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Podstawowe pojęcia 

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) – działanie 

skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego 

celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym 

obszary zmieniają swoją funkcję. 

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) - wieloletni, interdyscyplinarny, zintegrowany 

program operacyjny bazujący na współpracy różnych podmiotów podczas przygotowania, 

opracowania i realizacji. Określenie prawidłowych kierunków działań w LPR, stanowi 

podstawę do pozyskania środków z funduszy europejskich ( w niniejszym dokumencie 

Lokalny Program Rewitalizacji często nazywany jest skrótowo Programem Rewitalizacji ). 

 

Obszar programu rewitalizacji - teren, dla którego opracowuje się i realizuje Lokalny 

Program Rewitalizacji, obejmujący całość lub część terenu znajdującego się w stanie 

kryzysowym. 
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Wstęp 

 

Rewitalizacja 

W niniejszym Programie jako definicję „Rewitalizacji” przyjęto: złożony długofalowy 

proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, które przeprowadzone 

zostaną w zaniedbanej części centrum miejscowości Szydłów, która stanowi jednocześnie 

centrum gminy. 

Proces ten ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców (nie tylko 

miejscowości Szydłów – również całej gminy), przywrócenia ładu przestrzennego, a także do 

ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych na obszarze poddanym 

rewitalizacji, a w dłuższej perspektywie ma być instrumentem tworzenia MARKI 

SZYDŁÓW. 

Rewitalizacja ma wspierać wieloaspektowy rozwój lokalny poprzez wspieranie miejscowych 

inicjatyw z zakresu infrastruktury technicznej, turystycznej, kulturalnej i społecznej, a także 

infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu (przedsiębiorczości na obszarze 

rewitalizowanym). By tak się stało konieczna jest czynna współpraca Partnerów LPR -  

publicznych (gmina, sołectwa), organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych –

przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz dla pobudzenia potencjału 

przedsiębiorczości w obszarze rewitalizowanym. 

Rewitalizacja koncentruje swe działania w trzech obszarach: 

rozwój gospodarczy - tworzenie nowych miejsc pracy, rozpowszechnianie aktywności 

gospodarczej, „pobudzenie” przedsiębiorczości wśród mieszkańców,  

rozwój społeczny - zapobieganie patologiom społecznym (przestępczości, marginalizacji, 

wykluczeniom), 

rozwój infrastrukturalno - przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez 

remonty, modernizację, konserwację zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej oraz 

poprawa środowiska naturalnego. 

 

LSR jako instrument budowy marki SZYDŁÓW 

Lokalny Program Rewitalizacji stanowi strategię tworzenia wizerunku marki SZYDŁÓW. 

Aby mówić o stworzeniu marki SZYDŁÓW należy zdefiniować w jaki sposób będziemy 

rozumieć pojęcie „marki” i jakie elementy ją tworzą. 
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Marka rozumiana jest - w niniejszym opracowaniu - zgodnie ze sformułowaną przez 

American Marketing Association definicją „marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór, 

rysunek lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich 

grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji”. W szerszym kontekście markę można 

rozpatrywać pod kątem kilku znaczeń symbolicznych, które mogą albo występować  

w komplecie - w przypadku tzw. marki głębokiej lub w węższej liczbie - przy tzw. marce 

płytkiej: 

a) atrybutów- pewnych właściwości marki, jej cech, jak np. trwałość, niezawodność, wygoda; 

b) korzyści- cechy marki w kontekście spojrzenia konsumenta (w przypadku Szydłowa 

przede wszystkim turysty); mogą mieć podłoże funkcjonalne i emocjonalne; 

c) wartości- przekazywane przez „twórców” marki, zbieżne z oczekiwaniami i priorytetami 

odbiorcy, np. historia Szydłowa. 

d) kultury - kojarzonej zwykle z kulturą użytkową i produkcyjną, co często ma związek 

z regionem/krajem pochodzenia, np. niemiecka solidność; 

e) osobowości - marka może sugerować pewne cechy charakteru, np. znanej osobistości; 

f) użytkownika - marka sugeruje klienta kupującego i użytkującego produkt, który respektuje 

wartości, osobowość i kulturę produktu. 

Najtrwalszymi wyróżnikami marki są jej wartości, kultura i osobowość, które definiują istotę 

marki. Cechy te składają się na wizerunek marki, związany z jej świadomością, przez którą 

rozumie się to wszystko co odczuwają i myślą o niej w jakimś czasie uczestnicy rynku (dla 

nas turyści). Marka składa się m.in. z elementów funkcjonalnych, nazywanych także 

materialnymi, realnymi, rzeczywistymi. Należą do nich przykładowo: wymiary, ciężar, 

odporność na zużycie, zdolność do wykonywania określonych operacji, wydajność, 

niezawodność, jakość oferty turystycznej itp. Obszar tych elementów bywa też 

określany mianem jakości funkcjonalnej. Pomijając semantyczne spory o trafność 

takiego czy innego nazewnictwa, nietrudno zrozumieć, co się składa na treść 

omawianego obszaru. W przypadku marki SZYDŁÓW będą to: możliwość noclegu, 

skosztowania posiłku - potraw regionalnych i lokalnych, oferta spędzenia wolnego 

czasu w sposób aktywny. Znakomita większość marek oferuje jednak coś więcej niż 

tylko zestaw określonych elementów funkcjonalnych. Istnieją także elementy 

wirtualne, niematerialne, niemożliwe do dotknięcia, generowane w umysłach 

jednostek. Inaczej mówiąc, chodzi tu o różnego rodzaju emocje, fascynacje i poglądy 

na takie czy inne atrybuty marki (dla nas to: przebywanie, obcowanie z historią, 

„bycia” właśnie w Szydłowie). W opiniach konsumentów użytkowanie określonej 
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marki może zaświadczać o otwartości wobec świata, poziomie cywilizacji i kultury, 

postępowości lub konserwatyzmie, być wskaźnikiem przynależności do pewnych grup 

społecznych, życiowego powodzenia, rysem charakteru, znamieniem epoki itd. Nie jest 

przy tym istotne, czy świadectwo płynące z marki jest oparte na realnych zależnościach 

przyczynowo-skutkowych, czy też należałoby je zakwalifikować do świata mitów. 

Wszelkie mity wywierają bowiem realny wpływ na rzeczywistość, a sięganie do nich 

było i jest ważnym narzędziem motywowania oraz manipulowania ludźmi. 

Marka SZYDŁÓW jest budowana w oparciu o rzeczy materialne:  

-fortyfikacje (mury obronne wraz z Bramą Krakowską),  

- synagoga,  

- kościoły (pw. św. Władysława, Kościół Wszystkich Świętych, Kościół i szpital św. Ducha),  

- dzwonnica,  

- ruiny wikarówki,  

- skarbczyk, 

- relikt Bramy Opatowskiej,  

i elementy niematerialne – jak np. historia Szydłowa (zwłaszcza jego duże znaczenie 

w wiekach średnich). Dzięki realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie 

tworzony spójny wizerunek marki SZYDŁÓW. Turysta zamykając oczy i słysząc słowo 

„Szydłów” będzie miał skojarzenia z fortyfikacjami, jego historią, miejscem „wartym 

zobaczenia”. Szydłów jako jedno z trzech miejsc w Polsce aspiruje do porównywania go 

z francuskim miastem Carcassonne. Miejscowość ta jest znaczącym miejscem uprawy 

winorośli (położone we Francji w prowincji Langwedocji przy drodze łączącej Pireneje 

z Masywem Centralnym). Jednak większą część dochodów miasto uzyskuje dzięki ruchowi 

turystycznemu związanemu z fortyfikacjami. Carcassonne odwiedza corocznie około  

3 miliony turystów. Czy Szydłów ma takie możliwości? Wszystko zależy od umiejętnego 

stworzenia wizerunku marki SZYDŁÓW. To co istotne, na co należy zwrócić uwagę przy 

budowaniu marki, rola elementów funkcjonalnych z czasem staje się wyraźnie 

drugoplanowa, chociaż stanowią one zawsze korzenie czy bazę umożliwiającą rozwój 

elementów wirtualnych. Turyści przyjeżdżający do Szydłowa nie będą rozpatrywać 

jedynie jego walorów użytkowych — nie będą go traktować jako miejsca do noclegu 

„tylko przejazdem”, ale jako miejsce, gdzie można spędzić ciekawie czas i jako miejsce 

wypadowe do zwiedzania całego regionu. Mityczna marka wytwarza bowiem zjawisko, 

które J. Koch nazywa „iluzoryczną istotą marki”. Konsumenci takich marek nabywają 
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nie tyle realne korzyści, ile różne satysfakcje psychiczne, które można by streścić jako 

świadomość i świadectwo przynależności do pewnej elity.  

 

Obszar Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Szydłów jest miejscowością niezwykłą i unikatową w skali nie tylko regionu, ale także kraju 

ze względu na unikatowy układ urbanistyczny całej miejscowości z Rynkiem 

i rozplanowaniem ulic, placów, z zachowanymi, licznymi autentycznymi „świadkami” 

przeszłości, głównie architektonicznymi - kościołami, synagogą, cmentarzem, 

czterokilometrowym obwodem średniowiecznych murów z bramami i furtami.  

 
Źródło: Koncepcja Zagospodarowania Rynku w Szydłowie 
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Fot.1 - Szydłów „z lotu ptaka” 

Źródło: Oficjalna strona internetowa gminy Szydłów 

 

Dlatego właśnie ten obszar postanowiono uznać za obszar rewitalizowany. Powierzchnia 

płyty Rynku wykazuje znaczne zniszczenia spowodowane wieloletnią eksploatacją przy braku 

jej odnowy. W efekcie Rynek jest zaniedbany i nie spełnia standardów centrum 

„zabytkowego miasteczka”. A jeśli ma spełnić się wizja rozwoju Szydłowa, rozwoju MARKI 

SZYDŁÓW to potrzebne jest szereg skoordynowanych działań mających zrealizować tę 

wizję. Rewitalizacja Rynku, odbudowa murów miejskich z renowacją Bramy Krakowskiej  

i rekonstrukcją krenelażu, pozwoli Szydłowowi odzyskać dawny blask i nada określeniu 

„polskie Carcassone” właściwe znaczenie.  
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Fot.2 - Mury obronne od strony zachodniej 

Źródło: Oficjalna strona internetowa gminy Szydłów 

 

 
Fot.3 - Brama Krakowska 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Gminy Szydłów 
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Struktura Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007-2015 podzielony 

został na następujące części: 

• część diagnostyczną (opis stanu istniejącego na obszarze planowanym  

do rewitalizacji, obejmuje aspekty społeczne, ekonomiczne, infrastrukturalne, 

środowiskowe, zawierające skwantyfikowane dane wraz z elementami ich analizy 

oraz identyfikację problemów, występujących na obszarze, wymagającym 

rewitalizacji, analizę SWOT),  

• opis celów, które zostaną osiągnięte w wyniku zrealizowania lokalnego programu 

rewitalizacji w kontekście urbanistycznym, infrastrukturalnym, społecznym, 

środowiskowym oraz ekonomicznym. Warto zaznaczyć, iż monitorowaniu właściwej 

realizacji celów służą skwantyfikowane wskaźniki /opisane w dalszej części 

opracowania/. LPR ma jasno wyznaczone ramy czasowe /lata 2007-2015/ oraz 

uwzględnia: 

- poszczególne etapy prowadzenia działań rewitalizacyjnych,  

- wyraźne wyznaczenie obszaru rewitalizowanego,  

- przyszłe funkcje obszaru rewitalizowanego. 

 
Fot.4 – Synagoga w Szydłowie – widok od północnego Zachodu 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Gminy Szydłów 

 

• opis przedsięwzięć, które zostaną podjęte w celu realizacji LPR. Uwzględniono nie 

tylko inwestycje i inicjatywy planowane przez JST, ale również przez inne podmioty, 
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w tym również prywatne – partnerów projektu rewitalizacyjnego. Istotną częścią opisu 

przedsięwzięć jest plan finansowy tychże przedsięwzięć wraz ze wskazaniem ich 

źródeł finansowania /budżet gminy, środki prywatne, programy pomocowe UE, itp./. 

• informacje na temat: 

- instytucji koordynującej prowadzenie działań rewitalizacyjnych oraz zasad włączania 

partnerów publicznych i prywatnych w projekty rewitalizacyjne, 

- metod i harmonogramu monitorowania realizacji LPR, jak również procedur 

aktualizacji dokumentu.   

 

Podstawowym narzędziem służącym realizacji przyjętych działań w ramach Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miejscowości Szydłów są środki z Funduszy UE rozdysponowywane 

w ramach różnych programów pomocowych. Podstawowym funduszem pomocowym jest 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w jego ramach: Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Świętokrzyskiego; działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast.  

 

Metodologia Opracowania 

Od samego początku przyjęto zasadę, że tworzony dokument ma być przede wszystkim 

dokumentem dla mieszkańców. Dlatego właśnie proces jego tworzenia nie mógł się odbyć 

bez ich udziału. Ponieważ osoby na co dzień zamieszkujące dany teren wiedzą, co dla nich 

będzie najlepszym rozwiązaniem, jakie są problemy na nim występujące 

 i wreszcie na jakie potrzeby należy najszybciej odpowiedzieć. Opracowanie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji ma służyć jako narzędzie umożliwiające przygotowanie  

oraz wdrażanie konkretnych działań rewitalizacji w kontekście ogólnym danego obszaru  

jak i długofalowej perspektywie. Program nie może być zatem zamkniętym dokumentem, 

musi być na bieżąco dostosowywany do nowych wymagań i aktualizowany. Do monitoringu 

potrzeb wykorzystano szerokie konsultacje społeczne, których celem było także zapoznanie 

społeczności lokalnej z problematyką rewitalizacji. Jednocześnie określono główne problemy 

Szydłowa oraz wspólnie wypracowano pomysły ich rozwiązania. 

Proces tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miał od samego początku szeroki 

charakter społeczny i przebiegał wg. następującego harmonogramu: 

1. Spotkanie z władzami miejscowości i gminy (Wójt, Sołtys, Przewodniczący Rady 

Gminy, przedstawiciele Rady Sołeckiej). 
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Fot.5 -  Spotkanie z władzami miejscowości na temat celów LPR – Szydłów 26 VIII 2008 r. 

 Na zdjęciu od lewej Janusz Machnik – pracownik Urzędu Gminy oraz   

Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów 

fot. InicjatywaLokalna.pl 

 

• omówienie problematyki i celów Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

omówienie aktualnego stanu miejscowości, określenie ram czasowych, zadań  

i kosztów; 

• wybranie osoby do kontaktu podczas tworzenia LPR. 

2. Analiza zgromadzonych danych, prace nad tworzeniem Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. 

3. Spotkanie robocze w danej miejscowości z członkami stowarzyszeń, kierownikami 

jednostek samorządowych, przedsiębiorcami, aktywnymi mieszkańcami. 
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Fot. 6 Spotkanie mające na celu wypracowanie zasięgu obszaru rewitalizowanego –  

Szydłów 2 IX 2008r. 

Na zdjęciu od lewej: Paweł Walczyszyn – Dyrektor Generalny Konsorcjum „InicjatywaLokalna.pl”;  

Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów; Marek Szczepanik – Dyrektor Departamentu Funduszy 

Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Władysław Markulis – Architekt opracowujący 

 „Koncepcję Zagospodarowania Rynku w Szydłowie”  

fot. InicjatywaLokalna.pl 
 

• Prezentacja informacji na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji 

(wyjaśnienie charakteru, obszaru, potrzeb przeprowadzenia rewitalizacji); 

• Warsztaty – analiza potrzeb obszaru we współudziale obecnych na spotkaniu; 

• Przedstawienie okresu realizacji, kosztorysu, harmonogramu; 

• Przeprowadzenie ankiety podsumowującej. 

4. Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. 

• Umieszczenie uwag ze spotkania roboczego. 

5. Spotkanie otwarte z przedstawicielami władz miejscowości i gminy, członkami 

stowarzyszeń, przedsiębiorcami, zainteresowanymi  mieszkańcami i innymi. 

• Warsztaty – prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji;  

• Dyskusja. 

6. Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji na Sesji Rady Gminy wraz  

z podjęciem uchwały przez Radę.  



Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007 - 2015 

   16z87 

Zaproponowany i wykonany w ten sposób proces tworzenia LPR daje wysokie 

prawdopodobieństwo, że rozwiązania, które zostały w nim zapisane są właściwe i przyczynią 

się wydatnie do rozwoju nie tylko obszaru rewitalizowanego, ale całej miejscowości i gminy. 

Przy opracowywaniu programu wykorzystano następujące opracowania  

i dokumenty: 

• „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2003 – 2015”; 

• „Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Szydłów”; 

•  „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłów z dnia  

25 III 2008 r.” 

• „Koncepcja Rewaloryzacji Południowo – Zachodniej Części Murów Miejskich 

w Szydłowie”; 

• „Koncepcja Zagospodarowania Rynku w Szydłowie”; 

• „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata  

2000 – 2015”. 

 

 
Fot.7 -  Spotkanie informacyjne  z władzami gminy i  miejscowości  – Szydłów 26 VIII 2008 r. 

 Na zdjęciu od lewej: Paweł Walczyszyn – Dyrektor Generalny Konsorcjum „InicjatywaLokalna.pl”;  

Katarzyna Krawczyk – pracownik   Konsorcjum „InicjatywaLokalna.pl”; Janusz Machnik – pracownik  

UG w Szydłowie; Jan Klamczyński – Wójt Gminy Szydłów 

fot. InicjatywaLokalna.pl 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007 - 2015 

   17z87 

Cel główny i cele szczegółowe LPR  

Głównym i najważniejszym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości 

Szydłów do osiągnięcia w perspektywie roku 2015 jest wzrost atrakcyjności turystycznej, 

dzięki wykorzystaniu  i zagospodarowaniu unikatowych zabytków oraz rozwój 

gospodarczy i społeczny miejscowości Szydłów przy uwzględnieniu potencjału 

dziedzictwa historycznego i kulturowego. W wyniku realizacji celu głównego jest szansa na 

stworzenie MARKI SZYDŁOWA.  

Aby osiągnąć cel główny należy zrealizować w obszarze rewitalizowanym następujące cele 

cząstkowe:  

1. Kompleksowo odnowić i zagospodarować istniejące zabytki. 

2. Zrekonstruować unikatowy układ średniowiecznych murów. 

3. Nadać Rynkowi miejscowości nowy wygląd dzięki wymianie nawierzchni i budowie 

kanalizacji. 

4. Wspierać działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości (zwłaszcza w zakresie 

turystyki). 

5. Podnieść poziom integracji mieszkańców dzięki odpowiednio motywowanym 

działaniom prospołecznym i współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

Realizacji powyższych celów służą działania (omówione w dalszej części opracowania), które 

są względem siebie komplementarne – jedno zadanie potrzebuje drugiego aby osiągnąć 

zamierzone cele. Projekty wymienione do realizacji mają pozytywny wpływ na polityki 

horyzontalne Unii Europejskiej – politykę zatrudnienia, politykę równych szans, politykę 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego, politykę ochrony środowiska, zrównoważony rozwój 

województwa.  

 

Czas i etapy realizacji LPR 

Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowości Szydłów został przygotowany na lata 2007 – 

2015, a jego realizacja została podzielona na trzy etapy.  

 W pierwszym (przewidzianym na lata 2008 – 2011) realizowane będą prace związane 

z: budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej rynku, wymianą sieci wodociągowej rynku, 

przebudową dróg obrzeżnych Rynku (ul. Kazimierza Wielkiego, Łokietka i Targowej), 

przebudową Rynku, przebudową placu przed synagogą, odbudową i rekonstrukcją muru 

miejskiego, odbudową i rekonstrukcją Bramy Krakowskiej, zagospodarowaniem  
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i ukształtowaniem otoczenia murów (ścieżki, oświetlenie, punkty widokowe, komunikacja 

wizualna).   

Drugi etap obejmował będzie zaplanowany na lata 2012 – 2013 i w jego ramach 

prowadzone będą prace związane z odbudową synagogi, kompleksowym remontem budynku 

dawnego „Ratusza” oraz pracami remontowymi poszczególnych dróg znajdujących się na 

terenie rewitalizowanym.  

Trzeci etap realizacji LPR, który planowany jest na lata 2014 - 2015 uwzględnia 

następujące zadania inwestycyjne: remont dróg gminnych znajdujących się na obszarze 

rewitalizowanym. Dodatkowo będą prowadzone działania w sferze gospodarczej  

i społecznej. 

 

Znaczenie zadań wymienionych w LPR dla rozwoju miejscowości i Gminy Szydłów  

Lokalny Program Rewitalizacji to kompleksowy dokument strategiczny niezbędny do 

ubiegania się przez Gminę Szydłów o środki pochodzące z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, działanie 6.2 

„Rewitalizacja małych miast”. Niniejsze opracowanie stanowi, prócz studium wykonalności 

planowanych zadań, wymagany załącznik do wniosku składanego do Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach. Dokument stanowi także realne narzędzie dla władz Gminy  

 i mieszkańców do wykorzystania przy planowaniu i wdrażaniu konkretnych działań 

 w obrębie obszaru rewitalizowanego (zgodnie z zasadami przyjętymi przy opracowywaniu  

i realizacji LPR) . Szansę na jego realizację wzrastają dzięki zaangażowaniu w jego tworzenie 

i wdrażania Partnerów LPR, czyli stowarzyszeń oraz przedsiębiorców zainteresowanych 

rewitalizacją miejscowości Szydłów. Już na etapie opracowywania LPR byli oni włączeni  

w proces jego przygotowywania (ankieta, spotkanie robocze, zebrania wiejskie, indywidualne 

rozmowy z mieszkańcami, itp.).  

Obszar rewitalizacji stanie się miejscem rekreacji dla okolicznych mieszkańców oraz 

turystów spędzających czas w Szydłowie, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności całej 

miejscowości, jak również poprawi funkcjonowanie istniejących podmiotów gospodarczych  

i stworzy korzystniejsze warunki dla potencjalnych inwestorów. Dzięki temu zwiększy się 

jakość życia mieszkańców i tym samym wzrośnie aktywizacja społeczno-gospodarcza  

w całym rejonie oddziaływania miejscowości. 

Proces rewitalizacji przyczyni się do korzystnych zmian infrastruktury oraz wzrostu 

tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców, co jest szczególnie ważne w kontekście 

integracji europejskiej. Dlatego włączenie społeczności lokalnej oraz stowarzyszeń 
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w tworzenie i realizację programu rewitalizacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na wzrost 

aktywności obywatelskiej i zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne miejscowości. 

LPR a zrównoważony rozwój regionu  

Zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku” jedną z zasad 

na której opiera się rozwój regionu jest jego zrównoważony rozwój. Koncepcja ta ma na celu 

„(…) zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności 

regionu (zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń) uwzględnia zachowania 

równowagi przyrodniczej i równoważenie szans w dostępie do środowiska oraz trwałość 

podstawowych procesów przyrodniczych; oznacza ona potrzebę preferowania i wzmacniania 

takich procesów rozwoju, które będą przyczyniały się do ograniczenia zużycia zasobów  

w ogóle, a nieodnawialnych w szczególności oraz minimalizowania wytwarzania odpadów  

i zanieczyszczeń” (s. 73). Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata  

2007 - 2015 całkowicie wpisuje się w w/w koncepcję. Realizacja przyjętych założeń procesu 

rewitalizacji ma duży wpływ na zrównoważony rozwój województwa świętokrzyskiego, 

gdzie jednym z celów jest kształtowanie ładu przestrzennego w zagospodarowaniu centrów 

gmin oraz poprawa ich wizerunku, co warunkuje efekt w postaci lepszego wizerunku obszaru 

rewitalizowanego, jak i województwa świętokrzyskiego.  

Szydłów może stać się, dzięki realizacji LPR piękną wizytówką województwa 

świętokrzyskiego, która będzie odwiedzana corocznie przez rzesze turystów. Unikatowy 

układ urbanistyczny oraz nagromadzenie w jednym miejscu tak wielu cennych historycznie 

budynków to ogromna szansa dla całego regionu. Odpowiednio zaplanowane na terenie 

miejscowości działania pozwolą przyjezdnym postrzegać całe województwo poprzez pryzmat 

Szydłowa – miejsca, w którym historia styka się z teraźniejszością, a średniowieczne mury 

szepczą cicho o historii, której były świadkiem. 
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I Charakterystyka obecnej sytuacji w centrum gminy 

 

Legenda 

  

Zbój ów zwał się Szydło i był hersztem bandy napadającej na przejeżdżające karawany 

kupców i innych podróżnych. Prowadzący przez tutejsze lasy trakt uchodził za niebezpieczny 

przez owego zbója właśnie. Rabował on wiezione przez podróżnych kosztowności, które 

następnie ukrywał w miejscowych jaskiniach. Aż pewnego razu banda Szydły napadła na 

orszak królewski i wywiązała się walka pomiędzy zbójami i wojami króla. Władca klęknął na 

pobliskim wzgórzu i począł się modlić. Obiecał, że gdy Bóg da zwycięstwo, w miejscu gdzie 

klęczy wybuduje kościół. Tak też się stało. Zbójów wybito a schwytany Szydło wskazał 

jaskinię gdzie ukrywał zrabowane skarby. Król nakazał za owe kosztowności wybudować 

kościół i założyć osadę, którą od imienia zbója Szydłowem nazwano. 

 

Historia 

Pierwsza pisemna wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1119 r. - miejscowość figuruje jako 

własność książąt krakowskich. W dokumencie z 1191 r. czytamy, iż mieszkańcy Szydłowa 

zobowiązani są do dziesięciny na rzecz kolegiaty sandomierskiej. Jan Długosz wzmiankuje 

 o Szydłowie w kontekście najazdu Tatarów: w 1241 r. wojska małopolskie stoczyły bitwę  

z Tatarami "we wsi Chmielnik pod miasteczkiem Szydłów". Świadczy to o tym, iż już na 

początku XIII w. Szydłów uważany był za osadę miejską. 1 lipca 1329 r. Władysław Łokietek 

nadaje dla Szydłowa przywilej lokacyjny oraz prawo średzkie. Od tego momentu rozpoczyna 

się dynamiczny rozwój miasta. W połowie XIV wieku król Kazimierz Wielki otacza miasto 

murami obronnymi, rezydencję królewską przekształca w warowny zamek i wznosi okazały 

kościół. Tym samym miasto staje się jedną z warowni strzegących Małopolski. Dostać się 

można do miasta jedną z trzech pobudowanych bram: Krakowską, Opatowską i Wodną. 

Gospodarczemu ożywieniu miasta sprzyjała częsta obecność dworu królewskiego oraz fakt,  

iż stał się on siedzibą starostwa niegrodowego. 
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Panorama Szydłowa od strony południowo-zachodniej. 

Rycina z czasopisma "Kłosy", 1869 r. 
 

Prawdopodobnie na początku XV wieku powstają pierwsze cechy rzemieślników 

wytwarzających wszelkiego rodzaju dobra na potrzeby rynku lokalnego. Dzięki korzystnemu 

położeniu miasta rozwijają się bardziej rozległe stosunki handlowe. Przez Szydłów odbywa 

się tranzyt m.in. wina, chmielu i stad bydła co jest znacznym źródłem dochodów dla miasta. 

Kupcy i sukiennicy szydłowscy jeździli ze swymi wyrobami do Sandomierza. Stało się to 

źródłem zatargu pomiędzy nimi a mieszkańcami grodu nad Wisłą. Spór dotyczył zajmowania 

placu targowego. W 1488 r. król Kazimierz Jagiellończyk rozstrzygnął sprawę na korzyść 

kupców szydłowskich, którzy obowiązani byli płacić tylko za zajmowanie miejsca na rynku, 

nie zaś uiszczać opłatę za plac położony poza miastem, na którym handlowali. 

W 1523 r. Zygmunt Stary potwierdził w Szydłowie istnienie zbiorowego cechu kowali, 

ślusarzy, kotlarzy, mieczników, wędzidlarzy, siodlarzy, czapników, stelmachów, bednarzy.  

W mieście istniały również cechy piekarzy, szewców, prasołów, krawców, garncarzy. Miasto 

słynie przede wszystkim z produkcji sukna. W połowie XVI w. cech krawiecki postawił 

"sukiennice". 

W 1528 r. dzięki przywilejowi Zygmunta I mieszczanie własnym sumptem budują wodociąg 

zaopatrujący w wodę ludność miejscową. Woda podnoszona jest z doliny rzeki Ciekącej do 

poziomu miasta za pomocą tzw. "rurmusu" lub "rurhausa" - budynku wyposażonego  

w czerpakowe koło wodne. Budynek ten wyposażony był w dodatkowy zbiornik  

do magazynowania rezerw wodnych. Otwartym kanałem lub podziemną rurą doprowadzano 

wodę do głównego zbiornika w obrębie miasta, skąd woda kierowana była do punktów 

odbiorczych. Nad sprawnością wodociągu czuwał "rurmistrz" zwany także "rurmagistrem" 

lub "aquaeductorem". Za użytkowanie wodociągu pobierano czynsz, który przeznaczano na 

opłacanie rurmistrza, naprawy i konserwacje hydrourządzeń. Dzięki istnieniu wodociągu 
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powstały łaźnie miejskie za korzystanie z których pobierano tzw. "łaziebne". W drugiej 

połowie XVI wieku Szydłów liczył 710 mieszkańców zamieszkujących w 180 przeważnie 

drewnianych budynkach. Zaznacza się w tym okresie intensyfikacja osadnictwa żydowskiego. 

We wspomnianym okresie było w mieście 14 Żydów - gospodarzy. W latach 1534-1564 

budują oni w mieście murowaną bożnicę. Od 1588 r. na mocy królewskiego przywileju wolno 

im było na równi z kupcami chrześcijańskimi nabywać towary oraz żywność. W 1565 roku 

wybuchł w mieście pożar, który zniszczył wiele budynków, zamek i obwarowania. Kolejna 

pożoga strawiła miasto w 1630 r., kiedy to oddziały najemnego, nieopłaconego wojska 

splądrowały i podpaliły zabudowania. Ledwo odbudowane miasto doświadczyło klęski 

potopu szwedzkiego w 1655 r. Wojska szwedzkie i węgierskie zniszczyły większość 

budynków, zamek, część obwarowań miejskich. Przestała istnieć łaźnia i wodociągi.  

Z ok. 1300 mieszkańców przy życiu pozostało 350, w tym 100 Żydów. Stan zabudowy 

zmniejszył się do 34 domów. Po najeździe szwedzkim miasto już nie zdołało się dźwignąć do 

poziomu świetności z XIV i XV stulecia. Wręcz przeciwnie: kolejne klęski regularnie 

nawiedzały miasto. Podczas wojny północnej zaraza zdziesiątkowała ludność miasteczka. 

Kolejnych zniszczeń doznał zamek - splądrowany przez jeden z oddziałów wojskowych. 

 

 

 
Ruiny skarbczyka. Rycina z czasopisma "Kłosy", 1869 r. 
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W drugiej połowie XVIII w. starosta szydłowski Maciej Sołtyk zagarnął bezprawnie ziemię 

mieszczan szydłowskich i usiłował zlikwidować samorząd miejski. W wyniku tego w 1777 r. 

doszło do zatargów pomiędzy nim a mieszkańcami. Około 300 mieszczan i chłopów  

z okolicznych wiosek wyruszyło zbrojnie przeciw staroście. Spór ciągnął się długo 

 i zakończył niepomyślnie dla mieszczan. Król Stanisław August skarcił ich ostro i nakazał 

pełne posłuszeństwo. Pomimo utraty znaczenia, w 1793 roku miasto zostało siedzibą sądu 

ziemskiego. Po III rozbiorze Polski Szydłów wszedł w skład zaboru austriackiego. W 1809 r. 

miasto znalazło się w granicach Księstwa Warszawskiego i stało się siedzibą powiatu.  

W 1822 r. wystawiono na licytację mury miejskie, które ocalały dzięki temu, iż nie znalazły 

nabywcy. W tym okresie miasto liczyło ponad 1600 mieszkańców z czego 450 stanowili 

Żydzi. Podstawowym źródłem utrzymania było rolnictwo, część mieszkańców parała się 

rzemiosłem. W 1850 r. Szydłów przestał być siedzibą powiatu, a rejon szydłowski włączono 

do powiatu stopnickiego. Okres upadku przypieczętowuje utrata praw miejskich w roku 1869. 

Pierwsza wojna światowa nie przyniosła większych zniszczeń w Szydłowie. W 1929 r. 

miasteczko liczy 2246 mieszkańców z czego 30% to ludność wyznania mojżeszowego. 

Ostatnią tragiczną kartą w dziejach Szydłowa był okres II wojny światowej. W październiku 

1942 r. hitlerowcy wysiedlili ludność pochodzenia żydowskiego, a następnie zgładzili  

w obozach koncentracyjnych. W wyniku działań wojennych w 1944 i 45 roku miasto zostaje 

bardzo dotkliwie zniszczone. Natychmiast po wojnie, bo już w latach 1945-46 rozpoczyna się 

okres odbudowy miasta. Zostają odrestaurowane zabytki. Na sytuację ekonomiczną osady 

pozytywnie wpłynął rozwój przemysłu siarkowego w latach 60-tych XX wieku w pobliskim 

Grzybowie. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX w. odbudowano i wzniesiono wiele 

nowych budynków oraz poczyniono sporo inwestycji komunalnych. 

 

1.1 Zagospodarowanie przestrzenne 

Miejscowość Szydłów leży w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na południowy -

wschód od stolicy regionu - Kielc. Stanowi część powiatu staszowskiego (jako jedna z ośmiu 

gmin). Gmina Szydłów sąsiaduje od wschodu z gminą Staszów, od zachodu z gminą Gnojno 

(powiat buski), od południa z gminą Tuczępy (powiat buski), od północy z gminami 

Pierzchnica i Raków (powiat kielecki). Gmina ma charakter wiejski, a jej obszar wynosi  

10 753 ha, czyli ok. 108 km2. Liczba mieszkańców gminy: 4892 (stan na 31.12.2007 r. – dane 

GUS). Gęstość zaludnienia:  45 os/km2. Liczba mieszkańców samego Szydłowa to 1076 osób 

(stan na 31.12.2007 r. - dane pochodzą z oficjalnej strony internetowej gminy).  W Szydłowie 
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krzyżują się dwie drogi wojewódzkie: nr 765 relacji Jędrzejów - Osiek i nr 756 relacji 

Stopnica - Starachowice. Najbliższym ośrodkiem miejskim jest Staszów, znajdujący się  

14 km na wschód od Szydłowa. Obszar gminy położony jest w obrębie dwóch jednostek 

geomorfologicznych: Pogórza Szydłowskiego (część północna) i Niecki Połanieckiej (część 

południowa). Pogórze Szydłowskie jest formą przejściową pomiędzy Górami 

Świętokrzyskimi a Niecką Połaniecką, co obserwuje się w rzeźbie terenu gminy: falistej na 

północy, przechodzącej w niskofalistą w środkowej jej części i kończącą się płaską równiną 

na południu. 

 

Położenie Gminy i miejscowości Szydłów w regionie 

 
Źródło: Oficjalna strona internetowa gminy Szydłów  

Cały obszar leży w obrębie zlewni dwóch rzek: Wschodniej i Czarnej Staszowskiej, przy 

czym Wschodnia jest dopływem Czarnej. Na terenie gminy znajduje się 16 wsi sołeckich: 

Brzeziny, Gacki, Grabki Duże, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Potok, 

Potok Rządowy, Rudki, Solec, Szydłów, Wola Żyzna, Wolica, Wymysłów. 
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1.1.1 Granice stref ochrony konserwatorskiej 

Spis zabytkowych obiektów architektury w miejscowości Szydłów 

Układ urbanistyczny, XIV-XVII w., nr rej.: 15 z 13.01.1947 r. oraz nr 534 z 28.10.1971. 

1. Zespół kościoła par. p.w. św. Władysława: 

a) kościół, mur., ok. poł. XIV, restaur. XVI/XVII w., dobud. kaplicy pocz. XVII,  

cz. zniszczony pożarem 1630, restaur. XVII, XIX i 1930-1931, zniszczony 1944, 

odbud. z usunięciem dobudówek zach. i pd. 1945-1948, nr rej.: 377 z 14.01.1957, 

b) dzwonnica, mur., XVII (z wykorzystaniem części baszty miejskiej z XIV w.), 

uszkodzona 1944, restaur. 1945-1948, nr rej.: 776 z 8.02.1958 

c) brama, mur., XVIII w., cz. zniszczona 1944, odbud. 1945-1948, nr rej.: 475  

z 15.04.1967, 

d) ogrodzenie, mur., XVII w., 

e) ruina wikarówki, mur., XV w., rozbud. XVI w., zabezpieczona w formie trwałej 

ruiny 1984, 

f) plebania, mur., ok. 1920. 

2. Zespół kościoła fil. p.w. Wszystkich Świętych: 

a) kościół, mur., pocz. XV w., niszczony pożarami 1630 i 1742, gruntownie restaur. 

1836, cz. zniszczony pożarem 1944, restaur. 1945-1949 i 1979-1980, nr rej.: 376  

z 14.01.1957 oraz nr 483 z 15.04.1967. 

b) ogrodzenie, mur., 1 poł. XIX w. 

3. Zespół szpitala św. Ducha, w ruinie od 1783: 

a) kościół, mur., 1650-1653, nr rej.: 498 z 12.04.1967. 

b) szpital, mur., 1640, nr rej.: 775 z 8.02.1958. 

c) mieszkanie księdza, mur., XVIII w. (?). 

4. Bóżnica, ob. GOK, mur.-drewn., pocz. XVI w., przebud. pocz. XVII, zniszczona 

pożarem k. XIX w., babiniec kilkakrotnie przebud.. gruntownie restaur. przed 1984,  

nr rej.: 499 z 12.04.1957 r. oraz nr 476 z 15.04.1967. 

5. Brama cmentarza grzebalnego, mur., pocz. XX w. 

6. Zespół zamku królewskiego, mur., wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego ok. 1350 

r., restaur. po pożarze 1528, zniszczony pożarami 1630, 1655, restaur. 1723: 

a) budynek główny zw. Salą Rycerską, w ruinie przed 1789, zamieniony na stajnię  

i wozownię XIX w., zabezpieczony w formie trwałej ruiny z nadbudową 

blankowań 1946, arch. Jerzy Żukowski, nr rej.: 500 z 12.04.1957. 
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b) tzw. skarbczyk z pozostałościami baszty, 1528 (z wykorzystaniem fragmentu 

baszty z poł. XIV w.), zrujnowany pocz. XX w., odbud. ok. 1960, nr rej.: 501  

z 12.04.1957. 

c) budynek bramny, ob. przedszkole, pocz. XVII w., nr rej.: 851 z 30.06.1959. 

d) mury zamkowe, nr rej.: 485 z 15.04.1967. 

7. Zespół obwarowań miejskich: 

a) Brama Krakowska, mur., 2 poł. XIV w., rozbud. pocz. XVI w., cz. rozebrana XIX 

w., restaur. 1929-1930 i 1946, arch. Jerzy Żukowski, nr rej. 793 z 16.09.1972. 

b) pozostałości Bramy Opatowskiej, mur., XIV/XV w., rozebrana 2 poł. XIX w., 

c) mury obronne (połączone z murami zamkowymi), mur., poł. XIV w., gruntownie 

przebud. XV w., restaur. z cz. rekonstrukcją blankowań 1926-1927, 1946, arch. 

Jerzy Żukowski, nr rej.: 793 z 16.09.1972. 

ul. Brzezińska 

8. Dom nr 3, mur., XIX w., 

9. Dom nr 10, mur., ok. 1930. 

ul. Kazimierza Wielkiego 

10. Dom nr 1, mur., ok. poł. XIX w., odbud. 1945. 

11. Dom nr 6-7, mur., ok. poł. XIX w. 

ul. Kielecka 

12. Dom nr 31, mur, ok. 1930. 

ul. Krakowska 

13. Dom nr 9, drewn., 2 poł. XIX w. 

14. Zagroda nr 12: 

a) dom, drewn., ok. 1815, 

b) obora, mur., 1922. 

15. Dom nr 14, drewn., 2 poł. XIX w. 

16. Zagroda nr 16, nr rej.: 930 z 3.11.1976. 

a) dom, drewn., 1799, 

b) obora drewn., 2 poł. XIX w. 

ul. Łokietka 

17. Dom nr 1, mur., ok. 1900, odbud. ze zniszczeń wojennych 1945. 

18. Dom nr 2, mur., ok. 1900, odbud. ze zniszczeń wojennych 1945. 

19. Dom nr 3, mur., ok. 1900, odbud. ze zniszczeń wojennych 1945. 

20. Dom nr 4, mur., ok. 1900, odbud. ze zniszczeń wojennych 1945. 
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21. Dom nr 5, mur., ok. XIX w. 

Rynek 

22. Dom nr 4, mur., 2 poł. XIX w., odbud. ze zniszczeń wojennych 1945. 

23. Dom nr 30, mur., 2 poł. XIX w., odbud. ze zniszczeń wojennych 1945. 

 

1.1.2 Uwarunkowania ochrony środowiska  

Pomniki przyrody w miejscowości Szydłów 

Nr obiektu: 232 

Nazwa obiektu: odsłonięcie geologiczne 

Data utworzenia: 1987-10-02 

Właściciel: Genowefa Wojsa, Józef Celejowski – Szydłów 

Szczegółowa lokalizacja: 

Po południowej stronie zabytkowego kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie, 

pomiędzy strumykiem (bez nazwy), a drogą prowadzącą z Szydłowa do Woli Żyznej,  

ok. 12 km na zachodnio – północny Zachód od Staszowa. 

Opis pomnika: 

Wyrobisko o charakterze stokowym, nieczynne. Wymiary wyrobiska: dł. 100 m,  

szer. 20 m, wys. 10-12 m. W profilu wyrobiska odsłaniają się typowe dla sarmatu (trzeciorzęd 

– miocen) wapienie organodetrytyczne (kalklityty). Zbudowane są one z litoklastów 

glonowych i glonowo-mszywiołowych, o spoiwie kalcytowym, drobnosparytowym. W spągu 

wyrobiska zalegają organodetrytyczne wapienie masywne, ponad którymi występują  

(o miąższ. ok. 10 m) organodetrytyczne wapienie o wieloskalowym warstwowaniu 

przekątnym skierowanym ku południowi. Profil ten stanowi najlepsze odsłonięcie wapieni 

organodetrytycznych sarmatu na S obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. 

Warunki ochrony: 

Zabronione jest: 

• niszczenie skał przez rozbijanie lub rozsadzanie, 

• wdrapywanie się i chodzenie po skałach, 

• umieszczanie na skałach tablic, napisów i innych znaków, 

• rycie na skałach napisów i znaków 

• zanieczyszczanie terenu w pobliżu odsłonięcia geologicznego. 
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1.1.3 Własność gruntów i budynków 

Tab. 1 – Struktura własnościowa obszaru rewitalizowanego 

Lp. Nr działki Obecne zagospodarowanie 
Struktura własności gruntu  

i budynków 
I etap 

1 223/1 Rynek Własność gminy 

2 

142 
558 
559 
560 
562 

Plac przy synagodze Własność gminy 

3 574 ul. Kazimierza Wielkiego Własność gminy 
4 570 ul. Kościuszki Własność gminy 
5 192 Mur miejski Starostwo- użytkowanie gmina 
6 241 Mur miejski Starostwo- użytkowanie gmina 

II etap 

7 561 Drogi Własność gminy 

8 723 Drogi Własność gminy 

9 722 Drogi Własność gminy 

10 223/2 Ratusz  Działka – gmina, budynek GS 

11 723 
Budynek synagogi  

 
Własność gminy 

12 725/1 Skarbczyk – muzeum  Własność gminy 
III etap 

13 553 Drogi gminne  Własność gminy 
Źródło: Opracowanie własne gminy 

1.1.4 Infrastruktura techniczna 

 

Sieć wodociągowa 

• całkowita długość sieci wodociągowej: 77,8 km (gmina) 13,8 km (Szydłów) 

• stopień zwodociągowania gminy: 97% (gmina) 100% (Szydłów) 

• liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci: 1 034 (gmina) 311 (Szydłów) 

• główne ujęcia wody: Szydłów, Korytnica, Osówka, Rudki 

Łączna długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 77,8 km w tym 65,8 km wykonane jest 

z rur PCV, a 12 km z rur żeliwnych. 

 

Wodociąg publiczny w Szydłowie oddano do użytku 30 listopada 1997 roku: 

• długość sieci: 35,6 km, 

• produkcja wody: 367 270 m3, 
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• ogółem wydajność: 312,8 m3/h, 

 

Gospodarka odpadami 

Gmina, a więc i sam Szydłów, nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

gospodarką odpadami zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie. Odpady 

komunalne gromadzone są w 39 kontenerach KP - 7 rozmieszczonych na terenie gminy 

 i miejscowości i opróżnianych przez PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie na wysypisko w gminie 

Staszów. Inne odpady: z Ośrodka Zdrowia, Stacji Paliw i spółek odbierane są przez podmioty 

z którymi te jednostki posiadają stosowne umowy. 

 

Ciepłownictwo 

Ze względu na specyfikę zabudowy mieszkaniowej – budownictwo jednorodzinne lub 

zagrodowe, mieszkańcy miejscowości zaopatrują się w energię cieplną indywidualnie. 

Budynki użyteczności publicznej oraz zakłady przemysłowe posiadają własne kotłownie. 

 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Zaopatrywanie w energię elektryczną polega na dostawach energii siecią rozdzielczą 

średniego napięcia ze stacji elektroenergetycznych 11015 KV GPZ Stopnica, GPZ Chmielnik, 

GPZ Busko oraz w przyszłości ze stacji 110/15 kV GPZ Szydłów, która powstanie w wyniku 

przebudowy istniejącej rozdzielni sieciowej 15 kV RS Szydłów. 

 

Sieć kanalizacyjna 

• całkowita długość sieci kanalizacyjnej: 2,1 km (tylko miejscowość Szydłów) 

• liczba gospodarstw podłączonych do sieci: 24. 

 

Jedynie z rejonu Rynku w Szydłowie, w tym z budynków Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, 

poczty, szkoły i zakładów metalowych EMIZET ścieki gospodarcze odprowadzane są do 

oczyszczalni kanalizacją sanitarną wybudowaną w latach osiemdziesiątych.  

W Szydłowie znajduje się niewielka oczyszczalnia ścieków która powstała w 1995 roku. 

Przerabia 20 m3 ścieków na dobę, a jest przystosowana do przerobu 115 m3 na dobę.  

Na pozostałym terenie ścieki gromadzone są w większości w przydomowych, 

bezodpływowych szambach. Zbiorniki opróżnia się okresowo a ścieki są wywożone przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej na oczyszczalnię w Grabkach Dużych. 
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Telekomunikacja 

Dostęp do sieci telekomunikacyjnej na terenie miejscowości Szydłów zapewniają linie 

naziemne obsługiwane przez „Telekomunikację Polską” S. A. oraz dwie stacje bazowe 

telefonii komórkowej, które znajdują się w samym Szydłowie. Dzięki tym stacjom możliwe 

jest świadczenie usług przez wszystkich operatorów działających na terenie naszego kraju 

 

Infrastruktura drogowa 

• drogi krajowe: brak, 

• drogi wojewódzkie: droga nr 765 relacji Jędrzejów – Chmielnik – Osiek, droga nr 756 

relacji Stopnica – Starachowice,  

• długość dróg wojewódzkich: 21,4 km,  

• drogi powiatowe o długości 53 km: nr 15122 – Chmielnik – Życiny, nr 15132 Grabki 

Małe – Solec, nr 15133 – Potok - Grabki Duże,  nr 15134 – Osówka – Brzeziny,  

nr 15135 – Brzeziny – Kotuszów,  nr 15136 – Raków – Kurozwęki, nr 15137 

– Gacki – Mokre, nr 15138 – Szydłów – Tuczępy, nr 15139 – Grabki Duże – Solec. 

• drogi gminne: długość 34 km, są to drogi jednopasmowe lub dwupasmowe  

o szerokości jezdni od 3 do 5 m., dróg o nawierzchni bitumicznej jest 10 km, pozostałe 

24 km , to drogi o nawierzchni tłuczniowej i granitowej. 

 

Transport kolejowy i autobusowy 

1. Linie kolejowe: przez miejscowość Szydłów nie przebiegają linie kolejowe. 

2. PKS: Obsługę komunikacyjną świadczy głównie PKS SP. z o.o. w Staszowie  

(6 kursów dziennie przebiega przez miejscowość) a także przewoźnicy prywatni.  

 

Zasób mieszkaniowy 

W gminie Szydłów komunalne zasoby mieszkaniowe wynoszą 1010 m2 powierzchni 

mieszkaniowej o średnim standardzie. Znajduje się ono głównie na terenie miejscowości 

Szydłów, ale jego stan pozostawia wiele do życzenia. Poniższe wykresy prezentują ilość  

i tendencje oddawanych budynków i udzielanych noclegów w przeliczeniu na 10000 

mieszkańców gminy i Województwa Świętokrzyskiego. Daje się zauważyć wyraźną 

tendencję wzrostową tych zjawisk.   
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

http://www.stat.gov.pl/ 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 http://www.stat.gov.pl/ 
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1.1.5 Identyfikacja problemów 

Analizując stan infrastruktury technicznej obszaru rewitalizowanego w miejscowości 

Szydłów można zidentyfikować następujące problemy: 

1. zły stan techniczny nawierzchni Rynku i okolicznych ulic; 

2. zły stan techniczny średniowiecznych murów okalających część miejscowości; 

3. brak kanalizacji deszczowej i sanitarnej pod płytą Rynku; 

4. brak zagospodarowanie otoczenia zabytkowych murów w postaci ścieżek, dojść; 

sezonowych stacji turystycznych; 

5. brak odpowiedniego oświetlenia obszaru rewitalizowanego, a co za tym idzie 

niemożność stylowego podkreślenia wartości zabytkowych obiektów znajdujących 

się na nim; 

6. nieuregulowana struktura własności budynków na obszarze rewitalizowanym (np. 

budynek dawnego „Ratusza”).  

 

1.2 Gospodarka 

1.2.1 Główni pracodawcy/struktura i trendy 

 

GMINNA SPÓŁDZIELNIA ,,Samopomoc Chłopska” 

Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” została założona przez grupę działaczy 

spółdzielczych w 1948 roku. Firma posiada 21 placówek handlowych na terenie gminy 

Szydłów oraz 8 w gminie Tuczępy, w Potoku znajduje się baza magazynowa.  

GS posiada również własną piekarnię w Szydłowie. GS Szydłów świadczy usługi z zakresu: 

finansów (rozliczenia podatkowe od osób fizycznych). Spółdzielnia planuje rozwój  

w zakresie: modernizacji zakładu produkcyjnego – piekarni oraz modernizacji istniejących 

placówek handlowych. 

 

BANK SPÓŁDZIELCZY w Szydłowie 

Bank powstał w 1950 roku, świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz innych 

jednostek organizacyjnych.. Planuje rozszerzenie zakresu działalności o nabywanie 

 i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, wydawanie kart 

płatniczych. BS w Szydłowie posiada też inne placówki w sąsiednich miejscowościach:  

w Rakowie i Gnojnie.  
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EMIZET Sp. z o.o. 

Emizet jest spółką prywatną działającą od 1992 roku. Od 1994 posiada swój oddział  

w Düsseldorfie. Aktualnie spółka zatrudnia 160 pracowników tj. 80-ciu w kraju i 80-ciu na 

kontraktach w Niemczech (dane pochodzą z oficjalnej strony internetowej gminy). 

Specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych lekkich i konstrukcji stalowych. Wyroby 

w 80% są eksportowane, pozostałe 20% trafia na rynek krajowy. EMIZET produkuje m.in.: 

• skrzynie narzędziowe z blachy stalowej, aluminiowej i ocynkowanej, 

• drzwi budowlane z blachy ocynkowanej,  

• stoły narzędziowe składane, 

• wózki specjalistyczne, 

• pojemniki i kosze na śmieci, 

• palety metalowe, 

• kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej, 

• inne metalowe elementy wg. dokumentacji zleceniodawcy.  

 

EKOPLON S.A. 

Od 1989 roku firma jest jednym z wiodących producentów nawozów dolistnych  

i ogrodniczych specjalistycznych oraz premiksów i koncentratów w Polsce. Efektem 

współpracy z wieloma instytutami naukowymi oraz gospodarstwami rolnymi, są produkty 

najwyższej jakości, doskonale dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta, podnoszące 

jakość oraz zysk z produkcji rolniczej i ogrodniczej. EKOPLON S. A. osiada doskonałe 

zaplecze technologiczne i logistyczne oraz wykwalifikowanych specjalistów, dbających  

o wysoką jakość produktów. Pozwala to na stałe dostosowywanie wyrobów do oczekiwań 

rynku i potrzeb klientów. Firma eksportuje swoje produkty m.in. na Ukrainę i Białoruś. 

Asortyment: 

• Nawozy dolistne 

• Nawozy ogrodnicze i kwiatowe,  

• Premiksy 

- grupa dodatków zawierających składniki mineralne, witaminy, aminokwasy  

i substancje biologicznie czynne dostosowane składem do poziomu produkcji  

i stanu fizjologicznego poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (Dynamix, 

Ekomix, Farmer, Premiks oraz specjalistyczne). 

• Koncentraty  
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• Pasze  

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Działalność Zakładu polega na: 

• Utrzymaniu, eksploatacji obiektów i sieci wodociągowej oraz zapewnieniu stałej 

dostawy wody, 

• Utrzymaniu, eksploatacji oczyszczalni i kanalizacji oraz stały odbiór ścieków, 

• Nadzorowaniu oraz kontroli ilości i jakości dostarczanej wody oraz 

odprowadzanych ścieków, 

• Utrzymaniu czystości i porządku na terenach, w stosunku do których obowiązek 

ten spoczywa na gminie, 

• Organizacji odbioru i wywozu śmieci na wysypisko, 

• Wykonywaniu indywidualnych zleceń mieszkańców gminy i innych jednostek  

z wyżej wymienionego zakresu działania Zakładu. 

 

Ponadto miejscami pracy o bardzo dużym znaczeniu w życiu gospodarczym miejscowości są: 

Gimnazjum, 3 Publiczne Szkoły Podstawowe, Urząd Gminy, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, Posterunek Policji. Pozostałe firmy to podmioty gospodarcze mające 

charakter rodzinny lub są to osoby indywidualne prowadzące działalność gospodarczą  

na własny rachunek, głównie w branży handlowej i budowlanej. 

 

1.2.2 Struktura podstawowych branż gospodarki znajdujących się na 

terenie centrum gminy 

W miejscowości Szydłów występuje następujące zjawisko w odniesieniu do branż 

gospodarki: wiele firm nie ogranicza się wyłącznie do jednego rodzaju usług lecz ma ich  

w swojej ofercie 2, 3 lub więcej. Taki sposób funkcjonowania pozwala na bardziej bezpieczne 

przetrwanie okresów kryzysowych związanych z dekoniunkturą na lokalnym rynku lub  

z sezonowością popytu na niektóre oferty. Relatywnie duża liczba rodzinnych firm 

funkcjonujących na terenie Szydłowa, to nie tylko urozmaicenie miejscowej oferty 

produkcyjno – handlowo – usługowej, ale także bardzo skuteczny sposób zagwarantowania 

pracy dla najbliższych osób i spoza rodziny, co ma istotne znaczenie  

w kształtowaniu rynku pracy na tym terenie. 
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1.2.3 Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych 

sektorach/trendy 

Wg. danych podawanych przez GUS w 2007 roku na terenie gminy Szydłów (statystyk dla 

miejscowości GUS nie prowadzi) pracowało 649 osób, z czego 434 osoby stanowili 

mężczyźni, a 215 osób – kobiety. Trendy dotyczące ilości podmiotów gospodarczych i osób 

pracujących przedstawiają poniższe wykresy:  

  

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 
 

Na wykresie widać niewielką, ale jednak wzrostową tendencję liczby podmiotów 

gospodarczych na terenie gminy i województwa. Najwięcej podmiotów gospodarczych   

w miejscowości Szydłów działa natomiast w sferze handlu i usług. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 http://www.stat.gov.pl/ 
 

Tereny pod inwestycje 

Szacunkowa powierzchnia terenów przeznaczonych pod następujące rodzaje inwestycji (dane 

pochodzą ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 – 2015): 

• obiekty produkcyjne, przemysłowe, magazynowe, place składowe: 5,0 ha 

• obiekty usługowo - handlowe, biurowe itp.: 200 m2 

• obiekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym: 2,0 ha. 

 

Warto zaznaczyć, że przeważająca część tych obszarów znajduje się na terenie miejscowości 

Szydłów. Widać zatem wyraźnie, że zdecydowanie brakuje atrakcyjnych terenów pod 

inwestycje w porównaniu np. z niedaleką podstrefą staszowską wchodzącą w skład 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro – Park Wisłosan” czy Specjalnym 

Obszarem Inwestycyjnym Połaniec, co ogranicza rozwój gminy. 

 

1.2.4 Identyfikacja problemów 

Analizując gospodarczą sytuację obszaru rewitalizowanego w miejscowości Szydłów 

Szydłowa można zidentyfikować następujące problemy: 

• niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego miejscowości (brak 

Programu Rozwoju Turystyki i Promocji miejscowości Szydłów),  
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• brak zaplecza gastronomicznego na obszarze rewitalizowanym, 

• niewystarczająca ilość podmiotów gospodarczych działających na obszarze 

rewitalizowanym, 

• mała ilość podmiotów z branży turystycznej, mimo istniejących szans na rozwój 

tego sektora, 

• brak profesjonalnej oferty turystycznej, 

• brak podstawowej infrastruktury turystycznej.  

1.3 Sfera społeczna 

1.3.1 Struktura demograficzna i społeczna/trendy 

Wg. danych GUS na koniec roku 2007 gminę Szydłów zamieszkiwało 4892 osób  

w tym 2472 mężczyzn i 2420 kobiet. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 45 osób na 1 km2,  

dla porównania w powiecie jest to 84 mieszkańców, natomiast w województwie 113 osób na 1 km2. 

Miejscowość Szydłów zamieszkuje 1067 osób (dane pochodzą z oficjalnej strony internetowej 

gminy). Z porównania liczby dzieci i młodzieży oraz osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących  

w gminie w stosunku do podobnych danych w całym kraju – w ujęciu procentowym widzimy,  

że w/w grup ludności jest w miejscowości Szydłów o 5 % mniej niż średnio w Polsce.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 
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Dotacje unijne dla rolnictwa powinny sprzyjać poprawie warunków życia na wsi i zmniejszyć emigrację 

młodych ludzi do miast. Wg. GUS Gmina posiada ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, 

 co obrazuje powyższy wykres – jednak trzeba zauważyć, że powoli on spada. Poniższe 

wykresy ukazują trendy dotyczące struktury demograficznej. Na ich podstawie można 

wysnuć wniosek, że stopniowo wzrasta, na terenie gminy ilość osób w wieku produkcyjnym, 

spada natomiast liczba, tych wieku przedprodukcyjnym, co związane jest małą ilością 

urodzeń. Ogólnie jednak struktura demograficzna przedstawia się korzystnie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 
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1.3.2 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach 

programu rewitalizacji 

 

Grupami wymagającymi wsparcia, które będzie oferowane w ramach Lokalnego Programu 

Rewitalizacji są: 

1. Mieszkańcy Rynku, okolicznych ulic, a także całej miejscowości i gminy. 

 

Bezrobocie 

Brak miejsc pracy na terenie Szydłowa jest obecnie dużym problemem nie tylko dla osób nie 

posiadających zatrudnienia, ale również dla ich rodzin i władz samorządowych. Szanse 

poprawy tego stanu rzeczy na terenie miejscowości Szydłów są na razie niewielkie  

z powodu braku atrakcyjnych terenów pod inwestycje w porównaniu z okolicznymi terenami 

np. z niedaleką podstrefą staszowską wchodzącą w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej ,,Euro – Park Wisłosan” czy Specjalnym Obszarem Inwestycyjnym Połaniec. 

Bezrobotni mieszkańcy szukają więc zatrudnienia na terenie Staszowa, a także i poza 

granicami powiatu (Kielce) oraz województwa. Niektórzy decydują się na pracę w krajach 

Europy Zachodniej, szczególnie w sezonie letnim przy zbiorze warzyw i owoców. 

Wg. statystyki prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie, liczba bezrobotnych 

w gminie Szydłów (statystyki dla poszczególnych miejscowości nie są prowadzone) wyniosła 

na 31 VIII 2008 r. 197 osób. Trzeba pamiętać również o tzw. „bezrobociu ukrytym”, czyli  

o osobach, które nie pozostają w rejestrach urzędu pracy. Wg. poniższego wykresu 

bezrobocie ma jednak tendencję spadkową, należy więc sądzić, że ten poważny problem 

będzie powoli zanikał, w czym skutecznie pomoże realizacja zapisów LPR. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 
 

Oświata i wychowanie  

Na terenie Szydłowa funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

• Przedszkole, 

• Szkoła Podstawowa im. Jana Kaczorowskiego, 

• Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie. 

Uczniowie Szkół Podstawowych mają coroczną możliwość uczęszczania na różnego rodzaju 

zajęcia pozalekcyjne związane z muzyką, językiem polskim, matematyką, SKS - em  

itp. Gimnazjaliści natomiast biorą udział w zajęciach, w ramach kółek: tanecznego  

i teatralnego oraz przedmiotowych z matematyki i  ęzyka polskiego. Prężnie działa 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy (ULKS), którego członkowie osiągają bardzo dobre 

wyniki w czasie zawodów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

W budynku Synagogi znajduje się świetlica środowiskowa, natomiast w budynku  

tzw. Skarbczyka mieści się muzeum Regionalne wraz z gminną biblioteką. 

 

Kultura w miejscowości 

Za realizację i organizację kultury w miejscowości Szydłów i całej gminie odpowiedzialne 

jest Gminne Centrum Kultury w Szydłowie, które na co dzień zaangażowane jest w życie 
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kulturalne miejscowości. Corocznie na terenie gminy Szydłów odbywa się kilka imprez 

kulturalno – rozrywkowych, których organizatorem jest „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Szydłowskiej”. Najważniejszym wydarzeniem jest ,,Święto Śliwki”. Impreza ma na celu 

promocję owoców z okolicznych sadów. Prezentowanych jest kilkanaście odmian śliwek, 

które można degustować, a także zakupić po cenach hurtowych. Dużą atrakcją jest pokaz 

suszenia owoców starodawną metodą ziemną. Imprezie towarzyszy oprawa artystyczna 

(zespoły muzyczne, taneczne, kabarety itp.). Ponadto można wymienić, organizowane  

z reguły w ostatnie weekendy czerwca, lipca i sierpnia: ,,Dni Szydłowa”, ,,Biesiady na 

Zamku” i ,,Turnieje rycerskie o miecz króla Kazimierza Wielkiego”. Imprezy te mają 

charakter ogólnopolski. Stałymi pozycjami kalendarza wydarzeń są także: ,,Plener Malarski” 

– organizowany w sierpniu lub we wrześniu oraz mające ponad ćwierćwiekową tradycję 

,,Biegi Sylwestrowe” będące wydarzeniem o randze międzynarodowej. Przy organizacji w/w 

imprez pomaga ,,Fundacja Wspierania Rozwoju Szydłowa”.  

Istotne znaczenie w organizacji życia społeczno – kulturalnego na terenie gminy ma również 

,,Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie” skupiające około 20 członków stałych  

- młodzieży z terenu całej gminy oraz kilkudziesięciu sympatyków z terenu całego kraju. 

Towarzystwo dysponuje własną strzelnicą sportową oraz magazynem broni strzeleckiej, 

organizuje nie tylko strzelania sportowe, ale także marsze szlakami wydarzeń historycznych 

oraz wyjazdy do miejsc bitew obydwu wojen światowych i powstań narodowych. Sama 

strzelnica oraz broń strzelecka udostępniana jest innym organizacjom do przeprowadzania 

zawodów, w tym między innymi: policji, straży pożarnej, straży leśnej, agencjom ochrony, 

nauczycielom i uczniom szkół wszystkich szczebli. Członkowie Towarzystwa wraz ze swoim 

komendantem corocznie biorą udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach z okazji świąt 

państwowych, a także w obchodach rocznicowych na terenie gminy, powiatu i województwa. 

Od stycznia 2004 roku Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie oficjalnie rozpoczęło ścisłą 

współpracę ze Staszowskim Hufcem ZHP. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 
 

Opieka zdrowotna 

Ochronę zdrowia na terenie miejscowości Szydłów zabezpiecza Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie z Ośrodkiem Zdrowia w Potoku. Data powstania 

SPZOZ - 1999 rok. 

 

Opieka społeczna  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

sami pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości  i uprawnienia.  

Do wykonywania tych zadań na terenie miejscowości i gminy Szydłów Rada Gminy  

w Szydłowie Uchwałą Nr. VIII/187/92 z dnia 19 listopada 1992 roku utworzyła jednostkę 

budżetową pod nazwą  ,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”. 

Najczęstszymi przyczynami kwalifikującymi do pomocy są: 

- bezrobocie, 

- niepełnosprawność, 

- długotrwała choroba, 
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- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 

Z pomocy korzystają również osoby z trudnościami w przystosowaniu do życia  

po opuszczeniu zakładu karnego. Powodem przyznania pomocy bywa także alkoholizm oraz 

potrzeba ochrony macierzyństwa.  

Na terenie Szydłowa działa także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która ma zadanie monitorowanie oraz walkę z tym właśnie zjawiskiem. 

Osoby, które pozostają pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą również 

korzystały z realizowanych w ramach LPR inwestycji. 

 

2. Przedsiębiorcy 

Istnieje potrzeba stworzenia bardziej atrakcyjnych warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej w obszarze rewitalizowanym. Bez wątpienia rekonstrukcja zabytkowych 

murów oraz renowacja Rynku i budowa kanalizacji skutecznie się temu przysłuży.  

3. Turyści  

Istnieje wyraźna potrzeba poprawy estetyki, renowacji i zagospodarowania Rynku oraz 

okolicznych ulic i zabytkowych murów w Szydłowie.  Dzięki tym działaniom turyści 

będą mieć okazję wypoczywać w przyjemnych warunkach co będzie sprzyjać 

podniesieniu jakości oferty turystycznej. Szydłów ma szansę, dzięki LPR stać się 

„polskim Carcassonne” – jedną z największych atrakcji turystycznych naszego 

województwa. Unikatowe w skali kraju zabytki, odpowiednio odrestaurowane  

i zagospodarowane, będą magnesem przyciągającym wiele osób, do „magicznego 

miejsca”, jakim ma szansę stać się Szydłów. 

 

1.3.3 Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych 

Warunki i jakość życia mieszkańców Szydłowa nie znajdują się obecnie na wysokim 

poziomie. Jednak działania wynikające z zakresu i wielkości planowanych inwestycji 

infrastrukturalnych, powinny je poprawiać w kolejnych latach o czym świadczą poczynione 

już inwestycje, szczególnie w odnowie nawierzchni dróg a także w poprawie stanu budynków 

szkolnych. Stąd też najważniejsze zadania prorozwojowe wiążą się z rozbudową 

infrastruktury, co także bezpośrednio stymuluje rozwój gospodarstw rolnych oraz 

powstawanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Związana jest z tym poprawa 

warunków życia. 
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 Całokształt działań w tym zakresie należy do pierwszoplanowych zadań realizowanych  

na terenie Szydłowa. Gmina Szydłów nie należy do bogatych jednostek samorządowych, 

których budżety zasilane są większymi kwotami wynikającymi z funkcjonowania na ich 

terenie dużych zakładów przemysłowych czy innego rodzaju podmiotów gospodarczych. 

Średnio w ciągu roku wpływa do kasy gminy Szydłów (dane pochodzą ze Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 – 2015) jako dochód własny (poza 

subwencjami): 

• z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 294 000,- zł., 

• z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 23 500,- zł.,  

• z tytułu podatków od nieruchomości – 702 000,- zł., 

• z tytułu podatku rolnego – 349 000,- zł., 

• z tytułu podatku leśnego – 22 000,- zł., 

• z tytułu opłat od środków transportowych – 66 500,- zł., 

• z tytułu podatku od spadków i darowizn – 8 000,- zł., 

• z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 000,- zł., 

• z tytułu opłaty targowej – 4 500,- zł. . 

Największą pozycję w budżecie gminy każdego roku stanowi subwencja oświatowa.  

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane gminie ustawami, 

głównie dotyczące opieki społecznej gmina otrzymuje środki z budżetu państwa. Pozostałe 

inne dochody, są to wpływy z tytułu np.: odsetek od nieterminowych wpłat, zezwoleń na 

sprzedaż alkoholu, za specyfikacje, czynsze dzierżawne, za bilety do Muzeum i widokówki. 

Jeśli chodzi o dochód na jednego mieszkańca to wg. danych GUS za 2007 r. był on równy 

1879,35 zł. Dochód ten jednak cały czas systematycznie wzrasta, co wyraźnie obrazuje 

poniższy wykres: 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007 - 2015 

   46z87 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 

 

1.3.4 Struktura organizacji pozarządowych 

Na terenie miejscowości Szydłów działają następujące organizacje społeczne  

i pozarządowe: 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej – inicjuje, pobudza i koordynuje życie 

oświatowe, kulturalne i artystyczne na rzecz Szydłowa i Ziemi Szydłowskiej; 

• Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie – kultywuje tradycje międzywojennego 

Polskiego Związku Strzeleckiego, organizuje i uczestniczy w zawodach strzeleckich, 

słynie z popularyzacji i uczestnictwa w marszach szlakami historycznymi. W święta 

narodowe i uroczystości patriotyczne Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie 

występuje w mundurach, a także sprawuje opiekę szkoleniową i wychowawczą nad 

młodzieżą; 

• Fundacja Wspierania i Rozwoju Szydłowa – jej celem jest zapewnienie 

wszechstronnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego gminy Szydłów; 

• Gminny Klub Sportowy – jego celem jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej; 

• Stowarzyszenie Producentów Owoców i Spółdzielnia Producentów Owoców 

„DOBRYSAD” – ich celem organizowanie, inicjowanie oraz wspieranie wszelkich 

inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie zbytu owoców, ich przetworów. 
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Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych w nich członków, wdraża nowe 

rozwiązania produkcyjne i rynkowe metody gospodarowania. 

 

1.3.5 Identyfikacja problemów 

Biorąc pod uwagę opisaną powyżej sferę społeczną miejscowości Szydłów można 

zidentyfikować następujące problemy w obszarze rewitalizowanym: 

• ujemny przyrost naturalny; 

• brak miejsca, które spełniałoby w miejscowości funkcje integracyjne; 

• brak optymalnego wykorzystania środków zewnętrznych (UE, małe granty, itp.)  

na realizację własnych inicjatyw,  

• niedostateczna oferta spędzania wolnego czasu proponowana mieszkańcom. 
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1.4 Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi ww. sektorów 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 

mieszkańców 

Pracujący ogółem na 1000 
mieszkańców 

Bezrobotni zarejestrowani 
ogółem na 1000 mieszkańców 

Rok 

Gmina 
Szydłów 

Województwo  
Gmina 

Szydłów 
Województwo  

Gmina 
Szydłów 

Województwo  

2003 30 80 84 160 58 98 

2004 28 80 87 161 63 98 

2005 27 81 91 166 57 92 

2006 30 83 135 169 55 78 

2007 32 84 131 176 47 65 

  

Czytelnicy bibliotek na 1000 
mieszkańców 

Ilość oddanych budynków 
ogółem na 10000 mieszkańców 

Udzielone noclegi ogółem na 
1000 mieszkańców 

Rok 

Gmina 
Szydłów 

Województwo  
Gmina 

Szydłów 
Województwo  

Gmina 
Szydłów 

Województwo  

2003 98 170 0 0 2 056                 439  

2004 97 168 4 15 2 589                 461  

2005 99 165 12 15 2 452                 457  

2006 99 155 18 14 2 397                 626  

2007 103 147 26 19 2 471                 877  

  

Mieszkańcy w wieku 
przedprodukcyjnym (do 17 lat) 

na 1000 mieszkańców 

Mieszkańcy w wieku 
produkcyjnym na 1000 

mieszkańców 

Mieszkańcy w wieku 
poprodukcyjnym na 1000 

mieszkańców Rok 

Gmina 
Szydłów 

Województwo  
Gmina 

Szydłów 
Województwo  

Gmina 
Szydłów 

Województwo  

2003 224 219 554 614 206 168 

2004 215 212 563 619 205 169 

2005 208 206 575 624 200 170 

2006 200 200 591 628 196 172 

2007 198 194 593 631 196 174 

  

Liczba mieszkańców 
Przyrost naturalny na 10000 

mieszkańców 
Dochód gminy na 1 mieszkańca 

Rok 

Gmina 
Szydłów 

Województwo  
Gmina 

Szydłów 
Województwo  

Gmina 
Szydłów 

Województwo  

2003 5069 1 291 598 -39 -16 1251 1468 

2004 5036 1 288 693 -56 -16 1356 1611 

2005 4992 1 285 007 -68 -17 1742 1825 

2006 4975 1 279 838 -64 -19 1983 2110 

2007 4958 1 275 550 -2 -14 1851 2239 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

http://www.stat.gov.pl/ 
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1.5 Analiza SWOT 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Analiza SWOT jest efektywną 

metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń. Przedmiotem 

analizy może być przedsiębiorstwo, inwestycja lub dowolna organizacja. Głównym jej celem 

jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji przedmiotu analizy oraz prognoza 

strategii postępowania. Zakres rodzajowy czynników, które mają wpływ na przeprowadzane 

badanie jest bardzo szeroki. Z jednej strony są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne,  

a z drugiej pozytywne i negatywne. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy SWOT. 

Tworząc SWOT dla miejscowości Szydłów brano pod uwagę nie tylko wszechstronną analizę 

poszczególnych sektorów. Uwzględniono również wyniki konsultacji społecznych, które były 

przeprowadzane w całym procesie tworzenia LPR. Analizy dokonano ze szczególnym 

uwzględnieniem: problemów drogownictwa, infrastruktury, rolnictwa, sytuacji na rynku 

pracy i warunków życia. Warto zaznaczyć, że analiza SWOT stanowi element oceny ex – ante 

potencjału obszaru rewitalizowanego.  

 

Analiza silnych i słabych stron obszaru rewitalizowanego 
Silne strony Słabe strony 

Obszar gospodarczy:  
Bogata historia Szydłowa: zwiększająca 
potencjał turystyczny miejscowości.  
 
Zlokalizowanie w Szydłowie najważniejszych 
instytucji użyteczności publicznej.  
 
Duży potencjał w produkcji sadowniczej 
(śliwa szydłowiecka). 
 
,,EMIZET”, ,,EKOPLON”, GS ,,Sch”, – 
spółki o znaczeniu strategicznym dla rynku 
pracy w gminie mające siedzibę w Szydłowie. 
 
Obszar przestrzenny:  
Walory zabytkowe i historyczne 
średniowiecznych budowli oraz ciekawe 
krajobrazy i ukształtowanie powierzchni - 
atrakcyjne miejsca wypoczynku. 
 
Stosunkowo niewielka odległość od Kielc – 
stolicy województwa (50 km). 
 

Obszar gospodarczy:  
Brak zintegrowanej oferty turystycznej 
pozwalającej zatrzymać turystę na dłużej  
w Szydłowie.  
 
Brak Programu Rozwoju Turystyki  
i Promocji. 
 
Brak markowych produktów turystycznych, 
brak pamiątek lokalnych.  
 
Mała ilość obiektów gastronomicznych, brak 
takich, które oferują potrawy regionalne, 
nawiązujące do specyfiki, historii obszaru 
(np. śliwki Szydłowieckiej). 
 
Mała świadomość rolników, 
przedsiębiorców na temat możliwości 
pozyskania dotacji z Unii Europejskiej.  
 
Brak na terenie miejscowości atrakcyjnych 
terenów pod inwestycje gospodarcze, 
niekorzystne stosunki własnościowe 
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Obszar społeczny:  
Dobra współpraca władz gminy  
z organizacjami pozarządowymi.  
 
  

obiektów potencjalnie nadające się do 
zagospodarowania - nie są własnością 
samorządową 
Obszar przestrzenny:  
Zły stan techniczny zabytków 
 
Niewystarczające eksponowanie obiektów 
zabytkowych i pięknych krajobrazów. 
 
Mała estetyka Rynku w Szydłowie (brak 
stylowego określenia, brak terenów 
zielonych) 
 
Potrzeba remontu nawierzchni Rynku 
 i okalających go ulic oraz konieczność 
budowy kanalizacji pod obszarem 
rewitalizowanym.  
 
Obszar społeczny:  
Brak koordynacji i porozumienia co do 
prowadzenia wspólnych działań 
o charakterze promocyjnym pomiędzy 
środowiskami i instytucjami z terenu 
miejscowości.  

 
Analiza szans i zagrożeń 
Szanse Zagrożenia  
Obszar przestrzenny:  
Odnowienie i lepsze (zwiększenie estetyki) 
zagospodarowanie Rynku, okolicznych ulic. 
 
Środki finansowe z UE na wsparcie projektów 
rewitalizacyjnych.  
  
Remont zabytków np. średniowieczne mury, 
Brama Krakowska  
 
Obszar gospodarczy:  
Budowanie marki SZYDŁÓW. 
 
Świadomość znaczenia „planowania 
strategicznego” (stąd dokumenty strategiczny 
w tym Lokalny Program Rewitalizacji).  
 
Rozwój gospodarczy w oparciu o istniejące 
walory i stworzenie w Szydłowie atrakcyjnego 
miejsca wypoczynku z wykorzystaniem 
istniejących zabytków i turystycznych cech 
najbliższych terenów.  

Obszar przestrzenny:  
Brak zagospodarowania Rynku.   
 
Brak remontu zabytków.  
 
Brak pozyskania wsparcia na realizację 
zadań ze środków UE. 
 
Obszar gospodarczy:  
Trudności eliminacji słabych stron. 
 
Brak promocji turystyki.  
 
Konkurencja w pozyskiwaniu zewnętrznych 
środków. 
 
 
Obszar społeczny:  
Osłabienie aktywności działalności 
organizacji pozarządowych.  
 
Bezrobocie, brak nowych miejsc pracy dla 
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Wzrost zainteresowania turystów Szydłowem, 
jego atrakcjami turystycznymi i historią.   
 
Ożywienie Rynku w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości usługowo-handlowej. 
 
Możliwość uczynienia z Szydłowa jednej z 
„wizytówek” turystycznych województwa – 
„Polskiego Carcassonne” 
 
Obszar społeczny:  
Większa ilość dotacji dla stowarzyszeń na 
realizację swoich pomysłów, inicjatyw.  
 
Powstanie nowych organizacji społecznych 
(zwłaszcza osób młodych).  

absolwentów szkół różnych szczebli. 
Niewystarczające środki na działalność 
organizacji pozarządowych.  
 
Ujemny przyrost naturalny. 
 
Zmniejszenie się liczby mieszkańców, 
wyjazd młodych ludzi do miast i innych 
rejonów kraju, a także za granicę –  
w poszukiwaniu pracy. 
 
Trudności formalno – prawne z 
wykorzystaniem istniejących możliwości 
rozwoju na bazie współpracy z Fundacjami, 
Agencjami, Stowarzyszeniami. 

 

Podsumowanie 

Silne i słabe 
strony 

WNIOSEK: występuje przewaga słabych stron nad mocnymi  
Mocne strony obszaru rewitalizowanego wynikają głównie z posiadanych 
walorów historycznych oraz przyrodniczych i krajobrazowych, które dają 
podstawę do rozwoju turystyki na obszarze rewitalizowanym. Słabe strony są 
efektem niedostatecznego zagospodarowania obszaru rewitalizowanego 
(zwłaszcza braku harmonii i estetyki Rynku). Szydłów ma jednak ogromne 
szanse na stanie się „Polskim Carcassonne”, z racji posiadanych unikatowych 
walorów urbanistyczno – historycznych.   

Szanse i 
zagrożenia 

WNIOSEK: występuje przewaga szans nad zagrożeniami. 
Przewaga szans jest dosyć wyraźna, co wskazuje, iż kierunek dotyczący 
aktywizacji obszaru rewitalizowanego pod względem turystycznym jest 
słuszny. Szczególnych szans należy upatrywać w środkach dostępnych  
z funduszy Unii Europejskiej. 

Wnioski 
Koniecznym elementem na drodze podnoszenia atrakcyjności turystycznej 
miejscowości Szydłów jest wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
tego obszaru.  
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II Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących 

rozwoju przestrzenno – społeczno - gospodarczego miejscowości  

i regionu 

Lokalny Program Rewitalizacji nie jest jedynym dokumentem określającym sposoby rozwoju 

opisywanego obszaru. LPR w swoich założeniach i treści nawiązuje do innych takich 

opracowań. Uczyniono tak po to, aby działania realizowane na tym terenie były odpowiednio 

wzmocnione i bardziej efektywne. Określenie takich powiązań niewątpliwie podnosi 

przydatność samego LPR. 

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Nawiązanie do: 

• Misji – „Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców województwa 

świętokrzyskiego” w tym zwłaszcza poprzez „warunki estetyczne środowiska”  

i „dostępność do pozytywnych osiągnięć cywilizacyjnych”(str. 84); 

• Celu generalnego – „Wzrost atrakcyjności województwa fundamentem zintegrowanego 

rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej” (str. 84); 

• Celu warunkującego 1 – „Przyspieszenie rozwoju bazy ekonomicznej i wzrostu 

innowacyjności województwa”, priorytet 4 „Kreowanie rozwoju i dywersyfikacji funkcji 

wyższego rzędu w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym oraz racjonalny rozwój miast  

i centrów gmin województwa”, kierunki działań 5,8 (str. 86 – 89); 

• Celu warunkującego 3 – „Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 

 i kultury”, priorytet 1 „Tworzenie warunków rozwoju turystyki, sportu  

i rekreacji”, kierunki działań 1, 3,4,5,6, priorytet 2 „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa 

kulturowego”, kierunki działań 2,3 (str. 92 – 94); 

• Celu warunkującego 5 – „Rozwój systemów infrastruktury technicznej  

i społecznej”, priorytet 2 „Podnoszenie standardów i stworzenie spójnego układu 

komunikacyjnego oraz gospodarki przestrzennej stymulującej rozwój regionu”, kierunek 

działań 1, priorytet 4 „Rozwój komunalnej infrastruktury ochrony środowiska”, kierunki 

działań 1,2 (str. 97 – 100); 

• Celu warunkującego 6 – „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów 

wiejskich” (str. 101 – 103). 
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2. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim na lata  

2006 – 2014 

LPR wpisuje się również w Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Świętokrzyskim 

na lata 2006 - 2014 zakładającą rozwój sektora turystyki oraz obszarów z nią związanych. 

Turystyka jest specyficznym działem gospodarki, który rozwija się w konkretnej przestrzeni, 

dlatego każde inne działanie w tej przestrzeni ma wpływ na rozwój tego działu. Turystyka nie 

może rozwijać się w oderwaniu od środowiska naturalnego oraz jego ochrony, a także bez 

inwestycji w otoczenie turystyki, którym jest infrastruktura techniczna i społeczna (str. 313). 

LPR dla miejscowości Szydłów jest zgodny z następującymi zapisami Strategii Rozwoju 

Turystyki w woj. Świętokrzyskim: 

 

Tabela 2 – Nawiązanie LPR do Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie 
Świętokrzyskim na lata 2006 - 2014 

Strategia Rozwoju Turystyki w 
Województwie Świętokrzyskim na lata  

2006 – 2014 
Nawiązanie w LPR 

Wizja: „Turystyka jest kluczowym 
narzędziem rozwoju województwa 
świętokrzyskiego, a także jego społeczno – 
gospodarczej aktywizacji. Rozwój turystyki 
opieramy o efektywne i zrównoważone 
wykorzystanie posiadanego potencjału, w 
tym przede wszystkim niespotykanej 
różnorodności zasobów, stanowiącej 
największy atut Regionu. Koncepcja, 
wdrażanie i promocja wysokiej jakości 
zintegrowanych produktów turystycznych 
kreować będzie wizerunek „Świętokrzyskich 
Miejsc Mocy”, chętnie odwiedzanych przez 
turystów krajowych i zagranicznych, a także 
podziwianych przez mieszkańców (s. 243). 

Głównym celem LPR jest wzrost 
atrakcyjności turystycznej oraz rozwój 
gospodarczy i społeczny miejscowości 
Szydłów. W miejscowości znajduje się wiele 
zabytków, stanowiących atrakcję 
turystyczną. Miejscowość Szydłów ma 
potencjał, aby stać się miejscowości 
turystyczną.  

Cel nadrzędny: „Trwały rozwój turystyki w 
Regionie, prowadzący do poprawy jego 
konkurencyjności, skutkujący wzrostem 
dochodów i zwiększającym się 
zatrudnieniem” (s. 243).   

Dzięki zwiększeniu atrakcyjności 
miejscowości Szydłów, co wiąże się  
z podniesieniem konkurencyjności 
miejscowości w zakresie usług turystycznych 
i okołoturystycznych wzrosną dochody 
mieszkańców, przedsiębiorców oraz gminy 
pośrednio dzięki większym wpływom  
z podatków.  

Obszar priorytetowy - Przestrzeń 
turystyczna: 
Cel 3 – rozwój mikro przestrzeni 
turystycznej, działanie 1: rewitalizacja 
zabytkowych układów urbanistycznych oraz 

LPR zakłada rewitalizację zabytkowego 
układu urbanistycznego Szydłowa (Rynek) 
oraz cennych obiektów zabytkowych np. 
Brama Krakowska, średniowieczne mury).  
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cennych obiektów zabytkowych (str. 392). 

Cel priorytetowy: Wsparcie instytucjonalne 
tworzenia i rozwoju regionalnych i lokalnych 
produktów turystycznych. Działania: 
kształtowanie polityki proproduktowej w 
dokumentach strategicznych; rozwój 
partnerstwa publiczno – prywatnego; budowa 
platformy współpracy w zakresie kreacji 
produktów turystycznych (s. 335).  

LPR sprzyja tworzeniu partnerstw publiczno 
– prywatnych. LPR będąc dokumentem 
strategicznym kształtuje politykę 
proproduktową.  

 

• Wizja: „Turystyka jest kluczowym narzędziem rozwoju województwa świętokrzyskiego, 

a także jego społeczno – gospodarczej aktywizacji. Rozwój turystyki opieramy  

o efektywne i zrównoważone wykorzystanie posiadanego potencjału, w tym przede 

wszystkim niespotykanej różnorodności zasobów, stanowiącej największy atut Regionu. 

Koncepcja, wdrażanie i promocja wysokiej jakości zintegrowanych produktów 

turystycznych kreować będzie wizerunek „Świętokrzyskich Miejsc Mocy”, chętnie 

odwiedzanych przez turystów krajowych i zagranicznych, a także podziwianych przez 

mieszkańców (s. 243). 

• Cel pośredni - Rozwój otoczenia sprzyjającego rozwojowi województwa 

świętokrzyskiego. 

• Cel operacyjny 2 – wsparcie świętokrzyskich przedsiębiorców turystycznych, działanie: 

tworzenie zachęt inwestycyjnych (str. 335). 

 

Obszar priorytetowy - Przestrzeń turystyczna: 

• Cel 2 – kształtowanie proekologicznej infrastruktury w kontekście rozwoju przestrzeni 

turystycznej, działanie 1: rozwój innowacyjny infrastruktury na rzecz zrównoważonego 

rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim. (str. 390-391). 

• Cel 3 – rozwój mikro przestrzeni turystycznej, działanie 1: rewitalizacja zabytkowych 

układów urbanistycznych oraz cennych obiektów zabytkowych (str. 392). 

 

3.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 – 2015 

Zadania inwestycyjne zawarte w LPR są tożsame z listą zadań przyjętych do realizacji  

w latach 2004 - 2015 w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 

– 2015 m.in. w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki (str. 53 – 54), której 
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celem strategicznym jest "Zrównoważony rozwój gminy Szydłów z wykorzystaniem walorów 

zabytkowych, kulturowych i gospodarczych w perspektywie pełnej integracji Polski z krajami 

Unii Europejskiej" (str. 40). Dodatkowo LPR jest zgodny z celem warunkującym 

„Wyzwalanie inicjatyw w zakresie działań na rzecz odnowy i zachowania zabytków jako 

podstawy dla rozwoju Szydłowa, a także pozostałych sołectw gminy” (str.41). 

 

4. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata  

2000 – 2015 

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny, który wiąże się bezpośrednio 

 z celem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000 – 2015 – 

„Tworzenie optymalnych warunków rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu 

staszowskiego” (str. 59). Nawiązuje także do celu warunkującego „Ochrona i racjonalne 

wykorzystanie zasobów przyrody; rozwój turystyki i rekreacji” (str. 61) .  

 

5. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłów 

z dnia  25 III 2008 r. 

Zapisy LPR dla miejscowości Szydłów pozostają w komplementarności do: 

• Listą obszarów planistycznych (str.2); 

• Zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (str. 6 – 7); 

• Zasadami ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (str. 7 – 9); 

• Wymaganiami wynikającymi z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych (str. 10); 

• § 24 „Szydłów – obszar planistyczny 13” (str. 55 – 70); 

 

6. Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno – 

gospodarczych 

L.p. Polityka Nazwa dokumentu 
Nawiązanie LPR  

do dokumentów strategicznych 

1. Mieszkalnictwo 

Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

 
LPR zachowuje spójność z założeniami 

celu głównego polityki przestrzennej 
województwa świętokrzyskiego – 
zostanie odwrócona niekorzystna 

tendencja w zakresie ilości 
budowanych mieszkań. Przy rosnącej 

zauważalności społeczeństwa  
w strukturze budownictwa 
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mieszkaniowego dominować będzie 
budownictwo jednorodzinne (str.141). 
Realizacja przedsięwzięć zawartych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
spowoduje, że coraz więcej osób 

wyrazi chęć zamieszkania  
w miejscowości Szydłów. Obszar 

rewitalizacji stanie się bardziej 
atrakcyjny, a to spowoduje wzrost 

wartości gruntów. 

2. 
Infrastruktura  

i usługi 
komunalne 

Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy 

Szydłów na lata 2004 – 
2015 

Zadania inwestycyjne w tej dziedzinie 
zawarte w LPR są tożsame z listą zadań 
przyjętych do realizacji w latach 2004 - 

2015 w Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2004 

– 2015  

Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju Powiatu 

Staszowskiego na lata  
2000 – 2015 

Strategia 
Zrównoważonego 
Rozwoju Gminy 

Szydłów na lata 2004 – 
2015 

3. 
Rozwój 

przedsiębiorczości 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego do 
roku 2020 

 

LPR jest sygnałem tworzenia dobrych 
warunków dla kompleksowego ruchu 

inwestycyjnego, co zwiększa 
bezpieczeństwo zainwestowanych tam 
środków. Program wspiera inicjatyw 
przedsiębiorczości, które są podstawą 
stabilizacji i rozwoju gospodarczego.  
W ramach LPR (etap III) będą także 

prowadzone działania w postaci: dotacji 
na start, szkoleń, kursów itp. 

 

4. 

 
Gospodarowanie 

gruntami 
 

Miejscowy Plan 
Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy 
Szydłów 

z dnia  25 III 2008 r. 

Granice obszaru rewitalizowanego 
zostały wyznaczone przy 

uwzględnieniu Miejscowego Planu… 

5. 
Ochrona 

dziedzictwa  
kulturowego 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego do 
roku 2020 

 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie 
zasobów dóbr kultury, zachowanie  

i wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego. LPR obejmuje problem 
przestrzeni miejscowości i jej funkcji, 

ochrony dóbr kultury oraz cel usuwania 
zjawisk degradacji przestrzeni 

utrudniającej rozwój miejscowości. 
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6. 
Komunikacja 

społeczna 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego do 
roku 2020 

 

 
LPR wspiera rozwój komunikacji 

społecznej poprzez kwestię wspólnych 
dyskusji i decyzji mieszkańców na 

temat obszaru rewitalizacji. Rozwój 
zasobów ludzkich, społeczeństwo 
obywatelskie, kierunek działań: 

umacnianie tożsamości regionalnej 
mieszkańców, wspieranie działań na 
rzecz społeczności lokalnej i wzrostu 

zaangażowania mieszkańców.  
 

7. 
 

Transport 
 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Świętokrzyskiego do 
roku 2020 

 
Program Rewitalizacji jest zgodny  

z Celem warunkującym nr 5 „Rozwój 
systemów infrastruktury technicznej  

i społecznej”, Priorytetem 2 
„Podnoszenie standardów i stworzenie 

spójnego układu komunikacyjnego 
gospodarki przestrzennej stymulującej 

rozwój regionu”, kierunek działań: 
radykalna poprawa stanu dróg  

(str. 100). 
 

Gminy Program 
Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 
2008 z dnia 16 I 2008 r. 

 

8. 
Przeciwdziałanie 

patologiom 
społecznym 

Gminny Program 
Profilaktyki  

i Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych na rok 
2008 z dnia 16 I 2008 r. 

LPR będzie pośrednio wpływał na: 
zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób wykluczonych społecznie, 

udzielanie rodzinom pomocy 
psychospołecznej 

 i prawnej, prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej , 

edukacyjnej oraz 
szkoleniowej, w tym prowadzenie zajęć 

sportowo - rekreacyjnych dla 
uczniów, 

,wspomaganie działań instytucji, 
organizacji pozarządowych i osób 

fizycznych 
służących rozwiązywaniu problemów 

społecznych, pomoc dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

i integrowanie ze środowiskiem 
lokalnym 
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III Założenia programu rewitalizacji, cele i oczekiwane wskaźniki 

osiągnięć   

 

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych 

 w zdegradowanej części miejscowości, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców, 

przywrócenia ładu przestrzennego, wspomaganie ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi 

społecznych, szczególnie w grupach, które są wyjątkowo na utratę takich więzi narażone. 

Należy podkreślić kompleksowość i interdyscyplinarny charakter zadań rewitalizacyjnych. 

Tym walorom towarzyszą specyficzne właściwości jakie posiada LPR 

– wieloletni okres realizacji programu rewitalizacji, potrzeba ciągłego monitorowania  

i aktualizacji, partycypacja społeczna we wszystkich etapach prowadzenia programu 

rewitalizacji. Konieczne jest pozyskiwanie różnorodnych publicznych i prywatnych źródeł 

finansowania programów oraz montaż finansowy przy szczegółowym planowaniu  

i publicznym nadzorze przepływu środków. Jasne jest zatem, że takim działaniom nie podoła 

samotnie samorząd. Rewitalizacja ma bowiem stać się zadaniem dla społecznych  

i gospodarczych partnerów nie tylko z miejscowości Szydłów, ale i okolic. Tylko wtedy 

możliwe stanie osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. 

 

1. Podokresy programowania: 2007 – 2013 i lata następne 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów obejmuje swym zakresem dwa 

okresy programowania w odniesieniu do Regionalnych Programów Operacyjnych, które są 

zgodne z harmonogramem podziału środków pomocowych na poziomie unijnym.  Pierwszy 

okres programowania przypada na lata 2007 – 2013 i trwa obecnie (realizowane w nim będą  

I i II etap LPR). Drugi będzie realizowany w latach 2014 – 2020 (w nim zostaną zrealizowane 

zadania inwestycyjne III etapu). Tak przyjęte ramy czasowe mają za zadanie doprowadzić do 

sytuacji, w której możliwe będzie  pozyskiwanie środków nie tylko z obecnego okresu 

programowania, ale również z programów, które zostaną zaplanowane w kolejnych latach. 

Dodatkowo otwiera to możliwości pozyskiwania innych środków (nie tylko unijnych) na 

realizację LPR. W związku z tak przyjętą filozofią, realizacja Lokalnego Programu 

Rewitalizacji została podzielona na etapy, o których będzie mowa później. 
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2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic)  

i uzasadnienie z opisem komplementarności zadań w ramach 

poszczególnych obszarów 

Przechodząc do zasięgu terytorialnego obszaru rewitalizowanego należy od razu 

jednoznacznie stwierdzić, że zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 

(„wsparcie dla kompleksowych projektów dotyczących rewitalizacji zmarginalizowanych 

miejscowości lub części miejscowości, będących centrami gmin oraz renowacji i wzrostu 

estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej”) znajduje się on w miejscowości, która stanowi 

centrum gminy. Wyznaczenie Szydłowa, jako centrum gminy nie pozostawia wątpliwości. 

Tutaj znajdują się wszystkie instytucje użyteczności publicznej takie jak: Urząd Gminy,  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury, czy wreszcie ośrodek 

zdrowia i placówki szkolne. O posiadaniu przez miejscowość Szydłów statusu centrum gminy 

stanowi również fakt, że to właśnie w tej miejscowości odbywają się wszystkie ważniejsze  

w życiu gminy imprezy, uroczystości, spotkania. Poza tym dzięki posiadanym walorom 

historyczno – urbanistycznym Szydłów ma największą szansę przyciągnięcia inwestorów  

i turystów. 

 

 
Źródło: „Koncepcja Rewaloryzacji Południowo – Zachodniej Części Murów Miejskich w Szydłowie” 
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Fot.8 – Brama Krakowska – stan obecny 

fot. InicjatywaLokalna.pl 

 

Wybrany obszar rewitalizowany jest spójny, a działania podejmowane na nim pozostają we 

wzajemnej komplementarności.  

Wybrany obszar charakteryzuje wyraźna potrzeba rewitalizacji wynikająca  

z istniejącego na nim deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia 

degradacji starej zabudowy, między innymi w postaci zaawansowanego zużycia technicznego 

oraz zestarzenia funkcjonalnego obiektów i infrastruktury. Jest to szczególnie ważne  

w przypadku cennych budowli zabytkowych zlokalizowanych w obrębie Rynku.  
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Fot.9– Fragment średniowiecznych murów w Szydłowie – stan obecny 

fot. InicjatywaLokalna.pl 

 

Granice obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miejscowości Szydłów 

wyznaczono na podstawie wieloaspektowych badań, m.in. analizy SWOT, czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na poziom rozwoju tego miejsca. 

Przeprowadzając analizy starano się uwzględnić wszystkie te cechy, które wpływają na 

sytuację miejscowości i jego mieszkańców. Wielokierunkowe badania rozwoju miejscowości 

wskazały najbardziej zdegradowane obszary. Tym samym wyznaczone granice 

rewitalizowanego obszaru przedstawiają się następująco: 

Właściwym obszarem rewitalizacji (realizowanym w I, II i III etapie) jest Rynek 

miejscowości i przyległe do niego ulice oraz otaczające tę część Szydłowa zabytkowe mury  

o długości około 4 km wraz z najbliższym otoczeniem. 
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Źródło: „Koncepcja Zagospodarowania Rynku w Szydłowie” 

 

3. Podział na projekty i zadania inwestycyjne 

LPR został podzielony na 3 projekty inwestycyjne, wśród których wyróżniono 

również zadania inwestycyjne. 

 

Lp. Etapy  i zadania do realizacji 
Planowane 
rozpoczęcie 
realizacji 

Planowane 
zakończenie 

realizacji 
ETAP 1 

1. Kanalizacja deszczowa rynku IV kwartał 2009 I kwartał 2010 
2. Kanalizacja sanitarna rynku IV kwartał 2009 III kwartał 2010 
3. Wymiana sieci wodociągowej rynku III kwartał 2010 III kwartał 2010 

4. 
Przebudowa dróg obrzeżnych rynku  
(ul. Kazimierza Wielkiego, Łokietka  

i Targowej) 
II kwartał 2010 IV kwartał 2010 

5. Przebudowa rynku miejskiego III kwartał 2010 I kwartał 2011 
6. Przebudowa placu przed synagogą I kwartał 2011 I kwartał 2011 

7. 
Odbudowa i rekonstrukcja muru 

miejskiego 
II kwartał 2010 III kwartał 2011 

8. 
Odbudowa i rekonstrukcja Bramy 

Krakowskiej 
III kwartał 2010 I kwartał 2011 

9. Zagospodarowanie i ukształtowanie II kwartał 2011 IV kwartał 2011 
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otoczenia murów 

10. 
Ścieżki, oświetlenie, punkty widokowe, 

komunikacja wizualna 
 

IV kwartał 2011 IV kwartał 2011 

ETAP 2 
1. Remont synagogi, 2012 2013 

2. 
Kompleksowy remont budynku 

dawnego „Ratusza” 
2012 2013 

3. 
Prace remontowe poszczególnych  dróg 

znajdujących się na terenie 
rewitalizowanym. 

2012 2013 

ETAP 3 

1. 
Remont dróg gminnych znajdujących 

się na obszarze rewitalizowanym 
2014 – 2015 

 

4. Kryteria wybory pilotażu i kolejność realizacji 

O kolejności realizacji działań zadecydował przede wszystkim szereg konsultacji 

społecznych, które występowały w ramach procesu tworzenia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Kryteriami, które decydowały o harmonogramie  realizacji poszczególnych 

zadań były: poziom prawdopodobieństwa realizacji, potrzeby wynikające  

z istniejących uwarunkowań przestrzennych, walory turystyczne miejscowości, wcześniej 

zaplanowane, w ramach innych dokumentów strategicznych, zadania.  

Celami szczegółowymi podejmowanych w ramach LPR przedsięwzięć mają być: 

• Rynek - przywrócenie mu funkcji centralnego placu miejscowości, czyli 

przygotowanie infrastruktury do zgromadzeń okolicznościowych, uroczystości, 

spotkań mieszkańców, wypoczynku w miejscach do tego przeznaczonych; 

• nadanie nowego wyrazu otaczającym Szydłów średniowiecznym murom; 

• nadanie obszarowi rewitalizowanemu nowych funkcji, przede wszystkim rekreacyjnej 

i turystycznej; 

• podniesienie poziomu integracji mieszkańców miejscowości; 

• przyciągnięcie do Szydłowa turystów i inwestorów, którzy będą stymulować 

powstawanie nowych miejsc pracy; 

• ograniczenie negatywnych zjawisk związanych np. z patologiami społecznymi; 

• podniesienie poziomu rozpoznawalności Szydłowa oraz całej gminy w województwie  

i całym kraju; 

• stymulowanie aktywności społecznej oraz współpracy międzyregionalnej 

 i międzynarodowej. 
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Fot.10 – Fragment nawierzchni Rynku w Szydłowie – stan obecny 

fot. InicjatywaLokalna.pl 

 

 

5. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć (produkty i rezultaty) 

Ze względu na stan przygotowania zadań, które wymagają doprecyzowania, wskaźniki 

określone niżej mają wartość szacunkową i mogą ulec wahaniom. Część wskaźników  

(szczególnie oddziaływania) ma charakter nie mierzalny lub zostanie osiągnięta w długim 

okresie czasu dlatego też zostaną one określone szczegółowo przy opracowaniu 

poszczególnych projektów. Zrealizowane projekty inwestycyjne będą analizowane między 

innymi pod kątem osiągniętych n/w wskaźników. 

 

Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu 
Źródło 
danych 

Jedn. Miary 
Rok 
2007 

Stan na 
rok 2015 
Wskaźnik 
docelowy 

Powierzchnia zmodernizowanych  
i zrewaloryzowanych obiektów 

zabytkowych 

Monitoring 
własny 

szt. 0 4 
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Liczba projektów wpływających na 
poprawę centrum gminy 

Monitoring 
własny 

Umowa o 
dofinansowanie 

projektu 
0 8 

Obszar poddany rewitalizacji 
Monitoring 

własny 
Ha 0 

3,2  
(w tym 

1,9 I 
etap)  

Liczba 
wybudowanych/wyremontowanych 

przystanków 
 

Monitoring 
własny 

Szt. 0 2 

Liczba gospodarstw 
agroturystycznych 

Monitoring 
własny 

Szt. 1 8 

 
 

 
Wskaźniki rezultatu 

 

Wskaźniki rezultatu 
Źródło 
danych 

Jedn. 
miary 

Rok 
2007 

Stan na rok 
2015 

Wskaźnik 
docelowy 

Liczba turystów korzystających ze 
zrewitalizowanych obiektów 

Monitoring 
własny 

Osoby 28 000 100 000 

Liczba stworzonych miejsc pracy na 
obszarach zrewitalizowanych (miejsca pracy 

tworzone pośrednio oraz bezpośrednio w 
wyniku realizacji inwestycji ujętych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji) 

Monitoring 
własny/um

owa o 
pracę 

Osoby 0 10 

Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych 
na zrewitalizowanych obszarach 

Monitoring 
własny 

Szt. 0 8 
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IV Planowane działania w latach 2007 – 2013 i w latach 

następnych na obszarze rewitalizowanym 

 

1. Planowane działania przestrzenne (techniczno materialne) w latach 2007-

2013 w latach następnych na obszarze rewitalizowanym 

Nazwa  
planowanego 

działania 

Etap 
działania 

/czas 
realizacji 

Oczekiwane rezultaty 

Instytucje 
 i podmioty 

uczestniczące 
we wdrażaniu 

Nakłady 
brutto do 

poniesienia 

Kanalizacja 
deszczowa rynku 

Etap I 
LPR (IV 
kwartał 
2009 – I 
kwartał 
2010) 

Powstanie kanalizacji 
deszczowej pod płytą 

Rynku 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

980 575,00 
zł 

Kanalizacja 
sanitarna rynku 

Etap I 
LPR (IV 
kwartał 

2009 – III 
kwartał 
2010) 

Powstanie kanalizacji 
sanitarnej pod płytą 

Rynku 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

1 830 000,00 
zł 

Wymiana sieci 
wodociągowej rynku 

Etap I 
LPR (III 
kwartał 

2010 – III 
kwartał 
2010) 

Powstanie nowej sieci 
wodociągowej z PCV 

pod płytą rynku  

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

244 000,00 
zł 

Przebudowa dróg 
obrzeżnych rynku 
(ul. Kazimierza 

Wielkiego, Łokietka 
i Targowej) 

Etap I 
LPR (II – 

IV 
kwartał 
2010) 

Powstanie nawierzchni 
brukowej i zielenie 

urządzonej oraz 
elementów małej 

architektury  
z elementami 

ruchomymi, powstanie 
 6 punktów 

oświetleniowych 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

2 147 993,00 
zł 

Przebudowa rynku 
miejskiego 

Etap I 
LPR (II – 

IV 
kwartał 
2010) 

Nowa nawierzchnia  
rynku, powstanie 
elementów małej 

architektury, powstanie 
zieleni urządzonej, 

uzbrojenie sezonowych 
punktów 

gastronomicznych 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

1 130 384,90 
zł 



Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007 - 2015 

   67z87 

Przebudowa placu 
przed synagogą 

Etap I 
LPR (I 
kwartał 
2011) 

Powstanie nowej 
nawierzchni, 

zagospodarowanej 
zieleni i oświetlenia na 

tym terenie 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

 
265 956,34 

zł 
 

Odbudowa 
 i rekonstrukcja 

muru miejskiego 

Etap I 
LPR (II 
kwartał 

2010 – III 
kwartał 
2011) 

Powstanie 
odbudowanych 

 i zrekonstruowanych 
elementów muru 

miejskiego 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

517 048,20 
zł 

Odbudowa  
i rekonstrukcja 

Bramy Krakowskiej 

Etap I 
LPR (III 
kwartał 
2010 – I 
kwartał 
2011) 

Powstanie 
odbudowanej  

i zrekonstruowanej 
Bramy Krakowskiej 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

549 000,00 
zł 

Zagospodarowanie  
i ukształtowanie 
otoczenia murów 

Etap I 
LPR (II  - 

IV 
kwartał 
2011) 

Powstanie ganku na 
murze, sceny letniej, 

punktów widokowych, 
sezonowych stacji 

turystycznych 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

902 136,32 
zł 

Ścieżki, oświetlenie, 
punkty widokowe, 

komunikacja 
wizualna 

Etap I 
LPR (IV 
kwartał 
2011) 

Powstanie ścieżek, 
punktów 

oświetleniowych, 
elementów 

komunikacji wizualnej 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 
9 150,00 zł 

Remont synagogi 

Etap II 
LPR 

(2012 – 
2013) 

Odbudowany i 
zagospodarowany 
obiekt zabytkowy 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

500 000,00 
zł  

Kompleksowy 
remont budynku 

dawnego „Ratusza” 

Etap II 
LPR 

(2012 – 
2013) 

Wyremontowany 
 i nowocześnie 

urządzony budynek 
Ratusza 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

3 000 000,00 
zł 

Prace remontowe 
poszczególnych  

dróg znajdujących 
się na terenie 

rewitalizowanym. 

Etap II 
LPR 

(2012 – 
2013) 

Nowa nawierzchnia 
dróg i chodników 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

800 000,00 
zł 

Remont dróg 
gminnych 

znajdujących się na 
obszarze 

rewitalizowanym 

Etap III 
LPR 

(2014 – 
2015) 

Nowa nawierzchnia 
dróg i chodników 

Samorząd 
gminy, 

podwykonawcy 

1 000 000,00 
zł 
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2. Plan działań gospodarczych w latach 2007-2013 i w latach następnych na 

obszarze rewitalizowanym 

Nazwa  
planowanego 

działania 

Etap 
działania 

/czas 
realizacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

Instytucje  
i podmioty 

uczestniczące we 
wdrażaniu 

Nakłady 
brutto do 

poniesienia 

Wspieranie 
przedsiębiorczości 
(dotacje na start, 

szkolenia, 
zmniejszenie 

podatków lokalnych 
dla nowych 

inwestorów, kursy, 
wyjazdy studyjne) 

Etap III 
LPR 

(2014 – 
2015) 

Powstawanie 
nowych firm, 
zmniejszenie 
bezrobocia, 
pozyskanie 

inwestorów dla 
miejscowości, 
zwiększenie 

przychodów do 
budżetu gminy, 

podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 

Samorząd gminy, 
okoliczni 

przedsiębiorcy, 
uczestnicy 
sektorów 

gospodarki 
lokalnej, 

mieszkańcy chcący 
założyć działalność 

gospodarczą itp. 

 

ok. 
500 000,00 zł 

rocznie 

 

 Razem:  
1 000 000,00 

zł 

Wspieranie rozwoju 
turystyki 

 i sadownictwa jako 
priorytetowych 

dziedzin gospodarki 
lokalnej 

(inwestycje i dotacje, 
wspieranie budowy 

infrastruktury 
turystycznej, 
preferencyjne 

traktowanie sektora 
sadowniczego) 

Etap III 
LPR 

(2014 – 
2015) 

Powstawanie 
nowych firm, 
zmniejszenie 
bezrobocia, 
pozyskanie 

inwestorów dla 
miejscowości, 
zwiększenie 

przychodów do 
budżetu gminy, 

podniesienie 
poziomu życia 
mieszkańców 

Samorząd gminy, 
okoliczni 

przedsiębiorcy, 
uczestnicy 
sektorów 

gospodarki 
lokalnej, 

mieszkańcy chcący 
założyć działalność 

gospodarczą itp. 

ok. 
500 000,00 zł 

rocznie 

 

 Razem:  
1 000 000,00 

zł 
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Fot. 11– Fragment nawierzchni ulicy przyległej do Rynku w Szydłowie – stan obecny 

fot. InicjatywaLokalna.pl 

 

3. Plan działań społecznych w latach 2007-2013 i w latach następnych na 

obszarze rewitalizowanym 

Nazwa  
planowanego działania 

Etap 
działania 

/czas 
realizacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące we 
wdrażaniu 

Nakłady 
brutto do 

poniesienia 

Wspieranie zadań 
mających 

przeciwdziałać 
wykluczeniu 

społecznemu, tworzenie 
równych szans 

(dofinansowanie 
programów 

profilaktycznych  
i tworzenia równych 

szans, kursy, szkolenia, 
wyjazdy itp.) 

Etap III 
LPR 

(2014 – 
2015) 

Likwidacja grup 
wykluczonych 

społecznie, 
wyrównanie szans 

rozwojowych 
różnych grup 
społecznych 

Samorząd gminy, 
mieszkańcy, 

stowarzyszenia, 
jednostki gminne, 
„grupy ryzyka” 

ok. 
300 000,00 
zł rocznie 

 

 Razem: 
 600 000,00 

zł 

Wspieranie działań 
dotyczących walki 

 z patologiami 

Etap III 
LPR 

(2014 – 

Zmniejszenie 
poziomu 

występujących  

Samorząd gminy, 
mieszkańcy, 

stowarzyszenia, 
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społecznymi oraz 
aktywizacji środowisk 

dziecięcych 
 i młodzieżowych 

(dotacje dla organizacji 
pozarządowych i 

gminnych zajmujących 
się środowiskami 

dziecięcymi i 
młodzieżowymi, kursy, 

szkolenia, aktywna 
walka  z patologiami) 

2015) w Szydłowie 
patologii 

społecznych, 
aktywizacja 
środowisk 

dziecięcych  

i młodzieżowych 

jednostki gminne, 
„grupy ryzyka” ok. 

300 000,00 
zł rocznie 

 

 Razem: 
 600 000,00 

zł 

 
Fot.12 – Fragment średniowiecznych murów w Szydłowie – stan obecny 

fot. InicjatywaLokalna.pl 
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V Plan finansowy rewitalizacji na lata 2007 – 2013 (obligatoryjnie) i na lata następne (fakultatywnie) 

LATA REALIZACJI 

NAZWA REALIZOWANEGO 
ZADANIA 

WARTOSĆ 
ZADANIA 

(brutto) 

ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 

(Budżet JST, Budżet 
państwa, środki 

prywatne, środki UE, 
inne) 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Kanalizacja deszczowa rynku 
980 575,00 

zł 
Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Kanalizacja sanitarna rynku 
1 830 000,00 

zł 
Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Wymiana sieci wodociągowej rynku 
244 000,00 

zł 
Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Przebudowa dróg obrzeżnych rynku (ul. 
Kazimierza Wielkiego, Łokietka i Targowej) 

2 147 993,00 
zł 

Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Przebudowa rynku miejskiego 
1 130 384,90 

zł 
Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Przebudowa placu przed synagogą 
265 956,34 

zł 
Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Odbudowa 
 i rekonstrukcja muru miejskiego 

517 048,20 
zł 

Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Odbudowa  
i rekonstrukcja Bramy Krakowskiej 

549 000,00 
zł 

Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Zagospodarowanie  
i ukształtowanie otoczenia murów 

902 136,32 
zł 

Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

        

Ścieżki, oświetlenie, punkty widokowe, 
komunikacja wizualna 

123 098,00 
zł 

Budżet JST (40%), 
środki UE (60%) 

 

D
O

K
U

M
E

N
T

A
C

JA
  P

R
O
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K

T
O

W
A

 (
30

0 
12

0,
00

 z
ł)

 

       

Remont synagogi 
500 000,00 

zł 
Budżet JST, środki 

UE 
         

Kompleksowy remont budynku dawnego 
„Ratusza” 

3 000 000,00 
zł 

Budżet JST, środki 
UE 
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Prace remontowe poszczególnych  dróg 
znajdujących się na terenie rewitalizowanym. 

800 000,00 
zł 

Budżet JST, środki 
UE 

         

Remont dróg gminnych znajdujących się na 
obszarze rewitalizowanym 

1 000 000,00 
zł 

Budżet JST, środki 
UE 

         

Wspieranie przedsiębiorczości 
(dotacje na start, szkolenia, zmniejszenie 

podatków lokalnych dla nowych inwestorów, 
kursy, wyjazdy studyjne) 

500 000,00 
zł rocznie 

Budżet JST, Budżet 
państwa, środki UE, 
środki prywatne 

         

Wspieranie rozwoju turystyki 
 i sadownictwa jako priorytetowych dziedzin 

gospodarki lokalnej 
(inwestycje i dotacje, wspieranie budowy 
infrastruktury turystycznej, preferencyjne 

traktowanie sektora sadowniczego) 

500 000,00 
zł rocznie 

Budżet JST, Budżet 
państwa, środki UE, 
środki prywatne 

         

Wspieranie zadań mających przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu, tworzenie równych 

szans (dofinansowanie programów 
profilaktycznych  

i tworzenia równych szans, kursy, szkolenia, 
wyjazdy itp.) 

300 000,00 
zł rocznie 

Budżet JST, Budżet 
państwa, środki UE, 
środki prywatne 

         

Wspieranie działań dotyczących walki 
 z patologiami społecznymi oraz aktywizacji 

środowisk dziecięcych 
 i młodzieżowych (dotacje dla organizacji 

pozarządowych i gminnych zajmujących się 
środowiskami dziecięcymi i młodzieżowymi, 

kursy, szkolenia, aktywna walka  z patologiami) 

300 000,00 
zł rocznie 

Budżet JST, Budżet 
państwa, środki UE, 
środki prywatne 
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Można stwierdzić, iż zadania /projekty/ zapisane do realizacji w LPR w kontekście ich realizacji do roku 2015:  

1. Faktycznie oddziaływają na problemy grup docelowych, 
2. Trwale i realnie zmieniają (uzupełniają) dotychczasową ofertę Gminy Szydłów, co wpłynie na wyprowadzenie obszaru rewitalizowanego 
ze stanu kryzysowego w szczególności poprzez nadaniu mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju,  
3. Są kompleksowe m.in. ze względu na udział partnerów społecznych i gospodarczych,  
4. Wpływają na urozmaicenie oferty regionu, 
5. Wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązań bądź funkcji dla obszaru rewitalizowanego 
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VI System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji  

 

1. Wybór prawnej formy zarządzającego programem 

Zarządzającym Programem w imieniu Gminy Szydłów będzie Wójt Gminy Szydłów 

przy pomocy Zespołu ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości 

Szydłów. Zespół zostanie powołany stosownym Zarządzeniem Wójta Gminy i w jego skład 

wejdą:  

• 2 przedstawicieli Wójta Gminy  – w tym Pełnomocnik ds. Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, który będzie przewodniczył pracom Zespołu,  

• 2 przedstawicieli Rady Gminy,  

• 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie obszaru 

rewitalizowanego,  

• 2 przedstawicieli przedsiębiorców 

• inne osoby wskazane przez Wójta.  

 Zespół ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji opracuje swój regulamin. 

Jego pracami będzie kierował Pełnomocnik ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zespół 

nadzoruje skuteczność i jakość realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. Do zadań 

Zespołu będzie należało w szczególności:  

• przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji LPR,  

• przedkładanie Radzie Gminy propozycji zmian w treści Lokalnego Programu 

Rewitalizacji,  

• zapoznanie się z uwagami Rady Gminy dotyczącymi rocznego sprawozdanie z realizacji 

LPR,  

• opiniowanie wniosków przedkładanych przez Partnerów Projektów dotyczących zadań 

realizowanych w ramach obszaru rewitalizowanego,  

• przygotowanie i zatwierdzenia Planu Komunikacji LPR,  

• ewaluację LPR,  

• podejmowanie decyzji odnośnie regulaminu prac Zespołu, wyboru sekretarza, itp.   

• inne określone w Regulaminie i mające znaczenie dla realizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji.  

Uczestnictwo w pracach Zespołu ma charakter społeczny i za udział w nich nie przysługuje 

wynagrodzenie. Zespół spotyka się nie rzadziej niż raz w roku. Decyzje podejmowane są  
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w ramach Zespołu o ile to możliwe w ramach konsensu, szczegółowy tryb podejmowania 

decyzji zostanie zaproponowany w Regulaminie Zespołu.  

 
Fot.13 – Widok na skarbczyk z dziedzińca zamkowego 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Gminy Szydłów 
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VII Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

 

1. System monitorowania i aktualizacji programu rewitalizacji 

Kluczowe znaczenie dla oceny podejmowanych działań ma ich monitoring. Funkcję instytucji 

monitorującej wdrażania LPR będzie pełnić Rada Gminy Szydłów. Co najmniej raz w roku 

przed sesją absolutoryjną będą analizowane postępy w realizacji Programu Rewitalizacji. 

Rada Gminy jako instytucja kontrolna i uchwałodawcza będzie mieć za zadanie:  

• Akceptację rocznych sprawozdań z realizacji LPR przygotowanych przez Zespół ds. 

Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności osiągnięcia celów, 

rezultatów,  

• Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści Lokalnego Programu 

Rewitalizacji,  

• Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji,  

• Uwzględnienie  zadań zaplanowanych do realizacji przy przyjmowaniu budżetu gminy 

oraz wieloletnich planów inwestycyjnych lub innych dokumentów strategicznych  

o znaczeniu lokalnym.  

 

Monitorowanie LPR to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie 

informacji o przebiegu wdrażania Programu na potrzeby jego zarządzania, oceny oraz 

podejmowania decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów 

realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych projektów inwestycyjnych i programów 

oraz diagnozuje stan wykorzystania udzielonej pomocy finansowej.  

Monitoring Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów będzie 

skoncentrowany głównie na kontroli realizacji projektów inwestycyjnych. By podnieść jego 

przydatność, będzie on prowadzony w dwóch zakresach: 

• rzeczowym  - ma za zadanie dostarczyć dane i informację na temat aktualnego stanu 

wdrażania LPR oraz przyczynić się do przeprowadzenia oceny jego wykonania 

 na dany moment badawczy /raz w roku na podstawie sprawozdania z realizacji LPR 

przygotowanego przez Zespół ds. Wdrażania LPR/. Zakres rzeczowy monitoringu będzie 

prowadzony w dwóch kategoriach i dotyczyć będzie: 

• wskaźników produktu, 

• wskaźników rezultatu. 
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• finansowym – będą obrazować go dane finansowe realizacji projektów, które będą 

podstawą do stwierdzenia czy postęp finansowe we wdrażaniu LPR jest osiągnięty na 

poziomie zakładanym.  

 

2. Sposoby oceny programu rewitalizacji 

Ewaluacja ma na celu poprawę: jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizowanego 

z jednoczesnym uwzględnieniem celu głównego Programu i właściwego prawodawstwa 

lokalnego, krajowego i wspólnotowego dotyczącego m.in. oddziaływania na środowisko 

naturalne projektów zapisanych do realizacji w LPR.  

Rada Gminy oceniając realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie brała pod uwagę 

następujących 5 kryteriów:  

• skuteczność – kryterium, które pozwala sprecyzować, do jakiego stopnia cele 

przedsięwzięcia zdefiniowane na etapie Programu zostały osiągnięte,  

• efektywność – kryterium, które pozwala ocenić poziom „ekonomiczności” Programu,  

• użyteczność– kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia oddziaływanie Programu 

odpowiada potrzebom grupy docelowej,  

• trafność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele Programu odpowiadają 

potrzebom i priorytetem wskazanym w odniesieniu do obszaru rewitalizowanego, 

• trwałość – kryterium pozwalające ocenić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem Programu będą trwać po jego zakończeniu.  

  

Ocena wszystkich projektów i zadań inwestycyjnych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

miejscowości Szydłów, powinna być formułowana w oparciu o:  

• ocenę ex - ante (przed realizacją Programu), stanowiąca instrument ułatwiający 

podejmowanie spójnych decyzji, ocena ta została przeprowadzona przed opracowaniem 

Lokalnego Programu Rewitalizacji,  

• ocenę mid - term (w połowie okresu realizacji) – służy przede wszystkim jako instrument 

w wyniku, którego nastąpi aktualizacja Programu Rewitalizacji,  

• ocenę ex - post (na zakończenie Programu) – służy ocenie zgodności realizacji LPR  

z założeniami i celami przyjętymi w niniejszym dokumencie,  
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• ocenę on - going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez Zespół ds. 

Wdrażania LPR, który będzie corocznie przygotowywał sprawozdanie z realizacji 

Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

 

Sprawozdania z oceny realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji powinny być sporządzane 

zgodnie z zaleceniami Rady Gminy, instytucji przyznających dofinansowanie projektów 

przewidzianych we wdrażaniu LPR. Podmiotem odpowiedzialnym za ewaluację Programu 

jest Zespół ds. Wdrażania LPR.   

 

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 

prywatnym i organizacjami pozarządowymi  

Zasada „partnerstwa” jest jedną z kluczowych zasad przyświecających przygotowaniu  

i wdrażaniu LPR. Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym  

i organizacjami pozarządowymi stanowi kontynuację prac nad Lokalnym Programem 

Rewitalizacji, gdzie do współpracy zostały zaproszeni chętni z terenu obszaru rewitalizacji. 

Współpraca ta będzie odbywać się także na poziomie Zespołu ds. Wdrażania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji, gdzie zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych 

i przedsiębiorców.  

Także w miarę możliwości i potrzeb informacje na temat wdrażania działań przewidzianych 

w LPR w odniesieniu do obszaru rewitalizacji będą przekazywane na zebraniach wiejskich, 

imprezach cyklicznych oraz za pomocą instrumentów wskazanych w Planie Komunikacji 

LPR, który przygotuje Zespół ds. Wdrażania LPR. Współpraca pomiędzy Partnerami LPR ma 

na celu:  

• wykorzystać potencjał organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie 

działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego  

i wspieranego przez wszystkich uczestników,  

• optymalne wykorzystanie kompetencji i zasobów będących w dyspozycji gminy, 

organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. 

• wsparcie innowacyjności proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem 

nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym. 

 

 

 



Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007 - 2015 

   79z87 

Promocja LPR 

Podmiotem, który ma zadanie prowadzić i nadzorować promocję Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, a w jej ramach również promocję poszczególnych projektów i zadań 

inwestycyjnych będzie Zespół ds. Wdrażania LPR. W celu skuteczniejszej komunikacji 

pomiędzy uczestnikami procesu wdrażania Lokalnego Programu a społeczeństwem zostanie 

opracowany „Plan komunikacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów 

na lata 2007-2013”. Opracowanie to będzie podstawą działań informacyjnych i promocyjnych 

dla podmiotów uczestniczących we wdrażaniu LPR. W szczególności dokument ten będzie 

zawierał opis celów działań promocyjnych i informacyjnych, potencjalne grupy docelowe 

oraz działania zmierzające do zapewnienia sprawnego systemu wymiany informacji pomiędzy 

wszystkimi uczestnikami procesu wdrażania LPR.  

Najważniejszym celem działań związanych z promocją Lokalnego Programu Rewitalizacji 

jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów pośrednich (mieszkańców, turystów)  

z informacją o projektach podejmowanych w jego ramach. Celem pośrednim może stać się 

np. pozyskanie instytucji, które ewentualnie mogą później występować w charakterze 

partnera poszczególnych zadań realizowanych w ramach LPR.   

Grupami docelowymi do których kierowana jest promocja LPR będą: 

• beneficjenci pośredni większości projektów – mieszkańcy miejscowości i gminy, 

• środowisko przedsiębiorców lokalnych i ponadlokalnych, 

• organizacje pozarządowe.  

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji będą podejmowane  

następujące działania: 

• powstanie i stałe uaktualnianie zakładki LPR na stronie internetowej Gminy Szydłów, 

• publikacje o realizacji projektów w ramach LPR w prasie samorządowej, lokalnej  

i regionalnej oraz w Internecie,  

• tablice informacyjne i pamiątkowe informujące o realizowanych bądź zrealizowanych 

projektach,  

• spotkania, zebrania wiejskie, warsztaty, konsultacje projektów z potencjalnymi partnerami 

gospodarczymi, społecznymi, jak i z mieszkańcami obszaru rewitalizowanego.  

Jeśli projekty będą współfinansowane ze środków UE wówczas promocja tychże 

przedsięwzięć będzie się odbywać zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE)  

nr 1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. W przypadku współfinansowaniu projektów w ramach 
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RPO WŚ na lata 2007-2013 wszystkie materiały informacyjno – promocyjne, a także 

dokumentacja związana z realizacją projektu (-ów) będzie zawierać:1  

1. logo Program Regionalny/Narodowa Strategia Spójności;  

2. logo Unii Europejskiej, spełniające normy graficzne / określone w załączniku  

I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  

3. herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO 

ŚWIĘTOKRZYSKIE: 

4. hasło RPOWŚ „…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”. Rozmieszczenie 

obowiązkowych znaków na wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych będzie 

zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.  

Beneficjent projektu współfinansowanego z RPO WŚ zamontuje w momencie rozpoczęcia 

inwestycji tablicę informacyjną i pozostanie ona w widocznym miejscu przez cały czas 

realizacji projektu. Napisy na niej będą wykonane w sposób czytelny i trwały.  

 

4. Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu 

rewitalizacji  

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone podczas: 

1. Zebrań wiejskich w miejscowości Szydłów.  

2. Sesji Rady Gminy. 

3. Spotkań Zespołu ds. Wdrażania LPR.  

4. Ad hoc w razie potrzeby.  

 

Przy konsultacjach społecznych mogą być wykorzystane następujące narzędzia: 

• Ankiety,  

• Bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami/turystami,  

• Zostanie opracowany formularz wniosku aktualizującego zadania w ramach LPR.  

 

 

                                                 
1 Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Publikacja 
zamieszczona na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl w dniu 5 sierpnia 2008 roku.  
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Współpraca partnerska będzie realizowana:  

1. W ramach Zespołu ds. Wdrażania LPR.  

2. W wyniku wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć Partnerów LPR.  

 

Istnieje możliwość zawarcia formalnego partnerstwa dla realizacji konkretnego (-ych) zadania 

(-ń) przewidzianych w ramach Programu.  
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Podsumowanie   

Rewitalizacja rozumiana jest szeroko jako przywrócenie do życia, ożywienie obszaru 

poddanego rewitalizacji. Lokalny Program  Rewitalizacji stanowi narzędzie rozwoju  

w/w obszaru. LPR zawiera: 
• listę zadań inwestycyjnych z zakresem rzeczowym i finansowym, 

• terminy realizacji zadań, 

• prognozę wydatków, 

• wielkość środków przeznaczonych na inwestycje. 

Dzięki zrealizowaniu zadań zapisanych do realizacji w LPR wzrośnie atrakcyjność 

turystyczna – zostanie stworzona marka SZYDŁOWA, dzięki wykorzystaniu  

 i zagospodarowaniu unikatowych zabytków oraz warunkowany będzie rozwój 

gospodarczy i społeczny miejscowości Szydłów przy uwzględnieniu dziedzictwa 

historycznego. Szydłów stanie „Polskim Carcassonne”. 

Wiąże się to z adaptacją starych zasobów infrastruktury do nowych potrzeb,  

co integruje formy historyczne i te współczesne. Niezwykle istotna jest kompleksowość 

podejmowanych działań rewitalizacyjnych, ponieważ o powodzeniu działań w dużym 

stopniu decyduje skumulowanie założeń inwestycyjnych na danym obszarze 

rewitalizacyjnym, co przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniej skali przeobrażeń (zmian). 

Punktem odniesienia do planowania i realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest przede 

wszystkim ich kontekst społeczny. Realizacja projektów ma znaczący wpływ na rozwój 

obszaru rewitalizowanego i na tworzenie nowych miejsc pracy. Dzięki wprowadzonym 

zmianom, Szydłów uzyska nowy wizerunek – miejscowości zadbanej i atrakcyjnej  

nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów i inwestorów, którzy chętniej rozpoczną 

działalność gospodarczą w takim obszarze. Przemiany przestrzenne (rewitalizacja Rynku  

i jego zagospodarowanie oraz odnowa historycznych murów) mają duży wpływ na obszar 

gospodarczy. Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych jest równoznaczne  

z tworzeniem nowych miejsc pracy, a co za tym idzie, z poprawą warunków i poziomu życia 

mieszkańców Szydłowa. Zadbane i atrakcyjne centrum miejscowości i gminy, potencjał 

historyczny, turystyczny, kulturowy, estetyka krajobrazu - to korzystne warunkami dla 

rozwoju turystyki na danym obszarze. Niesie to ze sobą pozytywne oddziaływanie dla 

lokalnej gospodarki wynikające z rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych miejsc 

pracy i zmniejszenia bezrobocia, napływu nowych inwestycji, dochodów uzyskanych  

z obecności turystów lub osób przejezdnych. Realizacja przedsięwzięć zawartych  
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w Lokalnym Programie Rewitalizacji spowoduje, że coraz więcej osób wyrazi chęć 

zamieszkania w miejscowości Szydłów. Realizacja zadań przewidzianych w LPR spowoduje 

większą integrację mieszkańców, co zainicjuje wzrost liczby imprez plenerowych oraz 

będzie żywą promocją Szydłowa. Zniknie apatia społeczna i wzrośnie zadowolenie  

z zamieszkiwania właśnie w tej miejscowości. LPR ma istotny wpływ na przezwyciężenie 

zjawisk negatywnych w obszarze przestrzennym, gospodarczym i społecznym Szydłowa. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007 - 2015 

charakteryzuje się : 

• kompleksowością, czyli całościowym spojrzeniem na obszar wymagający rewitalizacji, 

na którym podejmowane działania w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej 

 i środowiskowej są w pełni ze sobą zintegrowane i podporządkowane tym samym celom. 

• koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem LPR, aby realizowane przedsięwzięcia 

były zgodne z ustalonym harmonogramem, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów 

istniejących jak i powstałych dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

• wieloletniością – stopień skomplikowania procesu rewitalizacji, konieczność podjęcia 

wielu działań oraz ich kosztowność zmusza do rozłożenia zadań inwestycyjnych na wiele 

lat. 

 

O wyborze poszczególnych zadań do realizacji będą decydować następujące kryteria: 

1. Oddziaływanie projektu na tworzenie w obszarze rewitalizowanym nowych 

podmiotów gospodarczych i nowych miejsc pracy, 

2. Powstawanie w wyniku projektu nowych sektorów usług lub nowych produktów 

turystycznych, 

3. Wpływ na wzrost wartości historycznej i kulturowej rewitalizowanych obiektów  

i obszarów,  

4. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, 

5. Wyprowadzenie obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego, w szczególności 

poprzez nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie nowych warunków do jego 

rozwoju. 

Powyższe kryteria są ze sobą komplementarne i optymalne z punktu widzenia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla miejscowości Szydłów na lata 2007-2015. 
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Wpływ działań LPR na polityki horyzontalne UE  

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w LPR oddziaływają pozytywnie na następujące 

polityki horyzontalne UE, tj.:  

1. Politykę równych szans -  we wszystkich operacjach inwestycyjnych będzie 

uwzględniona zasada równych szans:   

- kobiet i mężczyzn do pracy o ile w wyniku realizacji projektów uda się bezpośrednio 

przez Beneficjenta wygenerować takie miejsca pracy,  

- dostępu do obiektów i miejsc bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, orientację 

seksualną, stopień niepełnosprawności.  

2. Politykę społeczeństwa informacyjnego – każda inwestycja (o ile będzie  

to uzasadnione zakresem) będzie realizowana zgodnie z polityką społeczeństwa 

informacyjnego (np. na Rynku będzie zainstalowany internet w tzw. hot – spocie, 

który będzie ogólnodostępny),  

3. Politykę zatrudnienia - projekty przewidziane do realizacji w ramach LPR będą 

bezpośrednio bądź pośrednio generować nowe, stałe miejsca pracy. Osiągnięcie celu 

głównego LPR tj.: zwiększenia atrakcyjności turystycznej i gospodarczo – społecznej 

miejscowości Szydłów przyczyni się w sposób bezpośredni do tworzenia klimatu 

przedsiębiorczości,  

Pozytywnie bądź neutralnie na:  

4. Politykę ochrony środowiska – gdyż Beneficjent będzie brał pod uwagę wpływ 

realizacji projektów na środowisko: 

- i uwzględni procedurę konsultacji i opiniowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

zgodnie  z art. 44 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

[Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 z późn. zm.],  

- oraz zgodność projektów z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych  

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu  

na środowisko” [Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573z pozn. zm.]. 
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VIII Mapa miejscowości Szydłów z naniesionym obszarem rewitalizacji 

 
Źródło: Oficjalna strona internetowa Gminy Szydłów 
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Fot.10 – Fragment nawierzchni Rynku w Szydłowie – stan obecny – str. 64 

Fot. 11 – Fragment nawierzchni ulicy przyległej do Rynku w Szydłowie – stan obecny –  

str. 69 

Fot.12– Fragment średniowiecznych murów w Szydłowie – stan obecny – str. 70 

Fot. 13 - Widok na skarbczyk z dziedzińca zamkowego – str.75 


