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Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 Gmina Bieliny leży w sercu Gór 
Świętokrzyskich, u podnóża najbardziej 
rozpoznawalnego miejsca w regionie – 

Świętego Krzyża 



Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 Charakterystyka Gminy Bieliny 
 

• Gmina zajmuje obszar 88 km kw. i zamieszkuje ją nieco ponad 10 200 tys. 

mieszkańców 

• sama miejscowość Bieliny oddalona jest o 23 km na wschód od stolicy 

Województwa Świętokrzyskiego – Kielc  

• ponad 60% powierzchni Gminy znajduje się w granicach Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego i jego otuliny, czyli przygranicznej strefy ochronnej,  

co zapewnia zachowanie pierwotnego charakteru gminy rolniczej i dobrego stanu 

przyrody w gminie Bieliny 

• reszta, czyli część południowa, to fragment Cisowsko - Orłowińskiego Parku 

Krajobrazowego  

• głównym źródłem utrzymania mieszkańców jest rolnictwo, choć coraz większe 

znaczenie zaczyna odgrywać turystyka 

 



Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 Charakterystyka Gminy Bieliny 
• Gmina Bieliny liczy 15 sołectw 

• Na terenie gminy znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków i dwa ujęcia wody 

• Podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Bielinach 

• W gminie funkcjonuje 8 Szkół Podstawowych i jedno Gimnazjum – są to gminne jednostki 

organizacyjne. 

• Obecnie funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych (w ramach projektu POKL), od roku 

szkolnego 2014/2015 będą działać punkty przedszkolne realizujące obowiązek edukacji 

przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. 

• Na terenie Gminy działa 19 aktywnych organizacji pozarządowych, z czego 5 to Ochotnicze 

Straże Pożarne (wśród nich 2 jednostki należą do Krajowego Systemu Ratownictwa 

• Na terenie Gminy działa 25 gospodarstw agroturystycznych, jeden ośrodek turystyczno-

wypoczynkowy „Jodłowy Dwór”, szkolne schronisko młodzieżowe.  

 

 



Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 Charakterystyka Gminy Bieliny 

 

- Budżet gminy w roku 2013 wyniósł:  

dochody - 36 016 226,93 zł; wydatki - 34 563 871,42 zł 

W tym: dochody bieżące: 29 724 925,77 zł 

 

Dla porównania: w roku 2005: 

 dochody – 18 287 349 ; wydatki – 18 664 814 zł 

W tym: dochody bieżące wyniosły 16 193 719 zł 

 

- Budżet gminy planowany na rok 2014:  

dochody – 36 405 884,78 zł, wydatki – 39 361 487,78 zł 
 

 



Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 Dominuje tu uprawa truskawek, toteż Gmina Bieliny 
nazywana jest truskawkowym zagłębiem regionu 



 

 

Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 
Główne działania samorządu  

mające na celu rozwój Gminy 

 
 Poprawa opłacalności i efektywności produkcji rolnej 

 Rozwój podstawowej infrastruktury  

(wodociągi, kanalizacja, drogi) 

 Utworzenie terenów inwestycyjnych 

 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego  

(zwiększenie ilość terenów budowlanych o 300%) 

 Rozwój zasobów ludzkich 

 Rozwój turystyki 

 



 

 

Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 
Działania inwestycyjne – maksymalne 
wykorzystanie środków zewnętrznych 

 Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

 Remonty dróg 

 Rewitalizacja centrum miejscowości Bieliny 

 Zagospodarowanie miejscowości Makoszyn, Huta Nowa i 
Lechów 

 Rozwój infrastruktury sportowej  

 Inwestycje turystyczne 
 

*Ze względu na dość niskie dochody własne gminy, realizacja większości 
przedsięwzięć była możliwa dzięki dofinansowaniu UE 
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Województwo świętokrzyskie 

 W roku 2006… 

- poziom zwodociągowania gminy wynosił poniżej 50%, 
skanalizowania - 27% 

- brak dogodnej infrastruktury drogowej 

- niewystarczająca infrastruktura sportowa 

- niewystarczający stan budynków i miejsc użyteczności publicznej 

- znaczący stopień bezrobocia, brak perspektyw i dodatkowych 
źródeł dochodów 

- brak ciekawych ofert spędzania wolnego czasu dla mieszkańców 

- działały jedynie 2 zespoły ludowe: „Bielinianki” i „Małe Bielinianki” 

- z organizacji pozarządowych, prócz ochotniczych straży pożarnych, 
działało tylko Towarzystwo Przyjaciół Bielin  
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Województwo świętokrzyskie 

  
Samorząd zainicjował szereg przedsięwzięć mających  
na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców zarówno  

w zakresie rozwoju lokalnej infrastruktury,  
 jak i  kapitału ludzkiego  

(rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie 
aktywności społecznej, podwyższanie kompetencji 
mieszkańców oraz pobudzanie przedsiębiorczości) 



Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

 
 
Lata 2006-2013 to czas intensywnych zmian i niwelowania  
braków w infrastrukturze technicznej.  
 

Efekty (z)realizowanych przedsięwzięć: 
 

- poziom zwodociągowania – 100%, skanalizowania – 63% 

- przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 753 przebiegającej 
przez teren gminy Bieliny, nowe nawierzchnie dróg powiatowych, 
zmodernizowane odcinki dróg gminnych, przepusty i chodniki  

-   2 obiekty sportowe powstałe w ramach Program Rządowego 
„Moje boisko – Orlik 2012” oraz 3 boiska wielofunkcyjne (obecnie 2 
kolejne w budowie) 

- zagospodarowane centra miejscowości, place zabaw i strefy 
rekreacji 

- zmodernizowane budynki użyteczności publicznej, parkingi  

- nowa baza turystyczna i okołoturystyczna 
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Województwo świętokrzyskie 

 

 

W roku 2006… 
Powstało Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”.  
W ramach jego działalności ze środków dostępnych w II Schemacie 
Pilotażowego Programu Leader+ została opracowana koncepcja budowy  
Osady Średniowiecznej (Wioski Słowiańskiej) w Hucie Szklanej. 

 
Gmina Bieliny w naborze fiszek projektowych złożyła koncepcję 
realizacji projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich 
wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża” mającego na celu 
zagospodarowanie turystyczne terenu, powstanie nowej atrakcji 
turystycznej, schroniska młodzieżowego oraz centrum aktywności 
lokalnej w miejscowości gminnej. 

 

Projekt wpisany na listę projektów kluczowych w ramach RPO Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 
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Województwo świętokrzyskie 

 Główne założenia projektu 
 

 Święty Krzyż i Świętokrzyski Park Narodowy są 
najbardziej rozpoznawalną marką turystyczną 
województwa świętokrzyskiego.  

 
 Rozwój Gminy Bieliny jest nierozerwalnie związany 

z tym niezwykłym Miejscem Mocy. 
 
 Święty Krzyż w projekcie jest inspiracją i 

stymulatorem działań kreujących nowe atrakcje 
turystyczne regionu. 
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Województwo świętokrzyskie 

 
Komponenty projektu: 

* restauracja północnej i wschodniej  

  fasady klasztoru na Świętym Krzyżu 
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 • zagospodarowanie terenu parkingu  

    w Hucie Szklanej 
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Województwo świętokrzyskie 

 * budowa Osady Średniowiecznej 
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Województwo świętokrzyskie 

 • stworzenie schroniska młodzieżowego  

wraz z polem namiotowym w Hucie Starej 
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Województwo świętokrzyskie 

 • budowa centrum aktywności lokalnej   

   w Bielinach 
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 * budowa zagrody chłopskiej w Kakoninie 
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Województwo świętokrzyskie 

 

 Projekt pozwala wypełnić lukę w zakresie oferty 
turystyczno–edukacyjno–rekreacyjnej, promującej i 
upowszechniającej region świętokrzyski przy naturalnym 
połączeniu dziedzictwa historycznego z nowoczesnością, 
aktualnymi potrzebami mieszkańców i turystów.  

 Pełni funkcję komplementarną wobec walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego. Wzbogaca ofertę turystyczną gminy Bieliny     
i Klasztoru na Świętym Krzyżu. Zwiększa atrakcyjność 
regionu oraz pobudza rozwój ekonomiczny województwa 
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Województwo świętokrzyskie 

 
 Projekt znacząco wpłynął na rozwój gospodarczy gminy Bieliny. Po 

trzech latach funkcjonowania Osady widoczna jest tendencja wzrostu 
ruchu turystycznego i korzystania z oferty turystycznej powstałej w 
efekcie realizacji projektu „Centrum Tradycji…”. Turyści przybywający 
na Święty Krzyż korzystają z oferty Centrum…, dlatego też realizacja 
przedsięwzięć w ramach projektu dała ogromną szansę propagowania i 
upowszechnia kultury, tradycji, obrzędowości wśród ogromnej liczby 
turystów z całej Polski, a nawet zagranicy. W roku 2013 ogólny ruch 
turystyczny w gminie wyniósł ponad 162 tys. osób, z czego z oferty 
Centrum Tradycji skorzystało 23 971 osób (dane z ewidencji Centrum 
Tradycji zarządzającym m.in. Osadą i w H. Szklanej).  

 Dzięki znacznemu wzrostowi ruchu turystycznego, średnie miesięczne 
zatrudnienie w powstałych obiektach i instytucjach wyniosło: w 2012 – 
11,04 etatu, w 2013 – 16,5 etatu. 
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Województwo świętokrzyskie 

 
Obecnie trwa realizacja II etapu projektu 

„Centrum Tradycji i Turystyki…” 
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Realizacji zadań inwestycyjnych towarzyszą 
przedsięwzięcia wspierające rozwój kapitału ludzkiego 

w oparciu o zasoby lokalne, przede wszystkim 
dziedzictwo kulturowe i historyczne  

Gór Świętokrzyskich. 
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Województwo świętokrzyskie 

 Od roku 2007 Gmina Bieliny wraz z jednostkami organizacyjnymi i 

organizacjami pozarządowymi kilkadziesiąt projektów i przedsięwzięć o 

charakterze infrastrukturalnym oraz z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, 

dzięki którym poprawiają się warunki życia i funkcjonowania 

mieszkańców.  

Dzięki staraniom samorządu oraz animowaniu życia społecznego 

udało się pozyskać ponad 53 mln zł, w tym ponad 32 mln na 

działania inwestycyjne oraz ok. 21,6 mln na działania „miękkie”. 

 

Samorząd pozyskuje i wykorzystuje środki zewnętrzne w sposób 

racjonalny i odpowiadający na realne potrzeby lokalnej społeczności, toteż 

ich wydatkowanie jest zasadne i rozsądne. W obliczu nowej perspektywy 

finansowej planuje również nowe przedsięwzięcia i zadania. 
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Aktywność społeczna rozkwita i ujawnia drzemiący 

w mieszkańcach, olbrzymi potencjał. 
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Województwo świętokrzyskie 

 

 

W roku 2006… 
Grupa nieformalna „Generator pomysłów” skupiająca bielińską młodzież 
zrealizowała projekt pn. „Gmina Bieliny – nasze miejsca mocy” 
(samorząd udzielił osobowości prawnej i był instytucją wspierającą).  

Przedsięwzięcie opierało się na wykorzystaniu bogactw regionu – 
dziedzictwa kulturowego, tradycji, podań i legend świętokrzyskich. 

                               

                                   Tak powstał produkt turystyczny  
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Inicjatorami działań był samorząd, który mocno 
wsparł rozwój sektora społecznego gminy  

i podjął działania zmierzające do uczynienia  
go równym partnerem w kreowaniu i wdrażaniu 

lokalnej polityki rozwoju 
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Bielińska społeczność w atrakcyjny sposób  
wykorzystuje efekty wdrażania podejmowanych inicjatyw.  
Generuje również nowe pomysły, które przy wsparciu 
samorządu udaje się realizować. 
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Bogactwo kultury i tradycji, jakim obdarzona jest ziemia świętokrzyska, 
zwłaszcza leżąca u stóp Świętego Krzyża gmina Bieliny, stało się inspiracją  

i niezmierzonym polem do działania dla aktywności jej mieszkańców. 
Dodatkowo potrafią oni wykorzystać te atuty jako walor turystyczny,  

co przyczynia się do prężnego rozwoju tej gałęzi gospodarki.   
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 Co udało się osiągnąć? 
 

- w gminie Bieliny prężnie działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich  
(wszystkie powstały po roku 2006) 
 
- funkcjonują ludowe zespoły śpiewacze – dziecięce i dorosłych, kapele 
oraz chór 
 
- kilkanaście organizacji pozarządowych oraz grupy nieformalne działają 
na rzecz rozwoju lokalnego, pielęgnowania historii i kultury, a także 
umiejętności, talentów i pasji (realizują szereg zadań publicznych 
zlecanych przez samorząd) 
  
- samorządowe instytucje kultury we współpracy z sektorem 
pozarządowym organizują rokrocznie szereg wydarzeń o charakterze 
kulturowym, turystycznym i sportowym 
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Dzięki wdrażanym działaniom kreowane  
i utrwalane są pozytywne wzorce  
wśród młodej generacji Bielinian  

– zaangażowanie w sprawy „małej Ojczyzny”,  
dumy z przynależności kulturowej i patriotyzm lokalny. 
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Dotychczasowe osiągnięcia Gminy Bieliny w wielu 
sferach działalności to zasługa grona zaangażowanych  

i oddanych sprawom społecznym ludzi,  
bowiem tak złożone procesy i wielopłaszczyznowość 

działania wymaga ścisłej kooperacji  
i wzajemnego wsparcia.  

 
To współpraca w szeroko pojętym znaczeniu przyczynia 

się do efektywnego działania, dającego olbrzymią 
satysfakcję  i jest źródłem motywacji do podejmowania 

kolejnych wyzwań.  
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Nieustanny dialog społeczny przyczynia się  
do aktualnego diagnozowania potrzeb mieszkańców.  

 
Częste spotkania, rozmowy i konfrontacje                             

z przedstawicielami różnych grup społecznych pozwalają 
na bieżące monitorowanie i weryfikację słuszności 

podejmowanych inicjatyw.  
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   Współpraca samorządu i mieszkańców  
tworzy synergię - wzmacnianie zasobów 

wszystkich partnerów. 
    

Dzięki podejmowanym inicjatywom i nadaniu 
odpowiednich kierunków działania i rozwoju,  

Gmina Bieliny w ciągu ostatnich kilku lat  
stała się miejscem, w którym żyje się coraz lepiej,  

a co najważniejsze – jest postrzegana jako  
kolebka społecznej aktywności. 
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 Najważniejsze sukcesy Gminy 
- „Świętokrzyska Victoria 2009” – zwycięstwo w konkursie 

organizowanym przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego promującym najaktywniejsze samorządy 

- Laur Świętokrzyski w kategorii Gmina Roku 2008 – 
zwycięstwo w III edycji Nagrody Wojewody 
Świętokrzyskiego „Laur Świętokrzyski 2008” 

- Specjalne wyróżnienie dla produktu turystycznego „Kraina 
Legend Świętokrzyskich” wdrażanego przez Gminę w 
europejskim finale Europejskich Nagród Przedsiębiorczości 
2008/2009 w maju 2009 r. w Pradze (tylko dwa projekty z 
Polski).  
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- Statuetka Wędrowca Świętokrzyskiego dla Gminy Bieliny 

(2008) oraz 

- Statuetka Superwędrowca Świętokrzyskiego (2012) 
przyznana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za 
działania na rzecz rozwoju turystyki  

- Wyróżnienie w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 
2011 – usługi społeczne" w kategorii Kultura (2011) 

- Wyróżnienie w V edycji ogólnopolskiego konkursu 
Dorocznych Nagród Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej przyznawanych za budowanie demokracji lokalnej 
przez lokalne inicjatywy kulturalne w latach 2010/2011 
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 - Gmina Bieliny wśród piętnastu najlepszych gmin w kraju, 
a Sławomir Kopacz jednym z piętnastu najlepszych 
wójtów w Polsce w ogólnopolskim rankingu "Perły 
Samorządu 2012” 

- Gmina Bieliny jako jedna z trzech w kraju i jedyna z woj. 
świętokrzyskiego wyróżniona w ogólnopolskim konkursie 
"Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” (2013) 

- Tytuł Lidera Aktywności Obywatelskiej dla Gminy 
Bieliny i Wójta Sławomira Kopacza (2013) 

- Świętokrzyska Nagroda Kultury dla Gminy Bieliny (2013) 

- Nominacja w plebiscycie „Świętokrzyska Victoria”  

    w kategorii Samorządność (2014) 



Gmina Bieliny 

Województwo świętokrzyskie 

  

Ostatni z największych sukcesów… 

 

Projekt Centrum Tradycji i Turystyki  
Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją 

zabytków Świętego Krzyża – etap I  
zwyciężył w ogólnopolskim konkursie  

"Ale się zmieniło!” 
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Dziękuję za uwagę. 
 

Sławomir Kopacz 

Wójt Gminy Bieliny 

bieliny@bieliny.pl 

www.bieliny.pl 

www.osadasredniowieczna.eu 


