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D
ziałania rewitalizacyjne były jednym z priory-

tetów programowania dystrybucji funduszy 

strukturalnych UE w  latach 2007–2013, co 

znalazło odzwierciedlenie m.in. w  Narodo-

wych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO), opra-

cowanych w celu realizacji w Polsce w latach 2007–2013 

polityki spójności Unii Europejskiej. 

Rola rewitalizacji dla rozwoju Polski w  obecnym okresie 

stała się jeszcze ważniejsza, o  czym świadczy polityka 

rządu zakładająca wsparcie projektów rewitalizacyjnych 

i preferencje dla tego typu działań w zakresie łatwiejszego 

dostępu do finansowania zewnętrznego (fundusze struk-

turalne, budżet państwa). W Umowie partnerstwa, najważ-

niejszym dokumencie krajowym określającym kierunki in-

terwencji w latach 2014–2020 polityki spójności, wspólnej 

polityki rolnej, wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europej-

skiej w Polsce, zapisano iż: „Rewitalizację należy rozumieć 

jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe 

(integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, 

przestrzeni i  lokalnej gospodarki), skoncentrowane tery-

torialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecz-

nością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez 

określenie i realizację programów rewitalizacji (na podsta-

wie projektu Krajowej Polityki Miejskiej).”

Rewitalizacja w regionalnych 
programach operacyjnych na 
lata 2007–2013

W  okresie programowania Unii Europejskiej 2007–2013 

realizowano po raz pierwszy 16 regionalnych programów 

operacyjnych, których środki w całości były zarządzane na 

poziomie regionalnym. Podstawowymi celami RPO były: 

wzrost konkurencyjności regionów, promowanie trwałego 

i  zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie spójności 

społeczno-gospodarczej i  przestrzennej obszarów. Nato-

miast wśród celów szczegółowych znalazły się: poprawa 

infrastruktury technicznej i  społecznej regionu, poprawa 

stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie 

jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno-gospodar-

czym, budowa społeczeństwa informacyjnego, tworzenie 

warunków wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz od-

nowa i ożywienie społeczno-gospodarcze miast i obsza-

rów zdegradowanych.

Dla realizacji ostatniego z ww. celów w regionalnych pro-

gramach operacyjnych na lata 2007–2013 znalazły się 

osie priorytetowe i  działania dotyczące rewitalizacji, na 

które zarządy województw, pełniące rolę instytucji zarzą-

dzających, zdecydowały się przeznaczyć w sumie ponad 

Rewitalizacja: dobre praktyki  
z lat 2007–2013 na przykładzie 
gminy  i miasta Chęciny  
oraz wyzwania na przyszłość  
w ramach polityki spójności  
Unii Europejskiej 2014–2020
n  AnnA KuchArczyK

Rewitalizacja to pojęcie bardzo szerokie, dotyczące m.in. przemian 
przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na danym obszarze 
w celu wyprowadzenia go z kryzysu, poprawy warunków życia 
lokalnej społeczności, przywrócenia ładu przestrzennego i ożywienia 
gospodarczego. Celem rewitalizacji jest odwrócenie niekorzystnych 
tendencji na obszarach problemowych.
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8,1 mld zł (1 euro = 4,23 zł, kurs z 28 września br.). Warto 

również podkreślić, że już w perspektywie 2007–2013 pro-

jekty możliwe do realizacji w ramach „nierewitalizacyjnych” 

osi i działań nierzadko doskonale uzupełniały inwestycje 

służące ożywieniu i odnowie zdegradowanych obszarów.

Działania rewitalizacyjne, które zostały przewidziane w Na-

rodowych Strategicznych Ramach Odniesienia i  mogły 

uzyskać dofinansowanie ze środków programów operacyj-

nych na lata 2007–2013 obejmowały głównie odnowienie 

części starej, często zabytkowej zabudowy oraz humani-

zację osiedli budowanych z wielkiej płyty. Ich celem było 

także zachowanie walorów historycznych (w tym głównie 

urbanistycznych i  architektonicznych) oraz podkreślenie 

ich unikalności i kolorytu lokalnego. W NSRO zapisano, że 

„rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o  istotnym 

znaczeniu dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, 

Tabela 1. Umiejscowienie działań rewitalizacyjnych w RPO 2007–2013

Województwo Działania rewitalizacyjne w RPO Alokacja 

Dolnośląskie
Priorytet: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na 
terenie Dolnego Śląska („Miasta”)

107 160 013 EUR

Kujawsko-pomorskie
Oś priorytetowa: Wspieranie przemian w miastach 
i w obszarach wymagających odnowy

85 590 344 EUR

Lubelskie

Oś priorytetowa: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny 
inwestycyjne
Działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miejskich

56 000 470 EUR

Lubuskie
Priorytet: Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 
Działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
miejskich i wiejskich

23 800 441,72 EUR

Łódzkie Priorytet: Odnowa obszarów miejskich  100 638 091 EUR

Małopolskie
Priorytet: Krakowski Obszar Metropolitalny
Priorytet: Spójność wewnątrzregionalna 
Działanie: Rozwój miast

240 669 492 EUR

Mazowieckie Priorytet: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 150 182 726 EUR

Opolskie
Priorytet: Aktywizacja obszarów miejskich 
i zdegradowanych

34 171 585,04 EUR

Podkarpackie

Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 
Działanie: Rewitalizacja miast 
Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Działanie: Aktywizacja obszarów marginalizowanych 
gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez 
powódź

79 541 547 EUR

Podlaskie
Priorytet: Wzrost innowacyjności i wspieranie 
przedsiębiorczości w regionie

156 965 734 EUR

Pomorskie Priorytet: Funkcje miejskie i metropolitalne 163 295 176 EUR

Śląskie
Priorytet: Zrównoważony rozwój miast 
Działanie: Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

312 802 445 EUR

Świętokrzyskie

Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja 
małych miast 
Działanie: Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych 
ośrodków wzrostu
Działanie: Rewitalizacja małych miast

74 522 654 EUR

Warmińsko-mazurskie Priorytet: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 82 923 363 EUR

Wielkopolskie

Priorytet: Restrukturyzacja obszarów problemowych
Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich
Działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
poprzemysłowych i powojskowych

54 060 000 EUR

Zachodniopomorskie
Priorytet: Turystyka, kultura i rewitalizacja
Priorytet: Rozwój funkcji metropolitalnych

191 716 400 EUR

Źródło: opracowanie własne
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znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i gospodar-

czej, a  także miasta o wysokich walorach turystycznych. 

Procesom rewitalizacji powinny być poddane obszary 

miast dotkniętych problemami gospodarczymi i społeczny-

mi, które jednocześnie posiadają duże walory architekto-

niczne i urbanistyczne, będące elementami historycznego 

dziedzictwa, szczególnie narażone na bezpowrotne znisz-

czenie oraz tereny poprzemysłowe i powojskowe, dające 

się stosunkowo szybko przystosować do nowych funkcji 

miejskich.” Pozostawiono również możliwość prowadzenia 

inwestycji mających na celu rewitalizację budynków miesz-

kalnych, których lokatorzy stanowili grupę szczególnie za-

grożoną wykluczeniem społecznym, w  tym m.in. remonty 

i  modernizację istniejących wielorodzinnych zasobów 

mieszkaniowych oraz adaptację istniejących budynków na 

cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich 

dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.

Podkreślano, że interwencja funduszy strukturalnych ma 

na celu przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych 

obszarom poprzemysłowym i powojskowym poprzez m.in. 

odbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej i trans-

portowej oraz jej funkcjonalnej integracji, poprawę stanu 

środowiska przyrodniczego, w tym rekultywację odłogów 

poprzemysłowych, usuwanie zanieczyszczeń glebowych 

oraz ograniczanie zagrożeń, przywracanie terenów do 

stanu umożliwiającego ich nowe zagospodarowanie oraz 

modernizację i  remontowanie zasobów mieszkaniowych 

i  innych budynków przy jednoczesnej restrukturyzacji za-

sobów ludzkich w szczególności w dzielnicach dotkniętych 

zjawiskami patologii społecznej.

Zarządy województw, pełniące role instytucji zarządza-

jących regionalnymi programami operacyjnymi, w  duchu 

zapisów NSRO, stworzyły własne katalogi działań rewitali-

zacyjnych możliwych do wsparcia w RPO. Wśród nich zna-

lazły się np. inwestycje w  infrastrukturę wodno-ściekową, 

drogową, edukacyjną, turystyczną, sportową i  kulturalną, 

gospodarkę odpadami, modernizację i odbudowę publicz-

nych systemów ciepłowniczych, zaopatrzenie w  energię 

elektryczną, wzrost estetyki przestrzeni publicznej, syste-

my monitorowania bezpieczeństwa w  miejscach publicz-

nych, mieszkalnictwo. Dopuszczano również wyposażenie 

dróg i ulic w elementy infrastruktury obsługi transportu pu-

blicznego (np. zatoczki, podjazdy, zjazdy) oraz pasażerów 

(np. przystanki, wysepki), z  uwzględnieniem udogodnień 

dla osób niepełnosprawnych. Zakup taboru transportu pu-

blicznego, budowa zintegrowanego systemu zarządzania 

transportem publicznym, inwestycje w infrastrukturę służą-

cą świadczeniu usług transportu publicznego, także mogły 

być realizowane w  ramach działań rewitalizacyjnych. Po-

dobnie jak tworzenie systemów wpływających na popra-

wę jakości i  bezpieczeństwa systemu komunikacyjnego 

miast, w  tym m.in.: centralnego sterowania sygnalizacją, 

systemów monitorowania ruchu i bezpieczeństwa na klu-

czowych trasach, newralgicznych punktach miasta wraz 

z  informowaniem o  aktualnej sytuacji ruchowej, systemy 

dystrybucji i  identyfikacji biletów, systemów informacji dla 

podróżnych – w  tym systemów on-line, systemów moni-

torowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, 

stacjach, węzłach przesiadkowych, parkingach, w  tabo-

Anna Kucharczyk 

Politolog, specjalista ds. funduszy europejskich. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej 

im. J. Kochanowskiego w Kielcach oraz Niepublicznego Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Kielcach i Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 2004–2006 pracownik Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanym Progra-

mem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w województwie świętokrzy-

skim: Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki 

w Kielcach (monitoring, kontrola projektów, weryfikacja wniosków o płatność). Obecnie 

kierownik Oddziału Zarządzania RPO: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Mar-

szałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (programowanie oraz zarzą-

dzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2007–2013, a także Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Święto-

krzyskiego na lata 2014–2020). Członek zespołu ds. opracowania aktualizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Redaktor naczelna regionalne-

go biuletynu informacyjnego Świętokrzyski Kompas Unijny.

Rewitalizacja – główne akcenty 
w latach 2007–2013

 przywracanie walorów użyteczności pub-

licznej i gospodarczej terenom zdegrad-

owanym, włączając w to rozwój obszarów 

poprzemysłowych i powojskowych,

 zagospodarowanie centrów miast oraz zde-

gradowanych dzielnic,

 rozwój infrastruktury lokalnej, tworzącej 

warunki do zwiększania atrakcyjności in-

westycyjnej zdegradowanych obszarów miast 

i dzielnic miast,

 odnowa substancji mieszkaniowej. 
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rze – oraz miejsc organizacji imprez masowych, renowa-

cja i  wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej, 

szczególnie służące podniesieniu atrakcyjności miast dla 

ruchu turystycznego, budowa nowych lub modernizacja 

istniejących dworców autobusowych, zajezdni, przystan-

ków czy parkingów dla taboru itp. Ww. działania, których 

nie sposób było wymienić jednym tchem, tak szeroki two-

rzyły katalog, musiały wynikać z kompleksowych planów 

rozwoju miast i/lub programów rewitalizacji. 

Ogromna paleta dopuszczonych do dofinansowania 

w okresie 2007–2013 działań rewitalizacyjnych otwierała 

drogę do realizacji wielu wartościowych projektów. Minio-

ny okres pokazał jednak, że nie zawsze właściwie rozu-

miano, czym jest rewitalizacja i  jak należy ją realizować 

w celu osiągnięcia pozytywnych i długofalowych efektów 

społecznych i  gospodarczych. Projekty rewitalizacyjne 

często cechowała fragmentaryczność działań (brak kom-

pleksowości). Realizowano inwestycje odnowy budynków 

i przestrzeni miejskich (ulice rynki, skwery, parki), ale bene-

ficjenci rzadko włączali w swoje projekty działania związa-

ne z aktywizacją społeczną. Przykładowo gminy, przygo-

towując i wdrażając programy rewitalizacji, koncentrowały 

się zazwyczaj jedynie na informowaniu o planach i efek-

tach swoich działań, nie wykorzystując możliwości, jakie 

dają np. konsultacje społeczne, stąd projekty te cechowała 

niska skuteczność wobec grup wykluczonych. 

Na ostateczne rezultaty działań rewitalizacyjnych prowa-

dzonych w latach 2007–2013 należy jeszcze poczekać, nie 

wszystkie bowiem inwestycje zostały już ukończone, a jak 

wiadomo efekty społeczne i gospodarcze można zwery-

fikować często dopiero po dłuższym okresie. Dostępne 

obecnie informacje pozwalają jednak wysnuć pierwsze 

wnioski dla perspektywy 2014–2020. Przede wszystkim 

jest to konieczność zwiększenia koordynacji i  spójności 

projektów rewitalizacyjnych. Preferencje należą się więc 

inicjatywom zakładającym zintegrowane podejście. Po-

nadto akcent musi zostać przesunięty w kierunku kwestii 

gospodarczych i  zagadnień społecznych w  rewitalizacji. 

Procesy odnowy zdegradowanych terenów należy kon-

centrować w pierwszej kolejności na najważniejszych ob-

szarach problemowych, a projekty rewitalizacyjne powinny 

nieść szersze możliwości w zakresie montażu finansowe-

go (tj. np. włączenie finansowania zwrotnego i formuły part-

nerstwa publiczno-prywatnego).

Mimo pewnych niedoskonałości cechujących pierwotnie 

przyjmowane przez niektórych beneficjentów RPO zało-

żenia dotyczące rewitalizacji, w  ramach pierwszej edycji 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013 

zostało zrealizowanych wiele projektów, które przyczyniły 

się do wzrostu atrakcyjności miast i miasteczek w poszcze-

gólnych regionach oraz odnowy zaniedbanych obszarów 

tracących swoje funkcje gospodarcze i społeczne. Niektó-

rzy beneficjenci zastosowali bowiem bardzo nowoczesne, 

jak na tamten okres, podejście i  uzupełniali odnowioną 

infrastrukturę różnymi działaniami „miękkimi”, wychodząc 

naprzeciw wyzwaniom kolejnego okresu programowania. 

Przykładem dobrych praktyk są tu niewątpliwie projekty 

zrealizowane na terenie gminy  i miasta Chęciny, na które 

pozyskano dofinansowanie z  funduszy Unii Europejskiej, 

zarówno z działań typowo rewitalizacyjnych, jak i  innych 

komplementarnie realizujących założenia odnowy i akty-

wizacji serca gminy. 

Dobre praktyki z realizacji 
projektów dofinansowanych 
środkami Unii Europejskiej 
perspektywy finansowej  
2007–2013 na przykładzie 
gminy i miasta Chęciny

O gminie i mieście Chęciny słów kilka…

Gmina i miasto Chęciny położona jest w centralnej części 

województwa świętokrzyskiego,  w  odległości kilkunastu 

kilometrów na południowy zachód od Kielc. Powierzchnia 

gminy to 127,57 km2 (5,7% pow. powiatu kieleckiego), a licz-

ba mieszkańców wynosi 14 917 osób. Największy potencjał 

gminy stanowi historia, zabytki, a  także dziedzictwo natu-

ralne: Kielecko-Chęciński Park Krajobrazowy, geologia, dwa 

zbiorniki wodne, rzeki: Czarna i Biała Nida. Niewątpliwym 

atutem jest również lokalizacja i dostępność komunikacyjna 

(S7, linia kolejowa). Gmina doskonale wykorzystuje swoje 

mocne strony. Niektóre jej symbole, jak np. chęciński za-

mek, są znane i szeroko rozpoznawalne, dlatego też inwe-

stowanie w  dobrze kojarzoną już markę może przynieść 

znakomite efekty ekonomiczne dla ww. obszaru.

Dynamiczny rozwój gospodarczy, spowodowany również 

wielomilionowym wsparciem unijnym, oraz bogactwo wa-

lorów przyrodniczych i historycznych stawiają gminę i mia-

sto Chęciny w czołówce najatrakcyjniejszych gmin woje-

wództwa świętokrzyskiego, zarówno jako lidera w rozwoju 

turystyki, jak i miejsca do mieszkania, odpoczywania oraz 

inwestowania.

Działania rewitalizacyjne prowadzone w latach 2007–2013 musiały wynikać  z kompleksowych planów 

rozwoju miast i/lub programów rewitalizacji. Ww. podejście jest również obecne w odniesieniu do działań 

rewitalizacyjnych planowanych do wsparcia w ramach polityki spójności UE 2014–2020. Wszystkie projekty 

rewitalizacyjne będą bowiem wynikać z lokalnych planów/programów rewitalizacji.
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Co udało się zrealizować przy wsparciu 
środków Unii Europejskiej…
Chęciny w sposób ambitny i odważny sięgnęły po środki 

z programów unijnych w okresie programowania Unii Euro-

pejskiej 2007–2013. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło 

nie tylko na podniesienie atrakcyjności biedniejszych tere-

nów ziemi chęcińskiej, ale umożliwiło również rozbudowę 

infrastruktury oraz powstanie całkiem nowych obiektów 

służących społeczności lokalnej. Dotacje unijne stały się 

nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim motorem roz-

woju gminnej gospodarki. 

W okresie programowania UE 2007–2013 na terenie gminy  

i miasta Chęciny realizowane były projekty współfinanso-

wane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) – 11 inwestycji, 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 19 pro-

jektów oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO 

KL) – 6 projektów.

Powiązane ze sobą projekty infrastrukturalne, które uzy-

skały dofinansowanie ze środków Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2007–2013 to:

1. Rozbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków 

w  Radkowicach oraz budowa kanalizacji w  Lipowicy, 

Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny.

2. Budowa nowoczesnego i  funkcjonalnego kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzy-

szącą w Chęcinach.

3. Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum 

Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikato-

wych walorów historycznych i kulturowych miasta.

4. Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytko-

wego budynku, tzw. Niemczówki w Chęcinach poprzez 

utworzenie kompleksowego centrum informacji tury-

stycznej i historycznej.

5. Wymiana kotłowni i instalacji c.o. na system olejowy – 

SP Łukowa (gm. Chęciny).

6. Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymi-

ana instalacji c.o. w  budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Chęcinach.

7. E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Infor-

matycznej JST.

8. E-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Prze-

strzennej Województwa Świętokrzyskiego.

9. Modernizacja infrastruktury drogowej i  parkingu 

w  Chęcinach odciążająca ruch kołowy w  centrum 

miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, 

Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska).

10. Kampania promocyjna Historia Państwa Polskiego na 

przykładzie dziejów Zamku Królewskiego w  Chęci-

nach – wielkie inscenizacje, czyli bezcenne lekcje hi-

storii na żywo.

11. Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem 

mocy ziemi świętokrzyskiej – kompleksowe zagospo-

darowanie Wzgórza Zamkowego i  organizacja po-

nadregionalnego wydarzenia Oblężenie chęcińskiej 

warowni. 

Ponadto komplementarnie udało się pozyskać gminie 

środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013:

Z kart historii

Powstanie Chęcin wiązało się z wy-

budowaniem na przełomie XIII/

XIV w. obronnego zamku. U  jego 

podnóża założono osadę targową, 

którą nazwano Nowymi Chęcina-

mi w  odróżnieniu od dawnej wsi 

zwanej odtąd Starymi Chęcinami 

(dzisiejsze Starochęciny). Prawa 

miejskie Chęciny otrzymały praw-

dopodobnie za panowania Włady-

sława Łokietka (przed 1325 r.). Było 

to królewskie miasto często od-

wiedzane przez władców. Chęciny 

stały się również stolicą rozległego 

powiatu i starostwem grodowym. 

Już od XIV w. Chęciny były waż-

nym ośrodkiem gospodarczym 

dzięki występującym w  okolicy 

złożom cennych kruszców: ołowiu, 

srebra, miedzi. Od II połowy XVI w., 

kiedy to ww. złoża zaczęły się po-

woli wyczerpywać, większy nacisk 

położono na rozwój miejscowego 

górnictwa marmurowego (słynne 

marmury chęcińskie), które także 

przyniosło miastu sławę w  kraju 

i  za granicą. Szczyt rozkwitu chę-

cińskiego kamieniarstwa przypadł 

na XVII w.

Chęciny należały wówczas do 

największych miast województwa 

sandomierskiego i  liczyły pra-

wie trzy tysiące ludności. Wśród 

mieszkańców żyli tu obok Pola-

ków także: Włosi, Niemcy, Szkoci, 

Żydzi. W  połowie tego stulecia 

było w Chęcinach 386 domów.

Miasto bardzo ucierpiało w wyniku 

zniszczeń dokonanych przez ro-

koszan Zebrzydowskiego (1607 r.) 

oraz podczas potopu szwedzkiego. 

W  XVIII w., po kolejnym najeździe 

szwedzkim, w  1707 r. zdewasto-

wano zamek, który już nigdy nie 

podźwignął się z  upadku. Staro-

stowie przenieśli się więc do pa-

łacyku w  Podzamczu Chęcińskim. 

Rozbiory przypieczętowały upadek 

Chęcin. W  okresie zaborów zosta-

ły one pozbawione rangi ośrodka 

administracyjnego na korzyść Kielc. 

Podczas II wojny światowej Chęciny 

już 4 września zostały zajęte przez 

wojska niemieckie po potyczce pod 

Podzamczem. Miasto wyzwoliły 

wojska sowieckie 14 stycznia 1945r. 

Po II wojnie światowej Chęciny 

podjęły się zorganizowania na 

nowo życia społeczno-gospodar-

czego. Obecnie są jednym z cie-

kawszych miejsc turystycznych 

Kielecczyzny.

Na podstawie R. Nadgowski,  

Spacerkiem po Chęcinach,  

Kielce 2000.
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1. Odbudowa ciągu spacerowo-pieszego „Ścieżka Mnicha” 

oraz utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej.

2. Budowa sieci wodociągowej w  miejscowości Skiby 

oraz budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowości 

Chęciny, ul. Radkowska.

3. Rozbudowa i  przebudowa budynku OSP Łukowa na 

świetlicę wiejską wraz z  zagospodarowaniem przyle-

głego terenu.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w  Chęcinach na ul. 

Radkowskiej, przedłużeniu na ul. 14 Stycznia i na tere-

nach przyległych.

5. Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świe-

tlicę wiejską oraz remizę OSP w Wolicy (gm. Chęciny).

6. Remont połączony z modernizacją pomieszczeń na po-

trzeby świetlicy wiejskiej w Siedlcach oraz zakup nie-

zbędnego wyposażenia.

7. Promocja gminy Chęciny poprzez realizację i wydanie 

filmu przedstawiającego walory turystyczne i historycz-

ne obszaru.

8. Żywa lekcja z  kart historii Chęcin, czyli wielka rekon-

strukcja wydarzeń z 2 czerwca 1944 r.

9. Wszystko co najpiękniejsze, czyli zestaw materiałów 

promocyjnych gminy Chęciny.

10. Tajemnice gminy Chęciny za jednym kliknięciem – wir-

tualny przewodnik dla turystów.

11. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolmin, 

gm. Chęciny.

12. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Staro-

chęciny i Podpolichno-Polichno, gmina Chęciny.

13. Budowa oświetlenia ulicznego łączącego miejscowo-

ści Korzecko i Polichno w gminie Chęciny.

14. Budowa oświetlenia ulicznego w  miejscowości Mie-

dzianka, gm. Chęciny.

15. Kultura ludowa identyfikacją regionu – wyposażenie 

Koła Gospodyń Wiejskich „Lipowiczanie” w regionalne 

stroje ludowe i wydanie folderu promocyjnego.

16. Realizacja 22 filmów promujących gminę i miasto Chę-

ciny oraz zakup aparatu fotograficznego.

17. Modernizacja boiska sportowego w  Łukowej, zakup 

strojów sportowych dla członków klubów sportowych 

z terenu gminy Chęciny oraz organizacja turnieju piłki 

nożnej.

18. Budowa sieci wodociągowej w  gminie Chęciny, miej-

scowości: Polichno, Skiby, Ostrów oraz Wolica (ul. Sło-

neczna, 26 Maja) i Chęciny (ul. Zelejowa).

19. Budowa sieci wodociągowej w  miejscowości Mosty, 

gm. Chęciny.

Co więcej, dzięki funduszom z  Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007–2013 zrealizowano w  Chęcinach 

działania miękkie, takie jak:

1. Nauka języka angielskiego szansą na lepszą przy-

szłość.

2. Nadal potrzebni – lepsze kwalifikacje mieszkańców 

gminy Chęciny.

3. Tańcem i mieczem, czyli nowe, oryginalne kwalifikacje 

Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej.

4. Gmina Chęciny historycznym miejscem ziemi święto-

krzyskiej, czyli bezcenne lekcje historii.

5. Przedszkolaki – dzieci na czasie.

6. Dobry start w przyszłość – edukacja wczesnoszkolna 

w gminie Chęciny.

Realizacja projektów współfinansowanych z  funduszy 

Unii Europejskiej pozwoliła uzyskać wymierne pozytywne 

efekty, w  tym między innymi kompleksową rewitalizację 

wybranych obszarów gminy i miasta Chęciny, w zakresie 

zarówno gospodarczym, jak i  społecznym, uzupełnie-

nie powstałej i odnowionej infrastruktury ciekawą treścią, 

aktywizację mieszkańców. Dlatego też ww. projekty zna-

komicie wpisały się w programowanie działań rewitaliza-

cyjnych na perspektywę 2014–2020 i  są przykładem jak 

najlepszych praktyk w tym zakresie. Zostało to dostrzeżo-

ne również przez Komisję Europejską. Jej przedstawiciele 

kilkukrotnie odwiedzali Chęciny, aby z bliska przyjrzeć się 

efektom osiągniętym dzięki sprawnie i efektywnie wydat-

kowanym funduszom UE.

Projekty gminy i miasta Chęciny zostały zrealizowane w la-

tach 2007–2014 za łączną kwotę dofinansowania z EFRR 

w ramach RPOWŚ – 25 191 224,83 PLN, z EFS w ramach 

PO KL –1 346 786,80 PLN oraz z EFRROW w ramach PROW 

– 6 183 950,00 PLN. Już dziś można stwierdzić, że środ-

ki te zostały dobrze wydatkowane, co przełożyło się na 

wzrost wskaźników makroekonomicznych. Z  roku na rok 

poprawia się sytuacja miejscowego rynku pracy, co za-

owocowało zmniejszająca się liczbą osób bezrobotnych 

w gminie. Według statystyk Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Kielcach w stosunku do roku 2006 (a więc roku poprze-

dzającego uruchomienie programów operacyjnych, w tym 

ROPWŚ 2007–2013) odsetek niepracujących zmniejszył 

się niemalże o połowę! W ostatnich latach zaobserwowano 

również wzrost dochodów z turystyki. Przykładowo liczba 

Środki pozyskane w perspektywie 
finansowej UE 2007–2013 w kwocie  

wynoszącej prawie 33 mln PLN pozwoliły 
na dofinansowanie realizacji 36 projektów, 

które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój 
gminy i miasta Chęciny, wzmacniając pozycję 

konkurencyjną samorządu nie tylko wobec 
świętokrzyskich, ale również pozostałych 

polskich jednostek samorządu terytorialnego.
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zwiedzających zrewitalizowany chęciński zamek w pierw-

szych miesiącach po jego ponownym otwarciu wyniosła 

148 tysięcy. Dla porównania tuż przed realizacją inwestycji, 

w okresie od kwietnia do końca września roku 2012 zamek 

zwiedziło 112 tysięcy turystów. Kolejnym przykładem efek-

tywności projektów realizowanych przez gminę i miasto 

Chęciny może być również odnowiona Niemczówka, ale 

o tym w dalszej części niniejszego raportu. W tym miejscu 

należy jedynie podkreślić, iż gmina i miasto Chęciny, dzięki 

efektywnemu wykorzystaniu funduszy UE, zaczęła zdecy-

dowanie wyróżniać się na tle swoich sąsiadów i  stanowi 

przykład pozytywnych, dynamicznych zmian. 

Inwestycje i inicjatywy 
podejmowane przez 
gminę i miasto Chęciny 
w okresie programowania 
UE 2007–2013 w kontekście 
ożywienia gospodarczego 
i przestrzennego

Po pierwsze rewitalizacja centrum 
– odzyskujemy dawny średniowieczny 
blask…
Władze gminy i miasta Chęciny skutecznie ubiegały się 

o  środki dostępne dla jednostek samorządu terytorial-

nego w  ramach RPOWŚ 2007–2013, realizując działania 

dotyczące, m.in. rewitalizacji. Flagowym projektem w  tym 

obszarze stał się projekt, pn. Kompleksowa rewitalizacja 

historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudo-

wę i promocję unikatowych walorów historycznych i kul-

turowych miasta, współfinansowany w ramach Osi Priory-

tetowej 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja 

małych miast, Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast. 

Projekt był realizowany w latach 2007–2014 (realizacja rze-

czowa to lata 2012–2014), przy współfinansowaniu z EFRR 

w wysokości 5 462 958,61 PLN (koszty całkowite inwestycji 

wyniosły 10 812 386,20 PLN).

Potrzeba rewitalizacji wskazanego w  projekcie obszaru 

była ogromna, ponieważ stanowił on ścisłe centrum życia 

społecznego, publicznego i gospodarczego miasta Chęci-

ny oraz całej gminy. Jednak rynki w Chęcinach, wraz z łą-

czącą je ulicą Łokietka, pełniły jedynie funkcję lokalnego 

węzła komunikacyjnego i umożliwiały przejazd w kierunku 

Kielc i Małogoszcza. Brak było całkowicie warunków prze-

strzennych i przyjaznej małej architektury dla zatrzymania 

się i spędzenia czasu w centrum miasta.

Układ przestrzenny i  komunikacyjny funkcjonujący w  ra-

mach Rynku Górnego (Plac 2 Czerwca) był nieprzyjazny 

dla lokalnego ruchu pieszego i turystycznego. Funkcjono-

wanie ruchu kołowego na Rynku Górnym, które odbywało 

się w sposób równorzędny z  ruchem pieszym, stworzyło 

bariery uniemożliwiające swobodne przemieszczanie się 

i bezpieczny dostęp, zarówno mieszkańców, jak i turystów, 

do poszczególnych części placu. Dlatego też ruch pieszy 

koncentrował się jedynie w  obszarach chodników przy 

pierzejach Rynku. Trudny i niebezpieczny był również do-

stęp do położonego centralnie na Rynku Górnym trawnika, 

ponieważ ta część placu otoczona była z  każdej strony 

ruchliwymi ulicami. Lokalna infrastruktura techniczna i spo-

łeczna w ramach Rynku Górnego była w złym stanie tech-

nicznym i wymagała kompleksowych działań rewitalizacyj-

nych (znaczne ubytki nawierzchni asfaltowej i chodników, 

bardzo zły stan sieci wodno-kanalizacyjnej, brak czytel-

nego oznakowania turystycznego, nieliczna i  chaotyczna 

mała infrastruktura, brak miejsc do krótkiego odpoczynku, 

burząca estetykę przestrzeni publicznej plątanina napo-

wietrznych linii energetycznych i telefonicznych, brak tablic 

informacyjno-turystycznych, stylowego oświetlenia Rynku 

itd.). Analogiczna sytuacja miała miejsce w ramach Rynku 

Dolnego i ul. Łokietka.

Ulica im. Władysława Łokietka była drogą jednokierunko-

wą, prowadzącą od Rynku Górnego na Rynek Dolny. Po-

siadała nawierzchnię asfaltową w  nie najlepszym stanie 

technicznym (lokalne nierówności i  koleiny). Z  obu stron 

ulicy występowały wąskie chodniki, z  licznymi ubytkami 

i  nierównościami. Nachylenie terenu w  kierunku Rynku 

Dolnego oraz niedrożność lokalnej kanalizacji burzowej 

powodowały, że po intensywnych opadach, duże ilości 

wody spływały ulicą w kierunku Rynku Dolnego powodu-

jąc lokalne podtopienia i zawilgocenia.

Ulica Łokietka wymagała kompleksowych nakładów in-

westycyjnych (przebudowa nawierzchni na kostkę, kana-

lizacja burzowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej, mo-

dernizacja sieci wodociągowej itd.) celem przekształcenia 

jej w przyjazny dla turystów i mieszkańców pieszy łącznik 

(długość około 186,5 m) między Rynkiem Górnym a Ryn-

kiem Dolnym. 

Rynek Dolny (plac Stefana Żeromskiego), pomimo silnie 

ukształtowanej funkcji komunikacyjnej (tzw. przejazd tran-

zytowy pojazdów w  kierunku Kielce i  Małogoszcza), nie 

miał wyznaczonych miejsc postojowych, co w konsekwen-

cji skutkowało parkowaniem pojazdów na Rynku Górnym, 

tj. na placu 2 Czerwca, oraz w ramach pobliskich uliczek. 

Taka sytuacja powodowała poważne utrudnienia komuni-

kacyjne w centrum Chęcin. Dodatkowo brak było na Rynku 

Dolnym obszarów uporządkowanej zieleni miejskiej oraz 

małej architektury, co powodowało, że zatrzymanie się 

i  odpoczynek w  rejonie Rynku Dolnego był dla licznych 

turystów i  innych osób przyjezdnych całkowicie nieatrak-

cyjny. Zniszczona lokalna infrastruktura techniczna (nie-

równe, pełne ubytków nawierzchnie chodników), a  także 

niewielka, zaniedbana i  chaotyczna zieleń miejska, brak 

ławeczek, alejek spacerowych i tablic informacyjnych po-

wodowały, że miejsce to całkowicie straciło swoje walory 

historyczne i turystyczne.

Aby wykorzystać potencjał drzemiący w  centrum Chęcin 

i otworzyć ww. obszar dla turystów oraz mieszkańców, zapla-
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Jak zmieniło się centrum Chęcin?

nowano szereg prac, które zmieniły wygląd i charakter tego 

miejsca. Zanim jednak przystąpiono do założonych w projek-

cie działań rewitalizacyjnych na Rynku Górnym w Chęcinach 

przeprowadzono badania archeologiczne. Wyniki ww. prac, 

jak również uzgodnienia ze Świętokrzyskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Kielcach, umożliwiły realizację 

inwestycji w obszarze Rynku Górnego, Rynku Dolnego oraz 

ulicy Łokietka łączącej wskazane rynki. 

Uzgodnienia z konserwatorem były konieczne, ponieważ 

podczas prac rewitalizacyjnych na Górnym Rynku, natra-

fiono na pozostałości chałupy z końca XV wieku. Sposób 

ułożenia belek świadczy o  tym, że budynek został zbu-

dowany techniką ramowo-szkieletową, która trafiła do 

Polski z Niemiec w XIII wieku. Tak zaawansowany sposób 

budownictwa charakteryzował duże miasta, a Królewskie 

Chęciny w  tamtym okresie niczym nie odbiegały od ów-

czesnych wielkich aglomeracji. W  chałupie z  XV wieku 

najprawdopodobniej mieszkał szewc. Odkopane zostały 

piwnice chałup, w których archeolodzy odnaleźli buty śre-

dniowieczne, kilkadziesiąt fragmentów skór, a nawet jajka, 

orzechy, drewniane miski, drewniane mieczyki – zabawki, 

kosz gospodarczy, ceramikę, szkielet psa, szczura i żuka. 

Zawalisko wytworzyło specyficzny mikroklimat, dzięki któ-

remu wszystko to, co znajdowało się w piwnicy zachowało 

się w bardzo dobrym stanie.  

Dzięki realizacji projektu estetyka i  funkcjonalność cen-

trum Chęcin zmieniła się diametralnie. Przebudowano 

i  schowano pod powierzchnię gruntu blokującą rozwój 

architektoniczny miasta i psującą estetykę przestrzeni pu-

blicznej centrum sieć i plątaninę napowietrznych linii i sieci 
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elektrycznych, energetycznych i  telefo-

nicznych. Przebudowano także istniejącą 

sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć wo-

dociągów i  kanalizacji sanitarnej. Przed 

rewitalizacją awarie wodociągów i  kana-

lizacji były dużym utrudnieniem. Opady 

deszczu nierzadko powodowały liczne 

podtopienia okolicznych posesji. Nowa 

kanalizacja deszczowa i  zbiorniki pod 

Górnym Rynkiem zbierające deszczówkę 

rozwiązały ten problem. Przeprowadzo-

ne w tym zakresie ww. prace podziemne 

zostały subtelnie zaakcentowane przez 

nowe klapy ozdobione herbem miasta, 

które zainstalowano tak, aby wieże herbu 

wskazywały zamek górujący nad Chę-

cinami. Takich akcentów wskazujących 

na to, że koncepcja rewitalizacji centrum 

została dogłębnie przemyślana i  że nie 

zapomniano o najdrobniejszych detalach, 

jest więcej. Przykładowo, na Rynku Gór-

nym i ul. Łokietka ułożono nawierzchnię 

brukową oraz zamontowano stylowe la-

tarnie i  punkty oświetleniowe. Drewnia-

ne latarnie nawiązują do latarni ulicznych 

odpalanych ręcznie, które wykonano 

w  ramach projektu na podstawie jednej 

z dawnych rycin. 

Ponadto wprowadzono zmianę organi-

zacji ruchu (wyznaczono strefę pieszą), 

zrekonstruowano dawną, zlokalizowaną 

w tym miejscu studnię oraz kamienne sie-

dzisko, wybudowano fontannę oraz rożne 

elementy małej architektury, np. ławeczki, 

zaprojektowano i  wykonano strefy zie-

leni oraz stylowe tablice informacyjne. 

Wokół Rynku Górnego ograniczono rów-

nież ruch kołowy. Na ulicach wiodących 

do ww. Rynku wprowadzono stopniowe 

ograniczanie dojazdu poprzez zastoso-

wanie ograniczenia prędkości i  zakazu 

wyprzedzania. Natomiast na odcinkach 

ulic, które już bezpośrednio dochodziły 

do Rynku Głównego, ograniczono wjazd 

z dopuszczeniem dojazdu dla pojazdów 

zabezpieczenia przeciwpożarowego, ka-

retek sanitarnych, śmieciarek, pojazdów 

technicznych, pojazdów zaopatrzenia 

miasta oraz pojazdów, których właścicie-

le otrzymali zgodę władz miasta Chęciny. 

Dodatkowo zaprojektowano postój tak-

sówek wzdłuż zachodniej pierzei Rynku 

Głównego. Obecnie ruch wokół płyty 

Rynku odbywa się po powierzchni wyzna-

czonej kolorystyką i  rodzajem materiału. 

Natomiast ruch pieszych, zgodnie z kon-
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cepcją otworzenia tej przestrzeni dla ludzi, jest możliwy po 

całej płycie.

Na Rynku Dolnym (placu Stefana Żeromskiego), który daw-

niej był placem, gdzie handlowano bydłem, również od-

nowiono nawierzchnię brukową oraz zainstalowano tzw. 

elementy małej architektury, a ponadto wyznaczono przy-

stanek dla komunikacji zbiorowej (ww. przystanek autobu-

sowy i  ławki znajdujące się na Rynku Dolnym nawiązują 

swą stylistyką do stylowych latarni), utworzono 41 miejsc 

postojowych oraz umieszczono tablice informacyjne dla tu-

rystów. Parking w tym miejscu był bardzo potrzebny, ponie-

waż na Rynku Górnym miejsc do parkowania jest niewiele. 

Zaprojektowano również pętlę do zawracania dla busów 

i autobusów oraz 3 miejsca postojowe dla tego typu pojaz-

dów. Rynek Dolny ma więc być buforem dla komunikacji 

kołowej i tym samym ograniczyć przejazd przypadkowych 

samochodów w  kierunku Rynku Górnego ulicą Staszica. 

Złagodzeniem technicznego charakteru placu jest wpro-

wadzenie na jego płytę 4 wysp dostępnych jedynie dla 

pieszych z wkomponowanymi elementami zieleni niskiej. 

Podczas realizacji projektu nie zapomniano również o ele-

mentach mających swoje odniesienie w  historii miasta. 

Jednym z nich stała się laska sądownicza, którą jako ele-

ment małej architektury w postaci rzeźby ( jedynej w regio-

nie), zlokalizowano na południowej pierzei Rynku Górne-

go. Kolejny taki element to studnia z  ukrytym skarbem 

Królowej Bony. Wzdłuż pierzei południowej rozstawionych 

zostało 11 dysz wodnych, z których różnymi wysokościami, 

przy podświetlaniu kolorowymi światłami wypływa woda. 

Wywołane hasło skarbu może być atrakcją turystyczną 

i jednym z celów odwiedzenia miasta.

Ważnym elementem projektu była również rozbudowa 

i unowocześnienie systemu monitoringu w centrum oraz 

iluminacja świetlna: studni i siedziska (oświetlenie z we-

wnątrz zadaszenia studni oraz poprzez lampy montowa-

ne w posadzce od strony wnętrza Rynku), a także poideł-

ka znajdującego się na drodze prowadzącej do kościoła 

parafialnego i  dalej ruin zamku chęcińskiego. Ukierun-

kowane oświetlenie zainstalowano również w posadzce 

rynku, a  także zastosowano podświetlenie basenu fon-

tanny i jej elementów rzeźbiarskich znajdujących się po-

nad lustrem wody.

Partycypacja społeczna drogą do coraz 
lepszych rozwiązań rewitalizacyjnych…
Nie zapomniano również o  tym, jak ważna jest partycy-

pacja społeczna w projektach rewitalizacyjnych. Podczas 

realizacji działań rewitalizacyjnych przeprowadzono kon-

sultacje z  mieszkańcami, którzy zgłaszali swoje pomysły 

odnośnie przyszłych funkcji i  wyglądu centrum miasta. 

Zgłaszane uwagi były analizowane, co zaowocowało, m.in. 

zmianami w pierwotnej koncepcji rewitalizacji ww. obsza-

ru. Jako przykład można tu przytoczyć fakt, iż początkowo 

planowano Rynek Górny całkowicie zamknąć dla ruchu sa-

mochodowego. Po uwagach mieszkańców zdecydowano 

się jednak na umożliwienie przejazdów z ul. Długiej w ul. 

Małogoską oraz z ul. Staszica w ul. Jędrzejowską. Ponadto, 

jak już wcześniej wspomniano, plac budowy musieli prze-

badać archeolodzy, ponieważ podczas robót natrafiono 

na pozostałości średniowiecznych domostw. W  związku 

z  powyższym realizacja inwestycji opóźniła się niemalże 

o  rok. Okazało się to jednak nawet korzystne, ponieważ 

mieszkańcy zyskali dodatkowy czas na uzasadnienie swo-

ich propozycji odnośnie modyfikacji pierwotnie przyjętej 

koncepcji rewitalizacji. Pierwotnie zakładała ona pojawie-

nie się w centrum płyty pozbawionej drzew, co argumento-

wano historią tego miejsca: plac w Chęcinach jest placem 

średniowiecznym więc drzew na nim być nie powinno. 

Jednak mieszkańcy po prostu chcieli zieleni w  centrum. 

Tak też się stało i po wyrażeniu zgody przez konserwato-

ra zabytków, drzewa pozostały. Kolejną modyfikacją było 

wybudowanie schodów zamiast nachylonego ku lokalom 

usługowym chodnika (zgodnie z projektem i  zaleceniami 

konserwatora powierzchnia górnego rynku była płaską po-

wierzchnią). Ta zmiana została podyktowana praktycznymi 

względami, gdy okazało się, iż podczas zimy, oblodzona, 

pochyła tafla chodnika uniemożliwia ludziom bezpieczne 

przemieszczanie się. Władze gminy zawnioskowały więc 

u konserwatora o zgodę na wykonanie zejść tarasowych 

przy pierzei wschodniej i zachodniej. Po jej uzyskaniu zej-

ścia tarasowe udało się wykonać jeszcze w  ramach pro-

jektu. Przy ww. zejściach wykonano także balustrady wy-

glądem nawiązujące do zamontowanych na Rynku latarni. 

Takie rozwiązanie ułatwiło poruszanie się pieszych, w tym 

szczególnie osób starszych, nie tylko latem, ale przede 

wszystkim zimą, kiedy jest ślisko. Naprzeciw potrzebom 

mieszkańców władze lokalne wyszły również podczas re-

alizacji części projektu dotyczącej rewitalizacji ulicy Łokiet-

ka. Jest ona otoczona z obu stron budynkami mieszkalny-

mi, więc zrezygnowano na niej z montowania klasycznych 

Replika XV-wiecznej laski sądowniczej,

symbolu władz, na której umieszczono twarz 

Jezusa, Judasza i czaszkę, została zainstalowa-

na tuż przed wejściem do chęcińskiego ratusza. 

Rzeźba wykonana przez Sławomira Micka znako-

micie nawiązuje do historii miasta, podkreślając 

jego historyczny, średniowieczny układ.
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latarni, a zaprojektowano i wykonano niskie, kamienne blo-

ki z lampami łagodnie oświetlającymi chodnik.

Co więcej, świetne rezultaty realizowanego projektu były 

bodźcem dla właścicieli kamienic znajdujących się przy 

Rynku, którzy zaczęli je odnawiać tak, aby wpasowały się 

w nową estetykę Chęcin. Dzięki temu doskonale wyeks-

ponowano walory rewitalizowanego obszaru, który stał 

się przyjazny dla wszystkich chcących tam odpoczywać, 

a także prowadzić działalność gospodarczą (w nowej infra-

strukturze pojawiły się, np. zejścia schodami terenowymi 

na poziom wejść do sklepów). Osiągnięto więc najważniej-

sze założenia rewitalizacji, tj. aktywizację społeczną i go-

spodarczą zdegradowanych obszarów. Rewitalizacja rynku 

była integralną częścią przemian miasteczka, które jest po-

łożone na szlaku turystycznym, a rewitalizowane rynki stały 

się starówką Chęcin. Kolejne projekty, realizowane przez 

gminę i miasto Chęciny, stały się doskonałym uzupełnie-

niem ww. działań.

Efekty realizacji projektu rewitalizacji centrum Chęcin 

z uznaniem przyjęli nie tylko mieszkańcy i  turyści. Projekt 

został również doceniony na arenie ogólnopolskiej, zna-

lazłszy się wśród dziesięciu Top Inwestycji Komunalnych 

Polski Wschodniej 2015. Powyższego wyboru dokonała 

Rada Konsultacyjna konkursu Top Inwestycje Komunalne 

Polski Wschodniej 2015 przy wsparciu redakcji portalu 

samorządowego oraz internautów. Głównymi kryteriami 

oceny projektów były: zakres inwestycji w odniesieniu do 

budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funk-

cjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społeczno-

ścią na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy 

oraz aktywne gospodarowanie majątkiem. W  konkursie 

wyróżniono więc projekty, które w  największym stopniu 

przyczyniły się do rozwoju gospodarki, podniosły atrak-

cyjność i  konkurencyjność regionu oraz poziom życia 

mieszkańców pięciu województw wschodniej części Polski 

(województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazur-

skiego, podkarpackiego i  świętokrzyskiego) w  ostatnich 

dziesięciu latach. 

Należy dodać, że to nie pierwsza nagroda przyznana za rewi-

talizację chęcińskich rynków. W piątej edycji konkursu na naj-

ładniejszą inwestycję 2014 r. w Świętokrzyskiem „Złoty Żuraw 

2014”, laureatem jednej z  najważniejszych nagród zostały 

chęcińskie rynki. To właśnie za ich rewitalizację przyznano 

„Złotego Żurawia” w kategorii obiekty zrewitalizowane. Rów-

nież w  konkursie na najlepszą architekturę województwa 

świętokrzyskiego minionego roku, ogłoszonym przez odział 

regionalny Stowarzyszenia Architektów Polskich, w katego-

rii przestrzeń publiczna, II miejsce za kompleksową rewitali-

zację historycznego centrum Chęcin otrzymali autorzy pro-

jektu z Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z o.o. oraz 

burmistrz i miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Rewitalizacja rynków była integralną częścią przemian 

Chęcin, a fakt, iż rynki zostały wyróżnione pośród dziesią-

tek innych inwestycji, zgłaszanych przez znacznie większe 

Polskie miasta ( jak: Lublin, Białystok, Suwałki czy Olsztyn) 

dowodzi, że obrany kierunek rozwoju przynosi bardzo po-

zytywne efekty, a gmina Chęciny jest już kojarzona z syno-

nimem dobrej jakości.

Komplementarnie w duchu 
średniowiecznym – Niemczówka  
i jej potencjał…
Rewitalizacja centrum Chęcin była zaledwie początkiem 

ambitnych planów odnowienia miasta i nadania poszcze-

gólnym jego obszarom nowych funkcji oraz przywróce-

nia im dawnej świetności. Kolejnym elementem ww. za-

mierzeń była realizacja projektu pn. Odnowa potencjału 

historyczno-kulturowego zabytkowego budynku, tzw. 

Niemczówki w Chęcinach poprzez utworzenie komplek-

sowego centrum informacji turystycznej i  historycznej, 

który doskonale wpisywał się w założenia NSRO dotyczą-

ce konieczności rewitalizacji obszarów będących elemen-

tami historycznego dziedzictwa, dodając komplementarne 

działania informacyjne i promocyjne wspierające budowa-

nie świadomości i wiedzy wśród mieszkańców oraz ludzi 

odwiedzających Chęciny, na temat historycznego dzie-

dzictwa tego miejsca. Projekt uzyskał dofinansowanie ze 

środków EFRR w ramach RPOWŚ 2007–2013, osi prioryte-

towej II. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego re-

gionu, działania 2.3. Promocja gospodarcza i  turystyczna 

regionu, w kwocie 1 286 174,12 PLN, co stanowiło niemalże 

połowę kosztów całkowitych realizacji projektu. Inwestycję 

zrealizowano w  2010 r. Jej przedmiotem była adaptacja 

zabytkowego budynku, tzw. Niemczówki na Centrum Infor-

macji Turystycznej i Historycznej. 

Kamienica Niemczówka to budynek w  stylu renesanso-

wym, wybudowany w XVI w. To obiekt murowany, parte-

rowy, podpiwniczony, z obszerną sienią przejazdową oraz 

poddaszem użytkowym w  stromym dachu o  konstrukcji 

Udział lokalnej społecznoŚci 
w projektowaniu działań rewitalizacyjnych 

umożliwił wypracowanie rozwiązań 
powodujących, iż odnowiona przestrzeń 
publiczna stała się bardziej funkcjonalna 

oraz przyjazna dla mieszkańców i turystów. 
Efekty projektu były inspiracją dla 
mieszkańców do podjęcia własnych 

działań zmierzających do poprawy estetyki 
przestrzeni publicznej. 
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 Niemczówka po remoncie
drewnianej. Został wybudowa-

ny w 1570 r. z przeznaczeniem 

na karczmę. 

Projekt polegał na odgruzowa-

niu, wyremontowaniu i  zago-

spodarowaniu części piwnicz-

nej, przekształceniu poddasza 

na pokoje noclegowe, odno-

wieniu elewacji oraz wymianie 

konstrukcji, poszycia dachowe-

go wraz z instalacjami elektrycz-

nymi i centralnego ogrzewania, 

a także wybudowaniu dodatko-

wego pomieszczenia, w którym 

umieszczono piec olejowy oraz 

zbiorniki na olej opałowy. Po-

nadto zagospodarowano dzie-

dziniec poprzez utworzenie 

w nim auli koncertowej, a także 

urządzono Centrum Informacji 

Turystycznej. Zmiana sposobu 

użytkowania budynku dotyczy-

ła adaptacji pomieszczeń na 

funkcje kompleksowej obsługi 

ruchu turystycznego, obejmu-

jącą: pomieszczenie informacji 

turystycznej (biura dla pracow-

ników, stanowiska komputero-

we z  dostępem do internetu, 

gabloty z  broszurami informa-

cyjnymi itd.), salę turystyczno-

-multimedialną (tzw. sala wielka, 

docelowo głównie dla grup 

zorganizowanych, prezentacja 

filmów i innych materiałów tury-

styczno-historycznych, gabloty 

wystawowe itp.), salę muzeal-

no-wystawową (m.in. gabloty 

z  zabytkowymi eksponatami, 

ekspozycje rotacyjne i okolicz-

nościowe), galerię artystyczną 

w  piwnicach Niemczówki (eks-

pozycje obrazów prezentują-

cych Chęciny i  okolice, dzieła 

lokalnej sztuki ludowej ekspo-

nowane punktowym podświe-

tleniem), minidziedziniec Niem-

czówki – miejsce prezentacji 

turystycznych w okresie letnim, 

trzy pokoje noclegowe na pod-

daszu – całkowicie bezpłatne, 

udostępniane przez gminę 

Chęciny gościom przybyłym na 

jej zaproszenie. 

Ze względu na zabytkowy cha-

rakter obiektu sale wystawo-
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we zachowały historyczny wystrój wnętrz. Szczegółowe 

uzgodnienia dotyczące elementów wyposażenia, podob-

nie jak to miało miejsce w przypadku rewitalizacji centrum 

Chęcin, zostały wykonane w porozumieniu ze Świętokrzy-

skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Kielcach. 

We wszystkich pomieszczeniach zapewniono wentylacje 

grawitacyjną, a obiekt dostosowano do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych.

Zaplanowano również budynek gospodarczy do usytu-

owania w nim pomieszczeń, które nie powinny być wpro-

wadzone do budynku zabytkowego ze względu na jego 

wartość historyczną, formę architektoniczną i  projekto-

waną funkcję, natomiast musiały zostać zaprojektowane 

dla doprowadzenia całego założenia do obowiązujących 

warunków technicznych. Tak więc w  budynku gospodar-

czym znalazła się kotłownia olejowa oraz magazyn oleju 

opalowego, śmietnik, pomieszczenia porządkowe miesz-

czące sprzęt do utrzymania porządku na terenie obiektu 

oraz sanitariaty ogólno dostępne, w tym inwalidzki, którego 

nie można było pomieścić w korpusie głównym. Zaprojek-

towanie sanitariatów zewnętrznych pozwoliło również na 

wykorzystywanie dziedzińca obiektu w okresie letnim jako 

miejsca organizowania imprez kulturalnych, takich jak np. 

koncerty na wolnym powietrzu.

Projekt doskonale wpisywał się w koncepcję rewitalizacji 

Chęcin, jak również stanowił uzupełnienie oferty turystycz-

nej miasta. Dzięki realizacji ww. inwestycji utworzono 3 

miejsca pracy, a  adaptacja zabytkowego budynku Niem-

czówki w Chęcinach w powiązaniu z inwestycjami w sferze 

infrastruktury, rekreacji oraz historyczno-kulturowej umożli-

wiła stworzenie bogatej oferty skierowanej do szerszego 

grona odbiorców. Dzięki temu zwiększyła się liczba tury-

stów, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost dochodów 

w sferze okołoturystycznej oraz jej rozwój. Wpłynęło to na 

lepszą sytuację miejscowej ludności i  zwiększyło zamoż-

ność gminy, także bezpośrednio poprzez większe wpływy 

do budżetu samorządowego. 

I jeszcze trochę promocji z historią 
na pierwszym planie…
Aby dopełnić rewitalizacyjne działania infrastrukturalne 

ciekawą treścią oraz uzupełnić ofertę turystyczną gmi-

ny i  miasta Chęciny, zdecydowano się na realizację ko-

lejnego projektu, pn. Kampania promocyjna „Historia 

Państwa Polskiego na przykładzie dziejów Zamku Kró-

lewskiego w  Chęcinach – wielkie inscenizacje, czyli 

bezcenne lekcje historii na żywo”. Został on dofinanso-

wany w kwocie 300 000 PLN (koszty całkowite wyniosły 

375 000 PLN) w ramach RPOWŚ 2007–2013, Oś prioryte-

towa II. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 

informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego 

regionu, działanie 2.3. Promocja gospodarcza i turystycz-

na regionu. Okres realizacji przedmiotowego projektu to 

lata 2011–2012. 

Objęty projektem obszar, w szczególności Wzgórze Zam-

kowe w Chęcinach, choć posiadało wspaniały potencjał, 

było jednym z najsłabiej wykorzystanych w regionie świę-

tokrzyskim zasobów turystycznych. W gminie Chęciny bra-

kowało działań informacyjno-promocyjnych, dlatego zde-

cydowano się aktywizować mieszkańców i zorganizować 

ponadregionalną kampanię promocyjną. Projekt obejmo-

wał następujące działania: 

Impreza promocyjna w 2011 r.: Okres świetności państwa 

polskiego, czyli symboliczny skarb królowej Bony – walki 

bractw rycerskich, gry i zabawy średniowieczne, teatr ulicz-

ny, pokaz średniowiecznego rzemiosła, tańce dworskie, 

poszukiwanie skarbu królowej Bony. Impreza promocyj-

na w 2012 r.: Od upadku do odrodzenia, czyli od potopu 

szwedzkiego do odzyskania niepodległości – szlachec-

kie waśnie, teatr ognia i  szpady, atak wojsk szwedzkich, 

itp. Imprezy zaplanowano na czerwiec, jako symboliczne 

otwarcie sezonu turystycznego w gminie i mieście Chęci-

ny, jednym z  bardziej interesujących miejsc dla turystów 

wypoczywających na ziemi świętokrzyskiej. 

Pierwsza impreza promocyjna zorganizowana w 2011 r. pod 

hasłem: Okres świetności państwa polskiego, czyli sym-

boliczny skarb królowej Bony miała formę zjazdu, pod-

czas którego zaprezentowane zostały szlacheckie waśnie, 

rycerskie pojedynki oraz tańce dworskie. Na początku 

wystąpił teatr uliczny zachęcający wszystkich do wzięcia 

udziału w zabawie na placu pod zamkiem, gdzie znajdowa-

ły się również stragany z kuchnią staropolską oraz warszta-

ty rzemieślnicze. Do królewskiego miasta Chęciny przybyli 

królewscy rycerze, którzy przedstawili inscenizacje nada-

nia aktów lokacyjnych wraz z  wręczeniem burmistrzowi 

kopii dokumentu i miecza z okolicznościowym grawerun-

kiem, który przygotowany został w czasie trwania zjazdu. 

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych (wesołe 

miasteczko) oraz trochę starszych. Kulminacją zjazdu był 

pokaz teatru ognia i szpady. Podczas wydarzenia zorgani-

zowano także grę terenową Poszukiwanie skarbu królowej 

Bony, w której rywalizowały 3–6-osobowe drużyny. Orga-

nizator zachęcał, aby drużyny te były przebrane w  ele-

menty stroju z  epoki królowej Bony. Brak przebrania nie 

wykluczał z udziału w grze, jednak zachętą do założenia 

historycznego stroju była specjalna nagroda organizatora 

dla całej drużyny.

Promocja poprzez zabawę – gra planszowa 

Skarbiec Koronny i inne tajemnice Chęcin 

Gracze, poruszając się pionkami – rycerzami po 

tarczy oraz dysponując specjalnymi kartami, mają 

za zadanie pokonać trzy etapy drogi. W czasie 

rozgrywki zapoznają się z historią Chęcin, 

poznają ciekawe postacie, zabytki, wydarzenia. 

Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze na zamek 

królewski i zdobędzie tytułowy Skarbiec. Gra 

została wykonana w ramach projektu dofinanso-

wanego ze środków Unii Europejskiej.



EDS 1(26)/2015 19

Natomiast w  ramach kampanii promocyjnej w  roku 2012 

odbyło się drugie wielkie wydarzenie, odkrywające ko-

lejną kartę z historii, tym razem pod hasłem: Od upadku 

do odrodzenia, czyli od potopu szwedzkiego do odzy-

skania niepodległości. Kolejny zjazd rozpoczął się już 

na rynku, w  centrum miasta. Przemarsz teatru ulicznego 

do głównego miejsca imprezy ponownie zwrócił uwagę 

mieszkańców i turystów. Podczas zjazdu zaprezentowane 

zostały szlacheckie waśnie, rycerskie pojedynki oraz balet 

dworski. Na placu przy wzgórzu zamkowym znalazły się 

stragany z kuchnią staropolską oraz warsztaty rzemieślni-

cze. Osada rycerska rozbiła swoje namioty i prezentowała 

ówczesne życie, tj. m.in. pokazy walk, rzemiosł, gier i za-

baw. Można też było wziąć czynny udział w przedstawieniu 

widowiska historycznego mającego postać działań anima-

cyjnych prezentujących grę planszową „Skarbiec Koronny 

i inne tajemnice Chęcin”. Podsumowaniem było wręczenie 

burmistrzowi monety okolicznościowej, która przygotowa-

na została w czasie trwania zjazdu. 

Dzięki ponadregionalnej kampanii promocyjnej udało 

się wypromować zapomniane okolice oraz skarby gminy 

i  miasta Chęciny, jak również regionu świętokrzyskiego. 

Stwarzając ofertę atrakcyjną dla całych rodzin, zachęcono 

mieszkańców do czynnego uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych odbywających się w Chęcinach. Różnorodny 

produkt turystyczny regionu gminy Chęciny, będący czę-

ścią oferty turystycznej województwa świętokrzyskiego 

pozwolił wypromować jego markę, co przełożyło się na 

przyciągnięcie znacznie większej liczby turystów, którzy 

mogli zwiedzać i zachwycać się zabytkami, których piękno 

uwypukliły przeprowadzone działania rewitalizacyjne oraz 

informacyjno-promocyjne.

Odnowa zdegradowanych obszarów 
to również usprawnienie komunikacji…
W  ramach kompleksowej rewitalizacji centrum Chęcin 

odnowiono i nadano nowe funkcje miejskim rynkom oraz 

łączącej je ulicy Łokietka. Dalsze działania koncentrowa-

ły się na przywracaniu dawnej świetności i  nadawaniu 

nowych funkcji zabytkowym budynkom znajdującym się 

w pobliżu. Zadbano również o infrastrukturę drogową jako 

uzupełnienie działań rewitalizacyjnych. Na ten cel gmina 

i miasto Chęciny pozyskała w ramach RPOWŚ 2007–2013 

środki z osi priorytetowej III. Podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego regionu, działania 3.2 Rozwój syste-

mów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, na realizację 

projektu pn. Modernizacja infrastruktury drogowej i par-

kingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum 

miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, 

Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska). 

Projekt realizowano w latach 2009–2012, przy współfinan-

sowaniu z EFRR wynoszącym 1 235 061,83 PLN i kosztach 

całkowitych inwestycji równych 2 313 881,39 PLN.

Przedmiotem projektu była modernizacja w  Chęcinach 

ulic: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkań-

skiej, Floriańskiej, Strażackiej, Przedborskiej oraz parkingu. 

W ramach wskazanych ulic wykonano: warstwę ścieralną 

z  betonu asfaltowego, oznakowanie poziome i  pionowe, 

chodniki z kostki brukowej betonowej. Efektem inwestycji 

jest 2244 mb odbudowanych ulic, 3952 mb chodników 

oraz 2286,5 m2 odbudowanego parkingu. Powstało też 

220 mb kanalizacji deszczowej, poprawiającej cyrkulację 

wód opadowych przy ul. Armii Krajowej. Na parkingu nastą-

piła przebudowa całej nawierzchni na nawierzchnię z kost-

ki betonowej i powstało 88 nowych miejsc parkingowych. 

Realizacja projektu modernizacji ulic i  parkingu w  Chę-

cinach była bardzo potrzebna, ponieważ znacząco po-

prawił się stan lokalnej infrastruktury drogowej, z której 

codziennie korzystają mieszkańcy Chęcin, turyści, licznie 

odwiedzających miasto, inne osoby przyjezdne, właści-

ciele lokalnych punktów usługowo-handlowych. Ponadto 

ruch kołowy w  centrum Chęcin został znacznie odcią-

żony, co umożliwiło kompleksową rewitalizację Rynku 

w  Chęcinach. Nastąpiła również poprawa bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego oraz obniżył się poziom spalin 

i hałasu, generowany wcześniej przez pojazdy najeżdża-

jące na ubytki, koleiny itp. Poprawa lokalnej infrastruk-

tury drogowej odegrała jedną z najważniejszych ról dla 

rozwoju miasta. Wskazane w  projekcie ulice stworzyły 

bardzo ważną, spójną siatkę ciągów komunikacyjnych, 

stanowiących ważny korytarz drogowy umożliwiający 

przejazd przez Chęciny z  pominięciem centrum. Na-

stąpiła również znacząca poprawa estetyki przestrzeni 

miejskiej, co udało się osiągnąć z największą dbałością 

o środowisko naturalne. Przykładowo, jedynie w ramach 

przebudowy ul. Armii Krajowej zaszła konieczność usu-

nięcia 4 drzew, wrastających w  chodnik i  niszczących 

jego nawierzchnię. Wycinka ta została przeprowadzona 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu wy-

maganych pozwoleń.

dzięki ponadregionalnej kampanii 
promocyjnej udało się wypromować 

zapomniane okolice oraz historię, skarby, 
a także zabytki gminy i miasta Chęciny, 
jak również regionu świętokrzyskiego. 
Stwarzając ofertę atrakcyjną dla całych 

rodzin, zachęcono mieszkańców 
oraz wielu turystów do czynnego 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
odbywających się w Chęcinach. 
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 Przed remontem: 

Chęcińska perła – Zamek Królewski  
i jego nowe życie…
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru prowadząca od 

jego odnowy i  nadania mu nowych funkcji jest priory-

tetem jeżeli ma on wydźwignąć się z  upadku i  zacząć 

być miejscem przyjaznym do życia i/lub do prowadze-

nia działalności gospodarczej. Nie każdy jednak obszar 

ma tak wielki potencjał jak Chęciny, które właśnie dzięki 

rewitalizacji odnowiły swój najbardziej rozpoznawalny 

symbol – Wzgórze Zamkowe i Zamek Królewski. Projekt 

ten jest najlepszym przykładem inwestycji realizowanej 

poza osią rewitalizacyjną, a mającej rewitalizacyjny cha-

rakter. Projekty tego typu w obecnej perspektywie finan-

sowania Unii Europejskiej będą dodatkowo wspierane 

środkami budżetu pastwa. Projekt pn. Zamek Królew-

ski w  Chęcinach historycznym miejscem mocy ziemi 

świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie 

Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalne-

go wydarzenia Oblężenie chęcińskiej warowni został 

zrealizowany w latach 2009–2015 dzięki wsparciu środ-

ków z RPOWŚ 2007–2013, w ramach osi II Wsparcie in-

nowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego 

oraz potencjału inwestycyjnego regionu, działania 2.3 

Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Całkowity 

koszt inwestycji zamknął się w kwocie 7 883 880,41 PLN, 

a dofinansowanie z EFRR wyniosło 6 161 272,04 PLN. 

Przedmiotem projektu było kompleksowe zagospodaro-

wanie Wzgórza Zamkowego w  Chęcinach oraz organi-

zacja ponadregionalnej imprezy promocyjnej. Inwestycja 

była na tyle ważna, iż na terenie Wzgórza Zamkowego od 

1877 r. prowadzane były liczne prace konserwatorskie, jed-

nak nigdy nie przeprowadzono kompleksowego remontu 

i odnowienia historycznych elementów oraz całego terenu 

z nimi związanego.
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Zamek składa się z dwóch części, Zamku Górnego, który 

powstał na przełomie XIII i XIV wieku jako pierwszy i ce-

chował się rozbudowaną architekturą, oraz Zamku Dol-

nego dobudowanego kilkadziesiąt lat później, stanowią-

cego zaplecze dla głównego Zamku Górnego. Zamek 

Górny, otoczony murem, położony jest między dwoma 

okrągłymi basztami, z  których na wschodniej zlokalizo-

wany jest punkt widokowy. Wejście do strony wschodniej 

było zabezpieczone zamykaną bramą, za którą znajdują 

się schody prowadzące na dziedziniec. Przy wschodniej 

wierzy widokowej znajdowała się prawdopodobnie ka-

plica, z której zachowało się sklepienie i północna ściana 

na połowie pomieszczenia bez dachu. Zachowane były 

natomiast piwnice pod kaplicą, częściowo zagruzowane 

o powierzchni około 30 m2. Przy północnym murze zo-

stały odbudowane ściany po pomieszczeniach mieszkal-

nych, tzw. wielkiego domu bez zadaszenia o powierzchni 

około 120 m2 (powierzchnia całego Zamku Górnego to 

około 1300 m2). Zamek Dolny otoczony murem obron-

nym z czterokątną basztą od północno-zachodniej strony 

i bramą wejściową na zachodniej ścianie miał niezabudo-

wany dziedziniec o nieregularnej powierzchni, na którym 

znajdowało się miejsce po dawnej studni (powierzchnia 

Zamku Dolnego to około 1700 m2). Oświetlenie zamku 

obejmowało jedynie dwie okrągłe wieże Zamku Górne-

go i  czterokątną basztę na Dolnym Zamku. Dojście do 

Zamku ze wszystkich stron było utrudnione. Prowadziły 

do niego nieregularne gruntowe nieutwardzone ścieżki, 

bez oświetlenia i zabezpieczeń na odcinkach stromych. 

Również dojazd do parkingu znajdującego się u podnó-

ża Zamku oraz sam parking nie były oświetlone.

W  ramach projektu zdecydowano się wykonać prace 

rewitalizacyjne na Zamku Górnym: odbudowę pomiesz-

czenia kaplicy – dawnego skarbca, adaptację pomiesz-
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czeń piwnic na sezonową minikawiarnię, zadaszenie nad 

wejściem do wieży wschodniej, ustawienie lunet wrzuto-

wych na tejże wieży, montaż automatycznej bramki wej-

ściowej/wyjściowej, stylowych ławek, uporządkowanie 

dziedzińca zamku i zamontowanie tablic informacyjnych. 

Inwestycja na Zamku Dolnym objęła budowę budynku 

starej piekarni, gdzie będą wybijane dukaty z wizerun-

kiem zamku, udostępnienie wieży zachodniej poprzez 

zabudowę ganków i przygotowanie wejścia oraz wyko-

nanie wewnątrz schodów metalowych, ułożenie ławek 

z  bali drewnianych w  kształcie amfiteatru, odbudowę 

i  wykonanie zadaszenia studni, montaż automatycznej 

bramki wejściowej/wyjściowej oraz konstrukcję scho-

dów metalowych przy tej bramce, udostępnienie wieży 

na wystawy lub wernisaże (konstrukcja schodów we-

wnątrz, doprowadzenie oświetlenia), urządzenie platfor-

my widokowej, ustawienie lunet wrzutowych, ustawienie 

tablicy informacyjnej, budki biletowej oraz uporządko-

wanie dziedzińca.

W ramach całego Wzgórza Zamkowego i zamku wykona-

no profesjonalną pełną iluminację świetlną, zamontowano 

lunety ułatwiające zwiedzającym podziwianie okolicy, usta-

wiono repliki armat. Przeprowadzono również prace przy 

drogach dojścia na zamek oraz na parkingu z niezbędnymi 

elementami, tj. wybudowano szalet oraz pawilon z funkcją 

toalety i  kawiarni. Prace budowlane poprzedziły badania 

archeologiczne. 

Prace rewitalizacyjne zostały uzupełnione w ramach kolej-

nego etapu projektu elementami promocyjnymi. Przygo-

towano walki bractw rycerskich, osadę rycerską z  jadłem 

średniowiecznym i pokazami średniowiecznego rzemiosła, 

muzykę średniowieczną, pokaz tańca dworskiego, pokaz 

dawnej broni i strojów średniowiecznych oraz teatr ognia.

Podobnie jak w  przypadku rewitalizacji centrum Chęcin, 

 Przed remontem: 
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również wyżej omawiana inwestycja na chęcińskim zam-

ku została zauważona i doceniona w ogólnopolskim ple-

biscycie. Zamek Królewski w Chęcinach uplasował się na 

drugim miejscu w  internetowym plebiscycie na najlepszy 

produkt turystyczny 2015 r. Konkurs, w którym wybierany 

był najbardziej atrakcyjny, nowatorski i przyjazny turystom 

produkt, gwarantujący najlepsze doznania kulturalne, roz-

rywkowe lub rekreacyjno-przygodowe, został przygoto-

wany przez Wirtualną Polskę oraz Polską Organizację Tu-

rystyczną. Głosowanie trwało przez dwa tygodnie, od 19 

września do 3 października. W tym czasie głosy oddało 12 

135 internautów. Każda chętna osoba mogła oddać tylko 

jeden głos. Do udziału w  plebiscycie zgłoszono 16 pro-

duktów (każde województwo zgłosiło jeden). Zwycięzca 

jest nagradzany Certyfikatem Internautów wręczanym na 

oficjalnej gali organizowanej przez Polską Organizację Tu-

rystyczną podczas Targów Tour Salon. Zwycięzcą i tym sa-

mym zdobywcą tytułu najlepszego produktu turystycznego 

2015 r. został produkt: Light.Move.Festival.Łódź, na który 

zagłosowało 3026 osób. Drugie miejsce zajął właśnie Za-

mek Królewski w Chęcinach (2108 głosów), a  trzecie Za-

mek w Mosznej (1285 głosów). 

Realizacja inwestycji zagospodarowania Wzgórza Zamko-

wego w Chęcinach w powiązaniu z inwestycjami, np. spor-

towo-rekreacyjnymi umożliwiła stworzenie bogatej oferty 

skierowanej do szerszego grona odbiorców. Zabytkowa 

monumentalna budowla obronna, górująca nad okolicą 

przyciąga uwagę przejeżdżających drogą krajową S7 i za-

chęca do zwiedzenia, a  profesjonalna iluminacja zamku 

sprawiła, że miejsce to stało się jeszcze bardziej atrakcyj-

ne, co zaowocowało m.in. zwiększeniem liczby turystów 

odwiedzających Chęciny.

Pisząc o  inwestycjach prowadzonych w  Chęcinach, nie 

można pominąć projektu pn. Budowa nowoczesnego 
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i  funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

wraz z  infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach. Choć 

nie jest on przykładem typowych działań rewitalizacyjnych, 

to jednak doskonale uzupełnił plany lokalnych władz, wpi-

sując się w  koncepcję stworzenia kompleksowej oferty 

spędzania czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów. 

Należy bowiem pamiętać, iż rewitalizacja nie może być po-

strzegana jedynie jako remont istniejących budynków czy 

centrów miast, ale przede wszystkim jako narzędzie spo-

łecznego i  gospodarczego ożywiania zdegradowanych, 

zaniedbanych obszarów. 
Budowa hali była konieczna, ponieważ w  Chęcinach 

wyraźnie brakowało obiektu, który pełniłby funkcje spor-

towo-rekreacyjne i  umożliwiałby, szczególnie dzieciom 

i młodzieży, aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. 

Jednocześnie w mieście brakowało miejsca, gdzie można 

było organizować zawody sportowe oraz imprezy maso-

we i okolicznościowe zgodnie z obowiązującymi standar-

dami i  normami bezpieczeństwa. Obserwowany wzrost 

zachorowań mieszkańców na różnego rodzaju schorze-

nia, wady postawy, szczególnie u dzieci i młodzieży, spo-

wodowane brakiem ruchu i  aktywnego wypoczynku po-

twierdzały konieczność budowy w gminie Chęciny (15 000 

mieszkańców) centrum sportowo- rekreacyjnego. Projekt 

był uzasadniony również z ekonomicznego punktu widze-

nia (wspólna lokalizacja dla szeregu dyscyplin sportowych 

i rodzajów aktywności). Koszty jego działalności, finanso-

wane z budżetu UGiM Chęciny, były znikome w porówna-

niu do korzyści ekonomicznych i społecznych dla gminy 

i jej mieszkańców.

W ramach projektu powstała: pełnowymiarowa, wielofunk-

cyjna hala sportowa (z boiskami do piłki ręcznej, siatków-

ki, koszykówki, halowej piłki nożnej, przestrzeni do innych 

dyscyplin sportowych, np. judo, zapasy), mogąca pomie-

ścić 1300 widzów, wraz z  mini trybunami planowanymi 

wewnątrz obiektu (ok. 1000 miejsc) i  pełnym zapleczem 

socjalno-sanitarnym (szatnie, toalety, natryski itd.), a  także 

boiska zewnętrzne, np. do piłki ręcznej, kort tenisowy oraz 

parking na ponad 100 miejsc (samochody osobowe i au-

tokary). Działania te były możliwe dzięki dotacji z RPOWŚ 

2007–2013, oś priorytetowa 5. Wzrost jakości infrastruk-

tury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, 

turystykę i sport, działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzic-

twa kulturowego, turystyki i sportu.

Projekt realizowano w  latach 2009–2013, a  jego koszty 

całkowite wyniosły 18  905  595,42 PLN, w  tym dofinan-

sowanie z UE 4 800 000 PLN. W realizacji ww. projektu 

finansowo partycypowało również Starostwo Powiatowe, 

które wniosło wkład w kwocie 2 381 470 PLN oraz Mini-

sterstwo Sportu i Turystyki, dotując budowę hali dofinan-

sowaniem równym 2 780 000 PLN. Wkład gminy i miasta 

Chęciny został wniesiony w wysokości 8 944 125,42 PLN.

Wybudowany obiekt spełnił oczekiwania lokalnej spo-

łeczności. Hala stała się bardzo ważną bazą sportową dla 

klubów działających na terenie gminy. W  hali odbywają 

się również zajęcia fitness dla mieszkańców, a co ważne 

podkreślenia, kluby sportowe i szkoły korzystają z obiek-

tu bezpłatnie. W  hali prowadzone są zajęcia kulturalne 

dla dzieci i młodzieży, spotkania klubu seniora, zespołów 

KGW. Ponadto odbywają się tam koncerty, przedstawienia 

teatralne, występy szkolne.

Zarządzające halą Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 

pozyskało w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007–2013 środki na doposażenie obiektu, 

tj. wyposażenie siłowni, zakup rowerów i utworzenie wy-

pożyczalni, zakup sceny i sprzętu nagłośnieniowego (wy-

korzystywanego podczas nagłaśniania imprez gminnych, 

w tym odbywających się na rewitalizowanych rynkach). 

Spacerkiem po Chęcinach – Ścieżka 
Mnicha ku zabytkom miasta…
Miasto i  gmina Chęciny w  okresie programowania UE 

2007–2013 sięgała po dotacje również w  ramach krajo-

wych programów operacyjnych, dopełniając inwestycje 

zrealizowane ze środków RPOWŚ 2007–2013. Był to np. 

wspomniany wyżej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, w wysokości 330 951,44 PLN, pozwo-

liły na realizację projektu pn. Odbudowa ciągu spacero-

wo-pieszego „Ścieżka Mnicha” oraz utworzenie Drużyny 

Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej (działanie Odnowa i rozwój 

wsi). Całkowita wartość projektu realizowanego w  latach 

2009–2010 wyniosła 515 647,05 PLN.

Celem operacji było odnowienie potencjału kulturowo-

-historycznego Chęcin i w efekcie wzrost liczby turystów 

w  Chęcinach poprzez promocję zabytkowych obiektów 

sakralnych. Projekt składał się z  dwóch, ściśle ze  sobą 

powiązanych działań: budowy ciągu pieszego łączącego 

znajdujące się na terenie miasta obiekty sakralne, tj. klasz-

tor oo. Franciszkanów, klasztor ss. Bernardynek i  kościół 

parafialny pw. Świętego Bartłomieja oraz świeckie, np. ka-

mienica Niemczówka, tworzące symboliczną „Ścieżkę Mni-

cha”, a także stworzenie Drużyny Rycerskiej wraz z zaku-

pem wyposażenia i strojów dla dziewięciu rycerzy, sześciu 

dam oraz czterech giermków.

Dzięki dotacji z  PROW wybudowano i  oznakowano ww. 

„Ścieżkę Mnicha” – pieszy szlak turystyczny, symbolicznie 

naśladujący dawne wędrówki chęcińskich zakonników. 
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Rozpoczyna się on na odnowionym już wcześniej w ramach 

działania 3.2. RPOWŚ 2007–2013 parkingu, koło klaszto-

ru oo. Franciszkanów. Zostały tam zlokalizowane tablice 

informacyjne, ławeczki, stoliki, kosze na śmieci. Następnie 

ul. Franciszkańską dochodzimy do ul. Małogoskiej, gdzie 

można zwiedzić klasztor ss. Bernardynek oraz zabytkową 

kamienicę Niemczówkę. Kolejny etap szlaku to przejście 

do ul. Jędrzejowskiej ciągiem pieszym przylegającym do 

ul. Ogrodowej. Ścieżka kończy się przy kościele parafial-

nym pw. Świętego Bartłomieja, gdzie zamontowana została 

rzeźba mnicha wykonana z piaskowca.

Druga część projektu polegała na utworzeniu Drużyny 

Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej. Miasto królewskie Chęciny 

doczekało się swoich oryginalnych rycerzy i  starodaw-

nych dam, którzy intensywnie promują gminę, szczególnie 

w sezonie turystycznym oraz podczas uroczystości, imprez 

i  festynów. Dzięki funduszom UE zakupione zostały stro-

je i zbroje rycerskie, stroje dla giermków, suknie dla dam, 

nakrycia głowy oraz płaszcze. Realizacja projektu podnio-

sła atrakcyjność turystyczną Chęcin oraz, głównie dzięki 

utworzeniu drużyny rycerskiej, poszerzyła świadomość hi-

storyczną młodzieży i zwiększyła jej zaangażowanie w lo-

kalne działania społeczne. Projekt stał się ogromną szansą 

wyeksponowania cennych zabytków sakralnych (klasztory, 

kościoły) miasta Chęciny, które są nieodłączną częścią jego 

historii oraz ożywienia duchów dawnych mnichów i rycerzy.

Pewnego rodzaju kontynuacją działań zapoczątkowa-

nych utworzeniem drużyny rycerskiej w  ramach środ-

ków PROW były projekty zrealizowane przez gminę 

i  miasto Chęciny z  Europejskiego Funduszu Społecz-

 Fragmenty Ścieżki Mnicha:

 Drużyna Rycerska Ziemi Chęcińskiej:
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nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007–2013. Z osi priorytetowej IX Rozwój wykształcenia 

i  kompetencji w  regionach, działania 9.5 Oddolne ini-

cjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w  2010 r. 

zrealizowano inicjatywę Tańcem i mieczem, czyli nowe, 

oryginalne kwalifikacje Drużyny Rycerskiej Ziemi Chę-

cińskiej. Całkowita wartość projektu równa kwocie dofi-

nansowania wyniosła 49 900 PLN. 

Celem projektu był rozwój kapitału ludzkiego oparty na 

przekazaniu umiejętności i tradycji w zakresie zasad życia 

rycerskiego. Projekt obejmował naukę podstaw fechtunku, 

kształtowanie właściwych postaw ciała, zwiększenie mo-

tywacji do działania i zaufania we własne siły, podniesie-

nie samooceny uczestniczek/uczestników projektu, pro-

mowanie miasta oraz regionu, stworzenie możliwości do 

rozwijania i prezentacji własnych umiejętności (pokazy pro-

mocyjne, edukacyjne), a także zgłębianie wiedzy z historii 

oraz z zakresu walk rycerskich, dawnego tańca i strzelania. 

Do udziału w warsztatach zaproszono 30 osób, w tym 10 

kobiet zamieszkujących gminę Chęciny. Oferta w  szcze-

gólności objęła pasjonatów historii, a także osoby, którym 

bliskie są turystyka i dziedzictwo kulturowe ziemi chęciń-

skiej. W  celu realizacji zasady wyrównywania szans oraz 

koncepcji rewitalizacji społecznej Chęcin pierwszeństwo 

udziału w kursie miały kobiety i mężczyźni posiadający sta-

tut bezrobotnego oraz wykształcenie średnie.

Miasto i gmina Chęciny z powodów finansowych przez wie-

le lat miały ograniczone możliwości inwestycyjne. Zmienia 

się to powoli w ostatnich latach, chociaż środki wciąż nie 

są tak duże jak potrzeby związane z  chęcią wykorzysta-

nia zasobów dziedzictwa naturalnego i  kulturowego ww. 

obszaru. Władze samorządowe starają się jednak sięgać 

po wsparcie środkami zewnętrznymi, inwestować w  roz-

wój zasobów endogenicznych. Przykładem jest tu choć-

by inwestycja w zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego 

w Chęcinach, jako perełki wśród zasobów gminy, a także 

inne zrealizowane inicjatywy, które przenikając się wzajem-

nie, stworzyły komplementarną ofertę dla mieszkańców 

i turystów, stając się atutem gminy i miasta Chęciny.  

Realizacja tak wielu projektów w  ramach różnych dzia-

łań oraz różnych programów UE perspektywy finansowej 

2007–2013 przyczyniła się do wypełnienia spójnej wi-

zji zrewitalizowanego obszaru Chęcin, który tętni życiem 

dzięki wyeksponowaniu jego walorów turystycznych, kul-

turowych, przyrodniczych, aktywizacji mieszkańców oraz 

dostosowaniu infrastruktury do obowiązujących standar-

dów nowoczesnych przestrzeni publicznych. Dzięki ww. 

działaniom udało się stworzyć m.in. atrakcyjną ofertę dla 

mieszkańców otaczających województwo świętokrzyskie, 

bardzo ludnych (a  jednocześnie zatłoczonych, uprzemy-

słowionych) aglomeracji: łódzkiej, krakowskiej i konurbacji 

górnośląskiej, z  których mieszkańcy szukają możliwości 

wypoczynku („wyrwania się”) na dłuższe urlopy oraz na wy-

jazdy weekendowe. 

Chęciny udowodniły już w  okresie programowania UE 

2007–2013, że kompleksowe odnowienie danego ob-

szaru w kontekście zarówno przestrzennym, gospodar-

czym, jak i  społecznym czy kulturowym jest zadaniem 

możliwym do wykonania i  przynosi wymierne korzyści 

ekonomiczne.

Co jeszcze przed nami? Projektowe plany 
władz lokalnych na kolejne lata…
To jednak nie koniec działań władz gminy i miasta Chęci-

ny w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, 

w tym funduszy strukturalnych na realizację ciekawych pro-

jektów. Plany na kolejną perspektywę budżetową UE, tj. na 

lata 2014–2020 są nie mniej ambitne. Zakładają bowiem 

szereg nowych inwestycji, w tym. m.in. II etap rewitalizacji 

centrum Chęcin, budowę przedszkola w  Chęcinach, ter-

momodernizację placówek oświatowych, rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy, wymianę 

gminnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 

budowę ścieżek rowerowych, zagospodarowanie terenu 

wokół zbiornika wodnego w Lipowicy, budowę i moderni-

zację dróg, szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe zajęcia 

dla uczniów, szkolenia dla bezrobotnych oraz dla przedsię-

biorców z branży  turystycznej. 

Spośród ww. inwestycji bardzo ważny jest planowany II 

etap rewitalizacji. Wykonane dotychczas prace rewitali-

zacyjne w  ramach projektu Kompleksowa rewitalizacja 

historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbu-

dowę i  promocję unikatowych walorów historycznych 

i  kulturowych miasta, dofinansowany w  ramach RPOWŚ 

2007–2013, uporządkowały przestrzeń w centralnej części 

miasta, tj. na placu 2 Czerwca, placu Żeromskiego oraz łą-

czącej je ulicy Łokietka. Przeprowadzone prace porządku-

jące i wprowadzające ład na głównych placach miasta dały 

impuls mieszkańcom do inwestycji we własne kamienice. 

chęciny Udowodniły już w okresie 
programowania Unii Europejskiej   

2007–2013, że kompleksowe odnowienie 
danego obszaru w kontekście zarówno 

przestrzennym, gospodarczym, jak 
i społecznym czy kulturowym jest zadaniem 

możliwym do wykonania i przynosi wymierne 
korzyści ekonomiczne, a efekty dobrze 

przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych 
procentują w kolejnych latach.
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Obserwowane są prace mające na celu poprawę estetyki 

budynków, jak również powstawanie obiektów gastrono-

micznych czy remontów punktów handlowych. Niestety 

na ulicach przylegających do obszaru zrewitalizowanego 

widoczny jest bardzo zły stan infrastruktury drogowej, sieci 

wodno-kanalizacyjnej jak również budynków. Występują 

awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, problemy z  odprowa-

dzaniem wód opadowych, a nawierzchnie dróg i chodni-

ków są bardzo zniszczone i  utrudniają komunikację. Na 

obszarze zabytkowego centrum Chęcin występują także 

wąskie ciągi piesze pomiędzy ulicami oraz niewielkie pla-

ce tworzące wyjątkową mozaikę miasta. Stan nawierzchni 

oraz otoczenie tych ciągów i  placów niestety nie zachę-

ca turystów i  mieszkańców do odkrycia i  wykorzystania 

potencjału tych miejsc. Co więcej, wyjątkowym obiektem 

usytuowanym na analizowanym obszarze, który wymaga 

podjęcia pilnych kompleksowych prac renowacyjnych jest 

XVII-wieczna synagoga (na zdjęciu powyżej). 

Przeprowadzenie II etapu prac rewitalizacyjnych centrum 

miasta jest konieczne, by powstrzymać degradację cenne-

go zabytkowego obszaru Chęcin. Przewiduje się, że reali-

zacja projektu wpłynie znacząco na poprawę poziomu bez-

pieczeństwa w ruchu kołowym oraz pieszym, uporządkuje 

analizowany teren, podniesie walory estetyczne oraz po-

prawi jego dostępność dla turystów. Ponadto, jak już wyżej 

wspomniano, budynek synagogi wymaga podjęcia pilnych 

prac remontowych i nie nadaje się obecnie do użytkowa-

nia, a  jego stan techniczny powolnie się pogarsza. Dzięki 

realizacji inwestycji i wykonaniu prac naprawczych budynku 

synagogi turyści i mieszkańcy będą mogli poznać historię 

Żydów mieszkających licznie w Chęcinach, jak i w regionie 

przed II wojną światową. Ponadto planowane kompleksowe 

prace renowacyjne zabezpieczą zabytek przed postępują-

cą degradacją oraz wzbogacą atrakcyjność turystyczną re-

gionu. Dodatkowo prace związane z poprawą stanu uliczek 

i placów w centrum miasta podniosą znacznie atrakcyjność 

turystyczną oraz inwestycyjną tej części Chęcin.

Analizowany projekt wpisuje się w  główny cel zapisany 

w  Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, w osi priorytetowej 

6. Rozwój miast, priorytecie inwestycyjnym 9b Wspieranie 

rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności na obszarach miejskich i  wiejskich. Projekt 

bezpośrednio przyczyni się do przywrócenia części mia-

sta funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, 

rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych. Inwestycja reali-

zuje również cele zapisane w Strategii Rozwoju Kraju 2020, 

w obszarze strategicznym III. Spójność społeczna i teryto-

rialna, celu III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialne-

go równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna 

dla rozwijania i  pełnego wykorzystania potencjałów re-

gionalnych, punkt III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwo-

ju ośrodków regionalnych, subregionalnych i  lokalnych 

oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. Reali-

zacja projektu wzmocni funkcję turystyczną Chęcin, która 

z  uwagi na dużą liczbę zabytków wpływać będzie także 

na rozwój regionu. Inwestycja wpisuje się również w zapisy 

Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 

2020, cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli 

ośrodków miejskich w  stymulowaniu rozwoju gospodar-

czego regionu, 4.2 Ośrodki miejskie jako subregionalne 

i  lokalne bieguny wzrostu. Gdzie realizacja powyższego 

celu winna obejmować, m.in.: wspieranie rewitalizacji sub-

regionalnych i  lokalnych ośrodków wzrostu. Dodatkowe 

potwierdzenie priorytetowej roli opisywanej inwestycji 

stanowią zapisy Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Chęciny, 

gdzie nie tylko w ramach analizy SWOT wskazano, jako sła-

bą stronę gminy, niewystarczająco rozwiniętą ofertę i bazę 

turystyczną, ale jednocześnie jako cel strategiczny numer 

jeden zapisano „promocję Chęcin jako obszaru słynącego 

z  turystyki”. Potrzebę realizacji inwestycji potwierdza tak-

że dotychczasowy Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Chę-

ciny, gdzie jako obszar działań rewitalizacyjnych objęto 

zabytkowe centrum miasta wraz z zamkiem i Górą Zamko-

wą. Dodatkowo synagoga znalazła się na liście obiektów 

o kluczowym znaczeniu w rewitalizowanej strefie. Obecnie 

trwają prace przygotowawcze do aktualizacji planu, w któ-

rym analizowany obszar zostanie dokładniej opisany.

Doświadczenia z  okresu programowania 2007–2013 po-

zwoliły władzom gminy i miasta Chęciny bardzo dobrze 

przygotować się do aplikowania o środki w kolejnej per-

spektywie finansowej UE, tj. w  latach 2014–2020. Jest to 

niezmiernie istotne, ponieważ obecne zapisy programów 

operacyjnych stawiają wnioskodawcom znacznie wyż-

sze wymagania na drodze do uzyskania dofinansowania, 

a następnie do rozliczenia projektów. Warunki Komisji Eu-

ropejskiej, takie jak np. terytorializacja, kooperacja, nakie-

rowanie na rezultaty i  koncentracja tematyczna, a  także 

kompleksowe podejście do rewitalizacji, mają stworzyć 

nową jakość w  realizacji celów Wspólnoty wyrażonych 

w Strategii Europa 2020. 

Założenia dotyczące 
rewitalizacji na lata 2014–2020

W  kontekście programowania dystrybucji funduszy eu-

ropejskich na lata 2014–2020 rewitalizacja jest jednym 

z  priorytetów polityki kraju. Działania rewitalizacyjne nio-
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są ze sobą nową jakość w programowaniu rozwoju prze-

strzennego. Mogą być uzupełnieniem projektów, np. infra-

strukturalnych, zrealizowanych w ramach polityki spójności 

2007–2013 i  komplementarnie dopełniać interwencje na 

danym obszarze przykładowo działaniami o  charakterze 

społecznym.

Zasady prowadzenia działań rewitalizacyjnych w  Polsce 

w  kolejnych latach opierają się na krajowych ramach, 

przygotowanych przez ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego. Zostały one ujęte w projekcie Krajowej Po-

lityki Miejskiej, Narodowym Planie Rewitalizacji, Wytycz-

nych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitali-

zacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 oraz 

ustawie o  rewitalizacji. Odniesienie do rewitalizacji w  tak 

wielu dokumentach krajowych oraz podkreślanie jej roli 

jako kompleksowego procesu przemian społecznych, 

ekonomicznych, przestrzennych i  technicznych świadczy 

o ogromnym znaczeniu tego procesu dla rozwoju Polski, 

w  szczególności w kontekście wyprowadzenia z  kryzysu 

najbardziej zdegradowanych obszarów.

Działania rewitalizacyjne w najbliższych latach będą finan-

sowane w znacznej mierze ze środków UE w ramach krajo-

wych i regionalnych programów operacyjnych. Uzupełnie-

niem finansowania projektów będą również środki budżetu 

państwa, alokowane dla poszczególnych województw 

w kontraktach terytorialnych. Kontrakty te mają na celu nie 

tylko określenie środków przyznanych województwom, ale 

również koordynację przedsięwzięć, w  tym rewitalizacyj-

nych na poziomie kraju. 

Prowadzenie działań rewitalizacyjnych współfinansowa-

nych z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 

jest możliwe w Polsce głównie dzięki realizacji celu tema-

tycznego 9 (CT9) wynikającego ze Strategii Europa 2020, 

zgodnie z opublikowanym przez Komisję Europejską pa-

kietem rozporządzeń na lata 2014–2020. W Umowie Part-

nerstwa zapisano, iż na poziomie regionalnym RPO realizo-

wać będą interwencje w ramach priorytetu inwestycyjnego 

9b finansowanego z EFRR oraz komplementarnie działania 

tzw. miękkie w ramach pozostałych priorytetów inwestycyj-

nych CT 9 oraz CT 8, finansowanych z EFS. 

Katalog inwestycji wspartych środkami EFRR priorytecie 

9b jest bardzo szeroki. Znalazły się w  nim, m.in.: prze-

budowa lub adaptacja zdegradowanych budynków, 

obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub 

nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, 

edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Projekty 

będą mogły dotyczyć również wsparcia przedsiębiorczo-

ści i samozatrudnienia, wspierania ekonomii społecznej, 

podejmowania lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia 

oraz wspierania mobilności pracowników, aktywizacji 

środowisk zagrożonych wykluczeniem, środowisk ubo-

gich i poprawy dostępu do usług, a  także optymalizacji 

gospodarowania przestrzenią i  zasobami środowisko-

wymi, głównie poprzez nadanie priorytetu inwestycjom 

typu brownfield, zamiast greenfield, głęboką przebudo-

wę i adaptację zdegradowanych obiektów do pełnienia 

nowych funkcji, np. kulturalnych, rekreacyjnych, społecz-

nych, gospodarczych oraz rekultywację terenów zdegra-

dowanych na cele przyrodnicze. W  celu kompleksowej 

realizacji rewitalizacji zidentyfikowano projekty wspiera-

jące rewitalizację poza ww. celami tematycznymi, tj. np. 

w  ramach CT3 (promowanie przedsiębiorczości), CT4 

(efektywność energetyczna, niskoemisyjny transport 

miejski), CT6 (rekultywacja terenów zdegradowanych, 

zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa 

naturalnego i  kulturowego), CT7 (obwodnice, drogi, ko-

lej aglomeracyjna), które realizowane będą zarówno na 

poziomie regionalnym, jak i na poziomie krajowym. Reali-

zacja ww. działań pozwoli na kompleksową rewitalizację 

społeczną, gospodarczą i przestrzenną zgodnie z lokal-

nymi planami/programami rewitalizacji, stanowiącymi in-

strumenty realizacji narodowego programu rewitalizacji.

Ponieważ w okresie programowania UE coraz większego 

znaczenia nabiera terytorialny wymiar interwencji fundu-

szy, w Umowie Partnerstwa zapisano, iż „obszary rewita-

lizowane będą wyznaczane z  uwzględnieniem kryteriów 

przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia proble-

mów społecznych na danym obszarze, głównie związa-

nych z deprywacją materialną i społeczną mieszkańców 

danego obszaru, wynikającą m. in. ze znacznego odda-

lenia od rynku pracy czy niewystarczającego dostępu 

do dobrej jakości niedrogich usług publicznych.” Wynika 

z tego, że działania rewitalizacyjne powinny być komplek-

sowe i wielowymiarowe, ujmować nie tylko komponent in-

frastrukturalny, ale również społeczny, gospodarczy, prze-

strzenny i kulturowy.

Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR 

w ramach CT9 mają na celu włączenie spo-

łeczności zamieszkujących obszary peryferyjne 

i zdegradowane dzięki kompleksowej rewitaliza-

cji zdegradowanych obszarów miejskich i wiej-

skich, postrzeganej w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym. Podejmowane 

w ramach rewitalizacji działania będą miały na 

celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz 

ożywienie gospodarcze i społeczne danego 

obszaru. Przyczyni się to do ograniczenia ryzyka 

ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych ob-

szarach. (…) Interwencja PI 9b. związana będzie 

przede wszystkim z rozwiązywaniem problemów 

społecznych na rewitalizowanym obszarze po-

przez przedsięwzięcia infrastrukturalne o mniej-

szej skali, uzupełniające inwestycje niezbędne 

dla rewitalizacji danego obszaru realizowane 

w ramach innych CT. Umowa Partnerstwa, s. 140
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Rewitalizacja w projekcie 
Krajowej Polityki Miejskiej 
Krajowa Polityka Miejska (KPM) to dokument określający 

planowane działania administracji rządowej dotyczące 

polityki miejskiej i uwzględniający cele i kierunki zawar-

te w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej 

strategii rozwoju regionalnego. Zaakcentowano w  nim 

potrzebę ukierunkowania działań realizowanych przez 

różne resorty na potrzeby polskich miast dla zapewnie-

nia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości ży-

cia mieszkańców miast. Jednym z priorytetów Krajowej 

Polityki Miejskiej jest więc rewitalizacja, m.in. dlatego 

że w perspektywie finansowania UE 2014–2020 nastą-

piło jeszcze silniejsze ukierunkowanie działań rewitali-

zacyjnych na najbardziej problemowe (zdegradowane) 

obszary miast. Wsparcie działań rewitalizacyjnych ma 

posłużyć rozwojowi idei „powrotu do miast”, które dzię-

ki odpowiednio ukierunkowanym procesom przemian 

mają stać się miejscami przyjaznymi do życia. Krajowa 

Polityka Miejska akcentuje również rolę rewitalizacji jako 

czynnika umożliwiającego zahamowanie niekorzyst-

nych zjawisk na danym obszarze oraz zapobiegania ich 

skutkom. Polityka miejska została uwzględniona w zno-

welizowanej ustawie o  zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, dzięki czemu zyskała rangę odpowiednią do 

zakresu jej oddziaływania. 

Narodowy Plan Rewitalizacji
Obserwowana duża degradacja tkanki miejskiej, erozja sto-

sunków społecznych, kwestie gospodarcze, niekontrolowa-

na suburbanizacja i  inne negatywne procesy przestrzenne 

oraz spadek liczby ludności miast wymagały kompleksowych 

rozwiązań o powszechnym charakterze, rozstrzygnięć na po-

ziomie rządowym. W odpowiedzi na te potrzeby Prezes Rady 

Ministrów w 2013 r. podjął decyzję o określeniu Narodowego 

Planu Rewitalizacji (co wynikało również z zapisów Krajowej 

Polityki Miejskiej), który stanowić ma pakiet rozwiązań syste-

mowych w ww. obszarze. W NPR zaakcentowana zostanie 

przede wszystkim konieczność powiązania procesu rewitali-

zacji ze wszystkimi politykami gminy, m.in. poprzez uwzględ-

nienie rewitalizacji w  gminnych dokumentach planowania 

przestrzennego oraz polityce społecznej i  mieszkaniowej 

gminy, a także w strategii rozwoju gminy czy innych kluczo-

wych dokumentach. 

Wytyczne ministra infrastruktury i rozwoju 
w zakresie rewitalizacji – czyli kilka 
praktycznych wskazówek na temat 
programów rewitalizacji 

Kolejnym dokumentem krajowym, który ma wspomóc i od-

powiednio ukierunkować realizację działań rewitalizacyj-

nych współfinansowanych ze środków UE oraz budżetu 

państwa są wytyczne wydane przez Ministra Infrastruktury 

i  Rozwoju w  zakresie rewitalizacji w  programach opera-

cyjnych na lata 2014–2020. Zostały one wypracowane na 

bazie wniosków z  przeprowadzonych dotychczas badań 

ewaluacyjnych i zakładają wsparcie prowadzenia rewitali-

zacji jako kompleksowych, wewnętrznie spójnych i skoor-

dynowanych inicjatyw oraz projektów infrastrukturalnych.

Zgodnie z  założeniami program rewitalizacji musi być 

kompleksowy (tj. uwzględniać projekty współfinansowa-

ne z różnych źródeł, np. Europejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności) i spójny oraz wykazywać powiązania 

między diagnozą obszaru rewitalizacji identyfikującą czyn-

niki i  przyczyny degradacji z  celami i  zamierzeniami do 

osiągnięcia wskutek rewitalizacji. Program ten powinien 

być powiązany z dokumentami strategicznymi i planistycz-

nymi gminy oraz stanowić jedno z ważniejszych narzędzi 

wprowadzania zmian na jej terenie. W jego przygotowanie 

powinni być zaangażowani mieszkańcy oraz partnerzy spo-

łeczni i gospodarczy.

Zasadą jest, że projekty rewitalizacyjne muszą być reali-

zowane na obszarach objętych programem rewitalizacji. 

Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której rozwią-

zania dedykowane ludności z obszaru rewitalizacji zostaną 

podjęte poza tym obszarem, tak jak np. aktywizacja zawo-

dowa mieszkańców. 

Istotna jest również komplementarność projektów 

rewitalizacyjnych: międzyokresowa – programy re-

witalizacji powinny umożliwiać realizację projektów 

komplementarnych wobec inwestycji rewitalizacyj-

nych dofinansowanych ze środków perspektywy 

2007–2013; przestrzenna – poszczególne projekty 

ujęte w  programie rewitalizacji muszą się wzajemnie 

dopełniać; problemowa – działania rewitalizacyjne 

muszą być powiązane ze strategicznymi decyzjami 

gminy na innych polach; proceduralno-instytucjonalna 

– system zarządzania programem rewitalizacji powi-

nien być związany z generalnym systemem zarządza-

nia prowadzonym przez gminę; komplementarność 

źródeł finansowania – pożądane jest, aby projekty 

infrastrukturalne realizowane były w  nawiązaniu do 

działań dotyczących kapitału społecznego rewitalizo-

wanego obszaru oraz by łączyły prywatne i publiczne 

środki finansowe. W  procesie prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych kluczową kwestią jest zapewnienie 

realizacji zasady partnerstwa i partycypacji społecznej 

w jak najbardziej zaawansowanych formach, tj. współ-

decydowanie czy kontrola obywatelska. 

Zgodnie z zapisami wytycznych ministra w zakresie rewita-

lizacji, program rewitalizacji powinien zawierać co najmniej 

następujące elementy: 

	opis powiązań programu z dokumentami strategiczny-

mi i planistycznymi gminy;

	diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę 

i charakter potrzeb rewitalizacyjnych; 

	zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji, 

tj. określenie, na podstawie innych dokumentów stra-

tegicznych gminy lub diagnozy i  identyfikacji potrzeb 
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rewitalizacyjnych, terytorium/terytoriów najbardziej wy-

magających wsparcia; 

	wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji 

(planowany efekt rewitalizacji); 

	cele rewitalizacji oraz odpowiadające zidentyfikowa-

nym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mają-

cych na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych 

zjawisk; 

	listę planowanych, podstawowych projektów i  przed-

sięwzięć rewitalizacyjnych wraz z  ich opisami zawie-

rającymi, w  odniesieniu do każdego projektu/przed-

sięwzięcia rewitalizacyjnego, co najmniej: nazwę 

i wskazanie podmiotów go realizujących, zakres reali-

zowanych zadań, lokalizację (miejsce przeprowadzenia 

danego projektu), szacowaną wartość, prognozowane 

rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i  zmierzenia 

w odniesieniu do celów rewitalizacji; 

	charakterystykę pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mają-

cych na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych 

zjawisk powodujących sytuację kryzysową; 

	mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitali-

zacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmio-

tów i funduszy na obszarze objętym programem rewi-

talizacji; 

	indykatywne ramy finansowe w odniesieniu do przed-

sięwzięć, o których mowa w lit. f oraz g, z indykatywny-

mi wielkościami środków finansowych z różnych źródeł 

(także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014–

2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu re-

alizacji zasady dodatkowości środków UE); 

	mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębior-

ców i  innych podmiotów i grup aktywnych na terenie 

gminy w proces rewitalizacji; 

	system realizacji (wdrażania) programu rewitalizacji; 

	system monitoringu i oceny skuteczności działań i sys-

tem wprowadzania modyfikacji w  reakcji na zmiany 

w otoczeniu programu.

Określenie rewitalizowanego obszaru może zostać dokona-

ne poprzez przedstawienie w programie rewitalizacji różnic 

między wskaźnikami rozwoju społecznego, gospodarczego 

i przestrzennego dla obszaru kryzysowego oraz całego mia-

sta, a także poprzez wskazanie i uzasadnienie występowania 

silnego skupiska problemów społecznych, gospodarczych 

i przestrzennych w danym miejscu hamujących rozwój tego 

obszaru. Dobry program rewitalizacji powinien być skrojony 

na miarę potrzeb danego obszaru i  zawierać zhierarchizo-

wane działania: od tych najpilniejszych do uzupełniających.

Aby wesprzeć gminy w przygotowaniu planów/programów 

rewitalizacji minister infrastruktury i rozwoju we współpracy 

z zarządami województw prowadzić będzie działania do-

radcze i informacyjne oraz ogłosi konkursy dotacji na przy-

gotowanie ww. programów rewitalizacji. Realizacja przed-

miotowych działań planowana jest na najbliższe miesiące 

(w tym na cały 2016 r.).

Działania rewitalizacyjne w strukturze 
RPO województw
Ponieważ ponad 20% powierzchni polski miast jest dotknię-

tych procesami degradacji, a w wielu zakątkach kraju znajdują 

się tereny, np. popegeerowskie, również wymagające oży-

wienia społeczno-gospodarczego, rewitalizacja stała się prio-

rytetem działań polityki regionalnej związanej z perspektywą 

finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Fundusze 

unijne (zwłaszcza EFS i  EFRR) stanowią jedno z  podstawo-

wych źródeł finansowania działań rewitalizacyjnych w Polsce 

w najbliższych kilku latach. Na ten cel przeznaczono kwotę 

nie mniejszą niż 25 mld zł. Środki te przewidziane są głównie 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, a dodatko-

wo także w ramach programów krajowych: Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego 

Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Działania rewitalizacyjne programowane przez samorządy 

województw, pełniące rolę instytucji zarządzających regio-

nalnymi programami operacyjnymi (IZ RPO), mają na celu 

umożliwienie realizacji skoordynowanych projektów rewita-

lizacyjnych obejmujących różne sfery i działania w  ramach 

różnych priorytetów inwestycyjnych. Aby to osiągnąć, dana 

IZ RPO m.in. formułuje preferencje w dostępie do środków 

dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych priorytetów 

inwestycyjnych niż 9b, poprzez: dodatkowe punkty przyzna-

wane w  trakcie oceny projektów lub wyższy poziom dofi-

nansowania lub konkursy poświęcone wyłącznie projektom 

rewitalizacyjnym. Regiony podeszły w różnoraki sposób do 

programowania działań rewitalizacyjnych w swoich regional-

nych programach operacyjnych. Województwo małopolskie 

i  warmińsko-mazurskie dedykowały rewitalizacji oddzielne 

osie priorytetowe. Regiony: łódzki, mazowiecki, podlaski 

i świętokrzyski ujęły rewitalizację w osiach nakierowanych na 

rozwój miast, a pozostałe samorządy regionalne połączyły 

działania rewitalizacyjne z PI 9b przede wszystkim z inwesty-

cjami w  infrastrukturę zdrowotną i  społeczną – PI 9a oraz 

edukacyjną i szkoleniową PI 10d. 

Ponieważ instytucje zarządzające RPO miały możliwość 

etapowego zatwierdzania dokumentów uszczegóławiają-

cych zapisy programów operacyjnych, szczegółowe opisy 

osi priorytetowych RPO są przyjmowane i  upublicznianie 

partiami. Z  tego też powodu nie mamy jeszcze pełnego, 

doprecyzowanego katalogu działań możliwych do realiza-

cji w ramach poszczególnych RPO. Jednak istniejące unijne 

i krajowe ramy dla działań rewitalizacyjnych pozwalają sądzić, 

że katalogi te w województwach będą wyglądały podobnie. 

Działania rewitalizacyjne będą musiały być kompleksowe, 

skoordynowane i  zakładać spowodowanie na rewitalizo-

wanym obszarze przemian społecznych, ekonomicznych 

i oczywiście przestrzennych, skutkujących wyprowadzeniem 

danego obszaru z kryzysu. 

Ustawa o rewitalizacji
Władze krajowe pracują obecnie nad ustawą o rewitalizacji, 

aby jak najwłaściwiej osadzić kwestie rewitalizacyjne w kra-
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jowym systemie prawnym, czego obecnie brakuje. Założe-

nia ustawy o rewitalizacji rząd RP przyjął 24 marca ub. r. Sam 

projekt ww. ustawy Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca 

2015 roku, a następnie 23 lipca br. projekt ten przyjął Sejm. 

Dokument został przekazany pod obrady Senatu RP.

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadze-

nia i  oceny rewitalizacji. W  ww. ustawie mowa jest przede 

wszystkim o gminnych programach rewitalizacji, które będą 

podstawowym narzędziem prowadzenia, we współpracy ze 

społecznością lokalną, kompleksowych działań rewitalizacyj-

nych. Głównym zadaniem podczas opracowywania progra-

mów rewitalizacji będzie wyznaczenie konkretnych obszarów 

wraz z określeniem strategii wyprowadzania ich ze stanów 

kryzysowych. Ustawa określa m.in., że obszar rewitalizacji nie 

może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie może 

być zamieszkany przez więcej niż 30% jej mieszkańców. Na-

tomiast może być on podzielony na podobszary, w tym pod-

obszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

W ustawie przewidziano również instytucję Komitetu Re-

witalizacji, składającego się z przedstawicieli gminy oraz 

z przedstawicieli lokalnej społeczności, które ma być cia-

łem opiniodawczo-doradczym podczas opracowywania 

oraz realizacji programu rewitalizacji. Ustawodawca zapro-

ponował ponadto inne, nieobowiązkowe rozwiązania, któ-

re gminy mogą zaadoptować na swoje potrzeby. Jednym 

z nich jest utworzenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). 

Przynależenie do takiej strefy będzie niosło korzyści m.in. 

w  zakresie uproszczonych procedur administracyjnych 

Tabela 2. Priorytet inwestycyjny 9a w osiach priorytetowych regionów w Polsce – indykatywna 
wartość środków

Województwo Nazwa osi priorytetowej
Udział PI 9a 
w alokacji

Indykatywna 
wartość środków 
przeznaczonych na 
PI 9a (euro)

Inne PI w osi 
priorytetowej

Dolnośląskie 
6. Infrastruktura spójności 
społecznej

3,26% 73 411 652 9a

Kujawsko-pomorskie
6.Solidarne 
społeczeństwo 
i konkurencyjne kadry

2,8% 54 040 680 9a, 10a

Lubelskie
13. Infrastruktura 
społeczna

10,44% (na całą oś) 115 422 280 9a, 10a

Lubuskie
9. Infrastruktura 
społeczna

3,60% 32 668 420 9a, 10a

Łódzkie
6. Rewitalizacja 
i potencjał endogeniczny 
regionu

7,91% 178 485 543 6c, 8b

Małopolskie
11. Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej

5,91% 170 000 000 -

Mazowieckie 6. Jakość życia 6% (na całą oś) 60 727 896 9a

Opolskie
10. Inwestycje 
w infrastrukturę 
społeczną

10,05% (na całą oś)
94 952 913 (na całą 
oś)

9a, 2c, 10a

Podlaskie
8. Infrastruktura dla usług 
użyteczności publicznej

2,63% 22 920 000
2c, 6c, 9a, 9d, 
10a

Podkarpackie
6. Spójność przestrzenna 
i społeczna

2,5% 52 492 230 8b, 9a, 10i

Pomorskie 8. Konwersja 8,53% (na całą oś)
159 013 250 (na całą 
oś)

6c

Śląskie
10. Rewitalizacja 
i infrastruktura zdrowotna

5,13%
178 433 082

9a

Świętokrzyskie 6. Rozwój miast 3,66% 50 037 691
4c, 4e, 6d, 7b, 
10a

Warmińsko-mazurskie
8. Obszary wymagające 
rewitalizacji

3,76% 64 848 510 -

Wielkopolskie
9. Infrastruktura dla 
kapitału ludzkiego

10,68% (na całą oś) 80 000 000 9a, 10a

Zachodniopomorskie 9. Infrastruktura publiczna 2,5% 40 000 000 9a, 10a, 2c

Źródło: Opracowanie własne. Stan na 7.09.2015r.
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związanych z  realizacją gminnego programu rewitalizacji 

lub szerszy katalog możliwych do realizacji działań, np. 

możliwość przyznania dotacji na remonty budynków. Dru-

gim proponowanym rozwiązaniem jest możliwość uchwa-

lenia miejscowego planu rewitalizacji, na kształt miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki plan 

miałby być uzasadnieniem przekształceń urbanistycznych 

oraz prac inwestycyjno-budowlanych założonych w gmin-

nym programie rewitalizacji. Mogłyby się w  nim znaleźć 

koncepcje urbanistyczne lub przypisane do konkretnych 

nieruchomości szczegółowe warunki realizacji inwestycji 

przewidzianych w planie. Ustawa o rewitalizacji będzie do-

pełnieniem systemu dokumentów prawych regulujących 

kwestie rewitalizacyjne w Polsce.

Wnioski i wyzwania 
na przyszłość  
w kontekście prowadzenia 
działań rewitalizacyjnych

Doświadczenia z  realizacji działań rewitalizacyjnych 

w okresie 2007–2013 spowodowały wzrost świadomości 

znaczenia rewitalizacji dla rozwoju kraju i  regionów, co 

przełożyło się na sformułowanie konkretnych krajowych 

regulacji prawnych, w  tym preferencji finansowych, jako 

zachęt do realizacji rewitalizacji w Polsce. 

Postępująca od lat degradacja tkanki miejskiej i niekon-

trolowana suburbanizacja w  dalszej perspektywie mogą 

doprowadzić do zmniejszenia roli miast jako dogodnego 

miejsca do życia i  osiedlania się. Aby temu przeciwdzia-

łać, już na poziomie dokumentów krajowych określono ko-

nieczność jeszcze powszechniejszego, wielosektorowego 

i bardziej zintegrowanego wysiłku na rzecz wyprowadza-

nia ze stanów kryzysowych obszarów zdegradowanych 

(Narodowy Plan Rewitalizacji).

Umiejscowienie priorytetu dedykowanego stricte rewita-

lizacji w ramach działań celu tematycznego 9 Promowanie 

włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dys-

kryminacją,  świadczy o pożądanym kierunku prowadzenia 

działań rewitalizacyjnych, które w  sposób kompleksowy 

mają za zadanie podnieść jakość życia mieszkańców zde-

gradowanych obszarów, m.in. łącząc inwestycje z projek-

tami aktywizującymi lokalną społeczność.

Dla rewitalizacji w  okresie programowania UE 2014–

2020 kluczowe znaczenie ma zasada terytorializacji, 

tj. koncentracji geograficznej wsparcia i  dostosowania 

go do lokalnych warunków i potrzeb. Zastosowanie te-

rytorializacji ma na celu świadome i zdecydowane ukie-

runkowanie wsparcia w ramach poszczególnych polityk 

publicznych na obszary strategicznej interwencji, wśród 

których są obszary zdegradowane. W Umowie Partner-

stwa zidentyfikowano pięć obszarów strategicznej in-

terwencji. Jednym z  nich są właśnie miasta i  dzielnice 

miast wymagające rewitalizacji. Co więcej, dokument 

ten wskazuje, iż rewitalizacji mogą być poddane również 

obszary wiejskie, np. popegeerowskie. 

Istnieje potrzeba zwiększenia kompleksowości działań 

rewitalizacyjnych, tak aby obejmowały one infrastrukturę, 

inicjatywy społeczne, inwestycje środowiskowe, efektyw-

ność energetyczną itd. Nie będzie już możliwości wsparcia 

projektów zakładających wyłącznie inwestycje punktowe 

(tj. np. remont placów, rynków, fontann). Działania te powin-

ny być prowadzone zgodnie z wizją określoną w planach/

programach rewitalizacji opracowanych przez samorząd 

i  lokalną społeczność, w  tym organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorców itp. Tylko kompleksowy program rewita-

lizacji ma szanse umożliwić realizację naprawdę potrzeb-

nych danemu obszarowi projektów.

Zaangażowanie społeczności lokalnej w  procesy rewi-

talizacyjne niesie ze sobą wymierne korzyści. Szeroka 

partycypacja społeczna pozwala bowiem trafniej okre-

ślić inwestycje oraz inicjatywy, tzw. miękkie na rewitali-

zowanym obszarze.

Działania rewitalizacyjne często nie są łatwe do zapla-

nowania oraz przeprowadzenia. Wymagają bowiem 

szczegółowej wiedzy na temat stanu rewitalizowanego 

obszaru, określenia długoterminowych skutków zamie-

rzanych działań oraz, już podczas samej realizacji, do-

konania szeregu uzgodnień, np. z  konserwatorem za-

bytków czy w kwestiach środowiskowych np. uzyskania 

pozwoleń na wycinkę drzew itp.

Kompleksowość rewitalizacji oraz wieloetapowość dzia-

łań z  tego zakresu wymaga od wnioskodawców kre-

atywności, gdyż tylko najlepsze rozwiązania mogą liczyć 

na dotacje ze środków krajowych oraz z  funduszy Unii 

Europejskiej. Przykład gminy i  miasta Chęciny, odważ-

nie podejmującej wyzwania związane z  realizacją wie-

lu szeroko zakrojonych projektów pokazuje, że nawet 

w niewielkich miejscowościach możliwe są wielkie zmia-

ny, jeżeli tylko włodarzom nie brak odwagi i ciekawych, 

nowatorskich pomysłów. Należy również pamiętać, że 

wykorzystanie endogenicznych (wewnętrznych) poten-

cjałów to często najlepsza droga do wydobycia tego, 

co wokół nas najpiękniejsze i  na czym można opierać 

rozwój, głównie ekonomiczny. 
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w  2004 r. było zapewne okre-

sem radości związanej z  nowymi 

możliwościami, ale także czasem 

niepewności i  wątpliwości co do 

słuszności tej drogi. W  perspek-

tywie 11 lat widzimy, że środki pły-

nące z UE umożliwiły jednak wielu 

polskim miastom i gminom zaspo-

kojenie najważniejszych potrzeb, 

a wielu udało się przyspieszyć ich 

rozwój.

Samorząd gminny, będący najbli-

żej obywateli, ma w  swych zada-

niach bardzo wiele ustawowych 

obowiązków, które winny służyć 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców. Z  reguły niewielkie 

budżety gminne pozwalały tylko 

na bieżące potrzeby. Wraz  z  roz-

wojem społecznym rosły również 

oczekiwania mieszkańców. Wiele 

samorządów zaczęło upatrywać 

szansę w nadrabianiu istniejących 

zaległości właśnie za pośred-

nictwem środków zewnętrznych, 

z dużym naciskiem na budżet UE. 

Do tych samorządów należy rów-

nież gmina i miasto Chęciny. Na 

początku samorząd lokalny w nie-

wielkim stopniu sięgnął po pienią-

dze z funduszy przedakcesyjnych, 

a  następnie z  programu ZPORR. 

Prawdziwy rozkwit przyniosły dla 

gminy lata 2007–2013. Ważnym 

wsparciem finansowym dla samo-

rządu chęcińskiego były środki 

z programów RPOWŚ, PROW i PO 

KL na lata 2007–2013. Programy 

te miały za zadanie wesprzeć in-

frastrukturę techniczną, rozwój 

obszarów wiejskich oraz rozwój 

zasobów ludzkich. Stojąc u progu 

rozdysponowania środków z  mi-

jającej perspektywy UE, musieli-

śmy mieć sprecyzowane cele, aby 

skutecznie i  efektywnie wykorzy-

stać pozyskane fundusze. Było to 

ważne pięć minut w historii gminy. 

Udało nam się pozyskać środki na: 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej 

wraz z  modernizacją oczyszczalni 

ścieków, budowę hali widowisko-

wo-sportowej, rewitalizację cen-

trum miasta, zagospodarowanie 

Wzgórza Zamkowego, odrestau-

rowanie obiektów zabytkowych, 

budowę i  remont dróg czy budo-

wę i  modernizację świetlic wiej-

skich. Sięgnęliśmy również po 

pieniądze na organizację wyda-

rzeń promocyjnych, szkolenia dla 

bezrobotnych, tworzenie punktów 

przedszkolnych, wydawanie mate-

riałów promocyjnych i wiele innych 

inicjatyw. Dzięki środkom unijnym 

poprawiła się infrastruktura tech-

niczna w  gminie, co wpłynęło na 

zmianę jej wizerunku i estetyki. 

Spoglądając dziś na gminę Chęci-

ny, można być pewnym, że dzięki 

skutecznemu ubieganiu się o środ-

ki zewnętrzne udało się dokonać 

cywilizacyjnego skoku. Niezwykły 

potencjał kulturowo-przyrodniczy 

gminy sprawił, że jest ona dosko-

nałym miejscem do inwestowania 

w  sferze turystyki i  nauki. Mając 

takie podstawy, samorząd lokalny 

śmiało przystąpił do umów konsor-

cyjnych, dzięki czemu na terenie 

gminy powstały, przy znacznym 

udziale środków unijnych, dwa 

znaczące ośrodki edukacyjno-ba-

dawcze, tj.: Europejskie Centrum 

Edukacji Geologicznej oraz Regio-

nalne Centrum Naukowo-Techno-

logiczne, dzięki którym z  pewno-

ścią wzrosła ranga i prestiż gminy.

Zmiany, które zaszły w  ostatnich 

latach w  naszej gminie dzięki po-

zyskanym środkom zewnętrznym 

sprawiły, że miejsce to stało się 

jeszcze bardziej atrakcyjne dla tu-

rystów, co potwierdzają wskaźniki 

ruchu turystycznego. Wpłynęły one 

również pozytywnie na poziom ży-

cia i mieszkania. Zmiana wizerunku 

poskutkowała zwiększonym zainte-

resowaniem ze strony osób planu-

jących osiedlić się na terenie naszej 

gminy. Nie bez znaczenia jest także 

fakt, że gmina Chęciny jest dziś po-

strzegana jako jedna z najprężniej 

rozwijających się gmin wojewódz-

twa świętokrzyskiego, a także osią-

ga wysokie wyniki w  rankingach 

ogólnopolskich. 

Komentarz burmistrza

Jak realizacja projektów UE wpłynęła na rozwój  
i obecną sytuację gminy i miasta Chęciny


