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1. Wstęp 
 

 Dokument został przygotowany dla Powiatu Szydłowieckiego w celu określenia 

kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru oraz sprecyzowania 

najważniejszych celów oraz zamierzeń inwestycyjnych na lata 2015-2022, które ściśle są 

skorelowane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz 

innymi dokumentami.  

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju 

obszaru, prowadzącego do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Rola samorządu 

terytorialnego w tym procesie została określona w ustawie o samorządzie powiatowym  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2015 

poz.1445). 

Rozdział 2 ustawy o samorządzie powiatowym w artykule 4 ust. 1 określa zakres 

działania i zadania jednostki. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne  

o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

 edukacji publicznej, 

 promocji i ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, 

 polityki prorodzinnej, 

 wspierania osób niepełnosprawnych, 

 transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

 kultury fizycznej i turystyki, 

 geodezji, kartografii i katastru, 

 gospodarki nieruchomości, 

 administracji architektoniczno-budowlanej, 

 gospodarki wodnej, 

 ochrony środowiska i przyrody, 

 rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
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 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

 ochrony praw konsumenta, 

 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych, 

 obronności, 

 promocji powiatu, 

 współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Do zadań publicznych należy również zapewnienie wykonania określonych w ustawach 

zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 

 

2. Metodologia prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na 

lata 2015-2022 

 

Prace metodyczno - diagnostyczne nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022, zwanej dalej Strategią, rozpoczęły się w maju 2015 

roku.  

O pracach nad Strategią Rozwoju zostały poinformowane wszystkie gminy oraz 

samorządowe jednostki organizacyjne z terenu powiatu.  

Strategia została opracowana w celu zaplanowania procesu zarządzania powiatem 

poprzez realizację zadań służących zrównoważonemu rozwojowi społeczno-

gospodarczemu obszaru, z uwzględnieniem potencjału finansowego i instytucjonalnego.  

 

Założenia Strategii zostały sformułowane na podstawie toku postępowania określonego 

zgodnie z procesem planowania strategicznego, polegającym na przeprowadzeniu 

następujących etapów: 

a) diagnoza stanu istniejącego,  

b) identyfikacja problemów w zdefiniowanych obszarach tematycznych, 
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c) opracowanie analizy SWOT,  

d) identyfikacja strategicznych kierunków rozwojowych, 

e) określenie optymalnych sposobów realizacji wskazanych potrzeb przy 

uwzględnieniu wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań ich realizacji.  

 

Prace, które doprowadziły do sformułowania założeń Strategii, polegały w szczególności 

na:  

 przeprowadzeniu wieloaspektowej diagnozy stanu oraz uwarunkowań rozwoju 

powiatu; 

 dokonaniu analizy prognoz rozwojowych; 

 przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych, które pozwoliły na 

rozpoznanie lokalnych potrzeb i planów. 

Przeprowadzone analizy pozwoliły na identyfikację priorytetów rozwojowych powiatu. 

Priorytety rozwojowe wynikają z diagnozy stanu, analizy prognoz lub z aspiracji władz  

i mieszkańców (czyli świadomej woli zmiany stanu obecnego na inny – pożądany  

z powodów uznanych za ważne).  

Przyjęto założenie, że do zidentyfikowanych priorytetów rozwojowych, celów 

strategicznych i celów operacyjnych nie stosuje się hierarchii, ponieważ każdy z nich 

wiąże się z innym –bardzo ważnym aspektem funkcjonowania powiatu. W zapisie ustaleń 

Strategii nadrzędny charakter mają priorytety rozwojowe.  

Priorytety to główne kierunki rozwoju powiatu. Są one realizowane za pomocą celów 

strategicznych. Cele strategiczne są realizowane za pomocą celów operacyjnych  

i zdefiniowanych działań - projektów planowanych do realizacji, zarówno o charakterze 

inwestycyjnym, jak i nieinwestycycjnym. Podkreślić należy, że lista projektów 

planowanych do realizacji nie jest zamknięta. Są to tylko te przedsięwzięcia, które zostały 

zdefiniowane na etapie prac planistycznych. Możliwe jest uzupełnianie w kolejnych 

latach bazy projektów. Podkreślić także należy, że lista nie ma charakteru 

hierarchicznego i projekty nie będą realizowane wg wskazanej na niej kolejności.  

Przy tworzeniu Strategii uwzględnione zostały założenia metodologiczne, wśród których 

szczególne miejsce zajmują:  
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 długoterminowy charakter procesu planowania strategicznego, przy 

zaakcentowaniu, iż realizacja zakreślonej wizji powiatu oraz wyznaczonych celów 

jest postępowaniem ciągłym, polegającym na ustawicznym zmierzaniu do stanu 

pożądanego, określonego w strategii,  

 eksponowanie w strategii kluczowych dziedzin funkcjonowania powiatu będących 

nośnikami jego rozwoju,  

 wprowadzenie zarówno w fazie opracowywania Strategii, jak i w fazie jej 

wdrażania, mechanizmów uczestnictwa społecznego – stałej konsultacji  

i współdziałania w ramach pogłębiania wizji społeczeństwa obywatelskiego, 

 lokalizacja, uwarunkowania i potencjał powiatu szydłowieckiego. 

 

Podczas prac nad przygotowaniem Strategii przeprowadzono 3 spotkania warsztatowe: 

a) pierwsze służące analizie diagnozy stanu obecnego oraz analizie problemów, 

b) drugie poświęcone analizie celów oraz analizie SWOT, 

c) trzecie prezentujące wypracowane założenia. 

W warsztatach strategicznych brali udział przedstawiciele władz samorządowych 

Powiatu, dyrektorzy placówek edukacyjnych, przedstawiciele Starostwa Powiatowego  

w Szydłowcu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu oraz mieszkańcy.  

Karty projektu były dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie Powiatu 

Szydłowieckiego. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość wniesienia propozycji 

projektów. Łącznie zebrano ponad 40 propozycji.  

Potencjalne projekty zostały poddane analizie pod kątem komplementarności z celami 

dokumentu oraz uzasadnienia merytorycznego. Ostateczna lista przedsięwzięć 

priorytetowych została umieszczona w niniejszej Strategii Rozwoju jako integralny 

załącznik dokumentu. 

3. Opracowanie diagnozy stanu obecnego 

3.1. Informacje ogólne o powiecie szydłowieckim 

3.1.1. Położenie geograficzne 

 

Powiat szydłowiecki położony jest w południowej części województwa mazowieckiego  

i graniczy z województwem świętokrzyskim. Administracyjnie powiat tworzy 5 gmin:  
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 gmina miejsko-wiejska: Szydłowiec,  

 gminy wiejskie: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko.  

Stolicą powiatu jest miasto Szydłowiec, położone przy drodze krajowej E-7 Warszawa – 

Radom – Kraków i zajmuje 1,27 % województwa mazowieckiego. Powiat jest częścią 

subregionu radomskiego.  

Powierzchnia powiatu wynosi 450 km², a liczba ludności przekracza 40 tys. mieszkańców 

- wg danych z 31.12.2014 r. Sieć osadniczą tworzą: miasto Szydłowiec i 96 miejscowości 

wiejskich. O specyfice tego terenu świadczy urozmaicony krajobraz: od wzgórz  

i wzniesień Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na południu po Równinę Radomską na 

północy, z rezerwatami i pomnikami przyrody oraz obszarami krajobrazu chronionego. 

Większość obszaru leży w rozlewisku rzeki Szabasówki (dopływu Radomki), której 

ramiona – wschodnie i zachodnie – łączą się koło miejscowości Zaborowie. 

 

Mapa 1. Mapa powiatu szydłowieckiego. 

 

Źródło: stat.gov.pl 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szydłowiec_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chlewiska_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrząb_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mirów_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orońsko_(gmina)
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Mapa 2. Powiat szydłowiecki na tle kraju i województwa. 

 
Źródło: UM Szydłowiec 

 

3.1.2. Charakterystyka sieci osadniczej 

 

Powiat szydłowiecki tworzy 5 gmin: 4 gminy wiejskie: 

Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko oraz 1 gmina miejsko- wiejska Szydłowiec. Udział 

poszczególnych gmin w powierzchni powiatu szydłowieckiego wygląda następująco: 

gmina miejsko-wiejska Szydłowiec jest największą gminą i zajmuje 138 km², kolejną jest 

gmina Chlewiska: 124 km², do najmniejszej pod względem powierzchni należy gmina 

Mirów, która zajmuje 53 km². 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chlewiska_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrząb_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mirów_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orońsko_(gmina)
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Rysunek 1. Udział gmin w powierzchni powiatu szydłowieckiego. 

 

Źródło: stat.gov.pl 

 

 

Miasto i Gmina Szydłowiec 

Gmina zajmuje powierzchnię 138 km² i podzielona jest na 21 sołectw. Zamieszkuje ją 

ogółem 19 147 mieszkańców (według stanu na 31.12.2014 r.), w tym w mieście 12 049 

osób i na wsi 7098 osób. Szydłowiec to miasto powiatowe – jest ośrodkiem 

administracyjnym, kulturalnym i gospodarczym regionu. Przez teren gminy przebiega 

droga krajowa nr 7 (Gdańsk – Warszawa – Radom – Kraków – Chyżne) będąca częścią 

drogi międzynarodowej E – 77. Użytki rolne stanowią ponad 54 % (7528 ha), a lasy  

i grunty leśne 33 % (4983 ha) ogólnej powierzchni gminy.  

 

Gmina Chlewiska 

Gmina Chlewiska zajmuje powierzchnię 124 km², w jej skład wchodzi 23 sołectw. 

Zamieszkuje ją 6 102 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.) i jest drugą w kolejności po 

Szydłowcu pod względem liczby mieszkańców. Obszar gminy ma charakter rolniczy– 

użytki rolne ogółem zajmują 5678 ha (grunty orne –3424 ha, sady –101 ha, łąki – 1117 

ha, pastwiska –1036 ha). Lasy i grunty leśne zajmują powierzchnię 6018 ha (ok. 50 % 

powierzchni gminy). Pod względem ilości obszarów leśnych gmina zajmuje pierwsze 

miejsce w powiecie szydłowieckim. 
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Głównym ciągiem komunikacyjnym gminy Chlewiska jest droga wojewódzka nr 727 

relacji Szydłowiec – Chlewiska – Przysucha - Potworów. Droga zapewnia połączenia 

tranzytowe pomiędzy głównymi ośrodkami w gminie: Chlewiskami i Pawłowem oraz jest 

ważnym połączeniem regionalnym - łączy siedziby powiatów w Szydłowcu i Przysusze.  

 

Gmina Jastrząb 

Gmina Jastrząb zajmuje powierzchnię 55 km² (5479,0 ha) i podzielona jest na 13 sołectw. 

Gminę zamieszkuje 5228 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r.). Jastrząb jest gminą 

typowo wiejską o charakterze rolniczym. Użytki rolne stanowią 62 % powierzchni 

ogólnej.  

Na terenie gminy przeważa produkcja rolna, która prowadzona jest głównie przez 

gospodarstwa indywidualne, których liczba wynosi 769, o średniej powierzchni 3,75 ha. 

Na terenie gminy przeważają gleby V i VI klasy. Udział lasów i gruntów leśnych  

z powierzchnią 546 ha stanowi 9,9 % powierzchni ogólnej gminy. 

Gmina Jastrząb usytuowana jest w sąsiedztwie trasy krajowej E77 Warszawa – Kraków, 

przez jej teren przebiega droga wojewódzka nr 727 relacji Klwów- Przysucha – 

Szydłowiec - Wierzbica. 

 

Gmina Mirów 

Gmina Mirów zajmuje powierzchnię 53,18 km² i zamieszkuje ją 3876 mieszkańców (stan 

na 31.12.2014 r.). W skład gminy wchodzi 9 miejscowości (8 sołectw). Gmina ma 

charakter rolniczy - użytki rolne stanowią około 73 %, lasy i grunty leśne około 22 % 

powierzchni ogólnej gminy. Na terenie gminy przeważa produkcja rolna i leśna, a tylko  

w niewielkim zakresie – produkcja nierolnicza. Najważniejszy ciąg komunikacyjny  

w gminie Mirów tworzą drogi powiatowe nr 3556W Wierzbica- Mirów- Zbijów Duży  

i jej odgałęzienia – drogi powiatowe nr 4015W i 4016W do Szydłowca, łączące gminę 

także z drogą wojewódzką nr 744 z Radomia przez Wierzbicę do Starachowic. 

 

Gmina Orońsko 

Gmina Orońsko zajmuje powierzchnię 82 km², zamieszkuje ją 5986 mieszkańców (stan 

na 31.12.2014r.), tworzy ją 19 sołectw. Gmina ma charakter rolniczy – użytki rolne 

stanowią około 72 %, lasy i grunty leśne około 19 % powierzchni ogólnej gminy. 

Dominującym profilem działalności jest rolnictwo – 46 . Na obszarze 140 ha prowadzone 
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są gospodarstwa ekologiczne. Produkty pochodzące z tych gospodarstw posiadają 

certyfikaty krajowe i międzynarodowe producentów żywności ekologicznej.  

Przez teren gminy Orońsko przebiega droga krajowa nr 7 (Gdańsk – Warszawa – Radom 

– Kraków – Chyżne).  

Liczne chronione tereny leśne na południu powiatu są znaczącym atutem, podobnie jak 

 zabytki architektury i techniki, które czynią turystykę  istotnym elementem gospodarki 

obszaru. Potencjał kulturowy poszczególnych gmin scharakteryzowano szczegółowo  

w rozdziale 3.1.4.  

 

3.1.3. Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne  
 

Powiat szydłowiecki położony jest w południowej części województwa mazowieckiego  

i graniczy z województwem świętokrzyskim. Jego dużym atutem jest położenie 

geograficzne. Obszar powiatu znajduje się między trzema dużymi aglomeracjami 

miejskimi: Warszawą, Krakowem i Łodzią. Ze względu na posiadane warunki naturalne 

regionu, najistotniejszymi funkcjami obszaru są rolnictwo oraz turystyka.  

 

W powiecie szydłowieckim stopień zalesienia wynosi 32,64 %. Najwięcej lasów znajduje 

się w gminie Chlewiska (ponad 50 % powierzchni gminy), najmniej w gminie Jastrząb 

(ok. 9,9 % powierzchni). Na terenie powiatu szydłowieckiego znajdują się obszary 

podlegające ochronie: 

 rezerwaty przyrody o powierzchni 211,6 ha, 

 obszary chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni 18365,4 ha, 

 33 pomniki przyrody. 

 

Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Przysusko-Szydłowieckie” liczy łącznie ponad 41 

tys. ha, z czego 18356,4 ha znajdują się na terenie powiatu szydłowieckiego. W skład 

kompleksu wchodzą: 

 

„Rezerwat Cisowy Skarżysko"  

Utworzony został w 1953 r. w celu zachowania ze względów dydaktycznych, naukowych 

oraz dla potrzeb badawczych naturalnego stanowiska cisa. Rezerwat położony jest na 

terenie miejscowości Ciechostowice gm. Szydłowiec. Wzniesienie terenu – 286 m. n.p.m. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Las
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka
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Powierzchnia rezerwatu wynosi 6,10 ha. Na tym terenie występuje ponad 70 osobników 

cisa (łac. Taxus baccata) o wysokości 0,5 – 5m. Cisowi towarzyszą następujące gatunki 

drzew: jodła pospolita, świerk pospolity, olcha czarna, sosna zwyczajna, brzoza 

brodawkowata, a w podszyciu – kruszyna pospolita, wierzba uszata oraz jałowiec 

pospolity.  

 

Rezerwat Majdów 

Utworzono go w 1953 r. dla zachowania miejsc, w których zachowały się warunki 

zbliżone do naturalnych. Są w nim bowiem bogate drzewostany z udziałem cisa 

pospolitego. Jego powierzchnia wynosi 10,5 ha i zlokalizowany jest w pobliżu 

Ciechostowic.  

W rezerwacie występują zarówno drzewiaste, jak krzewiaste i płożące formy cisów. 

Najwyższe i najstarsze okazy dochodzą do 9 m wysokości. Ponadto cisom towarzyszą 

jodły pospolite, świerki pospolite, olchy czarne, sosny zwyczajne i brzozy brodawkowate,  

a w podszyciu występuje kruszyna pospolita i jałowiec pospolity. Jego podmokłe 

terytorium sprzyja wegetacji mchów torfowców. Torfowisko niskie porastają karłowate 

sosny, olsze czarne i świerk pospolity. Na torfowisku wysokim występują owadożerne 

rosiczki okrągłolistne, ścieli się płatami żurawina błotna i bagno zwyczajne. Łącznie na 

terenie rezerwatu Majdów spotkamy 49 gatunków roślin, spośród których 10 objętych jest 

ścisłą ochroną. 

 

Znaczącą rolę w krajobrazie spełniają 33 pomniki przyrody ożywionej (najwięcej  

w gminie Chlewiska – 15 i Szydłowiec –10), do których zaliczono: buki liczące 200-250 

lat, dęby szypułkowe i bezszypułkowe (150-250), cisy (60-200), klony zwyczajne (110-

350), klony jawory (200), lipy drobno- i szerokolistne (110-120), topola czarna (150), 

wiąz górski (110). Okazy pomnikowych drzew znajdują się również w parkach 

podworskich w Chlewiskach, Krzcięcinie, Mirowie Starym, Łaziskach i Orońsku, a także 

przed plebanią w Chlewiskach, zaś w Krogulczy Mokrej – rzadki okaz dębu o 4 

konarach, zwany czwartakiem. Skupisko wiekowych dębów można podziwiać przy 

drodze do Góry Piekło na południe od Mirowa. 

 

Do pomników przyrody nieożywionej zaliczono wychodnie piaskowca Góry Cymbra,  

z której rozciągają się rozległe, panoramiczne widoki dużej części powiatu. 
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Powiat szydłowiecki pod względem geologicznym zbudowany jest głównie z osadów 

mezozoicznych okresu jurajskiego oraz utworów trzeciorzędowych. Występują tu liczne 

surowce mineralne takie jak: ruda żelaza, wapień, margiel, piaskowiec, gliny ogniotrwałe  

i ceramiczne oraz żwiry i piaski. 

 

Piaskowiec szydłowiecki 

Szydłowiec już w średniowieczu zasłynął z kamieniarstwa, rzemiosła zajmującego się 

wydobywaniem ze złoża kamienia budowlanego, jego obróbką, przygotowaniem ciosów 

do budowy elementów konstrukcyjnych, detali architektonicznych, rzeźb. W okresie II 

RP nastąpił wzrost wydobycia piaskowca. Stało się to możliwe dzięki wykorzystaniu 

nowych technologii eksploatowania złóż. Wtedy, po raz pierwszy, zastosowano do 

kruszenia skał materiały wybuchowe. 

 

Na terenie powiatu szydłowieckiego znajduje się 26 złóż piaskowca, 2 złoża wapienia  

z czego czynnych jest 17. Piaskowiec szydłowiecki jest ważnym elementem historycznej 

architektury Mazowsza, a w szczególności Warszawy. Do najbardziej znanych 

warszawskich obiektów zabytkowych z tego kamienia należą: neogotycki grobowiec 

Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, rzeźby lwów pod pałacem prezydenta RP, 

olicowania gmachów Muzeum Narodowego i Wojska Polskiego, Okładziny Pałacu 

Kultury i Nauki, budynków MDM-u, Nowego Światu i okolic, Dworzec Centralny  

i Wschodni w Warszawie, stacje metra. Kamień szydłowiecki zdobi budowle w kraju,  

a także poza jego granicami, np. dworzec kolejowy w Dreźnie. 

Obecnie, rzemiosło kamieniarskie uprawiają - jak w ciągu całej 600-letniej historii 

szydłowieckiego kamieniarstwa – przedsiębiorcy, wydobywając kamień, obrabiając go  

i wykonując z niego przedmioty sztuki rzeźbiarskiej i użytkowej. Tradycja rzemiosła 

kamieniarskiego jak dawniej przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. 

Unikatowe w skali kraju są również mezolityczne złoża krzemienia czekoladowego na 

terenie Tomaszowa (gm. Orońsko). Podczas badań prowadzonych w 1968 roku odkryto 

tam zarysy 24 szybów kopalnianych.  

 

Na terenie powiatu pod niewielką pokrywą ziemi (pagrotu) znajdują się pokłady 

piaskowca, które doskonale widać w piwnicy Ratusza w centrum Szydłowca. Ratusz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Geologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mezozoik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzeciorz%C4%99d
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBwir
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
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zbudowany został bezpośrednio na skale, przez co jest trwale związany z podłożem bez 

fundamentu. Wydobycie szydłowieckiego piaskowca od czasów powstania miasta do 

chwili obecnej przechodziło przeobrażenia związane z technikami i obróbką tego 

materiału. Piaskowiec szydłowiecki, jako materiał budowlany, posiada wiele 

pozytywnych cech. Jest odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporność, 

wilgotność, ścieralność). Często określa się go mianem akumulatora , gdzie przy 

wysokich temperaturach pochłania ciepło a przy niskich je oddaje. 

Występujące na terenie powiatu surowce były przedmiotem eksploatacji i obróbki jeszcze  

w epoce kamienia (krzemień), w średniowieczu i w okresie nowożytnym (piaskowiec, 

rudy żelaza). Ośrodki ich wydobycia i przetwarzania liczyły się w potencjale 

gospodarczym Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Bogate tradycje kamieniarskie 

(kontynuowane po dzień dzisiejszy) i hutnicze wyróżniają powiat w skali kraju. Tradycje 

te utrwaliły nazwy miejscowe, np.: Ruda, Kopalnia, Kuźnia, Kuźnica, Huta, Hucisko, 

Goworek (od: gwa - rek = górnik), Piece (wapienniki), Tracze (tartak), Budki i Majdanki 

(osady śródleśne), a także figury św. Barbary stawiane przez górników swej patronce.  

 

 

3.1.4. Dziedzictwo kulturowe 

 

Ważne i cenne obiekty historyczne zlokalizowane są głównie w gminach: Chlewiska, 

Orońsko oraz Szydłowiec. Historia wielu miejscowości leżących na obszarze powiatu 

sięga średniowiecza. Miejscowości te zawdzięczają swój rozwój eksploracji bogactw 

naturalnych, głównie kamienia piaskowca i rud żelaza, a następnie w późniejszym czasie 

rozwojowi przemysłu piwowarskiego, garbarskiego i metalowego. 

 

Gmina Chlewiska 

 

Zespół pałacowo-parkowy w Chlewiskach  

Pałac wzniesiony został w późnym średniowieczu, na zrębach XII-wiecznego grodziska, 

tworzą go dwa budynki stykające się ze sobą pod kątem prostym. W 1605 roku 

Wawrzyniec Odrowąż Chlewicki dobudował wschodnią część obiektu i zmienił go  

w pałac o charakterze obronnym. W 1801 roku właścicielami pałacu w Chlewiskach 

zostali Sołtykowie, którzy rozbudowali lokalne manufaktury, odlewnie i kuźnice. Kiedy 

nowym właścicielem Chlewisk został hrabia Ludwik Plater – pasjonat postępu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piwowarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Garbarstwo
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technicznego, zbudował na terenie folwarku 100 metrową kamienną stajnię. Konstrukcja 

pałacu to budowla podpiwniczona, w podziemiach znajdują się dwie sale  

z zachowanym sklepieniem krzyżowo-kolebkowym oraz późnorenesansowym portalem  

z początku XVII wieku. Pałac stoi na wzgórzu częściowo sztucznie usypanym i jest 

otoczony 10-hektarowym parkiem typu krajobrazowego z kilkoma pomnikami przyrody. 

Obecne przeznaczenie budynku to usługi hotelowo-rekreacyjne.  

 

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika  

w Chlewiskach   

Obecny kościół wzniesiony został w latach 1511-1512 na zrębach poprzedniego przez 

Mikołaja Chlewickiego. Pierwszy kościół powstał w 1121 r. – prace rozpoczął Piotr 

Dunin ze Skrzynna starosta kraśnicki, wrocławski i kaliski. XVI-wieczna bryła kościoła 

była kilkakrotnie przebudowywana. Kościół jest utrzymywany w całości w stylu 

gotyckim (choć pierwotnie wybudowany był w stylu romańskim). Występują tu liczne 

fragmenty późnogotyckiej kamieniarki (portale, zworniki) ozdobione herbami Łabędź, 

Odrowąż, Habdank, Janina, Poraj oraz inne cenne detale architektoniczne. Godne uwagi 

są epitafia i nagrobki z XV-XVII w. Przy kościele stoją dzwonnica i dawna 

wikarówka z XVIII w. Obecnym właścicielem jest parafia rzymsko-katolicka pod 

wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Chlewiskach.  

 

Zespół zakładu hutniczego w Chlewiskach 

Obiekt obejmuje zespół wielkopiecowy (wielki piec, trzy prażarki rudy, szopa na węgiel, 

waga, wieża wyciągowa, warsztat mechaniczny i budynki biurowe) wybudowany przez 

Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne dla obrabiania rud z szybów i kopalń 

rozrzuconych po okolicy, głównie w rejonie Skłobskiej Góry i produkowania surówki. 

Piec ten działał aż do 1940 r. Obecnie mieści się tutaj terenowy oddział Muzeum 

Techniki w Warszawie. Dawne wyposażenie huty składa się z wielkiego pieca na węgiel 

drzewny z urządzeniami zasypowymi typu Parry, wodnej wieży wyciągowej, dwóch 

dmuchaw leżących (w tym jednej produkcji polskiej - z wytwórni Andrzeja 

Zamojskiego), dwóch kompletów nagrzewnic rekuperatorowych, odpylacza i trzech 

prażaków rudy.  

Poza tymi XIX-wiecznymi urządzeniami technicznymi prezentowana jest stała wystawa: 

„Wyposażenie mechanika huty” oraz nowa wystawa (przeniesiona z Muzeum Norblina  

w Warszawie): „Najbardziej popularne samochody i motocykle XX wieku”.  
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Poza obiektami i miejscami, objętymi ochroną na terenie gminy Chlewiska znajdują się 

miejsca posiadające walory historyczne, artystyczne i kulturowe. Są to, np.:  

 wieża zegarowa, 

 kapliczka św. Jana Nepomucena na stawie w Chlewiskach,  

 młyny wodne w Pawłowie (dwa obiekty), Nadolnej i Skłobskiej Górze,  

 kapliczki figuratywne i inne w Chlewiskach, Broniowie i Skłobach,  

 stanowiska archeologiczne podlegające ochronie konserwatorskiej na terenie 

miejscowości: Broniów, Chlewiska, Cukrówka, Huta, Koszorów, Leszczyny, 

Ostałów, Ostałówek , Pawłów, Sulistrowice, Zaława.  

 

Cmentarze historyczne na terenie gminy znajdują się:  

 w Chlewiskach i Nadolnej - cmentarze rzymsko-katolickie,  

 w Pawłowie - cmentarz choleryków.  

 

Miejsca Pamięci Narodowej na terenie gminy Chlewiska znajdują się w:  

 Stefankowie - pomnik-cmentarz pomordowanych (246 mężczyzn) mieszkańców 

wsi Skłoby w 11.IV.1940 roku,  

 Stefankowie - pomnik ku czci 77 osób rozstrzelanych na Firleju k. Radomia  

w dniu 4.IV.1940 roku,  

 Chlewiskach - pomnik ku czci partyzantów rozstrzelanych w 1943 roku,  

 Antoniowie - pomnik w miejscu zwycięskiej bitwy oddziałów AK w 1944 roku,  

 Stefankowie - pomnik ku czci Dionizego Czachowskiego z 1932 r.  

 

Gmina Orońsko 

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  

Centrum zajmuje XIX – wieczny zespół podworski, składający się z odrestaurowanych 

budynków: pałacu, oficyny, kaplicy, oranżerii i zabudowań gospodarczych. Jedynym 

nowoczesnym obiektem w tym zabytkowym kompleksie, otoczonym przez stary park 

krajobrazowy, jest Muzeum Rzeźby Współczesnej. Historia artystycznej tradycji Orońska 

sięga XIX wieku i związana jest z założycielami orońskiego dworu – Christianami. 

Tradycje te kontynuował, związany z Orońskiem wybitny malarz batalista Józef Brandt 

(1841 – 1915). Współcześnie tradycję artystyczną Orońska zapoczątkowały w 1965 roku 
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warsztaty twórcze, zakończone plenerową wystawą rzeźby. Do tej pory Orońsko 

corocznie odwiedzane jest przez ponad stu polskich i zagranicznych twórców, którzy 

realizują tu swoje projekty artystyczne.  

Centrum Rzeźby Polskiej tworzą:   

 Ośrodek Twórczej Pracy Rzeźbiarzy z sześcioma pracowniami (atelier)  

z dwuosobowymi aneksami mieszkalnymi, placem plenerowym stanowisk 

rzeźbiarskich o pow. 5200 m², pracownią plastyczną obróbki metali, pracownią 

drewna oraz pracowniami odlewniczą, ceramiczną i kamieniarską,   

 Muzeum Rzeźby Współczesnej-Galeria Główna oraz galerie: "Oranżeria”, 

„Kaplica” i "Wozownia",  

 Pałac Józefa Brandta wykorzystany na stałą ekspozycję wnętrz dworskich II 

połowy XIX wieku,  

 OŚRODEK PROMOCJI I DOKUMENTACJI RZEŹBY dokumentujący 

współczesną rzeźbę polską, z komputerowym systemem informacji o ponad 2 tys. 

współczesnych polskich artystów, zbiory fotografii, slajdów i rejestracji video. 

Zespół pałacowo-parkowy w Łaziskach 

Pałac z II połowy XIX wieku z klasycznym portykiem kolumnowym na terenie wsi 

Łaziska gm. Orońsko. Jest to 600-hektarowy majątek Stanisława Kunickiego, w którym 

po II wojnie światowej utworzono jedyny w tej okolicy PGR. 

Rysunek 2. Pozostałości zespołu podworskiego w Łaziskach, Gmina Orońsko. 

 

Źródło: D. Słomińska-Paprocka, „Powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim”, Szydłowiec 

2008 
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Cmentarz wojenny w Tomaszowie 

W czasie I wojny światowej w południowej części Królestwa Polskiego walki między 

wojskami rosyjskimi i państw centralnych toczyły się z przerwami od sierpnia 1914 do 

lipca 1915 r. Żołnierze armii austro-węgierskiej i niemieckiej polegli podczas walk  

w latach 1914-1915 spoczywają na cmentarzu rzymsko -katolickim w Szydłowcu oraz 

polowym cmentarzu wojennym w Tomaszowie, gdzie wzniesiono monumentalne, 

murowane mauzoleum, a groby opatrzono krzyżami i tabliczkami. 

 

Rysunek 3. Mauzoleum na polowym cmentarzu wojennym w lesie Helenów  

k. Tomaszowa. 

 

Źródło: D. Słomińska-Paprocka, „Powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim”, Szydłowiec 

2008 

 

Pomniki i miejsca pamięci narodowej  

 Chałupki Łaziskie- obelisk wzniesiony w hołdzie żołnierzom AK podobwodu 

„Wanda” i patrolu „Robert”, poległym w walce z okupantem, 

 Ciepła- obelisk wzniesiony w hołdzie żołnierzom AK podobwodu „Wanda”  

i patrolu „Robert”, poległym w walce o niepodległość w latach 1939-1945  

i 1945-1956, 

 Guzów- pomnik upamiętniający strajki chłopskie w 1934 r., 

 Krogulcza Mokra- zbiorowa mogiła Powstańców Styczniowych 1863 r., 

 Orońsko- pamiątkowa płyta poświęcona poległym w walkach narodowo-

wyzwoleńczych. 
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Gmina Szydłowiec 

Późnorenesansowy ratusz miejski w Szydłowcu 

Wybudowany około roku 1629. Jeden z najcenniejszych zabytków budownictwa 

mieszczańskiego w Polsce. Jego budowę rozpoczęli w 1602 roku muratorzy Kasper  

i Wojciech Fodygowie, zakończono zaś dopiero ok. 1626 roku. Kilkakrotnie zniszczony, 

przebudowany i restaurowany. Kamienny, z ceglaną attyką, otynkowany, na rzucie 

prostokąta, z kolistymi wieżyczkami w narożach. Sześciokondygnacyjna wieża. Liczne 

elementy renesansowej kamieniarki. W 1949 roku odkryto na ścianach zewnętrznych 

pozostałości graffita, obecnie zatynkowane.  

Zamek szydłowiecki 

Wczesnorenesansowa rezydencja magnacka, zbudowana przez rodzinę Szydłowieckich  

w latach 1470 – 1530. W I połowie XVII wieku przebudowany przez Albrechta 

Władysława Radziwiłła. Otoczony szeroką fosą, z jednym wjazdem. Murowany,  

z kamienia i cegły. Wieża bramna i skrzydło północne - gotyckie, skrzydło wschodnie - 

renesansowe. Brama połączona ze skrzydłem wschodnim gotyckim murem kurtynowym. 

W drugiej połowie XIX wieku zamek popadł w ruinę. Odbudowany  

w latach 1949 – 1958. W zamku mieści się obecnie m.in. Muzeum Ludowych 

Instrumentów Muzycznych,  w którym zgromadzono unikatową na skalę europejską 

kolekcję eksponatów. Muzeum było pierwszą w Europie placówką 

specjalistyczną, która objęła swoim zasięgiem obszar jednego kraju. Udało się tu 

zgromadzić ok. 2/3 wszystkich polskich instrumentów ludowych, wiejskich, znajdujących 

się w zasobach muzealnych. 

 

Kościół farny św. Zygmunta  

Erygowany w 1401 roku przez założycieli miasta – braci Jakuba i Sławka 

Szydłowieckich. Późnogotycka bryła kościoła, renesansowy wystrój wewnętrzny, bogato 

złocone ołtarze, nietypowy modrzewiowy strop z barwną polichromią przedstawiającą 

św. Zygmunta. Pierwotny, drewniany uposażony w 1402 roku przez Jakuba i Sławka 

Odrowążów. Obecny, z miejscowego piaskowca, z ceglanymi szczytami, ufundował  

w latach 1493 – 1509 burgrabia krakowski i podskarbi koronny, Jakub Szydłowiecki, 

wykończył natomiast po jego śmierci brat Mikołaj, kasztelan radomski. Odnawiany  

w XVIII wieku, ok. 1881 roku i na początku XX wieku. Kościół wybudowano w stylu 

późnogotyckim, z gotyckimi sklepieniami gwiaździstymi, bądź krzyżowo – żebrowymi 

(żebra profilowane). Główna nawa przykryta stropem, z polichromią (obecnie w stylu 



Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

 

22 

 

regencji, przedstawiającą między innymi patrona kościoła). Wnętrze z bardzo bogatym, 

doskonale zachowanym wyposażeniem. W południowej kaplicy późnogotycki 

poliptyk z około 1505 roku, gotycka chrzcielnica, renesansowy nagrobek Mikołaja 

Szydłowieckiego (1532) oraz klasycystyczne nagrobki Mikołaja i Marii Radziwiłłów  

z początku XIX wieku. Na skarpach, od strony południowej  

2 słoneczne zegary z XVII wieku.  

 

Cmentarz przykościelny 

Mur cmentarza przykościelnego zamieniony częściowo na lapidarium (fragmenty 

nagrobków i kamieniarki). Piaskowcowe ciosy w ścianach zewnętrznych kościoła pokryte 

są gmerkami i napisami wyrytymi przez kamieniarzy. W północno – 

zachodnim narożu kościelnego cmentarza stoi kamienna dzwonnica z XVI wieku, 

zbudowana na rzucie kwadratu, oszkarpowana, z daleka robiąca wrażenie obronnej 

budowli. Nadto na cmentarzu tym znajdują się ślady kościołów: Świętego Ducha  

i szpitalnego, św. Anny (ten drugi ufundowany był przez Mikołaja Szydłowieckiego  

w 1529 roku, zapewne na miejscu dawnego drewnianego dworu Szydłowieckich – 

zachowały się posadzki i krata).  

 

Nagrobek Mikołaja Szydłowieckiego   

Zmarły w roku 1532 Mikołaj Szydłowiecki nie pozostawił po sobie dziedzica, gdyż 

wszystkie jego dzieci odeszły przedwcześnie. Jego ciało zostało pochowane  

w podziemiach szydłowieckiego kościoła. Umieszczona w ścianie prezbiterium płyta 

nagrobna z czerwonego marmuru węgierskiego przedstawia uśpionego rycerza w zbroi, 

obok którego leżą: szyszak, miecz i proporzec z herbem Odrowąż. Według wszelkiego 

prawdopodobieństwa jest to dzieło pochodzące z warsztatu Bartłomieja Berecciego, 

nadwornego królewskiego budowniczego i rzeźbiarza pochodzącego z Toskanii. 

Pierwotna i oryginalna architektoniczna oprawa nagrobka niestety do naszych czasów się 

nie zachowała. Jej rzeźbione fragmenty, tj. głowa Meduzy oraz dwa uskrzydlone gryfy  

z motywem trupiej czaszki i skrzyżowanych piszczeli wmurowane w kamienne 

ogrodzenie kościoła, znajdują się obecnie na zewnątrz świątyni.  

 

Kirkut 

Początki osadnictwa żydowskiego - koncentrującego się głównie w dzielnicy zwanej 

Skałką - w Szydłowcu sięgają połowy XVII wieku. Na cmentarzu mozaistów znajduje się 
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obecnie około 3100 zabytkowych nagrobków, przede wszystkim macew (nieliczne  

w typie charakterystycznego dla Żydów aszkenazyjskich). Najwięcej nagrobków 

pochodzi z okresu międzywojennego (ok. 70 %), część z pierwszej połowy XIX w. 

Wszystkie one mają ściśle określoną symbolikę, w ramach której nagrobki męskie 

ozdobione są książkami, symbol świecy pojawia się jedynie na nagrobkach kobiecych, 

korona jest symbolem pobożności, a np. symbol konewki jest zarezerwowany dla 

potomków biblijnego rodu Lewitów. 

Pręgierz  

Przed ratuszem znajduje się pochodzący z XVII w. pręgierz o manierystycznej 

ornamentyce. Karano przy nim zarówno rzezimieszków, jak i niewiernych małżonków. 

 

Zabytkowe kamienice okalające rynek w Szydłowcu tworzą atrakcyjny pod względem 

kulturowym zespół urbanistyczno – architektoniczny.  

Pomniki i miejsca pamięci narodowej 

 Szydłowiec - pomnik ku czci T. Kościuszki, 

 Szydłowiec - cmentarz mogiły żołnierzy września, partyzantów pomordowanych  

w latach 1939- 1945, 

 Szydłowiec - pomnik ku czci pomordowanych Żydów w 1943 r., 

 Barak - pomnik ku czci żołnierzy 36 DP poległych we wrześniu 1939 r., 

 

Obiekty archeologiczne: 

 Marywil st. 1 – osada kultury trzcinieckiej – wczesna epoka brązu,  

 Stanisławów st. 2 – ślad osadnictwa – epoka brązu – wczesna epoka żelaza, osada 

- wczesne średniowiecze (XI-XIIIw.), 

 Świniów st. 1 – obozowisko-epoka kamienia – epoka brązu, osada – kultury 

łużyckiej – epoka brązu,  

 Wysoka st. 1 – cmentarzysko – wczesne średniowiecze (XI-XIIw.),  

 Zdziechów Kol. st. 1 – ślad osadnictwa – mezolit – meolit, osada - średniowiecze. 

 

Turyści chętnie też odwiedzają wypełnione wodą kamieniołomy Pikiel i Podkowiński  

(od nazwisk dawnych właścicieli). Nieczynne od lat 60- tych XX wieku kamieniołomy 

znajdują się przy ulicy Kamiennej. Wydobywano tu piaskowiec pochodzący z okresu 

dolno jurajskiego (ok.190 mln lat temu). Oba wyrobiska zostały uznane za chronione 
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prawem stanowiska dokumentacyjne i stanowią część interdyscyplinarnej ścieżki 

edukacyjnej, która eksponuje stanowiska przyrody nieożywionej w powiązaniu  

z krajobrazem kulturowym. 

  

Śladami przeszłości są też liczne przydrożne krzyże, kapliczki i figurki. Wykonane są 

przede wszystkim z szydłowieckiego piaskowca lub z piaskowca pińczowskiego. Ich 

twórcami byli najczęściej ludowi artyści, miejscowi kamieniarze. Wysokiej klasy 

rzeźbami są dwie figury świętego Jana Nepomucena, z których jedna znajduje się obecnie 

na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Kamiennej, a druga przed Kościołem św. 

Zygmunta. Na obu wyryta jest 1900 rok. Jest to jednak data renowacji. Obie są dziełem 

utalentowanych rzeźbiarzy. Spod dłuta profesjonalistów wyszły również dwie figury 

Matki Boskiej ustawione przy ul. Kościuszki. Jedna z nich znajduje się w pobliżu dworca 

PKS. Ufundował ją w 1947 roku Kazimierz Antecki, wdzięczny Najświętszej Marii 

Pannie za szczęśliwy powrót z wojny i obozu koncentracyjnego. Druga z ww. figur Matki 

Boskiej, znajduje się obok domu nr 121 przy ulicy Kościuszki i została ufundowana przez 

I. Kozińskiego w 1912 roku. 

 

Gmina Mirów 

W Mirowie w XVII w. istniał folwark i jeden z licznych dworów biskupów krakowskich, 

możliwe, że w miejscu gdzie obecnie znajdują się resztki dworu i parku, z historycznymi 

dębami. Powierzchnia parku wynosi 6,84 ha. Obiekt dworku jest mocno zdewastowany  

i znajduje się w posiadaniu osób prywatnych. Ostatecznie Dworek został objęty ochroną 

konserwatorską. Na terenie Gminy Mirów ustanowione są dwa pomniki przyrody 

ożywionej.  

Pod Mirowem na Górze Piekło można zaobserwować oryginalne formy skalne wraz  

z chronioną roślinnością. Piekło to wzgórze wznoszące się nad rozległymi obniżeniami 

dolin i źródeł Iłżanki. Wzgórze jest porośnięte lasem sosnowo – brzozowym. Zaliczono je 

do pomników przyrody nieożywionej. W Mirowie Starym przy kościele parafialnym 

znajduje się zabytkowa dzwonnica. 

 

Dzwonnica 

Drewniana dzwonnica zbudowana w latach 1948- 1949. Pochodzi z czasu utworzenia 

parafii rzymskokatolickiej w Starym Mirowie. Wybudowano ją obok tymczasowej 

kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli, którą utworzono w dawnym podworskim budynku 
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gospodarczym. Organizatorem i budowniczym kaplicy, a potem kościoła był ks. 

Bonawentura Stachura. W 1959 r. pożar zniszczył częściowo kaplicę, która została 

szybko odbudowana. Pod koniec lat 70. XX wieku wybudowano kościół murowany, 

drewniana dzwonnica została. W 2013 roku wpisano ją do rejestru zabytków ze względu 

na wartości historyczne. Budynek dzwonnicy wiąże się z powstaniem parafii w Mirowie  

i jest jednym z najważniejszych zabytków w gminie. Zalicza się do nielicznych obiektów 

tego typu wzniesionych po 1945 roku w południowej części województwa 

mazowieckiego, a jednocześnie wyróżnia się wśród nich bogatą bryłą i wykorzystaniem 

gontowych szalunków i fartuchów oraz konstrukcji dachu z latarnią. Poza tym została 

zachowana oryginalna substancja budynku, mimo wielu elementów drewnianych. 

Rysunek 4. Zabytkowa dzwonnica w Gminie Mirów. 

 
Źródło: www.mirow.pl 

 

Gmina Jastrząb 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Parafia rzymsko- katolicka w Jastrzębiu sięga 

początkami 1435r. W roku 1677 drewnianą świątynię zastąpiono murowaną. Ostatnia 

przebudowa  

w latach 1909-1928 nadała kościołowi formy neoromańskie. Usytuowany na wzgórzu 

kościół w Jastrzębiu dominuje – podobnie jak kościół w Wysokiej – w rozległym 

krajobrazie.  

Z dawnego kościoła zachowały się: kamienny portal z ozdobnymi drzwiami żelaznymi  

w prezbiterium oraz rzeźba przedstawiająca głowę św. Jana Chrzciciela (obecnie  

w portalu, pierwotnie w ołtarzu głównym, umieszczona na misie), a także epitafium Anny 

Dadzibosonki herbu Pobóg (1670) z rymowaną, staropolską inskrypcją. Szczególną 

wartość przedstawiają obrazy: Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XVI w. oraz 

pochodzący z Gąsaw Plebańskich obraz Matki Boskiej Bolesnej z 1636 r. w barokowej 

sukience. 
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W Jastrzębiu turyści mogą spędzić czas nad zalewem,  którego samo lustro wody zajmuje 

powierzchnię ok.8 ha, w jego pobliżu znajduje się kompleks boisk i plaża. W Gminie 

Jastrząb warto też zobaczyć stare wyrobiska w kamieniołomie w Śmiłowie. 

 

Instytucje kultury w powiecie szydłowieckim 

Funkcje upowszechniania kultury w gminach powiatu pełnią przede wszystkim domy 

kultury, biblioteki gminne, samorządowe instytucje kultury, świetlice wiejskie w gminach 

należących do powiatu szydłowieckiego oraz organizacje pozarządowe. Poniżej 

przedstawiono listę podmiotów, które prowadzą działalność z zakresu kultury na 

wskazanym obszarze. 

 

Ośrodki Kultury1: 

 

1. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK,  

2. Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, 

3. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 

 

Muzea2: 

 

1. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,  

2. Muzeum Rzeźby Współczesnej i pałac Józefa Brandta ze stałą ekspozycją wnętrz 

dworskich w Orońsku, 

3. Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach,  

4. Izba Regionalna i Ekspozycja Muzealna „Ocalić od Zapomnienia” w Zespole 

Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu. 

 

Biblioteki3: 

1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu, 

2. Regionalne Centrum Biblioteczno - Multimedialne w Szydłowcu                                  

3. Biblioteka Pedagogiczna  w Szydłowcu, 

4. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu, 

                                                 
1 Informacje ze strony http://www.szydlowiecpowiat.pl/kultura.php z dnia 3 czerwca 2015r. 
2 Informacje ze strony http://www.szydlowiecpowiat.pl/kultura.php z dnia 3 czerwca 2015r. 
3 Informacje ze strony http://www.szydlowiecpowiat.pl/kultura.php z dnia 3 czerwca 2015r. 

http://www.szydlowiecpowiat.pl/kultura.php
http://www.szydlowiecpowiat.pl/kultura.php
http://www.szydlowiecpowiat.pl/kultura.php
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5. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie Starym, 

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku, 

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Chlewiskach 

 

W powiecie organizowane są imprezy cykliczne o zasięgu ponadregionalnym. Do 

najbardziej rozpowszechnionych należą: w Szydłowcu – Zamkowe Spotkania Teatralne  

o Laur Złotego Gargulca - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich, Ogólnopolski 

Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety oraz „Święto 

Żelaza i Stali” w zabytkowej hucie w Chlewiskach.  

W gminach na terenie powiatu szydłowieckiego działają liczne zespoły folklorystyczne.                  

 

3.1.4.  Turystyka  
 

Zasoby środowiska przyrodniczego oraz unikalne w skali regionu materialne dziedzictwo  

i instytucje kultury, stanowią podstawę rozwoju turystyki rekreacji i wypoczynku  

w powiecie szydłowieckim. 

Należy zaznaczyć, że turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się 

dziedzin gospodarki oraz ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy 

regionów. Jej znaczenie przejawia się w wysokiej zdolności do generowania nowych 

miejsc pracy, podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności, podwyższania 

konkurencyjności regionów. Szacuje się, iż jedno miejsce pracy w sektorze 

turystycznym generuje 3-4 miejsca pracy w branżach okołoturystycznych. 

Równocześnie turystyka przyczynia się do odkrywania najcenniejszych zasobów 

kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia wewnętrzny  

i zewnętrzny wizerunek regionu.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą w dokumencie „Zróżnicowanie atrakcyjności 

turystycznej powiatów województwa mazowieckiego”, powiat szydłowiecki 

sklasyfikowany został na 17 pozycji, w II grupie atrakcyjności turystycznej. 

Tą samą grupę typologiczną uzyskało 12 innych powiatów. Jako najbardziej atrakcyjne 

pod względem turystycznym zaklasyfikowane zostały powiaty: legionowski, otwocki, 

m.st. Warszawa, m. Siedlce. Grupę II powiatów atrakcyjnych turystycznie tworzą:  

4 powiaty położone w sąsiedztwie Warszawy: piaseczyński, pruszkowski, warszawski 

zachodni, nowodworski, 3 miasta na prawach powiatu: Radom, Płock, Ostrołęka oraz 
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powiaty: grodziski, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, wyszkowski i żyrardowski. 

W II grupie najwyższą wartość miernika osiągnął powiat sochaczewski. 

Do wyliczenia potencjału turystycznego powiatów wzięto pod uwagę następujące 

zmienne: 

 korzystający z noclegów na 1 tys. ludności,  

 zwiedzający muzea na 1 tys. ludności,  

 udział turystów zagranicznych wśród ogółu turystów korzystających z noclegów  

w obiektach zbiorowego zakwaterowania,  

 udział powierzchni prawnie chronionych w powierzchni ogólnej powiatu,  

 udział terenów komunikacyjnych w powierzchni ogółem,  

 liczba imprez organizowanych przez domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice 

na 1 tys. ludności. 

 

Tabela 1. Ranking oraz grupy typologiczne powiatów według kryterium 

atrakcyjności turystycznej w 2012 r.  

 

Lokata w 

rankingu Powiaty Wartość miernika 

Grupa 

typologiczna 

1 m.st. Warszawa 0,766 I 

2 legionowski 0,454 I 

3 m. Siedlce 0,433 I 

4 otwocki 0,417 I 

5 sochaczewski 0,368 II 

6 piaseczyński 0,347 II 

7 warszawski zachodni 0,326 II 

8 żyrardowski 0,323 II 

9 m. Płock 0,319 II 

10 sokołowski 0,317 II 

11 nowodworski 0,309 II 

12 pruszkowski 0,302 II 

13 m. Ostrołęka 0,296 II 

14 grodziski 0,276 II 

15 m. Radom 0,27 II 

16 wyszkowski 0,269 II 

17 szydłowiecki 0,259 II 

18 grójecki 0,242 III 

19 mławski 0,241 III 

20 siedlecki 0,241 III 

21 żuromiński 0,227 III 

22 zwoleński 0,226 III 
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23 sierpecki 0,226 III 

24 garwoliński 0,219 III 

25 miński 0,217 III 

26 pułtuski 0,212 III 

27 ciechanowski 0,211 III 

28 białobrzeski 0,208 III 

29 wołomiński 0,206 III 

30 płoński 0,203 III 

31 gostyniński 0,192 III 

32 ostrowski 0,188 III 

33 węgrowski 0,183 III 

34 łosicki 0,168 III 

35 płocki 0,163 III 

36 radomski 0,153 III 

37 przysuski 0,145 III 

38 makowski 0,141 III 

39 przasnyski 0,132 IV 

40 ostrołęcki 0,115 IV 

41 kozienicki 0,113 IV 

42 lipski 0,084 IV 
 Źródło: Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej powiatów województwa mazowieckiego 
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Rysunek 5. Rozkład wskaźnika syntetycznego potencjału turystycznego powiatów 

województwa mazowieckiego. 

 
Źródło: Zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej powiatów województwa mazowieckiego 

 

Ponad połowa powiatów na Mazowszu pod względem poziomu potencjału turystycznego 

została sklasyfikowana jako przeciętna lub mało atrakcyjna. Wyodrębnione w ramach 

tych grup powiaty odznaczają się słabszą infrastrukturą turystyczną oraz mniej 

korzystnymi walorami przyrodniczymi bądź kulturowymi.  

Na potencjał turystyczny powiatu szydłowieckiego składają się: atrakcyjne położenie, 

zasoby przyrodnicze oraz dostępność do bazy noclegowej i gastronomicznej.  
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Ważnym elementem świadczącym o walorach turystycznych powiatu 

szydłowieckiego są trasy rowerowe:  

1. I szlak pomarańczowy, dł. 23 km (33 km): Szydłowiec → Szydłowiec PKP → 

Sadek → Barak → (Skarbowa Góra)→ Szydłowiec  

Szlak rowerowy nr 1 (pomarańczowy) 

Szlak rowerowy wiedzie wokół miejscowości Sadek. W miejscowości tej odbywa się 

corocznie ogólnopolski bieg uliczny. Atrakcją trasy jest przejazd w przeważającej 

większości przez tereny leśne. Dodatkowo trasę można wydłużyć o około 10 km w celu 

odwiedzenia cmentarza partyzanckiego na Skarbowej Górze. Jest to największy w terenie 

cmentarz partyzancki zlokalizowany w lesie.  

2. II szlak zielony, dł. 20 km (32km): Szydłowiec → Budki II → Hucisko → 

Leszczyny → Huta → Aleksandrów → (Antoniów)→ Budki I → Szydłowiec 

Szlak rowerowy nr 2 (ciemno zielony) 

Trasa prowadzi do pasma górskiego Garbu Gielniowsko - Iłżeckiego gdzie znajdują się 

najwyższe szczyty Ziemi Szydłowieckiej: góra Cymbra (377,7 m n.p.m.) i Altana (408,4 

m n.p.m.). Szlak bardzo atrakcyjny, wiedzie zboczami wzniesień, skąd rozciąga się 

wspaniała panorama prawie całego obszaru Ziemi Szydłowieckiej (w Hucisku,  

a następnie między Leszczynami i Hutą).Trasę można wydłużyć w miejscowości Huta 

kierując się do Antoniowa, w sąsiedztwie którego znajduje się piękny  

i z bogatą florą i fauną rezerwat Podlasie. 

 

3. III szlak żółty, dł. 24 km: Szydłowiec-Książek → Budki I → Aleksandrów → 

Chlewiska → Koszorów → Szydłowiec -Wymysłów  

Szlak rowerowy nr 3 (żółty) 

Szlak leśny, teren płaski, w 80% drogi asfaltowe. Po drodze miejscowość Chlewiska 

gdzie można zwiedzić zabytkową Hutę Żelaza, pałac obronny – dawny zamek 

Chlewickich, kościół parafialny z XVI w. Po drodze wycieczki rowerowej znaleźć można 

największy akwen wodny z małą elektrownią wodną w miejscowości Koszorów. 
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Bezpośrednio do zbiornika przylega las z urodzajnym runem leśnym i szlakiem pieszym 

do Szydłowca przez wieś Wymysłów. 

4. IV szlak fioletowy, dł. 37 km: Szydłowiec → Pawłów → Chlewiska → Stefanków 

→ Skłoby → Nadolna → Rzuców → Smagów → Jabłonica → Zawonia → 

Ostałów → Broniów → Krawara → Bieduszki → Marywil → Szydłowiec 

Szlak rowerowy nr 4 (fioletowy) 

Szlak obejmuje północno-zachodnią część powiatu. Teren lekko falisty o typowo 

rolniczym charakterze. Wiele odcinków trasy wiedzie przez lasy. W środkowej swej 

części przechodzi przez miejscowość Stefanków, w której prowadzone były walki 

narodowowyzwoleńcze oddziałów Powstania Styczniowego przez gen. Mariana 

Langiewicza. Również istnieją miejsca pamięci pomordowanych z czasów II wojny 

światowej – cmentarz poległych w Skłobach. 

 

5. V szlak niebieski, dł. 38 km: Szydłowiec → Wysocko → Krzcięcin → Wilcza 

Wola → Korzyce → Pogroszyn → Koryciska → Omięcin → Zaborowie → 

Chałupki Łaziskie → Łaziska → Ciepła → Świniów → Zdziechów → Szydłowiec 

Szlak rowerowy nr 5 (niebieski) 

Traktem tym dojechać można do miejscowości Koryciska, w której jeszcze po wojnie 

wydobywano rudę żelaza. 6 km dalej po trasie na wschód, pośród lasu w miejscowości 

Chałupki Łaziskie znajduje się piękny zalew z kaskadą i w przyszłości z elektrownią 

wodną. 

6. VI szlak granatowy, dł. 25 km: Szydłowiec → Szydłówek → Śmiłów → Kurkoć 

→ Gąsawy Plebańskie → Jastrząb → Lipienice → Wola Lipieniecka → Kuźnia 

→ Jastrząb → Orłów → Szydłówek → Szydłowiec 

 Szlak rowerowy nr 6 (granatowy) 

Trasa urozmaicona z niewielkimi wniesieniami. Przebiega obok licznych kopalni i złóż 

piaskowca w tym największych złóż w Śmiłowie. Trasa przebiega dobrymi, równymi 

drogami asfaltowymi. 
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7. VII szlak zielony, dł. 37 km: Szydłowiec → Szydłowiec-PKP → Gąsawy Rządowe 

→ Bieszków → Rogów → Mirów → Zbijów → Kierz Niedźwiedzi → Sadek → 

Szydłowiec 

 Szlak rowerowy nr 7 (zielony) 

Trasa typowa dla amatorów jazdy rowerem. Liczne wzniesienia lecz niewiele miejsc do 

zwiedzania. Trasa tworzy pętlę i prowadzi przez główne miejscowości gminy Mirów.  

Po drodze między Mirowem a Zbijowem zobaczyć można przy drodze zespół pomników 

przyrody w postaci alei wiekowych dębów szypułkowych, w sąsiedztwie których 

znajduje się góra Piekło z wyłaniającymi się z ziemi pokładami piaskowca noszącymi 

ślady naturalnej erozji. 

 

8. VIII szlak różowy dł. 24 km: Szydłowiec → Majdów → Ciechostowice → 

Hucisko → Budki II → Szydłowiec 

 Szlak rowerowy nr 8 (różowy) 

Trasa typowo leśna, liczne wzniesienia i przeszkody leśne. Dla zainteresowanych 

możliwość zwiedzania rezerwatów cisa rosnącego w naturalnych warunkach leśnych. 

Trasa przebiega przez najwyższe wzniesienie województwa mazowieckiego – górę 

Altanę (408,4 m n.p.m.). 

 

9. IX szlak purpurowy dł. 60 km: Szydłowiec → Zdziechów → Ciepła → Łaziska 

→ Orońsko → Helenów → Tomaszów → Śniadków → Dobrut → Wola 

Lipeniecka Mała → Nowy Dwór → Mirówek → Mirów → Rogów → Bieszków 

→ Gąsawy Plebańskie → Jastrząb → Orłów → Szydłówek → Świerczek → 

Szydłowiec 

Szlak rowerowy nr 9 (purpurowy) 

Trasa na wycieczki rodzinne, której pokonanie trwa kilka godzin. 

Po drodze zwiedzanie: 

 Pałacu Brandta; 

 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; 

 Wyrobiska wapienia w Śniadkowie; 

 ciekawych architektonicznie kościołów w Mirowie i Jastrzębiu. 
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10. X szlak brązowy dł. 57 km: Szydłowiec → Książek Majdowski → Hucisko → 

Leszczyny → Huta → Chlewiska → Koszorów → Cukrówka → Smagów → 

Zawonia → Pogroszyn → Omięcin → Zaborowie → Ziomaki → Wysocko → 

Długosz → Szydłowiec 

Szlak rowerowy nr 10 (brązowy) 

Trakt wiedzie drogami o małym ruchu pojazdów samochodowych. Po trasie znajduje się 

wiele zabytków i ciekawych miejsc z roślinnością rosnącą w naturalnych warunkach 

przyrodniczych. 

Na obszarze powiatu szydłowieckiego funkcjonuje 7 obiektów turystycznych z ofertą 

noclegową dla turystów.  

Duży potencjał noclegowy tworzą hotele z szeroko rozwiniętą częścią restauracyjną.  

Uzupełnieniem i jednocześnie alternatywą są pensjonaty, zajazdy i schronisko 

młodzieżowe. Bogata oferta pobytowa oraz atrakcyjne walory turystyczne mogą 

przyciągać turystów zarówno z innym regionów kraju oraz z zagranicy. Aktywna 

promocja regionu szydłowieckiego oraz atrakcyjna oferta daje szanse na rozwój turystyki 

i efektywne wykorzystanie potencjału obszaru do zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego z korzyściami dla społeczności lokalnej.  

Należy także podkreślić, iż branża agroturystyczna dywersyfikuje z roku na rok swoją 

ofertę, udostępniając zmodernizowaną infrastrukturę, jak i rozbudowując ofertę spędzania 

wolnego czasu. Agroturystyka przyciąga odwiedzających atrakcyjną ceną oraz 

regionalnymi produktami.  

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statycznego poniżej przedstawiono dostępność 

miejsc noclegowych oraz poziom wykorzystania bazy noclegowej na terenie powiatu 

szydłowieckiego w latach 2012-2014. 

W 2014 roku dostępne były ogółem aż 182 miejsca noclegowe, co w porównaniu z 2013 

rokiem stanowiło wzrost o 11 miejsc. Liczba udzielonych noclegów szczególnie  

w obiektach hotelowych znacząco wzrosła. Niewielki spadek zanotowano w innych 

obiektach hotelowych typu: schronisko, pensjonat gdzie liczba udzielonych noclegów dla 

polskich turystów w 2014 roku wynosiła 8126 i w porównaniu z rokiem 2013 oraz 2012 

uległa zmniejszeniu  

Liczba udzielonych noclegów dla polskich turystów w latach 2012-2014 kształtowała się 

następująco: 
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 2012 rok – 25433 noclegi, 

 2013 rok – 25900 noclegów, 

 2014 rok – 27676 noclegów. 

Liczba udzielonych noclegów dla turystów zagranicznych w ostatnich latach kształtowała 

się następująco:  

 2012 rok – 2547 noclegów, 

 2013 rok - 1300 noclegów, 

 2014 rok – 1061 nocleg. 

Powyższe dane wskazują, że nastąpił spadek liczby turystów zagranicznych w ciągu  

2 ostatnich lat. Z kolei w 2012 roku zanotowano wysoką liczbę osób z zagranicy 

korzystających z noclegów na terenie powiatu szydłowieckiego- udzielono wówczas 

2547 noclegów. Tabela poniżej prezentuje szczegółowe dane na ten temat.  

 

Tabela 2. Miejsca noclegowe oraz wykorzystanie infrastruktury noclegowej przez 

polskich i zagranicznych turystów w latach 2012-2014. 

Jednostka terytorialna 

miejsca noclegowe 

obiekty hotelowe inne obiekty noclegowe - razem 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

msc. msc. msc. msc. msc. msc. 

Powiat szydłowiecki 

136 138 155 123 133 127 

udzielone noclegi rezydentom (Polakom) 

obiekty hotelowe inne obiekty noclegowe - razem 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

16961 17121 19550 8472 8779 8126 

udzielone noclegi turystom zagranicznym 

obiekty hotelowe inne obiekty noclegowe - razem 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

657 896 698 1890 404 363 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Do ważnych wskaźników ruchu turystycznego należy stopień wykorzystania miejsc 

noclegowych. Dane za ostatnie 3 lata wskazują niewielki spadek, jednak biorąc pod 

uwagę sytuację geopolityczną i relacje ze wschodnim sąsiadem, sąsiedztwo dużych  

i atrakcyjnych ośrodków miejskich, wydaje się, iż nie są to wskaźniki niepokojące. 

Działania ukierunkowane na wzmocnienie informacji i promocji oraz inwestycje  

w infrastrukturę wspierającą rozwój turystyki pozwolą jeszcze efektywnej 

wykorzystywać potencjał Ziemi Szydłowieckiej do spójnego rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru.   
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Tabela 3. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych na terenie powiatu 

szydłowieckiego w latach 2012-2014. 

Jednostka terytorialna 

stopień wykorzystania miejsc noclegowych 

2012 2013 2014 

% % % 

Powiat szydłowiecki 34,3 34,9 31,5 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
 

 

3. 2. Sytuacja demograficzna i społeczna 

3.2.1. Demografia  

 

Powiat szydłowiecki zamieszkiwało 40 339 osób wg danych na koniec 2014 roku.  

W ciągu ostatnich kilku lat liczba osób zamieszkujących powiat zmniejszyła się o 507 

osób, co stanowi 1,3 % spadek. Największa liczba mieszkańców zamieszkiwała teren 

gminy miejsko-wiejskiej Szydłowiec ponad 50 % ogółu mieszkańców powiatu.  

 

Tabela 4. Liczba ludności zamieszkujących teren powiatu szydłowieckiego w latach 

2009-2014.  

Jednostka terytorialna 

ogółem 

faktyczne miejsce zamieszkania 

stan na 31 XII 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

Powiat szydłowiecki 39912 40846 40784 40638 40430 40339 

Chlewiska  6042 6226 6188 6183 6092 6102 

Jastrząb  5193 5241 5239 5232 5216 5228 

Mirów  3780 3899 3894 3904 3886 3876 

Orońsko  5799 5903 5953 5970 5968 5986 

Szydłowiec  19098 19577 19510 19349 19268 19147 
Źródło: stat.gov.pl 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny liczba osób 

zamieszkujących obszar miejski jest prawie dwukrotnie niższa aniżeli liczba 

mieszkańców na terenie wiejskim. Prawie 30 tys. mieszkańców całego powiatu 

szydłowieckiego zamieszkuje wieś. Nieznaczne spadki ludności w ostatnich latach  

i prognozowany trend potwierdzają ogólną tendencję niżu demograficznego w całym 

kraju.  
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Wykres 1. Liczba mieszkańców w powiecie szydłowieckim w latach 2012-2014  

w podziale na obszar miejski i wiejski. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 

 

 

Wskaźnik gęstości zaludnienia w powiecie wyniósł 89 osób na km² zarówno w 2013  

i 2014 roku. Wskaźnik ten jest dużo wyższy dla obszarów miejskich i wynosi 550 osób na 

km².  

 

Tabela 5. Gęstość zaludnienia na 1 km² w podziale na miasto i wieś w latach 2009-

2014. 

Jednostka terytorialna 

ludność na 1 km² 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba osoba 

Powiat szydłowiecki 88 90 90 90 89 89 

Powiat szydłowiecki – MIASTO 0 0 0 555 551 550 

Powiat szydłowiecki – WIEŚ 0 0 0 66 66 66 
Źródło: stat.gov.pl 

Niekorzystnym zjawiskiem w powiecie szydłowieckim jest ujemny przyrost naturalny.  

W 2013 roku przyrost naturalny kształtował się na poziomie: -1,2 na 1000 mieszkańców. 

W strukturze wiekowej, podobnie jak w pozostałej części kraju, przeważa ludność  

w wieku produkcyjnym - ok. 62,9 % (w 2014r.). Populacja powiatu należy do 

społeczności starzejącej się, wpisując się tym samym w ogólnopopulacyjny trend  

w Polsce. Znaczącym procesem jest tu stałe zmniejszanie się liczby ludności w wieku 

produkcyjnym i przedprodukcyjnym, przy zwiększającej się liczbie osób w wieku 

poprodukcyjnym, które stanowią 17,81 % (w 2014r.) populacji powiatu (proces ten 
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chociaż dobrze widoczny wykazuje jednak nieco mniejszą dynamikę niż w wielu innych 

częściach województwa – w powiecie szydłowieckim ludność w wieku poprodukcyjnym 

jest wciąż mniej liczna niż część populacji w wieku przedprodukcyjnym). Taka sytuacja 

jest sygnałem, aby rozszerzać usługi socjalne i poprawić dostępność do infrastruktury 

opiekuńczo-leczniczej. Systematyczny wzrost liczby osób  

w wieku poprodukcyjnym oraz związany z tym stan zdrowia i status materialny będzie 

wyzwaniem do podjęcia określonych działań prospołecznych w najbliższej perspektywie 

czasowej. Poniżej szczegółowo przedstawiono liczbę ludności na poszczególne grupy 

ekonomiczne. 

 

Wykres 2. Struktura ludności w wieku przedprodukcyjnym w latach 2012-2014. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 

Powyższe dane wskazują tendencję malejącą w liczbie osób w wieku 

przedprodukcyjnym. W ciągu ostatnich 3 lat zanotowano spadek o 367 osób, co stanowi 

4,51 %. To niekorzystna sytuacja nie tylko dla powiatu szydłowieckiego, ale większości 

obszarów w Polsce. Niż demograficzny jest zauważalny a przyczyny takiej sytuacji są 

wieloaspektowe, na które sam powiat szydłowiecki nie ma wyłącznego wpływu.  
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Wykres 3. Struktura ludności w wieku produkcyjnym w latach 2012-2014. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 

W grupie osób w wieku produkcyjnym zanotowano również spadek w przeciągu trzech 

ostatnich lat. Grupa osób w wieku produkcyjnym czyli najbardziej rozwojowym  

i mającym wpływ na rozwój gospodarczy i PKB obszaru zmniejszyła się o 299 osób,  

co stanowi 1,1 %. 

 

 

Wykres 4. Struktura ludności w wieku poprodukcyjnym w latach 2012-2014. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 
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Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w 2014 roku wynosiła 7 188. W ciągu ostatnich  

3 lat liczba osób w tej grupie znacznie wzrosła – o 367, co stanowi 5,3 %. Dynamika 

wzrostu jest niepokojąca i stanowi wyznacznik do kształtowania polityki społecznej na 

terenie powiatu szydłowieckiego na najbliższe lata. 

W odniesieniu do płci w poszczególnych grupach wiekowych to występuje niewielka 

nadreprezentacja kobiet w stosunku do mężczyzn (ogólna liczba mężczyzn: 20101; 

ogólna liczba kobiet: 20238 – stan 31.12.2014r.) – jest to przejawem ogólnej 

prawidłowości demograficznej, tj. zwiększonej liczby samotnych starszych kobiet. 

Największą różnicę widać w grupie poprodukcyjnej gdzie liczba kobiet wynosiła w 2014 

roku 5033 , a liczba mężczyzn 2155. Znacząca różnica występuje w grupie produkcyjnej 

gdzie dane kształtują się następująco: mężczyźni: 13 904, kobiety: 11 483. 

 

3.2.2. Zatrudnienie  

 

Powiat szydłowiecki charakteryzuje się rolniczym charakterem, zatem działalność w tym 

sektorze jest dominująca względem innych branż. Zatrudnienie w rolnictwie znajduje 

ponad 45% mieszkańców powiatu, w przemyśle oraz budownictwie pracę podejmuje 

ponad 16,32 % ogółu zatrudnionych.  

 

Tabela 6. Liczba osób pracujących w latach 2012-2013 w podziale na sektory. 

Powiat 

szydłowiecki 

rolnictwo, 

leśnictwo, 

łowiectwo i 

rybactwo 

przemysł i 

budownictwo 

handel; naprawa 

pojazdów 

samochodowych; 

transport i gospodarka 

magazynowa; 

zakwaterowanie i 

gastronomia; informacja 

i komunikacja 

działalność 

finansowa i 

ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 

nieruchomości 

pozostałe 

usługi 
Ogółem 

Rok 2012 3429 45,89 % 1300 17,40 % 686 9,18 % 72 0,96 % 1986 26,58 % 7473 

Rok 2013 3424 45,81 % 1220 16,32 % 784 10,49 % 79 1,06 % 1967 26,32 % 7474 

Źródło: stat.gov.pl 

 

W celu uzupełnienia powyższych danych przedstawiono poniżej wykres, który pokazuje 

jak kształtuje się podział osób pracujących wg płci. Z danych GUS wynika iż, liczba osób 

pracujących ogółem w latach 2012-2013 kształtowała się na podobnym poziomie.  

Znaczące różnice są widoczne dokonując analizy osób pracujących w podziale na płeć. 

Liczba mężczyzn jest mniejsza aniżeli liczba kobiet w latach 2012-2013, ponadto liczba 

pracujących mężczyzn w ciągu analizowanych dwóch ostatnich lat również spadła, przy 
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jednoczesnym wzroście liczby pracujących kobiet w latach 2012-2013.  

 

Wykres 5. Osoby pracujące wg płci w latach 2012-2013. 

 
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 

 

 

3.2.3. Bezrobocie i rynek pracy 

 

Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczno-gospodarcze ma ogromny wpływ na 

jakość życia mieszkańców oraz ocenę potencjału i warunki do rozwoju regionu.  

W powiecie szydłowieckim wskaźniki dotyczące bezrobocia wyglądają niekorzystnie. Na 

szydłowieckim rynku pracy występuje nadwyżka podaży siły roboczej nad popytem na 

pracę. Dysproporcje te są wysokie, na co wskazuje poziom stopy bezrobocia, która na 

koniec grudnia 2013 r. wynosiła 38,9 % i była wyższa o 1,3 pkt. proc. w porównaniu do 

danych z 2012 r. Warto podkreślić, że w 2014 roku nastąpił bardzo znaczący spadek 

liczby osób pozostających bez pracy, (ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się  

o 963 osoby). Spadek bezrobocia był zauważalny w każdej gminie należącej do 

powiatu szydłowieckiego.  
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Tabela 7. Liczba osób bezrobotnych w latach 2010-2014 w gminach i powiecie 

szydłowieckim. 

Jednostka terytorialna 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 

osoba osoba osoba osoba osoba 

Powiat Szydłowiecki 5521 5846 5941 6183 5219 

Chlewiska  938 1056 1016 1090 887 

Jastrząb  702 785 795 832 696 

Mirów  602 611 608 639 562 

Orońsko  788 839 904 899 811 

Szydłowiec  2491 2555 2618 2723 2263 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Za lata 2013-2014 dane nt. bezrobocia w powiecie kształtowały się następująco: 

 W 2013 roku - stopa bezrobocia wynosiła: 38,7 % 

 W 2014 roku nastąpiły znaczne zmiany: stopa bezrobocia wyniosła 34,7%, spadek  

o 4% względem 2013 roku. 

Analiza osób bezrobotnych w podziale na płeć wprost wskazuje, iż kobiety łatwiej 

znajdują zatrudnienie i podejmują pracę. W każdej grupie płci zanotowano zarówno 

wzrost w 2013 roku, jak i znaczący spadek w 2014 roku.  

Tabela 8. Osoby bezrobotne wg płci w powiecie szydłowieckim, w latach 2010-2014. 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 

Największą grupę osób bezrobotnych tworzą osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej – łącznie to ponad 50 % ogółu bezrobotnych  

http://www.stat.gov.pl/
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w Powiecie Szydłowieckim. Najmniejsza liczba osób bez pracy ale istotna z uwagi na 

wykształcenie to absolwenci szkół wyższych, którzy stanowią 7 % ogółu bezrobotnych. 

Poniższy wykres przedstawia graficznie proporcje w poszczególnych grupach 

bezrobotnych pod kątem wykształcenia. 

 

Wykres 6. Podział liczby osób bezrobotnych z uwagi na wykształcenie w 2014 r.                           

w powiecie szydłowieckim. 

  
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

Podsumowując Rozdział dotyczący danych demograficznych, rynku pracy oraz 

bezrobocia należy podkreślić zasadnicze wnioski: 

 zauważalny od kilku lat niż demograficzny; 

 spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym; 

 znaczny wzrost osób w wieku poprodukcyjnym; 

 zbyt mała liczba ofert pracy (szczególnie w usługach) w stosunku do liczby osób  

w wieku mobilnym; 

 wysoka stopa bezrobocia, ale ze znacznym spadkiem w porównaniu z rokiem 2013  

o 4 %. 
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3.3. Infrastruktura społeczna i sprawy społeczne  

 

3.3.1. Infrastruktura edukacyjna 
 

Poszczególne gminy zapewniają edukację dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym  

i gimnazjalnym. Na terenie powiatu szydłowieckiego działają następujące szkoły 

ponadgimnazjalne prowadzone przez samorząd powiatowy4: 

 

1. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu  

 

W skład zespołu wchodzą trzy typy szkół, które umożliwiają kształcenie:  

a) liceum ogólnokształcące, kształcące w następujących specjalnościach:  

- ochrona granicy państwowej 

- ogólnopolicyjna 

-  strażacka. 

b) technikum kształcące w zawodach: 

- technik elektronik 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik informatyk 

- technik obsługi turystycznej 

- technik handlowiec. 

c) zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: 

• stolarz   

• kucharz  

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

• ślusarz. 

Ponadto możliwe jest nauczanie każdego innego zawodu w klasie wielozawodowej  

z nauką praktyczną zawodu  u pracodawcy posiadającego uprawnienia pedagogiczne. 

                                                 
4 Opracowanie na podstawie danych zawartych na stronie http://www.szydlowiecpowiat.pl/edukacja.php z dnia 8 

czerwca 2015r. 

http://www.szydlowiecpowiat.pl/edukacja.php
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W roku 2015 w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 

zatrudnionych jest 53 nauczycieli i uczęszcza do niego 488 uczniów. W skład zespołu 

wchodzi również Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skałka” w Szydłowcu. 

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu szkoła  

prowadząca kształcenie młodzieży i dorosłych. W skład zespołu wchodzą: 

a) I Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu kształcące uczniów  w klasach:   

 humanistycznej z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedzą  

o społeczeństwie lub językiem obcym, 

  przyrodniczej z rozszerzoną biologią, chemią, językiem obcym lub fizyką lub 

matematyką, 

  lingwistycznej z rozszerzonym językiem angielskim, językiem niemieckim, 

geografią lub historią, 

  matematyczno – informatycznej z rozszerzoną matematyką, informatyką, fizyką 

lub geografią, 

  ogólnej z modułem psychologiczno – pedagogicznym, z rozszerzonym językiem 

polskim, biologią lub historią, językiem obcym. 

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szydłowcu, umożliwia słuchaczom 

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz przygotowuje ich do egzaminu maturalnego. Kształcenie jest 

bezpłatne i odbywa się w tzw. systemie zaocznym.  

c) Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Szydłowcu, która umożliwia osobom 

posiadającym wykształcenie średnie uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności  

i kwalifikacji zawodowych. Swoją działalność rozpocznie, zgodnie z uchwałą nr 

V/25/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2015 r., z dniem 1 września 2015 

r. Nauka w szkole jest bezpłatna i odbywa się w tzw. systemie zaocznym. 

Obecnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu zatrudnionych jest 

45 nauczycieli, a kształci się w nim 262 uczniów i 31 słuchaczy.  
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Tabela 9. Liczba uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół im. 

KOP w latach 2010-2015. 

Rok ZSO ZS im. KOP 

liczba uczniów na dzień liczba uczniów na dzień 

01.09 30.09 01.09 30.09 

2010/2011 374 367 575 581 

2011/2012 376 376 529 529 

2012/2013 377 374 551 552 

2013/2014 333 339 497 485 

2014/2015 338 331 484 492 
Źródło: dane Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu tworzące zespół 

szkół i placówek, w skład którego wchodzą:  

1) trzy szkoły specjalne, w tym:   

a) Publiczne Gimnazjum Specjalne w Szydłowcu przygotowujące uczniów do życia  

w integracji ze społeczeństwem poprzez: osiąganie wszechstronnego rozwoju, 

rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wprowadzanie ucznia w świat 

kultury i sztuki, zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu 

w grupie rówieśniczej, zapewnienie uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju, na 

miarę jego indywidualnych możliwości, zwiększanie samodzielności i zaradności 

życiowej, przygotowanie do podjęcia nauki wybranego zawodu. 

 

b) Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Szydłowcu o trzyletnim cyklu, 

kształcąca w zawodach: stolarz, kucharz, cukiernik, fryzjer, ślusarz z możliwością 

zdobycia uprawnień spawacza, florysta, krawiec, monter elektronik, monter zabudowy  

i wyrobów wykończeniowych, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. Celem 

szkoły jest zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju, zmierzającego do rozwijania 

ich zainteresowań oraz nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do nauki na dalszych 

etapach edukacyjnych, a także niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu. 

 

c) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Szydłowcu, której celem jest, 

m.in. utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji 

społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności 

umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w społeczeństwie.  

W ramach przysposobienia do pracy są realizowane zagadnienia w formie bloków 
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tematycznych: blok gospodarstwa domowego, blok informatyczno-biurowy, florystyka, 

ogrodnictwo i pielęgnacja terenów zielonych, zajęcia ze sztuki, plastyki oraz na stolarni. 

 

2) oraz placówka oświatowa : 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Szydłowcu, oferujące kształcenie praktyczne  

w następujących zawodach: stolarz, ślusarz, spawacz z możliwością zdobycia uprawnień 

spawacza, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Do zadań 

placówki należy w szczególności: prowadzenie edukacji młodzieży i dorosłych, 

prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, prowadzenie turnusów 

dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzenie działań  

w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, współpraca  

z pracodawcami oraz jednostkami organizacyjnymi  

i podmiotami gospodarczymi, prowadzenie kursów zawodowych.  Centrum obecnie 

kształci 62 uczniów i zatrudnia 35 nauczycieli. 

 

Oferta placówek edukacyjnych na terenie powiatu systematycznie jest dostosowywana do 

sytuacji demograficznej oraz wymagań rynku pracy.  

Na terenie powiatu szydłowieckiego działa również Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna zlokalizowana w Szydłowcu. 

Celem Poradni jest: 

 udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

 udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,  

 wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Opieka Poradni obejmuje:  

 dzieci, które mają trudności w nauce,  

 dzieci z wadami wymowy, jąkające się, 
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 dzieci i młodzież sprawiające trudności wychowawcze,  

 dzieci i młodzież z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, 

 uczniów zdolnych,  

 uczniów szukający porad w sprawie wyboru szkoły i zawodu,  

 rodziców i nauczycieli, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej, 

dydaktycznej.  

Pomoc udzielana dzieciom i młodzieży obejmuje:  

 diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dzieci i młodzieży w celu 

określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia 

mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz 

wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, 

 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci,  

 badania przesiewowe na terenie szkół  

 badania przesiewowe słuchu, 

 diagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej, 

 diagnozowanie przyczyn i trudności w nauce i niepowodzeń w szkole,  

 diagnozowanie i wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,  

 specjalistyczne oddziaływania korekcyjne i terapeutyczne,  

 programy działań z zakresu problematyki dotyczącej promocji zdrowia 

fizycznego, psychicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, 

nieprzystosowaniu społecznemu, zaburzeniom emocjonalnym,  

 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci i młodzieży, 

 udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku dalszego 

kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,  

 prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 

 terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, 

 opiniowanie i orzecznictwo. 



Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

 

49 

 

Pomoc udzielana rodzicom i opiekunom obejmuje: 

 podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

 poradnictwo wychowawcze, 

 udzielanie pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

dzieci i młodzieży, a także w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych  

i wychowawczych, 

 prowadzenie warsztatów, prelekcji i wykładów,  

 prowadzenie grup wsparcia, 

 terapię rodzinną, 

 działalność informacyjno- szkoleniową.   

W roku szkolnym 2013/2014 wydatki na oświatę i wychowanie stanowiły 24,8% budżetu 

Powiatu. W cytowanym roku szkolnym w zasadniczych szkołach zawodowych uczyło się  

222 uczniów, w liceach ogólnokształcących 482 uczniów i słuchaczy, a w technikach  

141 uczniów. 

 

Tabela 10. Poziom wydatków na oświatę i wychowanie oraz liczba uczniów  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki w roku 

szkolnym 2013/2014. 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 
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Największą część absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013  

w powiecie stanowili uczniowie liceów ogólnokształcących- 61,6%, zawodowych 25,5%  

i techników- 12,9%.  

Tabela 11. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Szydłowiecki w roku szkolnym 2012/2013. 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 

 

3.3.2. Ochrona zdrowia  
 

Na terenie powiatu szydłowieckiego w poszczególnych gminach działają następujące 

podmioty lecznicze:  

a) Miasto i Gmina Szydłowiec:  

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,  

w tym: 

- Ośrodek Lekarza Rodzinnego w Szydłowcu 

- Przychodnia Specjalistyczna w Szydłowcu 

- Przychodnia Rejonowa w Szydłowcu 

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej 

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Majdowie 

- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Szydłowcu 

- Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu z Podstacjami w Wierzbicy  

i Chlewiskach 
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 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Szydłowcu 

 Centrum Domowej Opieki Medycznej Robert Gromek 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Centrum Medyczne Wschodnia 66  

w Szydłowcu. 

b) Gmina Chlewiska:  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach. 

c) Gmina Jastrząb:  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, w tym: 

- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gąsawach Rządowych 

d) Gmina Mirów:  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mirowie,  

e) Gmina Orońsko:  

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku 

Ogółem na terenie powiatu szydłowieckiego w 2013 roku działało 14 przychodni 

świadczących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w tym 10 przychodni podlegało 

samorządowi terytorialnemu.  

Tabela 12. Porady POZ i liczba przychodni. 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 

W cytowanym roku, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono 177 818 porad.                             

W tym samym czasie w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono 243 124 

porady. Statystycznie na mieszkańca przypadało 4,4 porady, a w tym samym czasie na 

terenie województwa mazowieckiego było to 3,6 porad. 

Poniżej dane Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowane w tabeli. 
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Tabela 13. Ambulatoryjna opieka zdrowotna na terenie powiatu szydłowieckiego  

w latach 2010- 2013. 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna - przychodnie 

ogółem 

2010 2011 2012 2013 

ob. ob. ob. ob. 

11 12 14 14 

publiczne 

2010 2011 2012 2013 

ob. ob. ob. ob. 

10 10 - - 

niepubliczne 

2010 2011 2012 2013 

ob. ob. ob. ob. 

1 2 - - 

praktyki lekarskie w miastach 

2010 2011 2012 2013 

5 6 5 5 

praktyki lekarskie na wsi 

2010 2011 2012 2013 

6 4 4 4 

przychodnie na 10 tys. ludności 

2010 2011 2012 2013 

ob. ob. ob. ob. 

3 3 3 3 

Ambulatoryjna opieka lekarska  - porady lekarskie ogółem 

2010 2011 2012 2013 

brak danych brak danych 230395 243124 

Porady ogółem 

2010 2011 2012 2013 

137253 161230 167515 177818 

Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu 

2010 2011 2012 2013 

137253 135678 136384 146130 
Źródło: stat.gov.pl 

 

Na terenie powiatu działa Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  

w Szydłowcu, który świadczy usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, całodobowe 

świadczenia inne niż szpitalne (pielęgnacyjno -opiekuńcze) oraz ratownictwa 

medycznego. Na terenie powiatu nie działa żaden szpital, mimo tego taka sytuacja nie 

stanowi ograniczenia dostępności do szpitalnej opieki medycznej.  

Hospitalizację chorym z terenu powiatu szydłowieckiego zapewniają szpitale  

w Skarżysku Kamiennej, Radomiu, Przysusze, Iłży, które zlokalizowane są  
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w wystarczająco bliskiej odległości od powiatu, aby świadczyć usługi medyczne dla 

pacjentów. 

 

Wg danych GUS, w roku 2013 na terenie powiatu dostępnych było 38 lekarzy, w tym 6 

dentystów, 73 pielęgniarki i 6 położnych. Szczegółowe dane zaprezentowano w poniższej 

tabeli. 
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Tabela 14. Dostępna kadra medyczna na terenie powiatu szydłowieckiego w latach 

2010-2013. 

 Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013

Ogółem osoba 30 37 - 38

mężczyźni osoba 22 25 - 18

Kobiety osoba 8 12 - 20

Ogółem osoba 5 6 - 2

mężczyźni osoba 1 2 - 0

Kobiety osoba 4 4 - 2

Ogółem osoba 70 75 - 84

mężczyźni osoba 34 38 - 51

Kobiety osoba 36 37 - 33

Ogółem osoba 8 9 - 6

Mężczyźni osoba 1 3 - 0

Kobiety osoba 7 6 - 6

ogółem (łącznie 

z mgr) osoba 85 81 - 73

Mgr osoba 2 2 - 5

ogółem (łącznie 

z mgr) osoba 12 13 - 6

ogółem (łącznie 

z mgr) osoba 105 105 - 80

Mgr osoba 3 5 - 4

ogółem (łącznie 

z mgr) osoba 13 13 - 6

Ogółem osoba 29 29 - 21

Położne

personel pracujący

Pielęgniarki

Położne

Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności

personel pracujący

Lekarze

lekarze dentyści

Pielęgniarki i położne wg poziomu wykształcenia

personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy

Pielęgniarki

KADRA MEDYCZNA

Lekarze i lekarze dentyści wg płci

personel pracujący wg podstawowego miejsca pracy

Lekarze

lekarze dentyści

 
Źródło: stat.gov.pl 
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3.3.3. Pomoc społeczna  
 

Do zadań własnych powiatu należy:   

 prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz 

wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka 

albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem 

zawodowym rodzinom zastępczym,   

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 

pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie  

i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia 

dziennego o zasięgu ponad gminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów 

pomocy dziecku i rodzinie,   

 pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych  

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 

zastępczych, również na terenie innego powiatu,   

 przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki 

osobom opuszczającym całodobowe placówki i rodziny zastępcze,   

 pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały 

status uchodźcy,   

 pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu 

się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-

wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 

opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze dla mających braki  

w przystosowaniu się,   

 prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu 

ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,   
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 prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy 

oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy  

i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,   

 prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,  

 szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

 doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,   

 podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym 

tworzenie  

i realizacja programów osłonowych. 

Jednostką, która wypełnia powyższe zadania powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie (PCPR). Głównymi zadaniami zgodnie z art. 112 ustawy o pomocy społecznej, 

który określa zadania i obowiązki PCPR są:   

 sprawowanie nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków 

adopcyjno-wychowawczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, ośrodków 

wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,  

 koordynacja realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

powiatu 

 współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci 

pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej   

 składanie Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności Centrum oraz 

przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie opieki społecznej. 

 

Tabela 15. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc społeczną w 2013 r.  

w Powiecie Szydłowieckim i liczba placówek oraz miejsc. 

Stacjonarna pomoc społeczna w 2013 r. 

Wyszczególnienie  województwo powiat 

Placówki pomocy społecznej z filiami 244 1 

Miejsca w placówkach 15791 80 

Mieszkańcy placówek 14394 75 

Wśród wydatków budżetu Powiatu 20,3% środków przeznaczono na pomoc społeczną i pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej. 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 
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W latach 2010-2013 z pomocy społecznej skorzystało 9 086 gospodarstw domowych  

z terenu powiatu szydłowieckiego. Od roku 2011 obserwuje się wzrost liczby wspartych 

gospodarstw domowych ogółem, w tym wsparcia skierowanego do rodzin poniżej 

kryterium dochodowego. W tym samym czasie spada liczba rodzin znajdujących się 

powyżej zdefiniowanego kryterium dochodowego objętych wsparciem. Szczegóły 

obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 16. Gospodarstwa domowe z terenu powiatu szydłowieckiego korzystające                             

z pomocy społecznej w latach 2010-2013. 

Jednostka miary 2011 2012 2013

ogółem 2372 2244 2169 2301

poniżej 

kryterium 

dochodowego 1743 1586 1676 1820

powyżej 

kryterium 

dochodowego 629 658 493 481

Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego

gosp.

gosp.

gosp.

Wyszczególnienie 2010

ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA

 
 

Źródło: stat.gov.pl 

Największe wsparcie w latach 2010-2013 kierowane było do osób w wieku przed-

produkcyjnym i produkcyjnym. Na przestrzeni badanych lat spada liczba osób do których 

przekazywane jest wsparcie pomocy społecznej w grupach: osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wzrasta natomiast wolumen pomocy dla osób w 

wieku poprodukcyjnym. Szczegóły znajdują się w tabeli poniżej.



Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

 

58 

 

Tabela 17. Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego  

i ekonomicznych grup wieku społecznej w Powiecie Szydłowieckim w latach 2010-

2013. 

   
Wyszczególnienie J.m 2010 2011 2012 2013

ogółem % 20 18,6 17,4 18,5

przedprodukcyjny % 37,5 36,7 34,6 36,4

produkcyjny % 18,5 16,7 15,7 17

produkcyjny 

mobilny % 19,8 18,4 17,4 18,3

produkcyjny 

niemobilny % 16,4 13,6 12,7 14,7

poprodukcyjny % 2,8 2,9 2,9 3,3

ogółem % 14,7 13,2 13,8 14,9

przedprodukcyjny % 27,4 26,3 28 29,6

produkcyjny % 14,1 12,2 12,6 14

produkcyjny 

mobilny % 14,6 13,4 13,9 14,9

produkcyjny 

niemobilny % 13,2 10,1 10,4 12,4

poprodukcyjny % 0,8 0,8 0,9 1,2

ogółem % 5,2 5,3 3,6 3,6

przedprodukcyjny % 10,1 10,4 6,6 6,8

produkcyjny % 4,5 4,5 3,1 3

produkcyjny 

mobilny % 5,2 5,1 3,5 3,4

produkcyjny 

niemobilny % 3,2 3,5 2,2 2,3

poprodukcyjny % 2 2,1 2,1 2,1

Ogółem

poniżej kryterium dochodowego

powyżej kryterium dochodowego

              Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg kryterium 

dochodowego i ekonomicznych grup wieku

 

Źródło: stat.gov.pl 

Największą grupę beneficjentów pomocy społecznej na terenie powiatu w latach 2010-

2013 stanowiły osoby pozostające na utrzymaniu oraz posiadające tzw. inne 

niezarobkowe źródło dochodu. 
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Tabela 18. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających  

z pomocy społecznej według kryterium dochodowego i głównego źródła utrzymania 

osób w powiecie szydłowieckim w latach 2010-2013. 

Wyszczególnienie  Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym korzystającym z pomocy społecznej według 

kryterium dochodowego i głównego źródła utrzymania osób 

Ogółem 

Ogółem osoba 3,43 3,37 3,26 3,26 

utrzymujący się z 

pracy osoba 0,44 0,46 0,46 0,46 

posiadający 

emeryturę osoba 0,05 0,05 0,05 0,05 

posiadający rentę osoba 0,1 0,11 0,12 0,12 

posiadający inne 

niezarobkowe źródło osoba 0,75 0,75 0,71 0,72 

pozostający na 

utrzymaniu osoba 2,09 2 1,92 1,91 

poniżej kryterium dochodowego 

Ogółem osoba 3,44 3,4 3,34 3,31 

utrzymujący się z 

pracy osoba 0,35 0,4 0,43 0,44 

posiadający 

emeryturę osoba 0,01 0,01 0,01 0,01 

posiadający rentę osoba 0,04 0,05 0,07 0,07 

posiadający inne 

niezarobkowe źródło osoba 0,83 0,81 0,78 0,78 

pozostający na 

utrzymaniu osoba 2,2 2,13 2,06 2,02 

powyżej kryterium dochodowego 

ogółem osoba 3,39 3,29 2,99 3,05 

utrzymujący się z 

pracy osoba 0,69 0,61 0,56 0,57 

posiadający 

emeryturę osoba 0,16 0,17 0,2 0,21 

posiadający rentę osoba 0,24 0,23 0,31 0,31 

posiadający inne 

niezarobkowe źródło osoba 0,53 0,6 0,48 0,48 

pozostający na 

utrzymaniu osoba 1,78 1,69 1,43 1,49 
Źródło: stat.gov.pl 

 

Wg danych GUS z roku 2010 ze środowiskowej pomocy społecznej korzystało 37,7 % 

osób w wieku przedprodukcyjnym, 18,5 % osób w wieku produkcyjnym i 2,7 % osób  
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w wieku produkcyjnym, uprawnionych do pobierania świadczeń na terenie powiatu 

szydłowieckiego. 

 

Tabela 19. Korzystający z pomocy społecznej w powiecie szydłowieckim w roku 

2010. 

Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej 

 

udział osób w wieku przedprodukcyjnym w gospodarstwach 

domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku 

% 37,7 

 

udział osób w wieku produkcyjnym w gospodarstwach 

domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku 

% 18,5 

 

udział osób w wieku poprodukcyjnym w gospodarstwach 

domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ogólnej liczbie osób w tym wieku 

% 2,7 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W latach 2010-2013 na terenie powiatu szydłowieckiego wypłacono świadczenia 

rodzinne ogółem 10 784 rodzinom i ich liczba corocznie maleje. Rodziny otrzymały 

zasiłek na 21 463 dzieci, w tym na 18 839 dzieci do lat 17, co stanowi ponad 50 % 

ogólnej liczby dzieci, na które pobierany jest zasiłek. Ogółem kwota świadczeń 

rodzinnych wynosiła w latach 2010-2013: 535 970,00 tys. zł, w tym zasiłki rodzinne  

i pielęgnacyjne. 



Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

 

61 

 

Tabela 20. Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i wysokość świadczeń 

rodzinnych w powiecie szydłowieckim w latach 2010-2013. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013

rodziny otrzymujące 

zasiłki rodzinne na 

dzieci - 3008 2803 2594 2379
dzieci, na które 

rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny - 

ogółem osoba 5908 5484 5064 4637
dzieci w wieku do lat 

17, na które rodzice 

otrzymują zasiłek 

rodzinny osoba 5275 4904 4525 4135
udział dzieci w wieku 

do lat 17, na które 

rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny w 

ogólnej liczbie dzieci 

w tym wieku % 62,2 59,1 55 51,4

kwota świadczeń 

rodzinnych tys. zł 13069 13452 14021 13055
kwota zasiłków 

rodzinnych (wraz z 

dodatkami) tys. zł 10094 9384 8638 8518

kwota zasiłków 

pielęgnacyjnych tys. zł 1649 1697 1796 1799

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Korzystający ze świadczeń rodzinnych

Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku – ogółem

 
 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Tabela 21. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  

w ludności ogółem w województwie mazowieckim i powiecie szydłowieckim. 

 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 
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Na terenie powiatu szydłowieckiego działał w roku 2014 jeden dom pomocy społecznej 

oferujący 80 miejsc. Przebywało w nim 78 pensjonariuszy, w tym 43 osoby w wieku 

podeszłym i 35 mieszkańców przewlekle chorych.  

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" zlokalizowany jest w miejscowości 

Łaziska, na terenie gminy Orońsko.  

 

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie 

wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń 

przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

Służą temu zbliżone do domowych warunki mieszkaniowe, w tym 54 pokoje  

z łazienkami.  

W obiekcie znajduje się: 

 28 pokoi jednoosobowych 

 26 pokoi dwuosobowych 

 3 pokoje trzyosobowe. 

Placówka realizuje zajęcia aktywizacyjne i usprawnianie mieszkańców poprzez zabiegi 

rehabilitacji, terapii zajęciowej, imprezy integracyjne. Wojewoda Mazowiecki zezwolił 

Powiatowi Szydłowieckiemu na prowadzenie DPS "DK" na czas nieokreślony i wpisał 

Dom do "Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego" pod 

pozycją Nr 42. 

 Ponadto w 2014 roku na terenie powiatu szydłowieckiego działały: 

 jedna placówka socjalna dla dzieci i młodzieży oferująca 14 miejsc 

 jedna placówka rodzinna oferująca 7 miejsc 

 6 placówek wsparcia dziennego oferujących 166 miejsc. 

 

Na terenie powiatu szydłowieckiego działa także Rodzinny Dom Dziecka w Wysokiej 

oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza. W ośrodku opiekuńczo-wychowawczym 

całodobową pomoc znajduje 14 dzieci w wieku 10-18 lat.  
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Tabela 22. Placówka stacjonarnej pomocy społecznej „Dom Kombatanta”  

w powiecie szydłowieckim w latach 2010-2014. 

 Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Placówka stacjonarnej pomocy społecznej 

 

placówki (z filiami) ob. 1 1 1 1 1 

Dom Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” 
ob. 

1 1 1 1 1 

miejsca (łącznie z filiami) msc. 94 94 94 80 80 

mieszkańcy (łącznie z filiami) Osoba 93 85 77 75 78 

mieszkańcy - osoby w 

podeszłym wieku 
Osoba 

54 47 40 41 43 

mieszkańcy - przewlekle 

somatycznie chorzy 
Osoba 

39 38 37 34 35 

 

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej wg podległości 

 

podległe samorządowi powiatowemu 

Dom Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” 
ob. 

1 1 1 1 1 

miejsca (łącznie z filiami) msc. 94 94 94 85 80 

mieszkańcy (łącznie z filiami) Osoba 93 85 77 75 78 
Źródło: stat.gov.pl 

 

Tabela 23. Opieka nad dziećmi i młodzieżą oraz rodzicielstwo zastępcze w latach 

2010-2014 na terenie powiatu szydłowieckiego. 

Wyszczególnienie  
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

 

Placówki socjalizacyjne 

 

    placówki socjalizacyjne 

placówki ogółem ob. 0 0 0 1 1 

miejsca ogółem msc. 0 0 0 14 14 

wychowankowie ogółem osoba 0 0 0 11 15 

wychowankowie, dziewczęta osoba 0 0 0 4 4 

wychowankowie, chłopcy osoba 0 0 0 4 11 

wychowankowie w roku    

sprawozdawczym 
osoba 

0 0 0 11 18 

    placówki rodzinne 

placówki ogółem ob. 1 1 1 1 1 

miejsca ogółem msc. 6 6 6 8 7 

wychowankowie ogółem osoba 6 6 6 7 5 

wychowankowie, dziewczęta osoba 4 3 3 3 2 

wychowankowie, chłopcy osoba 2 3 3 4 3 

wychowankowie w roku 

sprawozdawczym 
osoba 

7 8 7 7 7 
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Rodziny zastępcze 

 

ogółem szt. - - 14 12 16 

na wsi szt. - - 12 11 13 

dzieci ogółem osoba - - 22 19 24 

dziewczęta osoba - - 12 9 10 

dzieci do 18 roku życia ogółem osoba - - 18 18 18 

 

Placówki wsparcia dziennego ogółem 

 

Ogółem 

placówki wsparcia dziennego ob. 7 6 6 6 6 

miejsca całodobowe msc. 232 186 - - - 

korzystający (stan w dniu 31.XII) osoba - - 117 115 119 

korzystający w roku sprawozdawczym osoba 620 267 295 286 441 

wolontariusze w roku sprawozdawczym osoba 0 0 8 0 0 

miejsca msc. - - 166 166 166 

 

Placówki wsparcia dziennego - pracujące min. 5 dni i 20 h na tydzień 

 

Ogółem 

placówki wsparcia dziennego ob. 1 1 - - - 

miejsca całodobowe msc. 30 30 - - - 

korzystający w roku sprawozdawczym osoba 250 34 - - - 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Podsumowując Rozdział 3.3. Infrastruktura Społeczna i sprawy społeczne dotyczący 

charakterystyki infrastruktury edukacyjnej, systemu zabezpieczenia społecznego  

w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej należy wskazać następujące wnioski: 

 zauważalny spadek liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 utrzymuje się wysoki wskaźnik gospodarstw domowych korzystających  

z pomocy społecznej w porównaniu do poziomu województwa (ok. 20 % ). 

 

3.4. Bezpieczeństwo publiczne 
 

Na terenie powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego działają służby, inspekcje  

i straże m. in.:  

 Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu,  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,  

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szydłowcu, 
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 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu, 

 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych gminach:  

a) gmina Szydłowiec: OSP Jankowice, OSP Majdów, OSP Wysoka, OSP Wola 

Korzeniowa,  

b) gmina Chlewiska: OSP Chlewiska, OSP Jastrząb, OSP Nowy Dwór, OSP Wola 

Lipieniecka,  

c) gmina Mirów: OSP Mirów Stary, OSP Rogów, OSP Bieszków Górny, OSP 

Zbijów Duży,  

d) gmina Orońsko: OSP Orońsko.  

 

3.5. Warunki mieszkaniowe 
 

Zasoby mieszkaniowe na terenie powiatu szydłowieckiego to 10 592 mieszkania (2014r.). 

Liczba ta sukcesywnie od roku 2008 rośnie (10 066 – mieszkań). Łączna powierzchnia 

mieszkań należących do powiatowego zasobu komunalnego w 2014 roku wyniosła ok. 

980 m². 

Na terenie powiatu szydłowieckiego do dyspozycji pozostawały 82 mieszkania 

komunalne o łącznej powierzchni 2352 m². Wśród tej liczby 77 mieszkań znajdowało się 

na terenach miejskich i jedynie 5 na terenach wiejskich. 

Przeciętnie na mieszkańca powiatu przypadało w 2013 r. około 75,5 m² powierzchni 

użytkowej mieszkania. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła ok 24 m². 

 

Tabela 24. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w powiecie 

szydłowieckim w latach 2008-2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Powiat szydłowiecki 72,0 72,2 74,5 74,7 75,1 75,5

Powiat szydłowiecki - GMINY MIEJSKO-

WIEJSKIE 0,0 0,0 0,0 0,0 73,7 73,9

Powiat szydłowiecki - GMINY WIEJSKIE 0,0 0,0 0,0 0,0 76,3 77,0

Powiat szydłowiecki - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0 73,2

Powiat szydłowiecki - WIEŚ 0,0 0,0 0,0 0,0 76,0 76,5

Jednostka terytorialna

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 
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Tabela 25. Przeciętna powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 mieszkańca  

w powiecie szydłowieckim w latach 2008-2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Powiat szydłowiecki 22,0 22,2 23,1 23,3 23,6 24,1

Powiat szydłowiecki - GMINY MIEJSKO-

WIEJSKIE 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 23,3

Powiat szydłowiecki - GMINY WIEJSKIE 0,0 0,0 0,0 0,0 24,1 24,8

Powiat szydłowiecki - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 23,6

Powiat szydłowiecki - WIEŚ 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 24,3

Jednostka terytorialna

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 

 

Około 319 mieszkań w ogólnej liczbie zasobów mieszkaniowych przypadało na 1000 

mieszkańców powiatu szydłowieckiego w latach 2008-2013. 

 

 Tabela 26. Liczba mieszkań w powiecie szydłowieckim w latach 2008-2013  

przypadająca na 1000 mieszkańców. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

- - - - - -

Powiat szydłowiecki 305,7 307,9 309,7 311,9 314,9 319,0

Powiat szydłowiecki - GMINY MIEJSKO-

WIEJSKIE 0,0 0,0 0,0 0,0 313,0 315,7

Powiat szydłowiecki - GMINY WIEJSKIE 0,0 0,0 0,0 0,0 316,5 322,1

Powiat szydłowiecki - MIASTO 0,0 0,0 0,0 0,0 319,3 322,1

Powiat szydłowiecki - WIEŚ 0,0 0,0 0,0 0,0 313,0 317,7

Jednostka terytorialna

mieszkania na 1000 mieszkańców

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 

 

Wg GUS w ogólnej liczbie mieszkań notowanej w 2013 roku, około 1300 lokali było  

w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych, 640 należało do zasobów wspólnot 

mieszkaniowych a drugie tyle było własnością osób fizycznych należących do wspólnot. 

Około 100 mieszkań w roku 2013 należało wciąż do zakładów pracy. 

 

3.6. Podmioty gospodarcze 

 

W 2014 roku na terenie powiatu szydłowieckiego działały 2953 podmioty gospodarki 

narodowej ogółem. Liczba ta sukcesywnie rośnie od roku 2010.  W sektorze publicznym  

w badanym czasie odnotowano utworzenie 6 samorządowych jednostek prawa 

budżetowego. W sektorze prywatnym znaczący wzrost pojawił się w sektorze spółek 

handlowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji 

pozarządowych. 
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Tabela 27. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w powiecie 

szydłowieckim w latach 2010-2014. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

 
Podmioty wg sektorów własnościowych 

 

podmioty gospodarki narodowej ogółem - 2781 2727 2790 2897 2953 

sektor publiczny – ogółem - 101 102 110 111 109 

sektor publiczny - państwowe i 
samorządowe jednostki prawa 
budżetowego 

- 
79 80 88 87 85 

sektor publiczny - spółki handlowe - 3 3 3 3 3 

sektor prywatny – ogółem - 2680 2625 2680 2786 2843 

sektor prywatny - osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą 

- 
2277 2206 2237 2326 2357 

sektor prywatny - spółki handlowe - 64 69 76 87 96 

sektor prywatny - spółki handlowe z 
udziałem kapitału zagranicznego 

- 
9 9 9 9 9 

sektor prywatny – spółdzielnie - 16 16 16 17 17 

sektor prywatny – fundacje - 2 3 6 6 8 

sektor prywatny - stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 

- 
81 87 93 100 106 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Największą grupę aktywnych podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu 

szydłowieckiego odnotowano w następujących sektorach wg klasyfikacji PKD:  

 przetwórstwa przemysłowego,  

 handlu hurtowego i detalicznego, 

 naprawy pojazdów samochodowych,  

 edukacji,  

 pozostałej działalności usługowej, gospodarstw domowych zatrudniających 

pracowników, gospodarstw domowych produkujących wyroby i świadczących 

usługi na własne potrzeby. 

W sektorze publicznym, podmioty gospodarcze świadczące usługi edukacyjne stanowiły 

najliczniejszą grupę w roku 2014. W sektorze prywatnym, w badanym roku dominowały 

przedsiębiorstwa następujących branż:  

 przetwórstwa przemysłowego,  

 budownictwa, 

 transportu, 

 handlu hurtowego, 

 handlu detalicznego, 
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 naprawy pojazdów samochodowych oraz pozostałej działalności usługowej, 

 gospodarstw domowych zatrudniających pracowników, 

 gospodarstw domowych produkujących wyroby i świadczących usługi na własne 

potrzeby. 

Tabela 28. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w powiecie szydłowieckim w latach 

2012-2014 wg klasyfikacji PKD. 

Wyszczególnienie   2012 2013 2014 

Ogółem 

Ogółem 553 571 596 

Sekcja A- Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 

9 9 9 

Sekcja B- Górnictwo i wydobywanie 6 6 9 

Sekcja C- Przetwórstwo przemysłowe 69 71 71 

Sekcja D- Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

1 8 8 

Sekcja E- Dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 

5 5 4 

Sekcja F- Budownictwo 23 22 25 

Sekcja G- Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

95 95 99 

Sekcja H- Transport i gospodarka 

magazynowa 

7 8 8 

Sekcja I- Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

12 12 12 

Sekcja J- Informacja i komunikacja 7 7 6 

Sekcja K- Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 

7 7 7 

Sekcja L- Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 

32 31 30 

Sekcja M- Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

10 10 12 

Sekcja N- Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 

4 5 5 

Sekcja O- Administracja publiczna i 

obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

44 44 44 

Sekcja P- Edukacja 68 69 68 

Sekcja Q- Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 

22 23 23 

Sekcja R- Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 

36 41 40 
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Wyszczególnienie   2012 2013 2014 

Sekcje S i T- Pozostała działalność 

usługowa, Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby 

96 98 116 

SEKTOR PUBLICZNY 

Ogółem 110 111 109 

Sekcja B- Górnictwo i wydobywanie 1 1 1 

Sekcja D- Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

1 1 1 

Sekcja E- Dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 

2 2 1 

Sekcja I- Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

2 2 2 

Sekcja L- Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 

1 1 1 

Sekcja M- Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

2 2 2 

Sekcja O- Administracja publiczna i 

obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

20 19 19 

Sekcja P- Edukacja 57 58 57 

Sekcja Q- Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 

12 13 13 

Sekcja R- Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 

12 12 12 

SEKTOR PRYWATNY 

Ogółem 443 460 486 

Sekcja A- Rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo 

9 9 9 

Sekcja B- Górnictwo i wydobywanie 5 5 8 

Sekcja C- Przetwórstwo przemysłowe 69 71 71 

Sekcja D- Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

0 7 7 

Sekcja E- Dostawa wody; 

gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 

3 3 3 

Sekcja F- Budownictwo 23 22 24 
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Wyszczególnienie   2012 2013 2014 

Sekcja G- Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

95 95 99 

Sekcja H- Transport i gospodarka 

magazynowa 

7 8 8 

Sekcja I- Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

10 10 10 

Sekcja J- Informacja i komunikacja 7 7 6 

Sekcja K- Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 

7 7 7 

Sekcja L- Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 

31 30 29 

Sekcja M- Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 

8 8 10 

Sekcja N- Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 

4 5 5 

Sekcja O- Administracja publiczna i 

obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

24 25 25 

Sekcja P- Edukacja 11 11 11 

Sekcja Q- Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 

10 10 10 

Sekcja R- Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 

24 29 28 

Sekcje S i T- Pozostała działalność 

usługowa, Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; 

gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby 

96 98 116 

Źródło: stat.gov.pl 

 

W danych za rok 2013 obserwujemy wyraźny przyrost nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych ogółem zwłaszcza w budownictwie i przemyśle.  

W obserwowanym okresie czasu (lata 2012-2014) największej liczby wyrejestrowań 

dokonano w roku 2011 i dotyczyła ona zarówno przemysłu i budownictwa jak  

i podmiotów sklasyfikowanych jako pozostała działalność. Szczegółowe dane prezentują 

poniższe tabele. 
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Tabela 29. Podmioty nowo zarejestrowane wg PKD w powiecie szydłowieckim  

w latach 2010-2014. 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 
 

Podmioty nowo zarejestrowane wg grup sekcji PKD 2007 

Ogółem podmiot 393 300 365 444 364 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo podmiot 2 3 2 5 7 

przemysł i budownictwo podmiot 151 113 167 226 157 

pozostała działalność podmiot 240 184 196 213 200 

Źródło: stat.gov.pl 

By dokonać stosownej analizy należałoby zgromadzić dane z przedsiębiorstw 

działających na terenie powiatu. Znana jest jednak wartość produkcji sprzedanej 

przemysłu, wypracowanej przez podmioty zatrudniające więcej niż 9 osób. Wartość ta od 

roku 2010 sukcesywnie rośnie i w 2013 wynosiła 214,7 mln zł, co w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca dawało kwotę 5297 zł. 

Tabela 30. Wartość produkcji sprzedanej w powiecie szydłowieckim za lata 2010-

2013. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 

PRODUKCJA SPRZEDANA 

  Produkcja sprzedana przemysłu ogółem i na 1 mieszkańca (podmioty o liczbie pracujących>9) 

wg PKD 2007 

ogółem mln zł 184,2 202,7 232,2 214,7 

na 1 mieszkańca zł 4504 4970 5702 5297 

 
Źródło: stat.gov.pl 

 

Analiza nakładów inwestycyjnych wyrażonych w pieniądzu w sektorze przedsiębiorstw 

działających na terenie powiatu wskazuje że od roku 2010 sukcesywnie wzrastają środki 

przeznaczane na rozwój podmiotów gospodarczych, ze szczególnym skokowym 

wzrostem tychże nakładów w roku 2012 w branży: handel; naprawa pojazdów 

samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; 

informacja i komunikacja. Pozostałe wskazane branże reprezentują trend horyzontalny  

z tendencjami spadkowymi. 

Intensywny spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze budownictwa i przemysłu 

notujemy od roku 2011, ze szczególnym nasileniem w roku 2012. Niewielki trend 

wzrostowy odnotowano w branży: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Szczegóły 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 31. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wg PKD w powiecie 

szydłowieckim w latach 2010-2013. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 

NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WG PKD  

Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych 

nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w mln zł 

ogółem mln zł 28,9 28,3 68,9 33,9 

rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo mln zł 0,6 0,1 4,2 1,5 

przemysł i 

budownictwo mln zł 20 13,2 5,5 5,2 

handel; naprawa 

pojazdów 

samochodowych; 

transport i gospodarka 

magazynowa; 

zakwaterowanie i 

gastronomia; 

informacja i 

komunikacja mln zł 4,9 13,4 58,4 26,1 

działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 

nieruchomości mln zł 1 0,1 0 0,1 

pozostałe usługi mln zł 2,4 1,5 0,8 1 

w % ogółem 

rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo % 2,1 0,4 6,1 4,4 

przemysł i 

budownictwo % 69,2 46,6 8 15,3 

handel; naprawa 

pojazdów 

samochodowych; 

transport i gospodarka 

magazynowa; 

zakwaterowanie i 

gastronomia; 

informacja i 

komunikacja % 16,9 47,3 84,7 77 

działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 

nieruchomości % 3,5 0,4 0 0,3 

pozostałe usługi % 8,3 5,3 1,2 3 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Mimo, że wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach wyrażona w pieniądzu 

wzrosła w okresie 2010-2013 o 61 mln zł, to tendencje wzrostowe w poszczególnych 

branżach były niewielkie.  
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Tabela 32. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach powiatu 

szydłowieckiego w latach 2010-2013. 

 Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 

wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach 

ogółem mln zł 200,2 241 246,9 261,1 

przemysł i 

budownictwo mln zł 116,6 138,7 138,3 139,9 

handel; naprawa 

pojazdów 

samochodowych; 

transport i gospodarka 

magazynowa; 

zakwaterowanie i 

gastronomia; informacja 

i komunikacja mln zł 40,6 59,1 62,1 74,3 

działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 

nieruchomości mln zł 17,2 16,6 16,6 16,9 

pozostałe usługi mln zł 25,8 26,6 29,9 30 

w % ogółem 

przemysł i 

budownictwo % 58,2 57,6 56 53,6 

handel; naprawa 

pojazdów 

samochodowych; 

transport i gospodarka 

magazynowa; 

zakwaterowanie i 

gastronomia; informacja 

i komunikacja % 20,3 24,5 25,2 28,4 

działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 

nieruchomości % 8,6 6,9 6,7 6,5 

pozostałe usługi % 12,9 11 12,1 11,5 

Źródło: stat.gov.pl 

 

3.6. Rolnictwo i leśnictwo 

 
Wśród gruntów zlokalizowanych na terenie powiatu większość stanowiły użytki rolne – 

89,8% gruntów ogółem, z czego: 70,1% stanowią grunty orne, 15,1% łąki, 3,9% 

pastwiska, 0,7% sady. W 2010 r. na terenie powiatu działały 3932 gospodarstwa rolne,  

z których ok 90% prowadziło działalność rolniczą.  

 

Rozdrobnienie gospodarstw, relatywnie słabe warunki naturalne, niewielka ilość 

gospodarstw o utrwalonych kierunkach produkcji towarowej, stanowią o generalnie 

niskiej opłacalności i stopniowym ograniczaniu skali produkcji rolnej. Potwierdzeniem 
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tych zależności jest bardzo wysoki odsetek gruntów odłogowanych (45,5% gruntów 

ornych).  

Prognozuje się następujące kierunki rozwojowe gospodarki rolnej na terenie powiatu: 

odchodzenie od produkcji rolnej na rzecz pozarolniczych źródeł dochodu, zalesianie 

gruntów rolnych, utrzymywanie użytków zielonych jako terenów otwartych o wysokich 

walorach przyrodniczych. 

Wg danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w roku 2010, na terenie 

powiatu szydłowieckiego zlokalizowanych było 3932 gospodarstw rolnych. W tej liczbie 

855 gospodarstw nie przekraczało 1 ha. Szczegółowe dane dotyczące powierzchni 

gospodarstw przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 33. Liczba gospodarstw i ich wielkość na terenie powiatu szydłowieckiego                      

wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 

Wyszczególnieni

e 

gospodarstwa ogółem 

ogółe

m 

do 1 ha 

włącznie 

powyżej 1  

ha razem 

1 - 5 

ha 

1 - 10 

ha 

1 - 15 

ha 

5 - 10 

ha 

5 - 15 

ha 

10 -15 

ha 

15 ha i 

więcej 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Powiat 

szydłowiecki 3932 855 3077 2338 2898 2990 560 652 92 87 

Chlewiska  996 371 625 546 608 616 62 70 8 9 

Jastrząb  560 111 449 367 419 432 52 65 13 17 

Mirów  680 58 622 450 595 614 145 164 19 8 

Orońsko  789 89 700 464 638 661 174 197 23 39 

Szydłowiec  907 226 681 511 638 667 127 156 29 14 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Zgodnie z poniższymi danymi za 2010 rok na terenie powiatu znajdowało się 3314 

gospodarstw rolnych, w tym najwięcej zlokalizowanych w gminie Chlewiska oraz 

Szydłowiec. 

 

Tabela 34. Liczba gospodarstw indywidualnych prowadzących działalność rolniczą 

na terenie powiatu szydłowieckiego wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 

Jednostka 

terytorialna 

  

gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą 

ogółem 
do 1 ha 

włącznie 

pow. 1 ha 

razem 

1 - 5 

ha 

1 - 10 

ha 

1 - 15 

ha 

5 - 10 

ha 

5 - 15 

ha 

10 -15 

ha 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

- - - - - - - - - 

Powiat 

szydłowiecki 3314 510 2804 2083 2629 2720 546 637 91 

Chlewiska  780 223 557 480 540 548 60 68 8 

Jastrząb  484 71 413 333 384 397 51 64 13 
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Mirów  614 41 573 407 546 565 139 158 19 

Orońsko  681 35 646 413 584 607 171 194 23 

Szydłowiec  756 141 615 450 575 603 125 153 28 
Źródło: stat.gov.pl 

 

Wśród ogólnej liczby gospodarstw rolnych, najczęstszą formą użytkowania gruntów były 

lasy i grunty leśne, następnie użytki rolne, uprawy trwałe, sady, ogrody i łąki. Największa 

liczba lasów i gruntów leśnych pozostająca w strukturze gospodarstw rolnych znajdowała 

się  

w gminie Chlewiska i Orońsko oraz gminie Szydłowiec.  

 

Tabela 35. Struktura użytkowania gospodarstw rolnych na terenie powiatu 

szydłowieckiego wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 

r.

uprawy 

trwałe

sady 

ogółem

ogrody 

przydom

owe

łąki 

trwałe

pastwisk

a trwałe

pozostałe 

użytki rolne

lasy i 

grunty 

leśne

pozostałe 

grunty

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

- - - - - - - -

Powiat 

szydłowiecki 580 563 594 2363 273 1248 1802 3206

Chlewiska (2)
152 145 292 478 20 338 478 822

Jastrząb (2)
61 61 67 286 38 169 201 468

Mirów (2) 47 46 56 521 20 248 269 617

Orońsko (2)
160 155 125 512 98 234 439 666

Szydłowiec (3)
160 156 54 567 97 260 415 633

liczba gospodarstw rolnych

Jednostka 

terytorialna

 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Produkcja roślinna polega w szczególności na uprawie zbóż oraz ziemniaków. Wśród 

pozostałych upraw znaczący udział ma produkcja warzyw gruntowych. Na terenie 

powiatu występuje stosunkowo niski odsetek upraw przemysłowych.  

 

W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła, trzody i drobiu. Niewielką liczbę  

w całkowitej produkcji zwierzęcej stanowiło pogłowie owiec i kóz. 
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Tabela 36. Produkcja zwierzęca - trzody, bydła i drobiu w gospodarstwach rolnych 

powiatu szydłowieckiego  w roku 2010 wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 

bydło razem
bydło 

krowy

trzoda 

chlewna 

razem

trzoda 

chlewna 

lochy

konie

drób 

ogółem 

razem

drób 

ogółem 

drób 

kurzy
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

- - - - - - -

Powiat 

szydłowiecki 958 827 408 208 247 1539 1515

Chlewiska (2) 111 102 21 8 41 364 362

Jastrząb (2) 127 99 62 16 35 229 224

Mirów (2) 311 281 99 30 46 382 378

Orońsko (2) 219 187 177 126 83 378 370

Szydłowiec (3)
190 158 49 28 42 186 181

liczba gospodarstw

Jednostka 

terytorialna

 
Źródło: stat.gov.pl 

 

Tabela 37. Produkcja zwierzęca - owiec i kóz w gospodarstwach rolnych powiatu 

szydłowieckiego w roku 2010 wg Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 

owce razem kozy owce razem kozy

2010 2010 2010 2010

- - szt. szt.

Powiat szydłowiecki 6 63 17 136

Jednostka terytorialna

gospodarstwa rolne ogółem

liczba gospodarstw rolnych zwierzęta gospodarskie

 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Na terenie powiatu w 2013 powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 15 004,29 ha, co 

oznaczało wskaźnik lesistości na poziomie 32,5 %. Szczegółową strukturę własności 

gruntów leśnych prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 38. Własność gruntów leśnych w powiecie szydłowieckim. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI 

Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem Ha 14844,1 14876,6 14921,9 15004,49 

lesistość w % % 32,2 32,3 32,4 32,5 

grunty leśne publiczne 

ogółem Ha 10347,1 10364,6 10352,9 10431,49 

grunty leśne publiczne 

Skarbu Państwa Ha 10302,9 10305,4 10293,7 10372,29 

grunty leśne publiczne 

Skarbu Państwa w zarządzie 

Lasów Państwowych ha 9811,9 9812,4 9801,7 9804,44 

grunty leśne prywatne ha 4497 4512 4569 4573 

Źródło: stat.gov.pl 
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Największe zalesienia gruntów nieleśnych odnotowano w 2010 r. i ich powierzchnia 

wynosiła 36 ha.  Zalesienia dokonane były na gruntach prywatnych. 

Tabela 39. Zalesienia gruntów nieleśnych w powiecie szydłowieckim w latach 2010-

2013. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 

Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia 

  

zalesienia ogółem ha 36 12,6 24,7 2,5 

zalesienia lasy publiczne 

ogółem ha 0 0 0,6 0 

zalesienia lasy publiczne 

Skarbu Państwa ha 0 0 0,6 0 

zalesienia lasy publiczne 

Skarbu Państwa w zarządzie 

Lasów Państwowych ha 0 0 0,6 0 

zalesienia lasy prywatne 

ogółem ha 36 12,6 24,1 2,5 

grunty nieleśne przeznaczone 

do zalesienia ogółem ha 0 17,4 16,8 15,86 

grunty nieleśne przeznaczone 

do zalesienia w zarządzie 

Lasów Państwowych ha 0 17,4 16,8 15,86 

zalesienia w % powierzchni 

ogółem % 0,1 0 0,1 0 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Na 4632,320 ha powierzchni gruntów leśnych w powiecie ogółem (rok 2013) lasy 

gminne stanowiły ok. 60 ha. Pozostałe grunty leśne stanowiły własność prywatną.  

 

Tabela 40. Własność gruntów leśnych w powiecie szydłowieckim w latach 2010-2013. 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2010 2011 2012 2013 

LASY PRYWATNE I GMINNE 

Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem ha 4541,2 4571,2 4628,2 4632,2 

lasy ogółem ha 4541,2 4571,2 4628,2 4632,2 

grunty leśne prywatne 

ogółem ha 4497 4512 4569 4573 

grunty leśne prywatne 

osób fizycznych ha 3961 3977 4037 4041 

grunty leśne prywatne 

wspólnot gruntowych ha 524 523 521 521 

grunty leśne gminne 

ogółem ha 44,2 59,2 59,2 59,2 

grunty leśne gminne 

lasy ogółem ha 44,2 59,2 59,2 59,2 

Źródło: stat.gov.pl 
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3.7. Organizacje pozarządowe  

Działania Powiatu Szydłowieckiego oraz aktywność organizacji pozarządowych  

są komplementarne wobec siebie. Pozwala to na efektywne i skuteczne realizowanie 

celów nadrzędnych, jakimi są rozwój społeczno-ekonomiczny powiatu, zaspokajanie 

potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia jego mieszkańców. Zgodnie z art. 

5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118 ze zmian.) jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązane są do uchwalenia programu współpracy z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku poprzedzającym okres obowiązywania 

programu. Dążąc do prawidłowej realizacji powyższego zadania oraz biorąc pod uwagę 

konieczność określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi i Powiatem Szydłowieckim, corocznie opracowywany jest „Program 

współpracy Powiatu Szydłowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".   

Funkcjonujące na terenie powiatu szydłowieckiego organizacje działają w obszarze 

turystyki, sportu, rekreacji, historii, muzyki, kultury, edukacji oraz integracji społecznej. 

 

3.8. Infrastruktura techniczna  

 

3.8.1.  System komunikacyjny 
 

Główną arterią komunikacyjną powiatu jest droga krajowa nr  7 łączący miasta Gdańsk 

→ Warszawa → Kraków → Chyżne. Część tej trasy tworzy obwodnicę Szydłowca  

i krzyżuje się na wysokości miejscowości Szydłówek z drogą wojewódzką nr 727 relacji 

Klwów → Przysucha → Szydłowiec → Wierzbica. Odcinek Szydłowiec → Wierzbica tej 

trasy jest przystosowany do ruchu ciężarowego. 

 

Dostępność do infrastruktury kolejowej 

Przez teren powiatu przechodzą dwie linie kolejowe: 

 linia relacji Warszawa → Radom → Kielce → Kraków. Na terenie powiatu 

znajdują się trzy stacje tej linii: Gąsawy, Jastrząb i Szydłowiec, 

  linia relacji Radom → Tomaszów Mazowiecki → Koluszki, która posiada jedną 

stację na terenie tego powiatu, w Chronowie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gda%C5%84sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chy%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodnica_Szyd%C5%82owca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82%C3%B3wek_(powiat_szyd%C5%82owiecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przysucha
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82owiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzbica_(powiat_radomski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C4%85sawy_Pleba%C5%84skie_(przystanek_kolejowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%85b_(stacja_kolejowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82owiec_(stacja_kolejowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chron%C3%B3w_(przystanek_kolejowy)
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W przeszłości kolejowe przewozy osobowe miały duże znaczenie dla mieszkańców 

okolicznych miejscowości, którzy dojeżdżali do pracy w większych ośrodkach miejskich 

(Radom, Skarżysko, Kielce). Kolej stanowiła też dogodną formę udostępnienia tego 

obszaru dla ruchu turystycznego. W ostatnim okresie jednak, znaczenie transportu 

kolejowego dla powiatu szydłowieckiego systematycznie maleje. Koszty i zmniejszająca 

się liczba połączeń kolejowych w ruchu osobowym powodują spadek zainteresowania tą 

formą transportu. Kolejowe przewozy towarowe także nie stanowią w chwili obecnej 

atrakcyjnej alternatywy dla lokalnej gospodarki. Zbiorowy transport kolejowy może być 

znaczącym elementem aktywizacji i rozwoju powiatu, pod warunkiem powodzenia 

procesów restrukturyzacji kolei oraz wdrożeniu odpowiednich rozwiązań regionalnego 

transportu zintegrowanego. 
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Tabela 41. Wykaz dróg powiatowych. 

 
Źródło: http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/upload/20130328141435tyye0cnp23uf.pdf z dnia 

19 czerwca 2015r. 

 

Łącznie na terenie powiatu szydłowieckiego znajduje się 207,260 km dróg powiatowych, 

które sukcesywnie są modernizowane w ramach dostępnych środków publicznych oraz 

funduszy europejskich. Zarząd Dróg Powiatowych odpowiada za właściwy stan 

nawierzchni, dostępność, przejezdność oraz bezpieczeństwo na drogach powiatowych.  
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Rysunek 6. Sieć dróg na terenie powiatu szydłowieckiego. 

 

  Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych 
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W latach 1999-2006 zmodernizowano ponad 46 km dróg na terenie powiatu szydłowieckiego. Szczegóły obrazują poniższe dane. 

 

Tabela 42. Wykaz inwestycji drogowych realizowanych w latach 1999 - 2006  na terenie powiatu szydłowieckiego. 

Nazwa i nr drogi Gmina Wykonano 

(długość w km) 

Wykonanie w latach Finansowanie w tys.zł 

Dotacje Powiat Gmina 

Nr 34306 Dł. Brzezina- Stefanków 

Nr 34305 Smagów-Krzcięcin 

Nr 34315 Huta-Borki 

Nr 34371 Hucisko-Budki II 

Nr 34313 Sz-c – Budki I-Antoniów 

Nr 34301 Smagów-Pawłów 

Nr 34310 Ostałów-Sulistrowice  

Nr 34316 Stefanków-Skłoby 

Nr 34311 Chlewiska-Korzyce 

Chlewiska 2.963 

1.730 

3.416 

0.107 

0.917 

0.960 

0.730 

1.360 

4.232 

 1999; 2003; 2006 

 2000-2001; 2005 

 2000-2003; 2006 

 2000 

 2002; 2006 

 2001-2002 

 2002; 2005 

 2000-2001 

 2005-2006 

194.825-UM 

 

 

 

 

 

 

 

320.191-UM 

  165.465 

    73.877 

   153.485 

       6.010  

     77.383 

     38.501 

     48.045 

     48.871 

    188.982 

  29.513 

  65.126 

 153.485 

     6.010 

   64.075 

   20.445 

   29.989 

    48.871 

    55.282    

 Razem 16.415 1  

 
 515.016     800.619     472.796 

Nr 34486 Łaziska-Zdziechów 

Nr 34487 Ciepła-Wałsnów  

Nr 34471 Orońsko-Ruda M. 

Nr 34490 Wolanów-Chronów 

Nr 34488 Orońsko-Mniszek 

Nr 34472 Orońsko-Ruda Wlk. 

  (chodnik-ul. Starowiejska)         

Orońsko 1.135 

3.224 

1.370 

1.530 

3.720 

 

0.309 

 1999; 2006 

 2000-2002 

 2000-2003 

 2001-2002 

 2002-2003;2005;2006 

 

2006 

 

 

 

 

117.474-FOGR 

    137.376 

    130.347 

      97.127 

      52.945 

     180.722 

 

       61.282 

     65.376 

    126.027 

      78.640 

      52.945 

     175.606 

2 Razem 10.979 + 309m 

  chodnik 

2  

 
   117.474     659.799 498.594 
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Nazwa i nr drogi Gmina Wykonano 

(długość w km) 

Wykonanie w latach Finansowanie w tys.zł 

Dotacje Powiat Gmina 

Nr 34371 Hucisko-Budki II   

Nr 34 482 Ciechostowice-Łazy 

Nr 34483 Omięcin-Szydłowiec 

Nr 34484 Omięcin-Zaborowie 

Nr 34486 Łaziska-Zdziechów  

Nr 34313 Sz -c – Antoniów 

 (ul. Książek Stary) 

Nr 34411 Świerczek-Szydłowiec 

Nr 34481 Szydłowiec-Majdów 

Nr 34478 Szydłowiec-Sadek 

Nr 34478 Szydłowiec- Sadek (chodnik w Sadku) 

 

Szydłowiec 1.832 

1.897 

0.650 

1.160 

0.387 

 

0.857 

1.933 

0.710 

0.790 

0.336 

 2000-2001 

 2000-2002;2003 

  2002 

 2003;2006 

 2001 

 

 2005-2006 

 2006 

 2006 

 2006 

 2006 

 

 

 

 

 

 

 

288.440-UM 

      79.591 

     136.256 

      60.481 

     171.147 

      55.160 

 

     112.056 

       99.296 

       55.098 

       78.531 

       69.302 

      42.077 

      21.205 

      ------ 

 

 

 

      25.00 

 

        9.00 

 Razem 10.216 + 336m 

  chodnik 

3  

 
288.440      916.918       97.282 

Nr 34477 Sz- c- Mirów N. 

Nr 34467 Wierzbica- Zbijów-granica województwa. 

Mirów 2.277 

2.565 

 1999-2002;2005;2006 

 2001-2002;2003 

 

 

 

     183.577 

     126.239 

 

     150.000 

       20.000 

 Razem 4.842        309.816       170.000 

 

Nr 34474 Dobrut-Lipienice 

Nr 34475 Wałsnów-Jastrząb 

Nr 34477 Sz-c – Gąsawy Rz. 

               (chodnik) 

Jastrząb 3.680 

0.253 

 

0.303 

 2000-2003;2005;2006 

 2005 

 

 2006 

50.000-Minist.       266.109 

        18.514 

 

        52.132 

       51.335 

       18.514 

 

       30.000 

 

 Razem 3.933  50.000       336.755 99.849 

 

 OGÓŁEM 46.385+0.948 

 chodnik 

4  

 
970.930 3.023,907 1.338.521 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych 



Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

 

84 

 

Poniżej dokonano podsumowania inwestycji drogowych w latach 2007-2014 zrealizowanych 

na terenie powiatu szydłowieckiego. 

  

I .  2007 r. 

Przebudowa dróg powiatowych – 11,2 km ; Wartość inwestycji – 1 936 000,00 zł 

- gmina Chlewiska – 1,4 km 

- gmina Szydłowiec – 3,6 km 

- gmina Orońsko – 1,5 km 

- gmina Jastrząb – 0,7 km 

- gmina Mirów – 4,0 km 

Budowa chodników – 0,85 km; Wartość inwestycji - 180 300,00 zł 

- gmina Orońsko – 0,21 km 

- gmina Jastrząb – 0,64 km 

 

Pozyskane środki : 

- budżet woj. mazowieckiego (Komponent A) – 999 700,00 zł 

           - terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 64 000,00 zł 

           - rezerwa budżetowa państwa – 75 000,00 tys. zł 

           - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Na Drogach – 68 300,00 zł 

           - współfinansowanie przez gminy – 252 000,00 zł 

           - budżet Powiatu – 657 000,00 zł 

 

II.2008 rok 

Przebudowa dróg powiatowych– 9,1 km; Wartość inwestycji – 2 350 000,00 zł  

- gmina Chlewiska – 2,72 km 

- gmina Szydłowiec – 3,98 km 

- gmina Orońsko – 1,38 km 

- gmina Mirów – 1,02 km 

Budowa chodników – 0,43 km;                    Wartość inwestycji – 144 000,00 zł 

- gmina Szydłowiec – 0,43 km 

         

 

Pozyskane środki ; 

        - budżet woj. mazowieckiego (Komponent A) –   999 500,00 zł 

        - terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 57 500,00 zł 

        - współfinansowanie przez gminy – 420 000,00 zł 

        - budżet Powiatu – 1 017 000,00 zł 

 

III. 2009 rok 

Przebudowa dróg powiatowych– 9,4 km; Wartość inwestycji – 2 157 000,00 zł  

- gmina Chlewiska – 3,42 km 

- gmina Orońsko – 2,62 km 

- gmina Jastrząb – 1,63 km 

- gmina Mirów – 1,73 km 

Budowa chodników – 2,58 km; Wartość inwestycji – 599 000,00 zł 

- gmina Szydłowiec – 1,0  

- gmina Chlewiska - 0,64 

- gmina Orońsko – 0,94 

      Pozyskane środki ; 



Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

 

85 

 

      - budżet woj. mazowieckiego (Komponent A) – 500 000,00 zł 

      - terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 61 500,00 zł 

      - współfinansowanie przez gminy – 939 500,00 zł 

      - budżet Powiatu – 1 255 000,00 zł 

 

 IV. 2010 rok 

Przebudowa dróg powiatowych– 18,02 km;  

Wartość inwestycji – 8 582 000,00 zł  

- gmina Chlewiska – 6,7 km 

- gmina Orońsko – 1,43 km 

- gmina Mirów – 4,17 km 

- gmina Szydłowiec – 5,72 km 

- gmina Jastrząb – 0,53 km  

       

Pozyskane środki na w/w zadania; 

      - środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 2 564 200,00 zł 

      - środki w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1 463 900,00 zł 

      - środki w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 45 000,00 zł 

      - współfinansowanie przez gminy – 1 036 000,00 zł 

      - budżet Powiatu – 3 041 900,00 zł 

 

Budowa chodników – 1,445 km: Wartość inwestycji – 804 900,00 zł 

- gmina Orońsko – 0,335 km 

- gmina Szydłowiec – 0,520 km 

- gmina Chlewiska – 0,590 km 

 

Środki finansowe ; 

- budżet Powiatu – 764 900,00 zł 

- budżet gmin (Orońsko) – 40 000,00 zł 

 

Reasumując, za okres 2007-2010 wykonano:  

 

1. Przebudowa dróg powiatowych – 47,72 km co stanowi 22,4 % powiatowej sieci drogowej 

    W tym na terenie gmin; 

    - Chlewiska – 14,24 km 

    - Szydłowiec – 13,30 km 

    - Orońsko – 6,93 km 

    - Jastrząb – 2,86 km  

    - Mirów – 10,92 km  

2. Budowa chodników – 5,30 km 

     W tym na terenie gmin; 

    - Chlewiska – 1,23 km 

    - Szydłowiec – 1,95 km 

    - Orońsko – 1,48 km 

    - Jastrząb – 0,64 km  

 Środki finansowe : 

- Regionalny Program Operacyjny - 2 564 200,00 zł 

- Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych – 1 463 900,00 zł 

- budżet woj. mazowieckiego (Komponent A) – 2 499 200,00 zł 

- terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 228 000,00 zł 
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- rezerwa budżetowa państwa – 75 000,00 zł 

- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Na Drogach – 68 300,00 zł 

- współfinansowanie przez gminy – 2 647 500,00 zł 

- budżet Powiatu – 5 970 900,00 zł 

 Razem – 15 517 000,00 zł 

 

2011 rok 

Przebudowa dróg powiatowych–5,61 km; Wartość inwestycji – 2 985 430,00 zł 

- gmina Chlewiska – 1,350 km 

- gmina Orońsko – 1,350 km 

- gmina Mirów – 0,7 km 

- gmina Szydłowiec – 2,611 km 

- gmina Jastrząb –  0,389 

Budowa chodników – 2,446 km : Wartość inwestycji – 804 539,00 zł 

- gmina Szydłowiec – 2,106 km 

- gmina Jastrząb – 0,340 km 

Budowa zatok postojowych – 1 szt.; Wartość inwestycji – 46 716,00 zł 

        Dokumentacja techniczna – wartość 29 766,00 zł 

       

 Pozyskane środki na w/w zadania; 

      - środki w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych – 543 400,00 zł 

      - środki w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 58 000,00 zł 

      - współfinansowanie przez gminy – 638 000,00 zł 

      - budżet Powiatu – 3 866 400,00 zł. 

 

2012 rok 

Przebudowa dróg powiatowych–5,031 km;  

- gmina Chlewiska – 1,17 km 

- gmina Orońsko – 0,906 km 

- gmina Mirów – 0,335 km 

- gmina Szydłowiec – 3,055 km 

- gmina Jastrząb – 0,855 km 

Budowa chodników – 1,4 km:   

- gmina Szydłowiec – 0,335 km 

- gmina Chlewiska – 0,515 km 

- gmina Orońsko – 0,355 km 

- gmina Mirów – 0,2 km 

Budowa zatok postojowych – 1 szt.;  

Pozyskane środki na w/w zadania; 

      - środki w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 20 000,00 zł 

      - współfinansowanie przez gminy – 142 700,00 zł 

      - budżet Powiatu – 2 454 000,00 zł. 

 

2013 rok 

Przebudowa dróg powiatowych– 3,050 km;  

- gmina Chlewiska – 0,5 km 

- gmina Orońsko – 0,7 km 

- gmina Szydłowiec – 1,650 km 

- gmina Jastrząb – 0,2 km 

Budowa chodników – 2,265 km:   
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- gmina Szydłowiec – 0,620 km 

- gmina Chlewiska – 0,245 km 

- gmina Mirów – 1,4 km 

Budowa zatok postojowych – 1 szt.;  

Pozyskane środki na w/w zadania; 

      - współfinansowanie przez gminy – 80 000,00 zł 

      - budżet Powiatu – 1 407 000,00 zł 

      - dotacja z NPPDL – 573 000,00 zł. 

 

2014 rok 

Przebudowa dróg powiatowych– 3,060 km;  

- gmina Chlewiska – 0,5 km 

- gmina Orońsko – 0,5 km 

- gmina Szydłowiec – 1,66 km 

- gmina Mirów – 0,4 km 

Budowa chodników – 2,388 km:   

- gmina Szydłowiec – 0,943 km 

- gmina Chlewiska – 0,243 km 

- gmina Mirów – 0,702 km  

- gmina Jastrząb – 0,240 

- gmina Orońsko – 0,260 km 

Budowa zatok postojowych – 1 szt.;  

Rozbudowa mostu w m. Zaborowie 

 

Pozyskane środki na w/w zadania; 

      - współfinansowanie przez gminy – 230 000,00 zł 

      - budżet Powiatu – 1 637 500,00 zł 

      - dotacja z NPPDL – 507 700,00 zł 

      - dotacja z rezerwy budżetu państwa – 273 300,00 zł 

 

Długość przebudowanych dróg – 64,426 km co stanowi 32,83 % długości dróg twardych 

na terenie powiatu. 

Długość wybudowanych chodników – 15,551 km 

Wartość remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych – 1 073 300,00 zł. 

    

Inwestycje zrealizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych :  

 

2010 rok – droga Szydłowiec – Mirów – granica województwa na długości 4,20 km 

2011 rok – droga Chustki – Pogroszyn                                         na długości 1,23 km 

2013 rok – droga Szydłowiec – Mirów – granica województwa na długości 2,50 km 

2014 rok – droga Szydłowiec – Majdów – granica województwa na długości 1,90 km 

 

Wartość inwestycji – 28 948 000,00 zł w tym : 

-środki zewnętrzne – 8 874 000,00 zł 

-współfinansowanie gmin – 4 851 300,00 zł 

-finansowanie przez Powiat – 15 222 700,00 zł 
 

Środki finansowe : 

- Narodowy Plan Przebudowy Dróg Lokalnych – 1 624 100,00 zł 
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- terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 78 000,00 zł 

- rezerwa budżetowa państwa – 273 300,00 zł 

- współfinansowanie przez gminy – 2 090 700,00 zł 

- budżet Powiatu – 9 364 900,00 zł 

 

Reasumując powyższe dane, można wskazać, iż Powiat Szydłowiecki w ciągu ostatnich 

15 lat aktywnie realizuje projekty inwestycyjne mające na celu systematyczną poprawę 

jakości infrastruktury drogowej. Powiat przeznacza środki finansowe zarówno  

z funduszy unijnych,  jak ze środków publicznych krajowych.  

Poza drogami powiatowymi istnieje również duża sieć dróg gminnych, których łączna 

długość (bez ulic miejskich) wynosi 281,85 km, które poprzez inwestycje ze środków 

publicznych jak i europejskich są systematycznie naprawiane i modernizowane tak aby 

zwiększyć ich bezpieczeństwo, dostępność oraz przejezdność. 

 

Tabela 43. Długość dróg gminnych na terenie powiatu szydłowieckiego. 

 
Źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 

Szydłowieckiego 

 

3.8.2. Infrastruktura sanitarna  

 

Mimo, iż powyższe dane nie odnoszą się bezpośrednio do zadań Powiatu Szydłowieckiego to 

warto przedstawić wskaźniki na temat wyposażenia ludności regionu w podstawową 

infrastrukturę techniczną: kanalizację, wodociągi, gaz. Aspekty te świadczą o zmieniającej się 

sytuacji oraz rozwojowym aspekcie badanego obszaru. Należy podkreślić, że wskaźniki  

w poszczególnych typie infrastruktury sanitarnej systematycznie wzrasta.  
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Tabela 44. Liczba ludności korzystającej z infrastruktury technicznej w powiecie 

szydłowieckim.  

Jednostka terytorialna 

Ogółem 

wodociąg kanalizacja gaz 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

% % % % % % % % % 

Powiat szydłowiecki 82,6 82,8 81,8 28,6 28,5 29,9 16,7 16,1 16,4 

Powiat szydłowiecki – MIASTO 0,0 93,6 93,7 0,0 87,7 87,8 0,0 53,3 54,2 

Powiat szydłowiecki – WIEŚ 0,0 78,1 76,8 0,0 3,3 5,2 0,0 0,3 0,3 

Źródło: stat.gov.pl 

 

KANALIZACJA  

Dane szczegółowe na temat systemu kanalizacyjnego kształtują się następująco: 

 długość czynnej sieci kanalizacyjnej wzrasta, 

 liczba osób korzystająca z sieci kanalizacyjnej dynamicznie uległa zwiększeniu 

w latach 2012-2013. 

 

Tabela 45. Liczba ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w powiecie 

szydłowieckim. 

Jednostka terytorialna 

długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 

ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 

2012 2013 2012 2013 

km km osoba osoba 

Powiat szydłowiecki 38,0 44,0 11583 12069 

Powiat szydłowiecki - 

MIASTO 27,4 28,1 10645 10593 

Powiat szydłowiecki – WIEŚ 10,6 15,9 938 1476 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Na terenie powiatu działają łącznie 3 oczyszczalnie ścieków: 2 w Gminie Orońsko oraz jedna  

w Gminie Szydłowiec oraz niewielka, nieewidencjonowana w GUS oczyszczalnia w Gminie 

Mirów o przepustowości 10 m³. Dane szczegółowe dotyczące liczby osób korzystających  

z oczyszczalni ścieków przedstawia tabela poniżej.  

Tabela 46. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich. 

Jednostka terytorialna 

ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

Ogółem 

2011 2012 2013 

Powiat szydłowiecki 14700 14970 15207 

Orońsko  700 970 1207 

Szydłowiec  14000 14000 14000 

Źródło: stat.gov.pl 
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Liczba osób objętych zbiorczym systemem odprowadzania ścieków systematycznie wzrasta. 

W ciągu ostatnich 3 lat zanotowano wzrost o 507 osób. Wg danych GUS 37,6 % ludności 

powiatu szydłowieckiego korzysta z oczyszczalni komunalnych. Na terenie pozostałych gmin 

problem odprowadzania ścieków komunalnych rozwiązany jest poprzez przydomowe 

oczyszczalnie ścieków oraz własne zbiorniki, które sukcesywnie zamieniane są na 

ekologiczne rozwiązania. 

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2013 roku wyniosła niewiele ponad 436,6 km  

i wzrosła o niecałe 4 km w ciągu 3 lat (2011-2013). Liczba ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej w ciągu ostatnich 3 lat spadła o 270 osób, szczególne zmiany widoczne są na 

terenach wiejskich, gdzie różnice są znaczące. 

 

Tabela 47. Liczba ludności korzystającej z sieci wodociągowej  w powiecie 

szydłowieckim. 

Jednostka terytorialna 

długość czynnej sieci 

rozdzielczej 

ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

km km km Osoba osoba osoba 

Powiat szydłowiecki 432,8 434,3 436,6 33687 33631 33073 

Powiat szydłowiecki - 

MIASTO 0,0 42,3 42,5 0 11365 11300 

Powiat szydłowiecki - WIEŚ 0,0 392,0 394,1 0 22266 21773 

Źródło: stat.gov.pl 

 

Gminy wiejskie na terenie powiatu nie posiadają sieci ciepłowniczej. W zabudowie 

mieszkaniowej głównie korzysta się z własnych kotłowni i instalacji c.o. opalanych głównie 

paliwem stałym. Większe źródła ciepła działają w większych obiektach usługowych  

i obiektach użyteczności publicznej. Na terenie miasta Szydłowiec funkcjonuje jedna 

ciepłownia, która zaopatruje w ciepło zakłady przemysłowe, budynki mieszkalne i usługowe. 

Poza ciepłownią miejską na terenie miasta istnieje 6 większych kotłowni węglowych. 

 

Zaopatrzenie w gaz 

W powiecie szydłowieckim zgazyfikowane jest jedynie miasto Szydłowiec. W pozostałych 

lokalizacjach powiatu, mieszkańcy używają gazu w butlach. Dostępność i liczba punktów 

wymiany butli gazowych zaspokaja lokalne potrzeby w tym zakresie. 
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Elektroenergetyka 

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieci przesyłowe najwyższych napięć 

(NN) 400 i 220 kV, którymi energia elektryczna z elektrowni zawodowych przesyłana jest do 

stacji systemowych, gdzie po zredukowaniu poziomu napięcia, przesyłana jest dalej liniami 

wysokich napięć (WN) 110 kV. Układ sieci rozdzielczych w powiecie tworzą linie 15 kV —

napięcie średnie i 0,4 kV — napięcie niskie. 

 

4. Finanse publiczne Powiatu Szydłowieckiego 
 

Dochody na przestrzeni 3 ostatnich lat kształtują się następująco: 

 Rok 2011: 34 636 095,61 zł; 

 Rok 2012: 33 746 396,66 zł; 

 Rok 2013: 35 007 022,27 zł. 

Dochody budżetu w roku 2013 były wyższe niż w 2011 roku o 370 926,66 tys. co stanowi 

1,06 % wzrost dochodów Powiatu. 

Wydatki na przestrzeni 3 ostatnich lat prezentuje zestawienie poniżej: 

 rok 2011: 38 091 964,32 zł; 

 rok 2012: 34 386 750, 99 zł; 

 rok 2013: 35 313 874,45 zł. 

Wydatki Powiatu Szydłowieckiego na przestrzeni 3 lat spadły o 2 778 089,87 tys. zł.,                 

co stanowi spadek o 7,29%. 

 

Korelacja dochodów do wydatków w 2013 roku prezentuje się następująco: -306 852,18, 

za 2014 rok brak danych w związku z tym brak punktu odniesienia 
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Rysunek 7. Finanse publiczne Powiatu Szydłowieckiego w 2013 roku5. 

 
 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca – www.stat.gov.pl 

 

W roku 2013 dochody gmin na 1 mieszkańca w powiecie wyniosły 2868 zł, przy średniej 

krajowej wynoszącej 3099 zł.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Za rok 2014 brak danych w GUS 
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Tabela 48. Główne wydatki Powiatu Szydłowieckiego w podziale na kategorie budżetowe w latach 2012-2013. 

Jednostka 

terytorialna 

Dział 600 - Transport i łączność 
Dział 700 - Gospodarka 

mieszkaniowa 

Dział 754 - Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
Dział 801 - Oświata i wychowanie 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Powiat 

Szydłowiecki 5199125,91 3439296,31 87360,80 92148,12 3191142,22 3413640,46 7962863,02 8753134,19 

 

 

cd. Główne wydatki Powiatu Szydłowieckiego w podziale na kategorie budżetowe w latach 2012-2013. 

Jednostka 

terytorialna 

Dział 851 - Ochrona 

zdrowia 
Dział 852 - Pomoc społeczna 

Dział 854 - Edukacyjna 

opieka wychowawcza 

Dział 900 - 

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

Dział 921 - Kultura i 

ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Powiat 

Szydłowiecki 4252028,54 4333509,56 3850579,63 4457789,76 1675777,95 1731075,40 81727,40 41852,51 81849,34 65200,63 

 

 

cd. Główne wydatki Powiatu Szydłowieckiego w podziale na kategorie budżetowe w latach 2012-2013. 

Jednostka 

terytorialna 

Dział 010- Rolnictwo i 

łowiectwo 
Dział 020- Leśnictwo 

Dział 150- Przetwórstwo 

przemysłowe 
Dział 710-Działalność 

usługowa 

Dział 750- 

Administracja 

Publiczna 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Powiat 

Szydłowiecki 2460,00 Brak danych 100580,56 95219,59 75324,22 249957,00 296457,17 302835,37 4602790,42 5265458,95 
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cd. Główne wydatki Powiatu Szydłowieckiego w podziale na kategorie budżetowe w latach 2012-2013. 

Jednostka terytorialna 

Dział 757-Obsługa długu publicznego 
Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
Dział 926- Kultura fizyczna 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Powiat Szydłowiecki 279798,01 302698,93 2 595927,06 2708696,65 50958,74 61361,58 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 

 

Wnioski: 

 wydatki na transport i łączność w ciągu lat 2012-2013 uległy obniżeniu, 

 wydatki na gospodarkę mieszkaniową wzrosły, 

 wydatki na zadania w zakresie polityki społecznej i kultury fizycznej wzrosły, 

 znaczący wzrost zanotowano w kategorii oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, 

 w ramach wydatków na pomoc społeczną wydatki wymiernie wzrosły czego przyczyną jest duże bezrobocie i zubożenie społeczne.
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Rysunek 8. Dochody i wydatki Powiatu Szydłowieckiego w latach 2010-2013. 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca – www.stat.gov.pl 
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Wnioski: 

 wydatki na transport i łączność mają tendencję malejącą, 

 wydatki na oświatę i wychowanie trend wzrostowy, 

 wydatki na pomoc społeczną systematycznie wzrastają, 

 wydatki na ochronę zdrowia utrzymywały się na stałym poziomie w latach 2012-2013. 

 

5 . Dane zebrane przy opracowaniu diagnozy 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Diagnoza została opracowana na podstawie ogólnodostępnych danych publicznych: 

 

 Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl), 

 Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl/bdl), 

 Urzędu Statystycznego w Warszawie, 

 Strony internetowej Powiatu Szydłowieckiego: http://www.szydlowiecpowiat.pl/, 

 Stron internetowych gmin: www.chlewiska.pl, http://www.jastrzab.gmina.waw.pl/, 

www.mirow.pl, www.oronsko.pl, www.szydlowiec.pl, 

 Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, 

 Dokumentów strategicznych na poziomie powiatu i gmin, 

 Danych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. 

 

 

6. Analiza problemów  
 

Po przeprowadzonej diagnozie społeczno-gospodarczej zidentyfikowano problemy 

występujące na terenie powiatu, dotyczące ściśle sprecyzowanych obszarów społeczno-

gospodarczych regionu. 

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano identyfikacji następujących obszarów 

priorytetowych: 

 RYNEK PRACY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DEMOGRAFIA, ROLNICTWO, 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,  

 OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA,  

 EDUKACJA, SPORT, REKREACJA,  

http://www.chlewiska.pl/
http://www.mirow.pl/
http://www.oronsko.pl/
http://www.szydlowiec.pl/
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 TURUSTYKA, KULTURA,  

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 

 

7. Analiza SWOT 
 

Na podstawie przeprowadzonych analiz społeczno-gospodarczych oraz warsztatów 

strategicznych z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, przedstawicielami 

jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców opracowano analizę SWOT dla powiatu. 

Analiza SWOT jest jednym z głównych narzędzi diagnostycznych, dzięki któremu dokonano 

rozpoznania mocnych i słabych stron powiatu szydłowieckiego, a także zidentyfikowano 

istniejące i potencjalne szanse oraz zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego. 

 

Analiza SWOT dla powiatu szydłowieckiego 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Względna równowaga struktury płci, 

 Szeroka oferta edukacyjna w szkołach 

ponadgimnazjalnych, 

 Dobre wyposażenie szkół w pracownie 

komputerowe, 

 Dobrze przygotowana kadra 

nauczycielska, 

 Dobrze rozwinięta współpraca między-

narodowa w ramach programu 

samorządów partnerskich, 

 Bliskość ośrodków akademickich oraz 

dostępność do szkół wyższych 

ułatwiająca podnoszenie poziomu 

wykształcenia mieszkańców powiatu, 

 Szeroka działalność ośrodka wsparcia dla 

osób niepełnosprawnych, 

 Niskie koszty pracy, 

 Wysoki potencjał obszaru pod inwestycje 

gospodarcze przyciągające inwestorów i 

generujące nowe miejsca pracy, 

 Niekorzystne trendy demograficzne  

w prognozach długoterminowych, 

 Wysoki wskaźnik poziomu bezrobocia, 

 Ograniczone środki finansowe na 

współfinansowanie projektów Powiatu 

Szydłowieckiego, 

 Konieczność systematycznego 

wzmacniania bazy lokalowej i sprzętowej 

w placówkach oświatowych, zdrowotnych, 

społecznych itp., 

 Niskie dochody na 1 mieszkańca powiatu, 

 Niewystarczające środki finansowe na 

realizację specjalistycznych programów 

pomocowych, 

 Niski poziom rozwoju spółdzielczości 

lokalnej i klastrów, 

 Wysokie koszty utrzymania miejsc pracy, 

 Niskie zainteresowanie pracodawców 

oferowanymi programami aktywizacji 

zawodowej oraz szkoleniami skierowanymi 



Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

 

98 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Wysokie nakłady na modernizację 

infrastruktury drogowej w latach 1999-

2014 systematycznie podnoszące jakość 

infrastruktury drogowej w powiecie, 

 Funkcjonowanie podstrefy Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, 

 Dobrze rozwinięta współpraca Powiatu z 

organizacjami pozarządowymi, 

 Szeroka działalność stowarzyszeń 

wspierających rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości, 

 Możliwość rozwoju drobnego 

przetwórstwa płodów rolnych, 

 Korzystny układ komunikacyjny 

wynikający między innymi z położenia 

drogi krajowej nr 7 oraz drogi 

wojewódzkiej nr 727, 

 Dogodne położenie geograficzne powiatu 

szydłowieckiego względem większych 

ośrodków miejskich tj. Radom, Kielce, 

 Dogodne położenie na trasie sieci 

kolejowej, 

 Duży potencjał przyrodniczy i kulturowy 

powiatu będący podstawą do rozwoju 

branży turystycznej, 

 Zadowalające warunki agroklimatyczne, 

 Korzystne ukształtowanie terenu i walory 

środowiska naturalnego sprzyjające 

rozwojowi turystyki i funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowej, 

 Szeroka oferta instytucji kulturalnych 

skierowana do mieszkańców i turystów, 

 Znaczący potencjał kulturalny powiatu, 

 Zabytkowe kamieniołomy jako 

do osób bezrobotnych, 

 Niewystarczająco wykorzystany potencjał 

obszaru do budowania odpowiedniej 

infrastruktury pod inwestycje gospodarcze  

i budownictwo mieszkaniowe (uzbrojenie 

terenów), 

 Niska efektywność energetyczna 

budynków użyteczności publicznej, 

 Wysoka emisja zanieczyszczeń z kotłowni 

lokalnych i domowych (tzw. niska emisja), 

 Znaczne oddalenie dworca kolejowego  

od centrum miasta i niewielka liczba 

połączeń kolejowych, 

 Brak monitorowanego parkingu, 

 Niepełne zwodociągowanie terenów 

wiejskich w Powiecie Szydłowieckim, 

 Obniżony stan techniczny obiektów 

mieszkalnych i publicznych w strefie 

objętej ochroną konserwatorską (centrum 

miasta) - konieczność rewitalizacji, 

 Ograniczony rozwój małej infrastruktury 

turystycznej (pola namiotowe, trasy piesze, 

ścieżki rowerowe itp.), 

 Niskie wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w budynkach użyteczności 

publicznej i indywidualnych 

gospodarstwach domowych, 

 Wymagający wymiany tabor samochodowy 

służący na cele transportu sanitarnego oraz 

zarejestrowany w systemie Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, 

 Brak domu dziennego pobytu dla osób 

starszych, 

 Brak zakładu aktywności zawodowej, 

 Niewystarczająca baza sprzętowa służąca 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 

przyrodnicze atrakcje regionu 

 Dolesianie i zalesianie gruntów niższych 

klas, 

 Potencjał rolniczy do dywersyfikacji 

działalności przetwórczej również 

ekologicznej, 

 Dobrze rozwinięta baza noclegowa  

i gastronomiczna w Powiecie, 

 Dobra jakość środowiska naturalnego 

oraz brak znaczących zagrożeń ze strony 

zakładów przemysłowych, 

 Dobrze rozwinięta sieć 

telekomunikacyjna, 

 Kompleksowe zwodociągowanie miasta 

Szydłowca, 

 Udokumentowane złoża surowców 

mineralnych 

 

do diagnostyki i terapii w zakładach opieki 

zdrowotnej na terenie powiatu, 

 Wysokie koszty związane z zakupem ziemi 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Nowa perspektywa finansowa unijnego 

w latach 2014-2020 jako sposób na 

współfinansowanie projektów 

inwestycyjnych oraz szkoleniowych, 

 Efektywne wykorzystanie potencjału 

turystycznego do rozwoju 

gospodarczego powiatu i regionu, 

 Rozwój turystyki w oparciu o wysokie 

walory środowiskowe i kulturowe, 

 Zbudowanie atrakcyjnej oferty 

turystycznej i kulturalnej powiatu, 

 Poprawa warunków infrastrukturalnych 

budynków publicznych: obiektów 

oświatowych, sportowych, społecznych, 

 Wysoka stopa bezrobocia, 

 Postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa,  

 Duża konkurencja podmiotów 

publicznych w zakresie aplikowania  

o środki zewnętrzne, 

 Ograniczone możliwości budżetowe 

Powiatu wynikające z niskich subwencji  

i dotacji dla samorządu, 

 Brak wystarczającej liczby środków 

finansowych na systematyczną 

modernizację i doposażenie obiektów 

oświatowych, sportowych i społecznych, 

 Dominacja większych ośrodków 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

administracji, 

 Rozwój infrastruktury odpowiadającej 

zmieniającym się potrzebom społecznym  

i zmianom demograficznym, 

 Kontynuacja aktywnej polityki 

inwestycyjnej w zakresie poprawy stanu 

infrastruktury drogowej w Powiecie, 

 Rozwój systemu e-usług publicznych, 

 Rozwój i modernizacja infrastruktury 

technicznej, 

 Dywersyfikacja budownictwa 

mieszkaniowego oraz socjalnego,  

 Tworzenie, dostosowanie oraz promocja 

terenów pod inwestycje gospodarcze, 

 Kreowanie oraz promocja wykorzystania 

bazy sportowej i rekreacyjnej w 

Powiecie, 

 Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa 

publicznego w Powiecie, 

 Rozwój usług wsparcia szkoleniowo-

doradczego dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

 Promocja i rozwój potencjału 

innowacyjnego w sektorze prywatnym, 

 Potencjał do rozwoju drobnego 

przetwórstwa oraz rozwój infrastruktury 

wspierającej produkcję rolną, 

 Rozwój przemysłu wydobycia i obróbki 

kamienia, 

 Możliwości wykorzystania źródeł energii 

odnawialnej w celu optymalizacji 

kosztów utrzymania obiektów oraz 

poprawy stanu środowiska naturalnego, 

 Modernizacja linii kolejowej Warszawa- 

miejskich niekorzystnie wpływająca na 

odpływ ludzi młodych i wykształconych,  

 Odpływ wykwalifikowanej siły roboczej 

do większych ośrodków miejskich  

w województwie i za granicą,  

 Słabo wykształcony system szkolnictwa 

zawodowego spowodowany centralną 

polityką państwa, 

 Obniżająca się opłacalność produkcji 

rolnej, 

 Ograniczona wymiana i sprzedaż 

towarowa z państwami położonymi za 

wschodnią granicą Polski, 

 Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna 

wielu przedsiębiorstw, 

 Konieczność stałej modernizacji 

infrastruktury drogowej w Powiecie 

wynikającej ze wzmożonego ruchu 

kołowego, 

 Niezadowalający system transportu 

zbiorowego ograniczający mobilność 

mieszkańców powiatu, 

 Wysokie koszty budowy infrastruktury 

technicznej wynikające z wymogów 

ochrony środowiska, 

 Małe zainteresowanie instalacją 

odnawialnych źródeł energii, 

 Utrzymujące się braki w infrastrukturze 

turystycznej, 

 Nieadekwatne do posiadanych walorów 

wykorzystanie potencjału turystycznego 

szydłowieckich zabytków (w tym jako 

bazy szkoleniowej, eventowej), 

 Niedostateczne środki finansowe  

na promocję potencjału turystycznego 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

Radom- Kielce, 

 Dalsza modernizacja drogi krajowej nr 7, 

 Rozwój infrastruktury komunalnej,  

 Dobra organizacja systemu zarządzania 

odpadami, 

 Dalszy rozwój współpracy 

międzynarodowej z miastami 

partnerskimi, 

 Systematyczny wzrost liczby organizacji 

pozarządowych działających w zakresie 

pomocy społecznej i ich udział w 

kształtowaniu polityki społecznej, 

 Rozwój wolontariatu i społecznych grup 

wsparcia, 

 Zwiększenie profesjonalizmu i 

efektywności działania organizacji 

pozarządowych, 

 Aktywna polityka promocyjna Powiatu 

Szydłowieckiego oraz promocja Gminy 

Szydłowiec, 

 Wsparcie działań rewitalizacyjnych  

w Powiecie, 

 Potencjał wspólnot wiejskich do 

tworzenia małych gospodarstw 

skierowanych na przetwórstwo, 

 Tworzenie i rozwój gospodarstw 

agroturystycznych. 

powiatu szydłowieckiego, 

 Pogłębiające się problemy z czystością 

wody w rzekach i zbiornikach (zalew w 

Szydłowcu) na terenie powiatu 

wpływające na jakość środowiska 

naturalnego,  

 Zwiększenie liczby samochodowego 

transportu towarowego, w tym także 

transportu substancji niebezpiecznych dla 

środowiska, 

 Funkcjonowanie dzikich wysypisk śmieci, 

 Przebieg tras komunikacyjnych przez 

obszary o wysokich walorach 

przyrodniczych, 

 Rosnąca konkurencja na rynku usług 

turystycznych , 

 Ograniczone fundusze celem 

przeznaczenia na renowacje  

i modernizacje zbiorników wodnych  

w poszczególnych sołectwach. 
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8. Rozwój strategiczny w latach 2015 – 2022 
 

8.1  Wizja i misja Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 
 

Podczas prac nad opracowaniem Strategii władze Powiatu, przedstawiciele jednostek 

organizacyjnych oraz mieszkańcy uczestniczący w warsztatach strategicznych sformułowali 

cele strategiczne warunkujące zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny obszaru. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb, diagnozy społeczno-gospodarczej, analizy 

SWOT oraz propozycji kart projektu opracowano katalog celów rozwojowych powiatu 

szydłowieckiego zgodnie z następującą metodologią:  

 Poziom I – Wizja rozwoju powiatu określająca pożądany stan przyszłości obszaru na 

koniec założonego horyzontu czasowego strategii. 

 Poziom II - Misja rozwoju powiatu, wyrażająca syntetyczną deklarację interesariuszy, 

określa zasadnicze kierunki dalszego rozwoju obszaru. Trafnie określona misja 

rozwoju powiatu umożliwia skoncentrowanie wysiłków planistycznych  

i realizacyjnych na określonej grupie celów i kierunków działań.  

 Poziom III – Cele strategiczne, będące uszczegółowieniem generalnego celu 

kierunkowego (misji rozwoju). Wskazują one priorytetowe dziedziny zaspokajania 

potrzeb mieszkańców powiatu.  

 Poziom IV - Cele operacyjne, będące uszczegółowieniem celów strategicznych.  

Są one formułowane jako cele funkcjonalne, tzn. wyrażające pożądane potrzeby, które 

powinny być zaspokojone w określonym horyzoncie czasu, czyli do 2022 roku.  

 

WIZJA ROZWOJU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO 

Powiat szydłowiecki -  subregion wykorzystujący warunki naturalne oraz lokalny potencjał 

do tworzenia warunków rozwoju gospodarczego, nowych miejsc pracy oraz rozwoju funkcji 

turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych. 

 

MISJA ROZWOJU POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO: 

Wspieranie zrównoważonego rozwoju nowoczesnej turystyki, rekreacji, przedsiębiorczości  

 i kapitału społecznego jako elementów dynamicznej gospodarki, przy poszanowaniu 

środowiska naturalnego oraz zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług 

publicznych na rzecz mieszkańców powiatu szydłowieckiego. 
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8.2. Zidentyfikowane priorytety rozwojowe i kierunki działań Powiatu 

Szydłowieckiego do roku 2022 
 

Zidentyfikowano następujące obszary priorytetowe dla rozwoju powiatu: 

 Priorytet 1: Konkurencyjny rynek pracy;        

 Priorytet 2: Aktywne społeczeństwo; 

 Priorytet 3 - Bezpieczny powiat; 

 Priorytet 4 - Nowoczesna infrastruktura;  

 Priorytet 5 - Marka lokalna. 

Poniżej zaprezentowano schemat celów strategicznych, celów operacyjnych oraz kierunków 

działań na lata 2015-2022. 

Nazwa celu Opis 

Cel strategiczny 1  

Redukcja bezrobocia                        

i tworzenie nowych miejsc 

pracy 

Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

i budowanie kompetencji zasobów pracy w powiecie 

szydłowieckim w oparciu o zasoby surowcowe regionu, walory 

przyrodnicze i potencjał ludzki. 

 

Cele operacyjne  konsekwentne wdrażanie efektywnych instrumentów walki  

z bezrobociem oraz tworzenie efektywnych instrumentów 

wsparcia dla małej, średniej i rodzinnej przedsiębiorczości; 

 wykorzystanie potencjału lokalnych gospodarstw rolnych  

do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej związanej  

z przetwórstwem rolno-spożywczym oraz rolnictwem 

ekologicznym; 

 wykorzystanie potencjału endogenicznego do wzrostu poziomu 

eksploatacji kopalin ( w tym głównie piaskowca); 

 budowanie kompetencji zasobów pracy oraz rozwój infrastruktury 

niezbędnej do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej powiatu;  

 rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o produkcję rolniczą 

oraz energię słoneczną; 

 tworzenie warunków do rozwoju atrakcyjnej oferty dla 

inwestorów; 

Kierunki działań  wdrażanie kompleksowych programów podnoszenia 

kompetencji osób pozostających bez pracy; 

 tworzenie programów szkoleń aktywizacyjnych; 
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Nazwa celu Opis 

 upowszechnianie doradztwa zawodowego wśród młodzieży  

z terenu powiatu szydłowieckiego 

 tworzenie przestrzeni inwestycyjnej, w tym w szczególności 

uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze; 

 zapewnienie warunków do rozwoju gospodarczego dla tworzących 

się i istniejących przedsiębiorstw. 

 dostosowanie kompetencji zasobów pracy do lokalnych 

specjalności; 

 przywrócenie funkcji gospodarczych w miejscowościach 

wiejskich, między innymi poprzez rozwój przetwórstwa rolno-

spożywczego na bazie istniejących możliwości rolniczych; 

 tworzenie i rozwój gospodarstw agroturystycznych; 

 tworzenie i realizacja programów rozwoju przedsiębiorstw 

działających na terenie powiatu; 

 rozwój sektora otoczenia biznesu, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązań klastrowych, czyli sieciowania 

przedsięwzięć działających w danej dziedzinie lub w ramach 

jednego łańcucha powiązań produkcyjnych; 

 przyciąganie na teren powiatu kapitału firm, które nie tylko będą 

tworzyć miejsca pracy i powiązania z lokalnymi podmiotami, ale 

także będą wpływać na wizerunek powiatu  

i zwiększać jego regionalne i krajowe powiązania, 

 wspieranie działalności gospodarczej opartej o potencjał 

endogeniczny- turystyki i rekreacji, 

 rozwój infrastruktury służącej przetwórstwu płodów rolnych;  

 promocja regionalnych produktów żywnościowych; 

 rozwój przedsiębiorczości związanej z przetwórstwem rolno-

spożywczym; 

 wspieranie doradztwa rolniczego i kształcenia ustawicznego  

w rolnictwie; 

 promocja idei ekonomii społecznej i wspieranie podmiotów 

ekonomii społecznej, mającej za zadanie zdobycie umiejętności 

zorganizowania się i samo zatrudnienia, a także promocja 

spółdzielczości. 
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Cel Strategiczny 2 

Dostępność i spójność 

Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury drogowej  

i technicznej jako czynnika stymulującego rozwój 

gospodarczy powiatu szydłowieckiego 

 

Cele operacyjne  zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju 

społecznego poprzez funkcjonowanie usług publicznych 

na wysokim poziomie;    

 dalsza poprawa stanu dróg powiatowych i gminnych;                   

 poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 

powiatu;                      

 zwiększenie dostępności do szerokopasmowego 

internetu i usług cyfrowych;                      

 poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez 

kompleksową rewitalizację oraz modernizację obiektów 

wymagających odnowienia; 

Kierunki działań  poprawa stanu technicznego sieci dróg powiatowych 

oraz gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności 

zewnętrznej oraz spójności obszaru; 

 budowa, przebudowa, rozbudowa połączeń drogowych 

w celu zapewnienia połączeń z drogą ekspresową oraz 

wojewódzką; 

 zapewnienie dostępu do autobusowych i kolejowych 

węzłów przesiadkowych, rozumiane jako kluczowe 

znaczenie dla spójności regionu; 

 rozwój ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-

rowerowych – istotnych dla lokalnej mobilności, 

pozwalających na bezpieczne dojazdy do pracy, szkół i 

węzłów przesiadkowych transportu publicznego; 

 tworzenie i utrzymanie efektywnych i sprawnie 

działających systemów transportu publicznego, 

 stworzenie systemu „Parkuj i Jedź”, 

 wykorzystanie potencjału i dogodnego położenia 

logistycznego wynikającego z lokalizacji drogi krajowej 

nr 7 (węzły logistyczne) 
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Cel strategiczny 3 

Rozwój społeczny 

Wielofunkcyjny rozwój obszaru powiatu  

z pełnym wykorzystaniem potencjału kapitału 

społecznego do rozwoju społeczno-gospodarczego 

 

Cele operacyjne  realizacja działań na rzecz poprawy potencjału 

ludnościowego powiatu – przede wszystkim poprzez 

przeciwdziałanie migracjom; 

 tworzenie jak najlepszych warunków życia oraz 

przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia 

poprzez tworzenie mechanizmów umożliwiających 

aktywność społeczną osób starszych, wykluczonych 

oraz wymagających wsparcia; 

 zapewnienie warunków rozwoju społecznego osób 

niepełnosprawnych; 

 promowanie i zachęcanie do prozdrowotnego stylu 

życia; 

 poprawa efektywności i jakości nauczania  

w placówkach edukacyjnych działających na terenie 

powiatu szydłowieckiego;  

 poprawa dostępności i jakości do usług z zakresu 

pomocy społecznej; 

 promowanie postaw społecznych mających na celu 

zwiększenie poziomu kompetencji i wiedzy, 

umiejętności, chęci podejmowania pracy, zwiększenie 

poziomu aktywności i zaangażowania społecznego, 

poprawę stanu zdrowia; 

 wzmacnianie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

 tworzenie warunków do rozwoju aktywności 

obywatelskiej, 

 kształcenie ustawiczne zasobów pracy na potrzeby 

rozwoju walorów regionu: rolnictwa ekologicznego, 

przetwórstwa, turystyki, obróbki kamienia. 

Kierunki działań  zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju dla 

dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych – adaptacja 

obiektów dla potrzeb Gimnazjum Specjalnego  

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Szydłowcu; 

 doposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w pomoce i sprzęt dydaktyczny, rehabilitacyjny  
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i komputerowy; 

 doposażenie w sprzęt dydaktyczny placówek 

szkolnictwa zawodowego i ponadgimnazjalnego; 

 rozwój systemu kształcenia zawodowego 

odpowiadającego rzeczywistemu zapotrzebowaniu 

przedsiębiorców; 

 zbudowanie i wdrożenie programu poprawy jakości 

kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym; 

 zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w edukacji; 

 rozwój współpracy szkół zawodowych  

z przedsiębiorcami; 

 doposażenie centrum kształcenia praktycznego; 

 rozwój programów edukacji nieformalnej; 

 rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej; 

 umożliwienie dostępu do programów rehabilitacji  

i aktywizacji oraz reintegracji dla seniorów; 

 tworzenie programów rehabilitacji i aktywizacji oraz 

reintegracji dla wychowanków placówek specjalnych; 

 tworzenie programów profilaktyki i promocji zdrowia 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu o aktualną 

sytuację epidemiologiczną (zdrowotną mieszkańców 

powiatu szydłowieckiego);  

 odnowa (rewitalizacja społeczna) obszarów, na których 

ma miejsce nadmierna koncentracja negatywnych 

zjawisk społecznych (kradzieże, wypadki, publiczne 

spożywanie alkoholu, bójki itp.); 

 tworzenie zakładów aktywności zawodowej na terenie 

powiatu. 
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Cel strategiczny 4 

Bezpieczeństwo publiczne 

Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego 

 

Cele operacyjne  poprawa efektywności działania służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i mienia; 

 zwiększenie bezpieczeństwa lokalnego, w tym na 

drogach powiatowych i gminnych; 

 poprawa efektywności zarządzania kryzysowego. 

Kierunki działań  tworzenie programów edukacyjnych  

w zakresie bezpieczeństwa pasywnego (prewencja)  

i aktywnego (system reagowania); 

 działania związane z podniesieniem potencjału 

ratowniczego i zachowania porządku publicznego 

(infrastruktura, wyposażenie, kadry, łączność, warunki 

lokalowe), w tym poprawa efektywności poziomu 

współpracy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego; 

 doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy, medyczny, 

tabor samochodowy oraz kompleksowy system szkoleń; 

 modernizacja infrastruktury przeciwpożarowej; 

 wymiana taboru transportowego w jednostkach OSP 

(samochody ratowniczo-gaśnicze);  

 zapewnienie dostępu do szkoleń i zbudowanie 

programu cyklicznego podnoszenia kompetencji  

z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 

strażaków, placówek oświatowych, podmiotów 

medycznych i wyspecjalizowanych służb; 

 utworzenie programu szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa publicznego na wypadek ataku 

terrorystycznego, użycia broni w obiektach 

publicznych, zdarzeń masowych dla społeczności 

powiatu; 

 intensyfikacja działań związanych z przeciwdziałaniem 

zjawisku przemocy. 
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Cel strategiczny 5 

Rozwój i modernizacja infrastruktury 

publicznej o znaczeniu strategicznym 

 

Wzmocnienie bazy infrastrukturalnej w celu 

świadczenia wysokiej jakości usług publicznych oraz 

zapewnienie odpowiednich warunków do 

zrównoważonego rozwoju 

 

Cele operacyjne  zapewnienie dostępności w komunikacji wewnętrznej 

powiatu i na poziomie regionalnym; 

 poprawa stanu technicznego obiektów użyteczności 

publicznej; 

 podniesienie efektywności energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej; 

 zwiększenie wykorzystania OZE w budynkach 

użyteczności publicznej oraz indywidualnych 

gospodarstwach domowych; 

 rewitalizacja zaniedbanych obiektów obniżających 

wizerunek oraz atrakcyjność powiatu szydłowieckiego;  

 poprawa jakości bazy placówek oświatowych  

i sportowych na terenie powiatu; 

 poprawa jakości i dostępności do infrastruktury 

pomocy społecznej; 

 wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego  

i socjalnego. 

Kierunki działań  budowa, przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja 

dróg powiatowych i gminnych; 

 budowa nowych, lepszych rozwiązań 

komunikacyjnych jako elementu poprawy 

bezpieczeństwa drogowego; 

 budowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

towarzyszącej, tj.: chodników, ciągów pieszych, 

sygnalizacji świetlnej, monitoringu w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych, ścieżek rowerowych, 

zatoczek); 

 przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji 

połączonej z technologiami OZE w obiektach 

użyteczności publicznej, 

 wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności 

publicznej; 

 poszerzanie dostępu do szerokopasmowego internetu  
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i usług cyfrowych; 

 budowa oraz modernizacja obiektów infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej na terenie powiatu; 

 rozwój infrastruktury służącej realizacji zadań opieki 

nad zwierzętami. 

 

 

Nazwa Opis 

Cel Strategiczny 6  

Sprawne zarządzanie 

Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych 

 

 

 

Cele operacyjne  planowanie przestrzenne i realizacja inwestycji 

infrastrukturalnych, 

 budowanie i wzmacnianie współpracy sektorowej 

i międzysektorowej; 

 zapewnienie partycypacji społecznej w zakresie 

prowadzonych przez administrację działań; 

 racjonalne zarządzanie przestrzenią zgodnie z szeroko 

pojętą ideą ładu przestrzennego z uwzględnieniem 

terenów chronionych i cennych przyrodniczo; 

 zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w administracji publicznej; 

 doskonalenie kadr administracji na szczeblu 

powiatowym; 

 wdrażanie nowoczesnych standardów zarządzania  

i zapewnienia jakości; 

 nadanie sektorowi usług publicznych funkcji placówek 

rozwoju społecznego m.in. doradztwo prawne, 

obywatelskie; 

Kierunki działań  wdrożenie e-administracji i rozwój e-usług dla 

obywateli; 

 realizacja założenia polityki rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność – czyli promowanego 

w nowym okresie programowania; 

 realizacja projektów partnerskich w celu wspólnego 
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Nazwa Opis 

rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych 

koncentrujących się na terenie powiatu. 

 

 

Cel Strategiczny 7 

Budowanie tożsamości i promocja 

powiatu szydłowieckiego 

Wzmocnienie gospodarki lokalnej powiatu 

szydłowieckiego i poprawa jakości życia mieszkańców 

w oparciu o budowanie więzi społecznych i potencjał 

endogeniczny obszaru 

 

 

Cele operacyjne  wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego spełniającego rolę czynnika 

stymulującego rozwój obszaru społeczno-

gospodarczego; 

 efektywne zarządzania promocją powiatu; 

 integracja społeczności oraz budowanie tożsamości 

lokalnej; 

 rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu regionalnym  

i ponadregionalnym; 

 wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych  

z terenu powiatu szydłowieckiego; 

 budowa i promocja lokalnej marki powiatu w oparciu o 

kamień szydłowiecki i dziedzictwo kulturowe 

niematerialne i przyrodnicze. 

Kierunki działań  rozwój i promocja turystyki w Powiecie, 

 budowanie oferty turystyczno-kulturalnej powiatu, 

 inwestowanie w infrastrukturę turystyczną, 

 integracja społeczna, 

 inicjatywy służące promocji lokalnego potencjału  

i walorów regionu, m.in.: kamienia szydłowieckiego, 

dziedzictwa kulturowego niematerialnego  

i przyrodniczego. 
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9. Zgodność z dokumentami strategicznymi 

 

Założenia Strategii uwzględniają zgodność celów z dokumentami strategicznymi wyższego 

rzędu. W Strategii została wykazana spójność z aktualnymi unijnymi i krajowymi 

dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, w tym m.in.: 

 Europa 2020; 

 Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020; 

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie; 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 - Innowacyjne 

Mazowsze. 

W zaprezentowanej w niniejszym rozdziale tabeli przedstawione zostały ramowe dokumenty 

na poziomie Unii Europejskiej, krajowym, regionalnym i lokalnym, których zapisy w istotny 

sposób wyznaczają kierunki działań programowych kształtujących wzrost społeczno-

gospodarczy na poszczególnych poziomach programowania.  

Ramowe zasady dotyczące priorytetów polityki społeczno-gospodarczej zdefiniowane zostały 

na poziomie dokumentu – Europa 2020. Jednocześnie ustalenia w nim zawarte przekładają się 

obecnie na politykę krajową za pośrednictwem trzech kluczowych dokumentów:                     

Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i Strategii 

Spójności 2014-2020 uzupełnione określonymi programami przedmiotowymi.  

Strategia jest dokumentem komplementarnym z wyżej wymienionymi dokumentami,  

a jednocześnie odpowiadającym       na realne potrzeby społeczności lokalnej.  

Dokonano analizy celów strategicznych wyznaczonych dla całego województwa. Analiza 

wyżej wymienionych dokumentów pozwoliła na stworzenie Strategii, która jest użytecznym  

i skutecznym instrumentem realizacji polityki powiatowej w zakresie rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru. Niniejsza strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem 

programowym ukierunkowującym politykę samorządu terytorialnego.  
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Tabela 49. Zgodność Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022                           

z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla. 

Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

„Europa 2020 – strategia 

na rzecz inteligentnego i 

zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” 

Unia 

Europejska 

Priorytety Strategii:  

1. WZROST INTELIGENTNY– czyli 

rozwój gospodarki opartej na wiedzy  

i innowacjach.  

2. WZROST ZRÓWNOWAŻONY) – 

czyli transformacja w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej 

korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. 

3. WZROST SPRZYJAJĄCY 

WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU– czyli 

wspieranie gospodarki charakteryzującej 

się wysokim poziomem zatrudnienia  

i zapewniającej spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną 

Priorytety te mają zostać zrealizowane 

poprzez osiągnięcie do 2020 roku pięciu 

celów: 

CEL 1: OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKA 

ZATRUDNIENIA NA POZIOMIE 75 %, 

wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat, 

w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia 

młodzieży, osób starszych i pracowników 

nisko wykwalifikowanych oraz 

skuteczniejszą integrację legalnych 

imigrantów.  

CEL 2: POPRAWA WARUNKÓW 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

BADAWCZO-ROZWOJOWEJ,  

w szczególności z myślą o tym, aby łączny 

poziom inwestycji publicznych i prywatnych 

w tym sektorze osiągnął 3 % PKB; ponadto 

Komisja Europejska opracuje wskaźnik 

odzwierciedlający efektywność działalności 

badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.  

CEL 3: ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH O 20%, w porównaniu 

z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% 

udziału energii odnawialnej w ogólnym 

zużyciu energii; dążenie do zwiększenia 

efektywności energetycznej o 20%. Unia 

Europejska zdecydowana jest podjąć decyzję 
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Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

o osiągnięciu do 2020 r. 30-procentowej 

redukcji emisji w porównaniu z poziomami z 

1990 r., o ile inne kraje rozwinięte zobowiążą 

się do porównywalnych redukcji emisji, a 

kraje rozwijające się wniosą wkład na miarę 

swoich zobowiązań i możliwości.  

CEL 4: PODNIESIENIE POZIOMU 

WYKSZTAŁCENIA, zwłaszcza poprzez 

dążenie do zmniejszenia odsetka osób zbyt 

wcześnie kończących naukę do poniżej 10% 

oraz poprzez zwiększenie do co najmniej 

40% odsetka osób w wieku 30−34 lat 

mających wykształcenie wyższe lub 

równoważne.  

CEL 5: WSPIERANIE WŁĄCZENIA 

SPOŁECZNEGO, zwłaszcza przez 

ograniczanie ubóstwa, mając na celu 

wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia 

społecznego co najmniej 20 mln obywateli. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego 

wpisuje się w priorytety i cele Strategii 2020, 

ponieważ w swoich głównych zamierzeniach 

skupia się na zrównoważonym rozwoju 

obszaru poprzez interwencje w sektory takie 

jak zdrowie, opieka społeczna, edukacja, 

rynek pracy, infrastruktura, środowisko, 

bezpieczeństwo. 

Strategia Rozwoju Kraju 

2020 
Polska Celem głównym Strategii jest wzmocnienie 

gospodarczych, społecznych  

i instytucjonalnych potencjałów, 

zapewniających szybszy i zrównoważony 

rozwój kraju oraz poprawę życia ludności. 

Wskazane zostały trzy główne obszary 

strategiczne, wokół których koncentrować się 

będą cele realizacyjne i działania rozwojowe:  

1. Sprawne i efektywne państwo.  

2. Konkurencyjna gospodarka.  

3. Spójność społeczna i gospodarcza 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego 

na lata 2015-2022 nawiązuje w wizji, misji 

oraz celach strategicznych do założeń 
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Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

priorytetowych Strategii Rozwoju Kraju 

2020. Wykazuje komplementarność z 

obszarami strategicznymi w/w Strategii 

państwa. 

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju. Polska 

2030. Trzecia fala 

nowoczesności. 

 

Polska  Celem głównym przedstawionych  

w niniejszym dokumencie działań jest 

poprawa jakości życia Polaków. 

Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, 

z jednej strony, wzrostem produktu 

krajowego brutto (PKB) na mieszkańca,  

a z drugiej zwiększeniem spójności 

społecznej oraz zmniejszeniem nierówności 

 o charakterze terytorialnym, jak również 

skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa 

oraz innowacyjności gospodarki w stosunku 

do innych krajów. 

Osiąganie strategicznego celu kluczowego 

będzie możliwe dzięki podjęciu działań  

w trzech obszarach zadaniowych:  

 konkurencyjności i innowacyjności 

(modernizacji), 

 równoważenia potencjału rozwojowego 

regionów Polski 

(dyfuzji), 

 efektywności i sprawności państwa 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022  

w obszarze wizji i misji jest 

komplementarna z niniejszą Strategią. 

Określone w Strategii Rozwoju cele 

strategiczne i operacyjne stanowią 

założenie do planowanych do realizacji 

kierunków zmian. 

 

Krajowy Program 

Reform na rzecz 

realizacji strategii Europa 

2020 

Polska 

 

 

 

 

    

Krajowy Program Reform skupia się na tych 

działaniach, które mają na celu odrabianie 

zaległości rozwojowych oraz budowie 

nowych przewag konkurencyjnych, w trzech 

obszarach priorytetowych:  

1. Infrastruktura dla wzrostu 

zrównoważonego;  

2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego; 

3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu. 
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Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego nawiązuje w swoich 

zamierzeniach do celów Krajowego 

Programu Reform, ponieważ idea rozwoju 

obszaru opiera się na zrównoważonym 

rozwoju, budowaniu gospodarki opartej na 

wiedzy oraz ograniczeniu negatywnych 

wskaźników społecznych. 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

2010-2020 

Polska  Celem strategicznym Strategii Rozwoju 

Kraju do 2020 jest: efektywne 

wykorzystywanie specyficznych 

regionalnych oraz terytorialnych potencjałów 

rozwojowych dla osiągania celów rozwoju 

kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności  

w horyzoncie długookresowym.  

Rozwinięciem celu strategicznego są trzy cele 

szczegółowe polityki regionalnej:  

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności 

regionów,  

2. Budowanie spójności terytorialnej  

i przeciwdziałanie procesom marginalizacji 

na obszarach problemowych,  

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, 

efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego do roku 2022 opiera się 

miedzy innymi na efektywnym 

wykorzystaniu potencjału obszaru, 

wzmocnieniu infrastruktury oraz 

zapewnieniu spójności społecznej co 

oznacza, że wpisuje się w cele rozwojowe 

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 

na lata 2010-2020. 

Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030 

Polska Dokument wyznacza 6 celów polityki 

przestrzennego zagospodarowania kraju:  

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych 

ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację 

funkcjonalną przy zachowaniu 

policentrycznej struktury systemu 

osadniczego sprzyjającej spójności.  
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Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

2. Poprawa spójności wewnętrznej  

i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, 

tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania 

się czynników rozwoju wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystanie potencjału wewnętrznego 

wszystkich terytoriów.  

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju  

w różnych skalach przestrzennych poprzez 

rozwijanie infrastruktury transportowej  

i telekomunikacyjnej.  

4. Kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego 

i walorów krajobrazowych Polski.  

5. Zwiększenie odporności struktury 

przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz 

kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa.  

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu 

przestrzennego. 

Budowanie ładu przestrzennego powiatu 

szydłowieckiego odbywać się będzie 

zgodnie z kierunkami działań zawartych w 

Strategii Rozwoju Powiatu przy 

uwzględnieniu Miejscowych Planów 

Zagospodarowania Przestrzennego 

poszczególnych gmin.  

 

Strategia Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego 2020. 

 

 

 

Polska Głównym celem dokumentu jest rozwijanie 

kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie 

potencjałów osób w taki sposób, by mogły 

w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, 

politycznym i  ekonomicznym na 

wszystkich etapach życia. 

 Poza celem głównym w Strategii Rozwoju 

Kapitału Ludzkiego wyznaczono pięć celów 
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Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

szczegółowych: 

 wzrost zatrudnienia; 

 wydłużenie aktywności zawodowej  

i zapewnienie lepszej jakości 

funkcjonowania osób starszych; 

 poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 poprawa zdrowia obywateli oraz 

podniesienie efektywności opieki 

zdrowotnej; 

 podniesienie poziomu kompetencji  

i kwalifikacji obywateli. 

Kierunki strategiczne zawarte w Strategii 

Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 

2015-2022 wprost wpisują się w cele 

Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, 

ponieważ akcentują obszar zatrudnienia, 

zmniejszenia bezrobocia, podnoszenia 

kompetencji i budowania 

wykwalifikowanych zasobów pracy.  

Strategia Rozwoju 

Kapitału Społecznego 

2020. 

Polska Celem głównym dokumentu jest 

wzmocnienie udziału kapitału społecznego  

w rozwoju społeczno‐ gospodarczym Polski. 

Cel główny SRKS będzie realizowany przez 

cztery cele szczegółowe: 

Cel 1.Kształtowanie postaw sprzyjających 

kooperacji, kreatywności oraz komunikacji. 

Cel 2.Poprawa mechanizmów partycypacji 

społecznej i wpływu obywateli na życie 

publiczne. 

Cel 3.Usprawnienie procesów komunikacji 

społecznej oraz wymiany wiedzy. 

Cel 4.Rozwój i efektywne wykorzystanie 

potencjału kulturowego i kreatywnego. 

Strategia Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego skupia się na elementach 

partycypacji i komunikacji społecznej, 

zarówno w obszarze dobrego rządzenia jak 

i bieżącej realizacji inicjatyw na obszarze 

powiatu: kulturalnych, sportowych, 

społecznych. 

Strategie sektorowe 

dotyczące problemów 
Polska Aktywna polityka prospołeczna Powiatu 

Szydłowieckiego nawiązuje w swoich celach 
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Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

społecznych. oraz zamierzeniach do rozwiązywania 

problemów z obszaru zdrowia oraz polityki 

społecznej. 

Strategia Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego 

na lata 2015-2022 nawiązuje zatem do: 

1) Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,  

2) Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2011- 2016,  

3) Narodowego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na lata 2011-2015,  

4) Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2007-2015,  

5) Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015,  

6) Rządowego Programu Ograniczania 

Przestępczości i Aspołecznych Zachowań 

„Razem Bezpieczniej” 2007-2015. 

 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Mazowieckiego do roku 

2030 - Innowacyjne 

Mazowsze 

 

województwo 

mazowieckie 

Za priorytetowy cel strategiczny przyjęto 

Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport 

w przemyśle zaawansowanych  

i średniozaawansowanych technologii oraz  

w przemyśle i przetwórstwie rolno -

spożywczym. 

 

Cel strategiczny 1. Wzrost konkurencyjności 

regionu poprzez rozwój działalności 

gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie 

nowych technologii 

 

Cel strategiczny 2. Poprawa dostępności 

 i spójności terytorialnej regionu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego 

 

Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia 

oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego  

i społecznego do tworzenia nowoczesnej 

gospodarki 

Planowane w Strategii Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

interwencje skierowane na tworzenie 

warunków do zwiększenia inwestycji 
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Nazwa dokumentu Obszar 

interwencji 

Priorytety/cele strategiczne zgodne ze 

Strategią Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego na lata 2015-2022 

pozarolniczych głównie w sektorze rolno-

spożywczym oraz poprawę dostępności  

i spójności terytorialnej efektywnego 

wykorzystania potencjału turystycznego 

regionu. 
 

Źródło: opracowanie własne 

10. System  monitorowania Strategii  

 
Monitoring realizacji Strategii będzie powiązany z systemem monitoringu stanu rozwoju 

powiatu i będzie stanowił jego integralną część. Przy założeniu, że Strategia Rozwoju jest 

dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju obszaru powiatu, można dostrzec 

prostą i jednoznaczną zależność – to stan rozwoju powiatu w największym stopniu będzie 

świadczył o jakości oraz trafności ustaleń Strategii oraz efektywności jej wdrażania.  

Proces monitoringu ma na celu zapewnienie realizacji Strategii zgodnie z jej priorytetami oraz 

w razie konieczności bieżące dostosowywanie założeń Strategii do zmieniającej się sytuacji 

społeczno-gospodarczej.  

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu będzie odpowiedzialny za przygotowanie raportu na 

koniec okresu obowiązywania Strategii, tj. w roku 2022.   

Strategia może być aktualizowana w okresie jej obowiązywania. 
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11. Ewaluacja założeń Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 

2015-2022 

 

Wyniki z przygotowanego raportu monitoringowego będą stanowiły podstawę ewaluacji 

przyjętych w strategii założeń. Planowane są następujące rodzaje ewaluacji: 

 ewaluacja częściowa – przeprowadzana będzie w połowie okresu funkcjonowania, 

będąc narzędziem służącym podnoszeniu jakości oraz trafności programowania  

z uwagi na fakt, że daje możliwość modyfikowania pewnych założeń programu  

w trakcie jego realizacji w przypadku, gdy okaże się, że zmiana warunków społeczno-

gospodarczych spowoduje dezaktualizację diagnozy, która była punktem wyjścia dla 

realizowanego programu, 

 ewaluacja końcowa – planowana do przeprowadzenia po zakończeniu wdrożenia 

strategii. 

 

12. Program promocji i Public Relations Strategii  
 

Promocja będzie celową, systematyczną działalnością, która poprzez informowanie, przekaz 

reklamowy i Public Relations będzie wzmacniać znajomość Strategii Rozwoju Powiatu 

Szydłowieckiego wśród społeczności powiatu. Ma również na celu uświadomienie 

mieszkańcom w jaki sposób realizacja Strategii będzie wpływać na zaspokajanie ich potrzeb  

i aspiracji. Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego wymaga 

kształtowania i popularyzowania wizerunku Powiatu w kraju i za granicą jako atrakcyjnego 

turystycznie, przyjaznego, otwartego, tak aby stał się on rozpoznawalny wśród innych 

ośrodków województwa mazowieckiego. Realizacja celów i priorytetów przyjętych  

w Strategii wymaga posiadania i prowadzenia przez samorząd Powiatu promocji i Public 

Relations w sposób zaplanowany i skoordynowany.  

Zarząd Powiatu będzie koordynował działania informacyjne i promocyjne, między innymi 

poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi 

we wdrażanie Strategii.  
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Cele programu promocji i Public Relations: 

 informowanie społeczności lokalnej o Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego – jej 

celach i sposobach realizacji,  

 popularyzowanie działań samorządu powiatowego ukierunkowane na realizację zadań  

i projektów służących poprawie sytuacji na obszarze powiatu szydłowieckiego,  

 popularyzowanie przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz 

podjęte działania ukierunkowane na pozyskanie środków finansowych na realizację 

dodatkowych zadań i projektów,  

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się  

o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących 

rozwojowi powiatu szydłowieckiego i osiągania celów strategicznych Strategii,  

w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych, 

 zapewnienie rozpoznawalności powiatowi szydłowieckiemu wśród innych ośrodków 

województwa mazowieckiego jako atrakcyjnego miejsca spędzania aktywnego 

wypoczynku, zamieszkania i pracy, ośrodka przyjaznego inwestorom oraz społeczności 

ludzi otwartych,  

 prowadzenie działań z zakresu oświaty i edukacji ukierunkowanych na promocję powiatu, 

 promocja poprzez realizację wszystkich ustawowych zadań Powiatu Szydłowieckiego,  

 promocja poprzez uczestnictwo w ważnych uroczystościach (świętach państwowych, 

rocznicach itp.). 

 

Realizacja programu promocji i Public Relations będzie oparta na następujących 

zasadach:  

 dostosowanie działań promocyjnych do grupy docelowej,                             

 kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu szydłowieckiego,  

 budowanie równowagi pomiędzy promocją wewnętrzną i zewnętrzną., 

 zapewnienie zgodności z zasadami określonymi w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 oraz strategiami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 
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Najważniejsze kierunki działań:  

 poznawanie potrzeb mieszkańców,  

 promocja szkolnictwa ponadgimnazjalnego,  

 uczestniczenie w istotnych konferencjach, 

 intensyfikacja współpracy z regionami partnerskimi,  

 intensyfikacja współpracy z gminami powiatu szydłowieckiego i powiatami ościennymi, 

oraz z lokalnymi środowiskami biznesu i kultury oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

Grupy docelowe programu promocji i Public Relations:  

 społeczność lokalna i regionalna,  

 potencjalni inwestorzy,  

 potencjalni beneficjenci ostateczni wsparcia z funduszy strukturalnych na realizację 

projektów służących osiąganiu celów Strategii,  

 partnerzy społeczno-gospodarczy,  

 organizacje pozarządowe,  

 administracja publiczna,  

 władze województwa mazowieckiego i innych województw, organizacje zawodowe, 

środowisko biznesu i kultury,  

 media.  

 

Środki i instrumenty dla osiągnięcia zamierzonych celów programu promocji i Public 

Relations będą stosowane między innymi następujące środki i instrumenty:  

 INTERAKTYWNA STRONA WWW zawierająca informacje o zadaniach i projektach, 

publikacje wieloletniej prognozy budżetowej. Strona www będzie bardzo istotnym 

elementem konsultacyjnym dającym możliwość pobierania lub wypełniania on-line ankiet 

na tematy związane z realizacją Strategii. Ponadto znajdą się na niej informacje  

o funduszach strukturalnych szczególnie z realizowanych projektów służących osiąganiu 

celów strategicznych Strategii, i zaangażowaniu finansowym UE. Za organizację 

odpowiedzialny będzie Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu. W ramach własnej 

promocji Powiat Szydłowiecki będzie dokonywał zakupów i nagród dla osób 

promujących powiat: laureatów konkursów, zwycięzców zawodów sportowych, 

wyróżnionych instytucji, organizacji pozarządowych, fundacji, przedsiębiorców, 

wolontariuszy i innych. Nagrody będą zawierały znaki promocyjne powiatu. Władze 
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Powiatu uczestniczące w różnych uroczystościach państwowych, samorządowych, 

regionalnych, itp. w ramach promowania powiatu będą dokonywały zakupu wiązanek  

i bukietów okolicznościowych składanych lub przekazywanych w czasie odbywających 

się uroczystości.  

 

 WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI - prasą telewizją, rozgłośniami radiowymi o zasięgu 

lokalnym i regionalnym w celu upowszechnienia informacji związanych z wdrażaniem 

Strategii Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego. Za inicjowanie współpracy z mediami 

odpowiedzialny będzie Zarząd Powiatu. 

 

 

Załącznik -Wykaz projektów planowanych do realizacji w ramach Strategii 

Rozwoju Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2022 
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