Winiarki. Połączenie 

przez drogę powiatową i wojewódzką posiadają sołectwa Czermin, Nowy Garbów, Romanówka, 

Buczek, Kępa Chwałowska, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Mściów, Nowy Kamień, Kamień 

Łukawski. Pozostałe sołectwa mają bezpośrednie połączenia z Dwikozami drogami powiatowymi lub 

gminnymi.  

Wszystkie sołectwa położone są w 15 - to minutowej strefie dojazdu samochodem osobowym do 

centrum administracyjno-usługowego gminy w Dwikozach. Bliżej położone sołectwa; Bożydar, 

Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Sucha, Gierlachów, Słupcza, Góry Wysokie, Mściów, Szczytniki, 

Winiarki, Winiary, Nowe Kichary, znajdują się w strefie 5- cio minutowej (ok.77% ludności gminy).  

Sołectwa: Czermin, Kamień Łukawski, Kępa Chwałowska, Nowy Garbów, Nowy Kamień, Stare 

Kichary położone są w strefie 6-10-cio minutowej (16%) a pozostałe sołectwa w strefie 11-15–to 

minutowej (7%). 

Przy dojeździe środkami komunikacji publicznej sytuacja jest zdecydowanie mniej korzystna. Jedynie 

sołectwa położone przy drodze wojewódzkiej mają korzystne powiązania z Dwikozami i 

Sandomierzem. 

Sieć dróg powiatowych jest niejednorodna. Obok dróg spełniających kryteria tej kategorii występują 

odcinki tras mających znaczenie jedynie lokalne. Ważne znaczenie mają drogi powiatowe:  

 nr 0752 T Gałkowice - Ocin – Kichary Nowe - Dwikozy, która łączy ośrodek gminny z drogą 

krajową nr 79,  

 nr 0749 T Wyspa – Romanówka – Nowy Garbów – Czermin - Słupcza, o funkcji jw.  

Uzupełniający układ stanowią drogi gminne o łącznej długości 74,09 km, w tym o nawierzchni 

ulepszonej – 52,40 km. Sieć dróg gminnych jest gęsta, wspierana przez dużą liczbę dróg 

wewnętrznych i  polnych (głównie o nawierzchni nieulepszonej). 

Przez teren gminy Dwikozy przebiega na długości ok. 17 km linia kolejowa, normalnotorowa, 

dwutorowa, zelektryfikowana Łódź - Dębica. Na terenie gminy występuje stacja kolejowa Dwikozy i 

przystanki Garbów oraz Metan. Wszystkie są obecnie nieużytkowane, nie występuje lokalny ruch 
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pasażerski, który mógłby być przez nie obsługiwany. Linia kolejowa przecina na terenie gminy drogę 

wojewódzką w miejscowości Dwikozy, drogi powiatowe w Romanówce, Starym Garbowie, 

Dwikozach, Mściowie i Nowym Kamieniu oraz drogi gminne w Garbowie Starym, Dwikozach i 

Mściowie. Są to skrzyżowania kolizyjne wyposażone w zapory jedynie na drodze wojewódzkiej w 

Dwikozach i powiatowej w Nowym Kamieniu. W ostatnich latach, linia torowa została poddana 

gruntownej przebudowie w celu zwiększenia prędkości i bezpieczeństwa przejazdu na trasie. 

3.2 TELEKOMUNIKACJA  

W dziedzinie łączności telekomunikacyjnej mieszkańcy gminy Dwikozy korzystają z usług 

stacjonarnych firmy Orange (dawniej Telekomunikacja Polska) oraz operatorów komórkowej telefonii 

cyfrowej: Plus, T-Mobile oraz Orange. Dostęp do Internetu możliwy jest zarówno poprzez sieć 

naziemną jak i radiową. Przez gminę Dwikozy przebiega szerokopasmowa magistrala światłowodowa. 

 

4. GOSPODARKA  

 4.1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GMINIE DWIKOZY 

Bardzo dobre warunki klimatyczno-glebowe oraz tradycje rolnicze gminy sprawiają, że główną 

funkcją gospodarczą gminy jest rolnictwo (z pracy w tym sektorze gospodarki utrzymuje się 83,5% 

mieszkańców, podczas gdy w województwie 31,2%), zaś użytki rolne zajmują 83% powierzchni 

ogólnej (w regionie 62,6%). Ponad 90% gruntów ornych zaliczone jest do klas bonitacyjnych I–IIIb, 

podlegających szczególnej ochronie prawnej przed wyłączeniem z użytkowania rolniczego, a dalsze 

8% podlega ochronie warunkowej (klasa IV).  

W strukturze zasiewów główne miejsce zajmuje towarowa uprawa zbóż (52,76% upraw). Główne 

zasiewy to: pszenica – 53,04%, jęczmień – 25,02%, mieszanka zbożowa 8,92% zasiewów. O 

specjalizacji rolniczej gminy decydują jednak uprawy sadownicze i warzywnicze w gruncie oraz 

produkcja warzyw i kwiatów pod osłonami w tunelach foliowych i szklarniach.  w większości 

ogrzewanych). Mniejsze znaczenie posiada natomiast uprawa ziemniaków i buraków cukrowych. 

Produkcja zwierzęca posiada natomiast znaczenie drugorzędne.  

Warunki agrarne gminy plasują się poniżej średniej wojewódzkiej. Gospodarstwa o powierzchni do 5 

ha stanowią 83,28% ogółu, 5–10 ha — 12,25%, 10–15 ha — 2,94%, 15 ha i więcej — 1,53%. Średnia 

powierzchnia gospodarstwa indywidualnego wynosi zaledwie 2,94 ha (w regionie 3,88 ha i odbiega 

wyraźnie od średnich europejskich (ok. 17 ha). Rolnicy posiadają natomiast wysokie umiejętności 

zawodowe, wynikające z wieloletnich tradycji wysokiej kultury rolnej oraz szkoleń i doradztwa 

rolniczego. Produkcja rolnicza mimo rozdrobnienia gospodarstw charakteryzuje się wysoką 
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towarowością. Głównym dysponentem ziemi jest sektor gospodarstw indywidualnych, który włada ok. 

92,22% ogólnej powierzchni użytków rolnych.  

 

 

 

Wykres 1. Użytkowanie gruntów rolnych w gminie Dwikozy w 2010r. 

 

Źródło: :Powszechny spis rolny 2010 

4.2.  RODZAJE GLEB 

Największy udział w powierzchni ogólnej gminy mają użytki rolne. Grunty orne stanowiące ok 50% 

ogółu powierzchni gruntów posiadają wysokie klasy bonitacyjne. W Kotlinie Sandomierskiej 

występują gleby bielicowe i pseudo bielicowe wykształcone przeważnie na piaskach pochodzenia 

fluwioglacjalnego, pokrytych najczęściej lasami iglastymi. Gleby bielicowe przekształcone 

działalnością człowieka nazywane są glebami pseudo bielicowymi. Wykształciły się one na warstwach 

istebniańskich dolnych, piaskowcach i łupkach ilastych z gleb lessowych i lessopodobnych, piasków 

całkowitych i niecałkowitych. Gleby Wyżyny Sandomierskiej to przeważnie czarnoziemy i gleby 

brunatne wykształcone na lessach. 

4.3. GOSPODARSTWA ROLNE I AGROTURYSTYCZNE  

Na terenie gminy znajduje się 1633 gospodarstwa rolne (stan na koniec 2010r.). Średnia użytków 

rolnych na gospodarstwo wynosi 2,94 ha (w województwie 3,88 ha). Najliczniejszą grupę stanowią 

gospodarstwa, które posiadają do 5 ha, a najmniej liczną posiadające powyżej 15 ha. Największą część 
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upraw stanowią uprawy zbóż, warzyw oraz uprawy sadownicze. Na terenie gminy w roku 2014 

funkcjonowały 3 gospodarstwa agroturystyczne i jedno gospodarstwo winiarskie 

. 

Wykres 2. Gospodarstwa rolne według grup użytków rolnych według powszechnego spisu 

rolnego z 2010 r. w gminie Dwikozy 

 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 2010 

4.4.  DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA I USŁUGOWA 

Gmina Dwikozy charakteryzuje się niskim tempem przyrostu nowych podmiotów gospodarczych w 

porównaniu do innych gmin powiatu sandomierskiego. W 2014 r. w rejestrze REGON  mieszkańców 

zarejestrowanych było 482 podmioty gospodarki narodowej. W stosunku do roku poprzedniego 

odnotowano wzrost jedynie o 6 podmiotów.  

W gminie Dwikozy 2014 r. zarejestrowanych było 230 indywidualnych działalności gospodarczych. 

W okresie tym wyrejestrowało się 17 firm, a powstało 31 nowych. 

 

Tabela 3. Podmioty gospodarcze w gminie Dwikozy w latach 2012-2014. 

ROK Liczba zarejestrowanych 

osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą 

Liczba wyrejestrowanych 

osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą 

Liczba nowo 

zarejestrowanych osób 

fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą 

2014 230 2 21 
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2013 216 3 19 

2012 226 16 19 

Źródło: Bank Danych Lokalnych – GUS, Urząd Gminy w Dwikozach 

 

Wykres 3. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w 2013-2014 r. według 

grup rodzajów działalności 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych -GUS 

W 2014 r. na terenie gminy Dwikozy zarejestrowane były 482 podmioty gospodarcze. Najwięcej 

podmiotów zarejestrowanych było w sekcji G- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych – 127 podmiotów. Podobnie sytuacja przedstawiała się w tej sekcji w roku 2013 – 

126 podmiotów. Kolejną liczną grupę przedsiębiorstw stanowiły zarejestrowane w sekcji F- 

budownictwo – 66 podmiotów w 2014 r. i 63 podmioty w 2013 r. 

Duża liczba podmiotów zarejestrowana jest również w sekcji STU– pozostała działalność usługowa, 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników i H – transport i gospodarka magazynowa oraz C- 

przetwórstwo przemysłowe. Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem udziału sektora 

prywatnego w strukturze własności przedsiębiorstw, co daje stabilność gospodarczą gminie i jest 

podstawą jej rozwoju gospodarczego. Z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorstw, jednak nadal 

wzrost ten w gminie jest słaby.  

5. DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA I SYTUACJA NA RYNKU PRACY  

5.1  LUDNOŚĆ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 

W gminie Dwikozy od 2011 do 2014 roku zanotowano spadek liczby ludności o 2,01 %. W 2014 roku  

gminę zamieszkiwało 8974 osoby, z czego ok. 49% stanowiły kobiety. W latach 2011-2013 przyrost 

naturalny z poziomu minus 18 zmalał do minus 30. Gęstość zaludnienia wynosi 105 osób na 1 km 
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Wykres 4. Ludność według płci w latach 2012-2014 

 

Sytuacja demograficzna w gminie Dwikozy jest stosunkowo korzystna. Najliczniejszą grupą jest 

ludność w wieku produkcyjnym. W gminie Dwikozy liczba osób w wieku produkcyjnym utrzymuje 

się na stałym poziomie, co pozytywnie wpływa na poprawę sytuacji gospodarczej gminy. 

Jednocześnie spada liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Na niskim poziomie utrzymuje się 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym, jednak należy spodziewać się, że w ciągu najbliższych lat 

nastąpi duży przyrost liczby osób w tej ekonomicznej grupie wieku związany z tzw. starzeniem się 

społeczeństwa. 

Współczynnik feminizacji w gminie jest na poziomie 105, takim samym jak dla całego województwa 

świętokrzyskiego. Dla porównania wskaźnik ten w powiecie osiąga wartość 102, a w całym kraju 

wskaźnik ten wynosi 107 (kobiet na 100 mężczyzn). Ludność w wieku nieprodukcyjnym, na 100 osób 

w wieku produkcyjnym wynosi 62,2 ogółu ludności. Dla Polski wskaźnik ten wynosi 58,8, a dla 

województwa świętokrzyskiego 59,9.  

 

Tabela 4. Liczba i struktura ludności oraz liczba osób aktywnych zawodowo w 2014 roku 

 

Ogółem 

Grupy ekonomiczne 

Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny 

Ogółem 8974 1410 5702 1821 

Mężczyźni 4382 748 3119 545 

Kobiety 4592 675 2597 1290 
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Źródło: Opracowanie Własne na podstawie GUS Bank Danych Lokalnych 

5.2.  RYNEK PRACY 

Na koniec roku 2015 roku liczba bezrobotnych w gminie Dwikozy wynosiła 371 osób z czego 55% 

stanowiły kobiety. Jest to liczba najniższa w okresie ostatnich 5 lat. Z danych Powiatowego Urzędu 

Pracy w Sandomierzu wynika, że największą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią tzw. osoby 

„mobilne” w wieku 18 - 44 lat. Wśród zarejestrowanych dominują osoby bez kwalifikacji i 

doświadczenia zawodowego. Osoby długotrwale bezrobotne (pozostające pow. roku bez zatrudnienia) 

to 33,96 % ogółu bezrobotnych w gminie Dwikozy. Liczba os. bezrobotnych spadła w stosunku do 

roku 2014 o 116 os. Podobnie w całym powiecie sandomierskim stopa bezrobocia uległa obniżeniu. W 

2013r. wyniosła 13,4%, gdzie dla województwa świętokrzyskiego było to 16,5%, w 2014 r. w 

powiecie odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 11,3% (dla województwa 14,2%), a na koniec 

sierpnia 2015 r. osiągnęła poziom 8,7% (w województwie 12,6%).  

 

Tabela 5. Ludność w wieku produkcyjnym i bezrobotni w 2014 roku 

 Ludność 
ogółem 

Ludność w 
wieku 
produkcyjnym 

Bezrobotni 
ogółem 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym wg płci w % 

Ogółem 8974 5702 487 8,5 

Mężczyźni 4382 3119 244 7,8 

Kobiety 4592 2597 243 9,4 

Źródło: Opracowanie Własne na podstawie GUS Bank Danych Lokalnych 

 

5.3. OPIEKA ZDROWOTNA, USŁUGI APTECZNE  

Ochrona Zdrowia na terenie gminy Dwikozy realizowana jest poprzez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Dwikozach. W ramach opieki zdrowotnej mieszkańcy mogą skorzystać z:  

 Poradni dla dzieci, 

 Poradni Ginekologiczno – Położniczej, 

 Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 

 Poradni Medycyny Pracy, 

 Poradni Reumatologicznej, 

 Pracowni Fizykoterapii, 

 Pracowni Kinezyterapii. 

Na jedną przychodnię przypada 3771 osób, gdzie w gminie Obrazów liczba ta wynosi 3296, a w 

gminie Łoniów 3771. W 2014 r. przyjęto 23347 pacjentów, czyli statystycznie każdy mieszkaniec 
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skorzystał w ciągu roku z 3 porad lekarskich. Ofertę Ośrodka Zdrowia w Dwikozach uzupełnia 

indywidualna praktyka lekarza rodzinnego w Nowym Garbowie, prowadzona na podstawie umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia. W roku 2014 w poradni tej udzielono 870 porad.  

Na terenie gminy funkcjonują 3 apteki – wszystkie w miejscowości Dwikozy. Dostępność do usług 

aptecznych w porównaniu do sąsiadujących gmin jest stosunkowo dobra. Na jedną aptekę w gminie 

Dwikozy przypada 2991 osób. Jest to rezultat wyższy o 232 osoby niż średnia w powiecie 

sandomierskim oraz o 44 niższy w stosunku do województwa świętokrzyskiego.   

5.4. POMOC SPOŁECZNA 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na terenie gminy przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dwikozach. 

Ośrodek realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej. 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należą: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

 przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, 

 prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o 

zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

 opracowanie i realizacja projektów socjalnych. 

 

Tabela 6. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2011-2013 

 2011 2012 2013 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 
655 615 693 

Liczba rodzin 
558 564 441 

Liczba osób w rodzinach 
1684 1274 1469 

Kwota świadczeń ogółem w zł 574 239 640 323 841 092 

Źródło: Urząd Gminy w Dwikozach 
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W gminie Dwikozy zadania pomocy społecznej angażują znaczne środki pochodzące z gminnego 

budżetu oraz środki otrzymane w ramach dotacji dla gminy, a pochodzące z budżetu państwa. W 

latach od 2011 do 2015 r. procentowy udział wydatków na pomoc społeczną w całym budżecie 

najniższą wartość osiągnął w 2011 r. - 22,07%, a najwyższą w 2013 r. -25,37%. W roku 2015 wydatki 

na pomoc społeczną osiągnęły poziom 22,38%. W latach 2011 - 2013 wzrosła liczba osób, którym 

przyznano świadczenia oraz kwota przyznawanych świadczeń. Bezpośrednie wsparcie socjalne 

udzielane jest najczęściej z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. 

W mniejszym stopniu pomoc społeczna udzielana jest z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych, a także bezdomności. Brak świadczonej pomocy z powodu alkoholizmu. 

Powiat sandomierski, w którym średni wskaźnik deprywacji lokalnej (iloraz liczby osób w rodzinach 

otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej przypadającej na każde 1 000 mieszkańców) wynosi 

184,74, to powiat o najwyższej wartości średniego wskaźnika deprywacji lokalnej w skali 

województwa. W gminie Dwikozy wynosi on 139,82 i jest znacznie niższy niż średnia powiatu. Dla 

porównania w gminie Samborzec wynosi 287,48, a w gminie Łoniów 215,55. 

6. EDUKACJA, KULTURA, SPORT I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA  

6.1 SZKOŁY 

Szkoły podstawowe na terenie gminy prowadzone są głównie przez organizacje pozarządowe 

(stowarzyszenia). Jedyną szkołą podstawową prowadzoną przeze samorząd jest szkoła w Dwikozach. 

Koszty na utrzymanie szkół pokrywane są z subwencji oświatowej oraz ew. z dochodów własnych 

stowarzyszeń. W 2014 roku do szkół podstawowych uczęszczało 461 uczniów, o 72 mniej niż w roku 

2010. Duża liczba placówek oświatowych jest dużą korzyścią dla mieszkańców gminy, mających 

dostęp do edukacji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.  

Na obszarze gminy znajdują się obecnie dwie szkoły gimnazjalne, które przeprowadziły nabór 

uczniów na rok szkolny 2015/2016: 

 Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej w Dwikozach 

 Publiczne Gimnazjum w Słupczy.  

Liczba uczniów uczęszczających do gimnazjów w roku 2015 wynosiła 256 os. Podobnie jak w 

przypadku szkół podstawowych, liczba uczniów systematycznie spada, co związane jest ze stałym 

spadkiem ludności na terenie gminy.  

W roku 2014 współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół na terenie gminy wynosił 90,53% dla szkół 

podstawowych i 100,84% dla gimnazjów. Współczynnik skolaryzacji brutto to relacja uczących się 

według stanu na początku roku szkolnego na danym poziomie kształcenia do liczby ludności w dniu 
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31 grudnia w określonej  grupie wiekowej odpowiadającej danemu poziomowi kształcenia.   

Wskaźnik skolaryzacji brutto powyżej 100 % oznacza, że do szkół na terenie gminy uczęszczają 

uczniowie z innych gmin. Wskaźnik poniżej oznacza odwrotną proporcję, uczęszczanie dzieci z terenu 

gminy do szkół poza jej terenem. 

 

Tabela 7. Szkoły  funkcjonujące na terenie gminy Dwikozy 

Nazwa szkoły Organ prowadzący Status 

Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Dwikoskiej 
Gmina Dwikozy Publiczna 

Publiczne Gimnazjum w Słupczy Stowarzyszenie Inwestujemy w 

Przyszłość przy Szkole Podstawowej  

w Słupczy 

Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi 

Sandomierskiej w Słupczy 

Stowarzyszenie Inwestujemy  

w Przyszłość przy Szkole Podstawowej 

w Słupczy 

Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Styczniowych w Dwikozach 

Gmina Dwikozy Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego 

Burka w Gałkowicach 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. 

Wincentego Burka w Gałkowicach  

k. Sandomierza 

Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego herbu 

Sulima 

Stowarzyszenie Edukacyjne im. 

Zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 

Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Gierlachowie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola 

i Szkoły w Gierlachowie 

k/Sandomierza 

Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich 
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju 

Wsi Góry Wysokie 

Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego  

w Winiarach 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju 

Wsi Winiarki, Winiary, Kępa 

Chwałowska w Winiarach 

Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Mściowie 

Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne 

przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Mściowie 

Publiczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GZO Dwikozy 

6.2. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  

Na terenie gminy Dwikozy działa jeden niepubliczny punkt przedszkolny oraz sześć przedszkoli - 

jedno publiczne prowadzone przez samorząd oraz pięć niepublicznych, prowadzonych przez 

stowarzyszenia edukacyjne.  
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Tabela 8. Przedszkola funkcjonujące na terenie gminy Dwikozy 

Nazwa przedszkola Organ prowadzący Status 

Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa 

Kraina" w Gałkowicach 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. 

Wincentego Burka w Gałkowicach k. 

Sandomierza 

Niepubliczne 

Niepubliczne Przedszkole "Jabłuszko" 

w Starym Garbowie 

Stowarzyszenie Edukacyjne im. Zawiszy 

Czarnego w Starym Garbowie 

Niepubliczne 

Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko"  

w Gierlachowie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i 

Szkoły w Gierlachowie k/Sandomierza 

Niepubliczne 

Niepubliczne Przedszkole "Smerf" przy 

Szkole Podstawowej w Górach Wysokich 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi 

Góry Wysokie 

Niepubliczne 

Niepubliczne Przedszkole przy Szkole 

Podstawowej w Winiarach 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi 

Winiarki, Winiary, Kępa Chwałowska w 

Winiarach 

Niepubliczne 

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach 
Gmina Dwikozy Publiczne 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny  

w Mściowie 

Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne 

przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Mściowie 

Niepubliczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GZO Dwikozy 

Od 2010 r. zwiększyła się liczba dzieci korzystających z przedszkolnej opieki. W roku 2014 do 

przedszkoli uczęszczało 306 dzieci, czyli o 135 więcej niż w roku 2010. Zwiększenie liczby dzieci w 

przedszkolach możliwe było dzięki otwarciu nowych oddziałów i zwiększeniu liczby dostępnych 

miejsc.  

Na terenie gminy działa również żłobek, który prowadzi we Mściowie spółdzielnia socjalna 

„Dziecięcy Świat”. 

6.3. CZYTELNICTWO  

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach oraz 4 filie w 

miejscowościach: Słupcza, Gałkowice, Stary Garbów, Mściów. Zgromadzony księgozbiór liczy 

33.355 woluminów. Dzieci i młodzież mogą także korzystać z bibliotek szkolnych. W 2014 roku 

8,54% ogółu ludności korzystało z usług bibliotek, co jest korzystnym wskaźnikiem na tle sąsiednich 

gmin. Od 2013 r. liczba czytelników bibliotek maleje. 
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 2013 – 850 

 2014 – 767 

 2015 – 747 

6.4. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Na terenie gminy Dwikozy zarejestrowanych jest 30 organizacji pozarządowych. Większość działa 

aktywnie na rzecz gminy i lokalnej społeczności. Wśród stowarzyszeń warto wymienić 7 organizacji 

prowadzących szkoły podstawowe i 10 Ochotniczych Straży Pożarnych. Liczba zarejestrowanych i 

działających organizacji świadczy o dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności w działania na rzecz 

gminy i samej ludności. Poniżej lista zarejestrowanych w KRS organizacji:  

 Stowarzyszenie „Ekosan” w Dwikozach 

 Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, Przeciwdziałania Patologiom Społecznym i 

Pomocy Ofiarom Przestępstw w Gminie Dwikozy „Zawisza” 

 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie 

 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Winiarki, Winiary, Kępa Chwałowska 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowicach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Winiarach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Słupczy 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Winiarkach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dwikozach 

 Klub Sportowy „Sparta” Dwikozy 

 Ochotnicza Straż Pożarna Mściów – Nowy Kamień 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kicharach 

 „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionu i Hodowli Strusi” 

 Kółko Rolnicze w Dwikozach 

 Kółko Rolnicze w Bożydarze 

 Kółko Rolnicze w Słupczy 

 Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Dwikozach 

 Kółko Rolnicze w Garbowie 

 Stowarzyszenie Świat Wiedzy i Techniki „Świt” 

 Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa 

 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kichary 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Garbowie z Siedzibą w Starym Garbowie 

 Stowarzyszenie Edukacyjne Imienia Zawiszy Czarnego 
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 Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k. Sandomierza 

 Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Mściowie 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Wincentego Burka w Gałkowicach k. Sandomierza 

 Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Romanówce z Siedzibą w Romanówce 

 Stowarzyszenie „Klub Seniora” w Nowym Kamieniu 

6.5.   TURYSTYKA 

 

Gmina Dwikozy posiada duży, naturalny potencjał do pełnienia funkcji turystycznych, który jest w 

coraz większym stopniu wykorzystywany. W ostatnich latach w turystyce krajowej narasta moda na 

aktywne i zróżnicowane formy wypoczynku, charakteryzujące się bliższym kontaktem z przyrodą i 

kulturą. Turyści coraz częściej szukają urokliwych, nieodkrytych jeszcze zakątków z dala od 

zatłoczonych centrów dużych ośrodków turystycznych i aglomeracji miejskich. Gmina Dwikozy 

korzysta z tego trendu i coraz bardziej aktywizuje swoje turystyczne funkcje. Sprzyja temu położenie 

gminy w pobliżu Sandomierza, który jest znaczącym ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego nie tylko 

wojewódzkiego, ale też krajowego i zagranicznego. Obecnie gmina Dwikozy stanowi zarówno 

uzupełnienie oferty turystycznej Sandomierza, jak również jest samodzielną atrakcją turystyczną z 

zabytkami, szlakami turystycznymi, unikatowymi walorami przyrody oraz rozbudowaną bazą 

noclegową.  

O potencjale turystycznym gminy stanowią unikatowe warunki przyrodniczo-krajobrazowe dolin 

Opatówki i  Wisły oraz krawędzi Wyżyny Sandomierskiej (liczne wąwozy, odsłonięcia i skarpy 

lessowe, rzadkie zbiorowiska roślin zielnych, drzew i krzewów porastających strome zbocza doliny, w 

niewielkim stopniu rozpropagowane walory wizualne i naukowo-dydaktyczne itp.). Specyficzny 

krajobraz przyrodniczy rzeki Wisły, stanowiącej krajowy korytarz ekologiczny został objęty prawną 

ochroną przyrody – rezerwat „Wisła pod Zawichostem”.  

Na terenie gminy znajdują się obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody:  

 obszar Sieci Natura 2000, który tworzą: 

 specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Pieprzowe PLH260022, 

 specjalny obszar ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049, 

Specjalny Obszar Natura 2000 ochrony siedlisk Góry Pieprzowe stanowi rezerwat geologiczno-

przyrodniczy „Góry Pieprzowe”, znajdujący się bezpośrednio przy granicy z Sandomierzem. Rezerwat 

„Góry Pieprzowe utworzony w 1979 r., obejmujący obszar o pow. 18,01 ha, jest położony w znacznej 
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części we wsi Kamień Łukawski (11 ha) natomiast 7 ha rezerwatu znajduje się w granicach 

administracyjnych miasta Sanomierza. Rezerwat stanowi naturalne odsłonięcie utworów kambryjskich 

łupków, w postaci ścian, osuwisk i rozpadlin. Cały teren ma urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, 

wąwozami erozyjnymi i stromymi uskokami. Specyficzne warunki klimatyczne, wodne i glebowe 

sprawiają, że roślinność tego obszaru jest bardzo zróżnicowana w stosunku do otaczających terenów. 

Na terenie rezerwatu odnotowano 397 gatunków roślin chronionych, rzadkich a nawet endemicznych 

dla Gór Pieprzowych. Obok skał, ochronie podlegają rośliny, z najcenniejszym zbiorowiskiem 

roślinnym - stepem ostnicowym wraz z tworzącą go reliktową roślinnością. Rezerwat stanowi 

największe w Europie skupienie dziko rosnących róż. Niektóre z ich form zostały tu po raz pierwszy 

opisane i są niewątpliwie endemiczne. Dotychczas zidentyfikowano 12 gatunków róż, co stanowi ok. 

70% gatunków występujących w Polsce. Wśród gatunków roślin rosnących w rezerwacie, 13 podlega 

ochronie ścisłej, w tym m. in.: wiśnia karłowata, róża francuska Rosa gallica, zawilec 

wielkokwiatowy Anemone silvestris, ostnica włosowata Stipa capillata, dzwonek syberyjski 

Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, goryczka krzyżowa Gentiana cruciata. 

W starorzeczu występuje kotewka - orzech wodny, przedstawiciel roślinności wodnej. Zarośla 

reprezentują krzewy kserotermiczne oraz tarnina. Ze specyficznych zarośli spotyka się wiąz korkowy 

– niski i ścielący oraz robinia. Murawy kserotermiczne rezerwatu zasiedla kilkadziesiąt gatunków 

ciepło i sucholubnych owadów. Kilka gatunków pająków, chrząszczy i pszczół, posiada tu jedyne 

stanowiska w Polsce. 

Obszar Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły przylega od strony południowej do ostoi Gór 

Pieprzowych, obejmując m.in. część Doliny Wisły oraz znajdujące się obok Gór Pieprzowych na 

granicy Sandomierza i gminy Dwikozy starorzecze Wisły. Obszar cechuje duża bioróżnorodność 

gatunków roślin i zwierząt oraz duża różnorodność siedlisk przyrodniczych, takich jak: naturalne 

starorzecza z roślinnością pływającą, zanurzoną oraz z zaroślową, dużą ilością gatunków ciekawych 

przyrodniczo. 

Na zboczach rezerwatu położony jest taras widokowy – doskonały punkt obserwacyjny z panoramą 

Sandomierza oraz terenów sąsiedniego woj. podkarpackiego.  

 

W wąwozy lessowe obfituje zachodnia (wyżynna) część gminy. Dla terenów pokrytych warstwą lessu 

bardzo charakterystyczną formą są suche dolinki, takie jak wąwozy i parowy. Zwłaszcza wąwozy 

lessowe stanowią interesujące urozmaicenie krajobrazu, będąc dodatkową atrakcją turystyczną miejsc 

i miejscowości położonych w pasie wyżyn. W rejonie Wyżyny Sandomierskiej wąwozy występują 

przede wszystkim w pobliżu dolin rzek (Opatówka, Koprzywianka, Gorzyczanka) oraz strefie 

krawędziowej wyżyny na granicy z doliną Wisły. To idealne miejsca do aktywnej turystyki pieszej i 

rowerowej. 
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Gmina Dwikozy charakteryzuje się również bogatymi tradycjami kulturowymi. Z tego terenu 

pochodzi Zawisza Czarny herbu Sulima z Garbowa -  sławny polski rycerz, starosta spiski, w 

młodości w służbie u Zygmunta Luksemburczyka. Po powrocie do kraju w 1410 r. odznaczył się w 

bitwie pod Grunwaldem. Wielokrotny poseł króla Jagiełły. Uczestnik wielu wojen, niepokonany w 

turniejach rycerskich. Symbol prawości i cnót rycerskich, cieszył się wielką sławą w wielu krajach 

Europy. W miejscowości skąd pochodził (obecnie Stary Garbów) w 2010 r. wzniesiono jego pomnik. 

Powstała także Izba Pamięci Zawiszy Czarnego, będąca lokalną atrakcją turystyczną dla 

zwiedzających. Corocznie w lipcu organizowany jest Turniej Łuczniczy w Garbowie. W tym czasie 

Garbów zamienia się w prawdziwą wioskę rycerską, po której poruszają się wojska króla Władysława 

Jagiełły, z Zawiszą Czarnym na czele. Stowarzyszenie organizuje warsztaty edukacyjne dla dzieci, 

które z radością przenoszą się w świat średniowiecznego rycerstwa. W Garbowie przez cały rok 

można zwiedzać Izbę Pamięci Zawiszy Czarnego a dodatkową atrakcją jest wspaniały pomnik 

najsłynniejszego rycerza średniowiecznej Europy, dłuta artysty rzeźbiarza Gustawa Hadyny. 

Spośród postaci związanych z gminą Dwikozy warto wymienić jeszcze Wiesława Myśliwskiego - 

pisarza, jednego z największych współczesnych prozaików polskich. Wiesław Myśliwski urodził się w 

Dwikozach 25 III 1932 r. Tu wychowywał się w domu dziadka Józefa Gałęzy. Do Dwikóz często 

powracał i słuchał ciekawych opowieści ludzi starszych, które potem (jak sam przyznaje) przetwarza 

w powieściach posługując się często „miejscowym” językiem. Debiutował w 1955 r. recenzją 

powieści E. de Greff „Noc jest moim światłem”. W latach 1956 - 1976 pracował w Ludowej 

Spółdzielni Wydawniczej jako asystent redaktora, redaktor, kierownik redakcji literatury 

współczesnej, zastępca redaktora naczelnego. W latach 1975 - 1999 był redaktorem naczelnym 

kwartalnika „Regiony”, w latach 1993 - 1999 dwutygodnika kulturalnego „Sycyna”. Dwukrotny 

laureat Nagrody Literackiej Nike. Autor powieści m.in. takich jak: „Kamień na kamieniu”, 

„Widnokrąg”, „Traktat o łuskaniu fasoli”.  

Do najważniejszych zabytków gminy Dwikozy, chętnie odwiedzanych przez turystów należą: 

 Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej i św. Wita męczennika w 

Górach Wysokich. W miejscu dawnego kościółka drewnianego, z XIII w. powstał w 1778 r., 

kościół murowany jednonawowy z kaplicami po bokach i prostokątnym prezbiterium. W 1792 

r. kościół ten został rozbudowany i całkowicie przekształcony wg projektu arch. ks. Józefa 

Karśnickiego. Restaurowany z drobnymi przeróbkami ok. 1856–60, 1897–99 i po 1911 r., 

spłonął w wyniku działań wojennych w 1944 r. Został odbudowany w latach 1948–49. We 

wnętrzu można rozpoznać cechy charakterystyczne dla baroku tj. m.in. pilastry, lizeny, ramy z 

płycinami na elewacjach, półkoliste otwory: wejściowy oraz wieńczący okna, falisty szczyt, 

na skrzyżowaniu transeptu i nawy ośmioboczna latarnia pozornej kopuły z sygnaturką, w 

ramionach transeptu. W kościele znajdują się relikwie Krzyża Świętego z oryginalnym 

dokumentem opatrzonym pieczęcią papieską oraz unikatowa pieta. We wschodniej części 
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cmentarza przykościelnego, na osi prezbiterium, zlokalizowana jest podziemna kaplica, 

wybudowana pod koniec XVIII w. Kaplica oparta na rzucie prostokątna posiada sklepienia 

kolebkowe z gurtami. Nad kaplicą, w neobarokowym ogrodzeniu, z charakterystycznymi 

kaplicami w formie absydek, znajduje się jedna z kilku bramek, w postaci dekoracyjnej arkady 

z figurą Matki Boskiej Zwycięskiej. Obok znajduje się stara plebania, obecnie nie 

użytkowana, murowana ok. 1860 r., zniszczona podczas II wojny światowej i odbudowana w 

1944 r. 

 Baszta w Nowych Kicharach, pierwotnie będąca prawdopodobnie basztą obronną, w 

zabudowaniach nieistniejącego obecnie dworu benedyktynek sandomierskich. Jest ona 

fragmentem zespołu objętego ochroną konserwatorską, w skład którego wchodzą: 

pozostałości muru ogrodzeniowego oraz cmentarza. Założona na zewnątrz na rzucie koła, 

wewnątrz ośmioboku, ma kształt dwukondygnacyjnego walca. We wnętrzu ujawniają się 

ślady dawnego ołtarza i polichromii. Wedle niektórych źródeł, to siostry benedyktynki 

wybudowały dwór obronny w Kicharach. Z kolei ks. Aleksander Bastrzykowski w swojej 

„Monografii historycznej parafii Góry Wysokie” (pierwsze wydanie w 1936 r.) podaje, iż 

budowla przypominająca zamek stała w tym miejscu dużo wcześniej, zanim benedyktynki 

przybyły do Kichar: „Od najdawniejszych czasów stał na pagórku w Kicharach dwór 

murowany na piętro, zameczkiem zwany. Obszerne podwórze i zabudowania dworskie 

opasane były wysokim murem z czterema basztami po rogach i dwoma z ciosowego kamienia 

bramami, z trzech stron otaczała go woda. Strzelnice w basztach i cały zewnętrzny wygląd 

tego miejsca przekonywały, że było obronnem”. W 1865 roku siostry benedyktynki opuściły 

Kichary i przeniosły się do nowo wybudowanego klasztoru, a budowla powoli popadała w 

ruinę. W II połowie XIX wieku stały jeszcze dwie wieże. Na początku XX wieku pozostała 

już tylko jedna. Nazwano ją kaplicą Św. Rocha i Jacka. Kaplica i otaczające ją mury uległy 

znacznemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej.   

 Oprócz obiektów zabytkowych  na terenie gminy istnieją liczne, kapliczki, a także stanowiska 

archeologiczne i miejsca pamięci narodowej. Połączenie potencjału przyrodniczego i 

kulturowego spowodowało powstawanie na terenie gminy Dwikozy nowych, atrakcyjnych 

produktów turystycznych. Znajdują się tutaj ścieżki questingowe, skrytki „geocache”, szlaki 

piesze i rowerowe, a także szlaki nordic walking i narciarstwa biegowego. Teren gminy jest 

celem wycieczek (zwykle turystyka jednego dnia), podczas których turyści odkrywają jej 

unikatowe walory. Rozwój produktów turystycznych i działania promocyjne gminy wspierane 

są poprzez powstające nowe obiekty noclegowe. Obecnie na terenie gminy znajduje się jeden 

duży obiekt hotelowo – konferencyjny (Dwór Dwikozy), gospodarstwo agroturystyczne o 

profilu przyrodniczym w „Górach Pieprzowych” (Willa Dzika Róża), stadnina koni 

(Gościniec Husarski), a także odnosząca sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej 

winnica (Winnica Sandomierska).  
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 Sandomierski Szlak Jabłkowy 

Trasa szlaku licząca 200 km długości to propozycja zapoznania się nie tylko z bogatymi 

tradycjami sadowniczymi regionu, ale również możliwość odwiedzenia jego najciekawszych 

miejsc, poznania zabytków architektury i atrakcji kulturowych. Główną oś szlaku stanowi 13 

gospodarstw sadowniczych, gdzie odwiedzający je turyści mogą zarówno uzyskać fachową 

wiedzę z zakresu ogrodnictwa, zapoznać się z najnowszymi technologiami, jak również 

skosztować i zakupić owoce oraz ich przetwory. 

Przebieg szlaku: Sandomierz (0,0 km) – Ostrołęka (10 km) - Skotniki (15 km) - Samborzec 

(22 km) – Koprzywnica (32 km) – Łoniów (49 km) – Zawidza (52 km) – Łoniów (55 km) – 

Sulisławice (65 km) – Klimontów (77 km) – Ossolin (87 km) – Obrazów (102 km) – 

Kleczanów (112 km) – Góry Wysokie (154 km) – Zawichost (179 km) – Sandomierz (200 

km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://swietokrzyskie.tourism.pl/files/szlaki_turystyczne.html 

 Szlak Winiarski 

W okolicach Sandomierza, gdzie od XIII wieku z powodzeniem uprawiano winorośl oraz 

prowadzono sprzedaż wina gronowego eksportowanego do wielu krajów europejskich, 
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powstało stowarzyszenie, które za zadanie postawiło sobie zrzeszenie i integrację gospodarzy 

obecnie prowadzących winnice w regionie. Dzięki specyficznym warunkom geograficznym i 

klimatycznym uprawa winorośli na Sandomierszczyźnie jest nie tylko możliwa, ale na tyle 

dobra by pozwalała wytwarzać wysokogatunkowe wino gronowe.  

Unikatowe warunki klimatyczne zadecydowały o ulokowaniu w regionie kilku winnic. 

Winiarze postanowili stworzyć "Sandomierski Szlak Winiarski", który stanowi ścieżkę 

turystyczną prowadzącą po ich gospodarstwach enologicznych, oferujących nie tylko 

degustację swoich trunków, oprowadzanie po winnicach i winiarniach, lecz również fachową 

pomoc w dziedzinie zakładania i prowadzenia amatorskiej produkcji winiarskiej.  

Obecnie trasa szlaku winiarskiego liczy około 60 km, a jej część przebiega przez teren Gminy 

Dwikozy.  

 

 

 

 „W krainie dzikiej róży” – to produkt turystyczny, którego partnerami są: Stowarzyszenie 

im. Zawiszy Czarnego z Garbowa, Gospodarstwo Agroturystyczne „Dzika Róża”, Retro Busy 

– Tomasz Burdzy, Dwór Dwikozy, LOT Sandomierz, Gmina Dwikozy, Winnica 

Sandomierska. 
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Produkt turystyczny  to całodzienna wycieczka, na którą składają się atrakcje Gminy 

Dwikozy. Jest to niezwykła podróż retro-busami, która zaczyna się i kończy w Sandomierzu. 

Uczestnicy wycieczki doświadczają niezwykłych przeżyć estetycznych, poznawczych, 

kulinarnych. Wędrują po najstarszych górach Europy – Górach Pieprzowych, podziwiają 

niezwykłe pagórki sadów owocowych i orzechowych, poznają historię Benedyktynek i 

historię baszty, która pozostała po „zameczku” w Nowych Kicharach. Spotkają się z 

najznamienitszym rycerzem średniowiecza Zawiszą Czarnym w Garbowie. Odwiedzają 

Winnicę Sandomierską w Górach Wysokich i smakują potraw regionalnych w „Willi Dzika 

Róża” i we „Dworze Dwikozy”. Podróż po atrakcjach Gminy Dwikozy, to pętla ok. 35 km., 

która sprawia że turyści czują się jakby przebywali w innej krainie - „w Krainie dzikiej 

róży…”. 

 

Przez teren Gminy Dwikozy przebiegają również szlaki turystyczne. 

Szlak rowerowy 

 Sandomierz – Kichary Nowe – Kamień Łukawski – Sandomierz, znaki niebieskie, długość 

24 km, 

Szlaki samochodowe 

Świętokrzyski Szlak Literacki – Trasa Sandomiersko-Ostrowiecka: Klimontów – Koprzywnica – 

Sandomierz – Dwikozy – Zawichost – Ożarów – Ćmielów – Ostrowiec Świętokrzyski – Doły 

Biskupie, brązowe znaki drogowe 

Szlaki piesze 

 Gołoszyce – Annopol, znaki czerwone, długość: 107,6 km, 

 Chańcza – Pielaszów, znaki zielone, długość 111 km, 

 Gołoszyce – Dwikozy, znaki niebieskie, długość 50 km, 
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ANALIZA SWOT GMINY  

Analiza SWOT jest jedną z najpopularniejszych metod badawczych stosowanych dla prawidłowego 

rozpoznania oraz zinterpretowania wpływu określonych czynników zewnętrznych i wewnętrznych na 

badany obszar. Analizy dokonuje się poprzez: 

 diagnozę obszaru w celu określenia jego mocnych i słabych stron, 

 diagnozę otoczenia w celu kreślenia perspektyw rozwoju w kontekście szans i zagrożeń dla 

tego obszaru. 

Stosując tę metodę przeprowadzono analizę czynników, które odgrywają podstawową rolę w rozwoju 

Gminy.  

Tabela 9. Ostatecznie silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia przybrały postać: 

Mocne strony Słabe strony 

• prężnie działające organizacje 

pozarządowe w tym OSP 

• aktywnie działające świetlice wiejskie 

• dobrze zorganizowane szkoły, 

przedszkola, żłobek 

• dobre warunki dla rozwoju sporu i 

kultury  

• aktywnie działające  zespoły muzyczne i 

śpiewacze 

• wypromowana cykliczna impreza  o 

zasięgu ponadlokalnym "Wojewódzkie 

Święto Pomidora" 

• dobrze rozwinięta infrastruktura, bardzo 

dobry stan budynków użyteczności 

publicznej, stadion KS Sparta,  

• oczyszczalnia ścieków 

• rozwinięte na wysoki poziomie, z 

nowymi technologami  rolnictwo oraz 

produkcja owoców i warzyw  

• działające zakłady przetwórstwa 

owocowo-warzywnego 

• sprzyjające warunki do rozwoju rekreacji 

i wypoczynku – kąpielisko naturalne, 

stawy rybne /glinianki/, tereny łowieckie 

• produkt turystyczny „W krainie dzikiej 

róży” 

• Izba pamięci Zawiszy Czarnego 

• opracowane ścieżki questingowe 

• uruchomiony Inkubator Przetwórczy 

 

• niski wskaźnik przedsiębiorczości, za 

małe wsparcie dla rozwoju 

przedsiębiorczości, 

• brak ulg podatkowych i terenów pod 

inwestycje 

• zanieczyszczenie wód, słabo rozwinięta 

kanalizacja 

• niedostateczne wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii, zbyt mała 

świadomość mieszkańców o takiej 

potrzebie 

• brak miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

utrudniający i spowalniający planowanie 

i prowadzenie  inwestycji 

• pogarszający się stan dróg  i trudności z 

utrzymaniem ich na skutek erozji gleb 

• infrastruktura techniczna niedostosowana 

do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i 

przedsiębiorców, gównie intranet , sieć 

kanalizacyjna, drogi 

• niski stopnień wykorzystana obiektów 

rekreacyjno– kulturalno – oświatowych, 

brak lokalnych animatorów  

• brak perspektyw dla młodych, odpływ 

wykształconych mieszkańców do 

większych ośrodków miejskich  

• nie wystarczająco rozwinięty system 

ochrony zdrowia, brak specjalistycznych 

usług medycznych, mało opiekunek, brak 
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edukacji prozdrowotnej 

• brak oferty spędzania wolnego czasu w 

sposób zorganizowany i aktywny /taniec, 

wizaż, ruch na powietrzu itp./ 

• brak infrastruktury turystycznej, 

niewykorzystane walory przyrodnicze np. 

brak żeglugi na Wiśle, brak infrastruktury 

i zagospodarowania Zieleńca, brak szlaku 

w dolinie Opatówki, parku rekreacyjno i 

wypoczynkowego 

• ograniczone możliwości prowadzenia 

aktywnego trybu życia i dbania o tężyznę 

fizyczną przez dzieci, młodzież i 

dorosłych, brak pływalni, brak kortów 

tenisowych, brak budynków sanitarnych 

na stadionie 

• utrudnienia w prowadzeniu racjonalnego 

zagospodarowania przestrzennego i 

wykorzystania posiadanych zasobów z 

uwagi na   rezerwaty przyrody w strefie 

terenów zalewowych Natura 2000 

• częste szkody w uprawach polowych 

wyrządzane przez dziki na skutek 

znacznej ich  populacji, której nie są w 

stanie ograniczyć myśliwi 

Szanse Zagrożenia 

• dobre położenie geograficzne i 

komunikacyjne, korzystne 

ukształtowanie terenu, grunty rolnicze 

wysokiej jakości sprzyjające rozwojowi 

nowoczesnego rolnictwa i prowadzenia 

upraw warzywniczo-sadowniczych 

• bogate zasoby i  atrakcyjne walory 

przyrodnicze, rzeki – Wisła i Opatówka,  

wąwozy lessowe i dolina Opatówki, 

rezerwat przyrody - Góry  Pieprzowe oraz  

takie miejsca jak: Zieleniec Dwikozy, las 

Góry Wysokie, Zamłynie Dwikozy, 

wodospad, grobla 

• unowocześnienie linii kolejowej 

przebiegającej przez teren gminy  i 

rozwój kolejowej sieci komunikacji 

ułatwiającej połączenia z innymi 

miastami i regionami  

• możliwość dostępu i korzystanie ze 

środków zewnętrznych w tym z dotacji 

UE  przez JST, przedsiębiorców, 

• wyludnienie (emigracja młodych), 

starzenie się społeczeństwa, utrzymujące 

się bezrobocie 

• klęski żywiołowe, zagrożenia 

powodziowe i gradobicia (tereny 

zalewowe), zamulenie rzeczne, erozja 

wąwozów lessowych 

• brak stabilnej polityki rolnej, spadek 

opłacalności produkcji (niskie ceny 

płodów rolnych i towarów), drogie środki 

do produkcji rolnej, embargo  

• brak stabilności ekonomicznej i 

zmieniające się przepisy prawne 

niesprzyjające podejmowaniu i 

rozwijaniu działalności gospodarczej, 

zmieniające się kursy walut, znaczne 

obciążenia podatkowe 

• brak kapitału na inwestycje, ograniczony 

i utrudniony dostęp do pozyskiwania 

środków unijnych (niezbędny wkład 

własny), nieracjonalne wykorzystanie, 
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rolników, organizacje pozarządowe, 

osoby fizyczne i inne podmioty 

• sprzyjające warunki do rozwoju 

turystyki/agroturystyki i pokrewnych 

działalności gospodarczych 

• rozwijanie współpracy z sąsiednimi 

gminami i podejmowanie wspólnych 

inicjatyw/projektów wykorzystujących 

lokalne zasoby i sprzyjających rozwojowi 

i potrzebom mieszkańców np. trasy 

turystyczne, rowerowe, Dom Spokojnej 

Starości i inne. 

• promowanie i wspieranie  rozwoju  

przedsiębiorczości lokalnej i aktywności 

społecznej bazującej na zasobach  

lokalnych 

• lepsze wykorzystanie i promocja 

posiadanych  walorów historyczno-

przyrodniczych oraz lokalnych 

zasobów/produktów - pomidor i inne 

warzywa.  

• rozwój firm działających w Gminie 

Dwikozy 

• tworzenie produktów turystycznych i 

rozwój istniejącego produktu 

turystycznego 

• rosnący ruch turystyczny w okolicach 

Sandomierza 

perspektywa wyczerpanie środków 

unijnych 

• rozwijające się choroby cywilizacyjne i 

patologie, pogarszanie stosunków 

międzyludzkich, alkoholizm, 

przestępstwa, depresja 

• degradacja środowiska naturalnego, 

zanieczyszczenie rzek oraz szkody 

wyrządzane przez dziką zwierzynę  – 

bobry i dziki. 

 

 

Analiza SWOT stanowi punkt wyjścia do planowania działań poprzez wykorzystanie mocnych stron 

gminy i szans, które mają za zadanie pokonać słabe strony i zidentyfikowane zagrożenia. 

Gmina Dwikozy nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, swojej historii i zasobów 

przyrodniczych.  

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO GMINY DWIKOZY 

Za potencjał endogeniczny gminy uważa się zasoby przyrodnicze, przestrzenne i-kulturowe, 

które możemy wykorzystać dla rozwoju Gminy 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WARUNKI PRZYRODNICZE GMINY 

Gmina Dwikozy posiada dobre gospodarczo położenie geograficzne sprzyjające szeroko pojętemu 

rozwojowi. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Nr 777 Sandomierz – Maruszów, 

znajdująca się w ciągu komunikacyjnym Lublin – Sandomierz – Kraków oraz linia kolejowa 

Skarżysko Kamienna – Sandomierz - Przemyśl. Sieć dróg jest korzystna dla rozwoju turystyki. 
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UNIKATOWE W REGIONIE WALORY PRZYRODNICZE 

Wybitne walory krajobrazowo-dydaktyczne posiada  unikatowy rezerwat przyrody Góry Pieprzowe 

ciekawe nie tylko ze względu na  rzadko spotykane gatunki roślin ale także ze względu na budowę 

geologiczną stanowiące wschodnią, krańcową partię Gór Świętokrzyskich. Zbudowane są z liczących 

około 500 milionów lat skał kambryjskich, tak zwanych łupków i kwarcytów o charakterystycznej, 

brunatno-szarej barwie. Pod wpływem działania czynników atmosferycznych - erozja wodna, duże 

wahania okresowe temperatury - łupki kruszą się i tworzą drobny, osypujący się gruz skalny, od 

którego koloru i faktury powstała nazwa. Wyższe partie zboczy pokrywa warstwa lessu, na którym 

utrzymały się relikty flory stepowej, głównie traw - ostnicy włosowatej i palczatki kosmatej, a także 

wisienka karłowata, korkowa odmiana wiązu i inne. Osobliwością gór są skupiska dzikiej róży 

występującej w 15 gatunkach, stanowiące unikalne w skali europejskiej naturalne rosarium. Można tu 

spotkać krzewy berberysu, jałowca, głogu, tarniny, dzikiej gruszy. W oparciu o rezerwat powstał 

produkt turystyczny „W krainie dzikiej róży”, wokół  którego udało się skupić przedsiębiorców 

działających  na terenie gminy ale nie wyczerpuje to możliwości tworzenia innych produktów 

turystycznych wykorzystujących walory rezerwatu.  

Gmina Dwikozy posiada bardzo dobre gleby i sprzyjający mikroklimat do produkcji rolno-

ogrodniczej. Ma tu także miejsce koncentracja upraw pod osłonami - warzyw i kwiatów. Rozwija się 

tu dynamicznie sadownictwo i warzywnictwo, co powoduje, że gmina Dwikozy może być 

atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zewnętrznych w zakresie działalności gospodarczej związanej 

z przetwórstwem rolno-spożywczym. Dobre gleby stanowią również dogodne warunki do rozwoju 

produkcji ekologicznej i opartego na niej przetwórstwa lokalnego. Istniejące oraz potencjalne akweny 

wodne mogą być wykorzystane do organizacji wypoczynku i uprawiania hobby. 

Nie jest wykorzystany potencjał zasobów przyrodniczych, dwóch rzek - Wisły i Opatówki i innych 

miejsc ciekawych przyrodniczo (Zieleniec). Gmina może również czerpać korzyści z bliskiego  

sąsiedztwa Sandomierza z jego bogatą historią i zabytkami. Stwarza to idealne warunki do rozwoju 

różnych form turystyki, wypoczynku i rekreacji. Na bazie znajdujących się na terenie gminy ,,atutów” 

można wytworzyć zarówno określone nowe działalności gospodarcze w sektorze turystyki, które 

mogą dać podstawę do tworzenia nowych miejsc pracy, jak również budować nowy wizerunek gminy, 

jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym. 

Bardzo ważne jest, aby kładąc nacisk na rozwój infrastrukturalny i techniczny gminy nie zapominać o 

ochronie istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych. Zrównoważony rozwój powinien 

opierać się na świadomym kształtowaniu dziedzictwa kulturowego, służącego następnym pokoleniom 

mieszkańców gminy.  

Rozwój gminy Dwikozy powinien polegać na zachowaniu i kształtowaniu najistotniejszych 

elementów dziedzictwa kulturowego, tak aby zachować wartości życia wiejskiego i tożsamość 
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poszczególnych wsi. Szczególnie ważne są tu działania na rzecz skutecznego organizowania i 

integrowania życia społecznego w ośrodkach gminnych, jak również wspierania lokalnych inicjatyw.  

Zidentyfikowane, na podstawie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT problemy, 

były podstawą do określenia działań wykorzystujących endogeniczny potencjał Gminy, wynikający ze 

specyficznych warunków i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych, tym samym 

zmierzających do poprawy sytuacji na obszarze gminy Dwikozy. 

Z uwagi na korzystne warunki glebowo – klimatyczne i tradycje rolno-ogrodnicze Gmina stawia na 

rozwój nowoczesnych technologii w rolnictwie i wspieranie wdrażania pojawiających się trendów w 

rozwoju obszarów wiejskich. Szczególnego znaczenia upatruje się w wykorzystaniu walorów wsi do 

pozarolniczej aktywności jej mieszkańców przede wszystkim w zakresie przetwórstwa rolno-

spożywczego /uruchomienie inkubatora przetwórczego/ i sprzedaży bezpośredniej produktów przez 

gospodarstwa oraz rozwój bazy gospodarstw agroturystycznych. Planowane są działania edukacyjne 

dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z potencjalnymi źródłami 

finansowania. Ponadto przewidziany jest cały szereg działań wspierających w tym zakresie 

(przygotowanie terenów inwestycyjnych, wprowadzenie ulg podatkowych), łączenie z usprawnieniem 

obsługi potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców oraz rozwijaniem systemu informacji 

gospodarczej i promocji lokalnej przedsiębiorczości.  

Zadania związane z infrastrukturą techniczną są obecnie podstawowym rodzajem działań 

realizowanych przez gminę. Poprawa stanu infrastruktury technicznej, przede wszystkim związanej z 

transportem drogowym, ale również rozbudowa sieci kanalizacyjnej, szybkiego Internetu, ważnych dla 

tworzenia dogodnych warunków dla potencjalnych inwestorów na terenie gminy. Chodzi także o 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę dostępności do różnych atrakcyjnych miejsc 

na terenie gminy. Gmina zmierza do tworzenia na swoim terenie pełnej infrastruktury technicznej, tak 

więc przeważająca część działań będzie się koncentrować na modernizacji systemu dróg, łącznie z 

infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, rowy, oświetlenie, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie i 

estetyka centrów wsi, itp.) oraz budowie kanalizacji i gazyfikacji. Rozbudowa systemów kanalizacji 

przyczyni się do poprawy jakości wód, a przez to również do poprawy środowiska naturalnego. Dążąc 

do wyposażenia gminy w infrastrukturę techniczną poprawione zostaną warunki życia społeczności 

gminy,  co  pośrednio przyczyni się także do poprawy atrakcyjności terenów gminy dla potencjalnych 

inwestorów, przedsiębiorców i turystów. 
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Projekty zrealizowane na terenie Gminy Dwikozy w latach 2007 – 2013 wykorzystujące 

potencjał endogeniczny 

  

l.p. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość 

projektu [zł] 

1 Na sandomierskim szlaku – promocja 

Ziemi Sandomierskiej w oparciu o 50 

atrakcji 5 szlaków turystycznych 

Stowarzyszenie Sandomierski 

Szlak Jabłkowy 

64.500 

2 Centrum rekreacji i edukacji 

ekologicznej w Górach Pieprzowych 

JMC Jacek Małuszyński 164.510 

3 Powrót do tradycji winiarskich Ziemi 

Sandomierskiej 

Towarzystwo Naukowe 

Sandomierskie 

50.178 

4 Sandomierski Szlak Regionalny PTTK O/Sandomierz 55.000 

5 Rozwój Ziemi Sandomierskiej szansą 

dla ludzi na godne życie w przyjaznym 

środowisku naturalnym 

Gmina Dwikozy 114 302,07 

6 W trosce o udany start Gmina Dwikozy  30 000,00 

7 e-świętokrzyskie Rozbudowa 

Infrastruktury Informatycznej JST 

Województwo Świętokrzyskie 457 148,47 

8 e-świętokrzyskie Budowa Systemu 

Informacji Przestrzennej 

Województwa Świętokrzyskiego 

Województwo Świętokrzyskie 198 412,70 

9 Eko-logiczny sposób na życie Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej 

473 035,38 

10 Pasje zaklęte w nauce Stowarzyszenie "Człowiek 

Człowiekowi..." 

105 001,33 

11 Rozwój produktu turystycznego „Góry 

Pieprzowe dla aktywnych” poprzez 

akcję promocyjną i poprawę 

infrastruktury turystycznej 

Lokalna Organizacja Turystyczna 

"Partnerstwo Ziemi 

Sandomierskiej" 

55 000,00 

12 Garbów w obiektywie  Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy 

Czarnego Herbu Sulima z Garbowa 

55 556,00 

13 Rozwój i promocja Sandomierskiego 

Szlaku Winiarskiego 

Sandomierskie Stowarzyszenie 

Winiarzy 

54 923,80 

14 Przestrzeń aktywności plenerowej przy 

obiekcie turystycznym Willa Dzika 

Róża w sandomierskich Górach 

Pieprzowych 

JMC Jacek Małuszyński 58 300,00 

15 Rozwój firmy usługi turystyczne „ula” 

– rozbudowa produktu turystycznego – 

wycieczki meleksem po Sandomierzu 

Urszula Puzio Usługi Turystyczne 

„ULA” 

58 000,00 

16 Zwierzyniec w dolinie Opatówki -

atrakcyjny produkt turystyczny 

ATM Artur Musiał 200 000,00 

17 Zagroda edukacyjna na pieprzowych 

wzgórzach w regionie Gór 

Świętokrzyskich 

Biuro Podróży EWEL-TOUR 

Ewelina Łuczyńska 

164 300,00 

18 Gmina Dwikozy w partnerstwie ze 

środowiskiem  

Ośrodek Promowania i Wspierania 

Przedsiębiorczości Rolnej, Gmina 

Dwikozy  

69 600,00 

19 Budowa i uruchomienie inkubatora 

przetwórczego 

Ośrodek Promowania i Wspierania 

Przedsiębiorczości Rolnej w 

partnerstwie z Gminą Dwikozy 

1.800.000 
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1. PLANOWANE DZIAŁANIA I TYPY DZIAŁAŃ WYKORZYSTUJĄCE POTENCJAŁ 

ENDOGENICZNY 

Realizacja zaplanowanych zadań będzie odbywała się w określonym czasie i kolejności. O kolejności 

realizacji poszczególnych działań będą decydowały takie czynniki jak ich „ważność” oraz „pilność”. 

Samorząd musi dokonywać bardzo często trudnych wyborów biorąc pod uwagę  te aspekty, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu różnego rodzaju ograniczeń, przede wszystkim finansowych, 

organizacyjnych i czasowych.  

Plan działania zawiera przedsięwzięcia realizowane przez różne podmioty działające na terenie gminy 

przy wsparciu samorządu lokalnego.  

Będą podejmowane następujące typy przedsięwzięć wykorzystujące potencjał endogeniczny 

gminy: 

- organizacja wydarzeń o charakterze historyczno-kulturalnym 

- tworzenie i popularyzacja produktów spożywczych produkowanych w oparciu o zasoby lokalne  

- wprowadzanie nowych usług o charakterze rekreacyjno- zdrowotnym 

- rozbudowa i tworzenie małej infrastruktury turystycznej – w tym tras i szlaków turystycznych 

- tworzenie nowych obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz poszerzanie oferty 

istniejących obiektów 

-współpraca podmiotów działających w branży turystycznej i tworzenie nowych, wspólnych 

produktów turystycznych  

- konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych na terenie gminy. 

 

Planowane działania do realizacji wykorzystujące potencjał endogeniczny gminy Dwikozy: 

Lp.. 

Podmiot 

odpowiedzialny za 

realizację  

Nazwa działania  Koszt w PLN  Źródła finasowania  

1 Dwór Dwikozy 

Browar Zawisza – budowa 

browaru restauracyjnego 4.200.000 RPO WŚ dz.7.2 

2 

GOK w Dwikozach 

Gmina Dwikozy 

Wojewódzkie Święto 

Pomidora 65.000 Środki własne 

3 

GOK w Dwikozach 

Stowarzyszenie 

Pamięci Zawiszy 

Czarnego herbu Sulima 

z Garbowa 

Bieg o miecz Zawiszy 

Czarnego  16.000 Środki własne 
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4 Gmina Dwikozy   

Kompleksowa rewitalizacja 

centrum Gminy Dwikozy 

mająca na celu ożywienie 

zdegradowanego obszaru 3.000.000 RPO WŚ dz. 6.5 

5 

Monika Iskierka –

Małkiewicz, Góry 

Wysokie; Dwikozy  

Łączenie tradycji z 

nowoczesnością – 

NieWINNE Przekąski 

serwowane z FoodTruck-a z 

wykorzystaniem lokalnych i 

tradycyjnych  surowców, 

dostosowane do aktualnych 

trendów. 80.000 

PROW 2014- 2020 

LSR dz. 1.1.1 

6 

ATM Artur Musiał, 

Kolonia Gałkowice; 

Dwikozy  

Rozwój przedsiębiorstwa i 

utworzenie nowych miejsc 

pracy poprzez uruchomienie 

Centrum Hipiki w Gminie 

Dwikozy 146.628 

PROW 2014 – 2020 

LSR dz. 1.1.2 

7 

Firma Handlowo-

Produkcyjna Megawita 

Jadwiga Małkiewicz 

Góry Wysokie; 

Dwikozy  

Tłocznia soków z winogron 

MEGAWITA – esencja 

smaków Ziemi 

Sandomierskiej 

 158.000 

PROW 2014 – 2020 

LSR dz. 1.1.2 

8 

ATM Artur Musiał, 

Kolonia Gałkowice; 

Dwikozy 

Rozwój przedsiębiorstwa i 

utworzenie nowych miejsc 

pracy poprzez uruchomienie 

serowarni 139.682 

PROW 2014 – 2020 

LSR dz. 1.1.2 

9 

Damian Zdyb 

Dwikozy 

FOR – MED. Gabinet 

rehabilitacji 80.000 

PROW 2014 – 2020 

LSR dz. 1.1.1 

10 

GOK w Dwikozach 

Stowarzyszenie 

Pamięci Zawiszy 

Czarnego herbu Sulima 

z Garbowa, Gmina 

Dwikozy, Chorągiew 

Rycerstwa 

Sandomierskiego 

 Turniej w łucznictwie 

historycznym 20.000 Środki własne 

 

Najważniejszym zadaniem z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej gminy będzie budowa 

browaru o nazwie „Browar Zawisza” w którym warzone będzie piwo w sposób tradycyjny – naturalne, 

niepasteryzowane i niefiltrowane. Nazwa  nawiązuje do postaci Zawiszy Czarnego z Garbowa, 

którego  ulubionym napojem było piwo. Rynek piwowarski w Polsce należy do najszybciej 

rozwijających się gałęzi gospodarki. Przyczyną tego jest sukcesywny wzrost spożycia piwa oraz 

zmiana preferencji konsumentów, którzy częściej decydują się na słabsze alkohole, głównie naturalne 

niepasteryzowane. W powiecie sandomierskim brak jest browarów regionalnych. Najbliższy jest w 

Kielcach. Realizacja projektu będzie polegała na budowie browaru, zakupie urządzeń rozwiniętych 
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technologicznie -  bardzo atrakcyjne wizualnie. Cały proces warzenia piwa i przygotowywania 

nalewek będzie widoczny dla konsumenta. Ściana browaru będzie przeszklona. 

Browar „Browar Zawisza”  będzie jedną z największych atrakcji  gminy w dwóch obszarach 

turystycznych: 

 Produkt piwny – bardzo popularne wśród smakoszy piwa są wycieczki po browarach. 

Specjalnie dla tego napoju ludzie odwiedzają różne zakątki. Browar z hotelem w sąsiedztwie 

jest idealnym połączeniem. Turyści przedłużą swój pobyt i będą nocować w Dwikozach. 

 Nazwa Browaru nawiązuje do Zawiszy Czarnego pochodzącego z gminy Dwikozy – 

uznanego za jednego z najważniejszych bohaterów z czasów średniowiecza. Zawisza Czarny 

lubił pijać piwo.  

Atrakcją dla turysty będzie możliwość zobaczenia całego procesu warzenia piwa – powstanie  ścieżka 

edukacyjna.  

Działalność browaru uzupełni  destylarnia nalewek, która będzie mieścić się  w browarze. Lokal ma 

również być znany z produktu: nalewka różana. Produkt nawiązujący do  Gór Pieprzowych słynących 

z największego skupiska dzikiej róży.  Miałby stać się produktem regionalnym. Będzie to  alternatywa 

dla kobiet nie gustujących w piwie. 

Browar o nazwie „Browar Zawiszy” rozpowszechni postać Zawiszy Czarnego. Nalewka różana 

zachęci turystów do odwiedzenia Gór Pieprzowych słynących z wielu gatunków róż. 

Atrakcje te uzupełnią i poszerzą dotychczasową ofertę turystyczną w Gminie Dwikozy. Turysta  po 

aktywnym zwiedzaniu m.in. Gór Pieprzowych i Izby Pamięci Zawiszy Czarnego będzie mógł 

zrelaksować się w Browarze.   

Projekt ten wpłynie również pośrednio na innych przedsiębiorców działających na terenie gminy 

takich jak: Grupa Hotelowo - Turystyczna Santur, Willa Dzika Róża, Winnica Sandomierska.  

Podmioty te współpracują ze sobą stale na rzecz rozwoju turystyki  w Gminie Dwikozy. Świadczy o 

tym fakt, że w Gminie Dwikozy istnieje już produkt turystyczny pod nazwą „W krainie dzikiej róży”. 

Realizacja projektów wykazanych w tabeli powyżej spowoduje, że nowe produkty pozwolą zatrzymać 

turystę na dłużej w Gminie Dwikozy.  Nowe atrakcje w miejscowości Dwikozy pozwolą zwiększyć 

ruch turystyczny w takich miejscach jak: Góry Pieprzowe, Izba pamięci Zawiszy Czarnego 

(rozpowszechnią jeszcze bardziej tą postać), Winnica Sandomierska, Willi Dzika Róża, Dwór 

Dwikozy. 

Działalność przedsiębiorców będzie uzupełniana przez organizacje pozarządowe działające w 

obszarze turystyki np. Stowarzyszenie Pamięci Zawiszy Czarnego herbu Sulima z Garbowa czy 

Sandomierski Szlak Jabłkowy, które będą prowadzić działania promocyjne i edukacyjne oraz przez 

instytucje gminne, takie jak Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach. 

ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 
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Działalność samorządu lokalnego jest ważnym elementem systemu wspierania przedsiębiorczości. 

Samorząd ma możliwość kształtowania sytuacji na lokalnym rynku poprzez instrumenty wspierające 

przedsiębiorczość. 

Realizacja projektów planowanych do wdrożenia w ramach niniejszego Planu Działania przyczyni się 

do: 

 powstania około 15 nowych stałych miejsc pracy w firmach działających na terenie Gminy 

 poszerzenia oferty turystycznej dla różnych grup odbiorców 

 powstania około 6 nowych produktów turystycznych 

 wzrostu ruchu turystycznego na terenie gminy, przyczyniającego się do wzrostu dochodów 

mieszkańców gminy 

  rozwoju gospodarczego gminy w oparciu o turystykę 

  zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy  

 wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy. 

 

Realizacja zaplanowanych działań wpłynie również na rozwój innych firm działających w gminie, 

głównie w branży handlowo-usługowej, które będą tworzyć miejsca pracy. Pośrednio realizacja 

zaplanowanych działań  przełoży się na trwałość miejsc pracy w Gminie Dwikozy. 

 

Źródła finansowania działań 

Zarówno w przypadku Gminy Dwikozy jak też w przypadku podmiotów prywatnych w dominującej 

większości będą to działania, które będą realizowane z udziałem środków zewnętrznych, z budżetu 

Unii Europejskiej i innych dotacji.  

Podstawowe źródła finansowania projektów przewidzianych w Planie Działania przedstawiają się 

następująco: 

 środki własne budżetowe na realizację zadań własnych gminy;  

 krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym środki pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020 (m.in. Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny 

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), 

 komercyjne instrumenty finansowe, w tym-pożyczki i kredyty bankowe, 

 środki własne sektora prywatnego. 

Działania zawarte w Planie Działania Gminy Dwikozy będą finansowane przez różne podmioty. 

Rozwój Gminy będzie więc także efektem wykorzystywania środków zewnętrznych przez 

działających tu przedsiębiorców, różne instytucje oraz organizacje pozarządowe. Ważne znaczenie dla 

rozwoju Gminy będzie miała dobra współpraca tych podmiotów oraz realizacja wspólnych projektów. 
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Decyzja o wykorzystaniu określonych źródeł finansowania inwestycji będzie poprzedzona analizą 

ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego, a także będzie wynikać z bieżących i strategicznych planów 

funkcjonowania gminy, przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo i stabilność finansową jednostki 

w długim okresie. 

ZGODNOŚĆ PLANU DZIAŁANIA Z  INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

 

Bardzo istotna z punktu widzenia wykorzystania środków zewnętrznych, jest świadomość powiązania 

Planu Działania z innymi dokumentami funkcjonującymi na trenie gminy. Wskazanie powiązań 

pomiędzy dokumentami o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i krajowym jest warunkiem 

niezbędnym przy sporządzaniu uzasadnienia do realizacji projektu z funduszy zewnętrznych. 

 

Większość działań realizowanych obecnie na terenie Gminy Dwikozy wynika ze Strategii Rozwoju 

Gminy Dwikozy na lata 2015-2022. Opracowana strategia jako cele strategiczne określa: 

1. Stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wsparcie pożądanych rodzajów działalności 

oraz branży rolno-ogrodniczej  opartych  o nowe technologie przyjazne dla środowiska  

2. Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej zapewniającej wysoki standard życia dla 

mieszkańców gminy i  turystów oraz zachęcającej potencjalnych inwestorów do lokowania 

przedsięwzięć 

3. Lepsze wykorzystanie potencjału kulturowo-przyrodniczego i historycznego oraz aktywności 

mieszkańców do poprawy wizerunku gminy jako atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, 

turystyki i stymulującego lokalny rozwój. 

 

Działania przewidywane do realizacji mają także swoje umocowanie w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy. Studium określa politykę 

przestrzenną gminy i służy jako dokument, na podstawie którego następuje koordynacja działań 

związanych z zagospodarowaniem terenów na obszarze gminy. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Plan działania dla  Gminy Dwikozy wykazuje pełną zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego.  

Cel strategiczny 2 i 3 Strategii rozwoju województwa zakłada tworzenie otoczenia przyjaznego dla 

powstawania i rozwoju biznesu  z sektora MSP oraz kładzie nacisk na rozwój branż kluczowych dla 

rozwoju województwa oraz kształtowanie specjalizacji regionalnej w gospodarce. Odzwierciedleniem 

tych założeń są zaplanowane działania, które zakładają stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości 

zwłaszcza poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych, tworzenie grup producenckich.  
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Bardzo istotne miejsce zarówno w strategii województwa (cel 6) jak i planie działania gminy 

zajmują kwestie związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody i dóbr kultury, które 

mają służyć rozwojowi gminy.  

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego duże znaczenie przykłada do wzrostu 

atrakcyjności województwa dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Atrakcyjność oznacza 

polepszanie warunków inwestowania, zwłaszcza przez inwestorów zewnętrznych, polepszanie 

warunków funkcjonowania firm i całego układu gospodarki rynkowej, rozwój wszelkich, 

dopuszczalnych ekologicznie, form przedsiębiorczości oraz instytucji i organizacji obsługujących 

życie społeczno-gospodarcze regionu. Jeśli przeanalizujemy zaplanowane w Gminie Dwikozy 

działania, na tle strategii rozwoju województwa, z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że 

działania przewidziane do realizacji w niniejszym planie są zbieżne z celami rozwoju województwa 

świętokrzyskiego. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Sandomierskiego 

Zaplanowane do realizacji działania pozostają w zgodności z zapisami Strategii Rozwoju Powiatu 

Sandomierskiego, która skonstruowana została w oparciu o 4 cele strategiczne:  

 Cel 1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska,  

 Cel 2. Konkurencyjna gospodarka lokalna,  

 Cel 3. Budowa kapitału ludzkiego,  

 Cel 4. Rozwój usług publicznych.  

Strategia Rozwoju Powiatu podobnie jak dokument gminy zakłada organizację sprawnego sytemu 

komunikacji, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz budowanie 

konkurencyjnej oferty rynkowej opartej na zasobach lokalnych czyli na potencjale endogenicznym. 

 

Analiza założeń strategii rozwoju powiatu sandomierskiego z Planem Działania dla  Gminy Dwikozy  

potwierdza korelację zagadnień problemowych. Dokonując porównania obu dokumentów można 

stwierdzić, że wiele zadań Planu Działania wprost bezpośrednio wpisuje się w założenia realizacyjne 

strategii powiatowej. 

 

Wykazana zgodność dokumentów może przyspieszyć realizację  Planu Działania. Można bowiem 

oczekiwać współpracy z instytucjami powiatowymi i wojewódzkimi przy realizacji zadań. Ponadto 

współzależność ta może być wykorzystywana do uwiarygodnienia składanych wniosków 

aplikacyjnych poprzez wykazanie zgodności zarówno z celami powiatowymi jak i wojewódzkimi. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Dwikozy 
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Plan Działania realizuje zapisy jakie zostały zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Dwikozy. Wpisuje 

się wprost w misję gminy, która brzmi: „Gmina Dwikozy wykorzystując zasoby własne i pozyskane z 

zewnątrz dba o dobro wszystkich grup społecznych mieszkańców zapewniając dogodne, bezpieczne 

warunki do życia i ich rozwoju, stwarza sprzyjający klimat dla inwestorów podejmujących różne 

rozdaje działalności gospodarczej tworzącej miejsca pracy.” 

W strategii gminnej mówi się o „lepszym wykorzystaniu potencjału kulturowo-przyrodniczego i 

historycznego oraz aktywności mieszkańców do poprawy wizerunku gminy jako atrakcyjnego miejsca 

do zamieszkania, turystyki i stymulującego lokalny rozwój”. Strategia mówi także o realizacji 

wartościowych przedsięwzięć opartych o tradycje i zasoby lokalne, a więc odwołuje się do 

wykorzystania potencjału endogenicznego, zakładając, że podejmowane w tej formule przedsięwzięcia 

mogą w znakomity sposób przyczynić się do szerokiego upowszechnienia i wypromowania 

unikatowych walorów cechujących gminę.  
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Uzasadnienie

Plan Działania Dla Gminy Dwikozy jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki rozwoju Gminy
Dwikozy.

Niniejszy dokument - Plan Działania dla Gminy Dwikozy zawiera opracowania oraz projekty, które
obejmują zasięgiem obszar Gminy Dwikozy. Celem opracowania Planu Działania jest zapewnienie spójności
koncepcji rozwoju Gminy Dwikozy w oparciu o endogeniczny potencjał, a w szczególności: podniesienie
atrakcyjności turystycznej gminy, poprawa warunków życia mieszkańców na terenie gminy, tworzenie
warunków do rozwoju przedsiębiorczości współpraca różnych podmiotów na rzecz rozwoju turystyki.

Projekt Uchwały wraz z załącznikiem został umieszczony na stronie internetowej www.dwikozy.gmina.pl
w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Dwikozy, na stronie www.dwikozy.bip.gmina.pl oraz na stanowisku
ds. obsługi Rady Gminy Dwikozy pok. Nr 44.
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