
  

Strategia Rozwoju  

Gminy Lelów  

2014–2020 
 

 

 

  

 

 

 

Kwiecień 2013 – maj 2014 

 



Strategia Rozwoju Gminy Lelów 2014–2020  

2 
 

 

Zdjęcie 1. Gmina Lelów z lotu ptaka 

 

Źródło: www.lelow.pl 

 

 

 

 

Zespół redakcyjny: 

Mieszkańcy Gminy Lelów 

Dariusz Ostrowski 

Tomasz Śpiewak 

Mateusz Kędroń 

Mateusz Gałuszka 



Strategia Rozwoju Gminy Lelów 2014–2020  

3 
 

Spis treści 
 

 

Słowo wstępne ......................................................................................................................................... 4 

English version ......................................................................................................................................... 5 

Deutsche Version ..................................................................................................................................... 7 

I. Wstęp .................................................................................................................................................... 9 

II. STRATEGIA ROZWOJU ........................................................................................................................ 14 

III. Wizja, misja, cele ............................................................................................................................... 15 

IV. CEL STRATEGICZNY 1 – KAPITAŁ SPOŁECZNY .................................................................................... 17 

V. CEL STRATEGICZNY 2 – INFRASTRUKTURA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ .................................................... 24 

VI. CEL STRATEGICZNY 3 – TRADYCJA, KULTURA, NAUKA ..................................................................... 31 

VII. CEL STRATEGICZNY 4 – WIZERUNEK GMINY .................................................................................... 37 

VIII. CEL STRATEGICZNY 5 – SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA............................................................... 42 

IX. Warunki skutecznej implementacji Strategii Rozwoju Gminy Lelów  2014–2020 ............................ 47 

Spis ilustracji ........................................................................................................................................... 49 

 

  



Strategia Rozwoju Gminy Lelów 2014–2020  

4 
 

Słowo wstępne 

 

Strategia Rozwoju Gminy Lelów 2014 – 2020 jest dokumentem, który ma 

wszechstronny charakter i dotyka najważniejszych, istotnych obszarów dla 

funkcjonowania, rozwoju i przyszłości Gminy. Ich zdiagnozowanie było możliwe dzięki 

zastosowaniu metody partycypacyjnej, która miała na celu zaangażowanie społeczności 

lokalnej w proces tworzenia dokumentu strategicznego. W związku z tym na terenie danej 

jednostki samorządowej zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, w ramach 

których każdy mieszkaniec mógł zabrać głos na nurtujący go temat. Dzięki temu, 

autorstwa strategii nie można przypisać tylko i wyłącznie samorządowi. Odpowiedzialność 

za jej treści ponosi również cała wspólnota zamieszkująca ten teren. 

 Dokument ten diagnozuje najważniejsze problemy, określa cele, do których  cała 

społeczności przy pomocy i wsparciu władz gminy powinna dążyć. Postawione w niej tezy 

i zadania stanowią naturalne rozwinięcie działań podejmowanych, bądź projektowanych 

w ostatnich latach. 

 Zaletą dokumentu jest to, że skupia się na pięciu najważniejszych kierunkach 

rozwoju: gospodarce, rozrywce i rekreacji, kapitale społecznym, infrastrukturze a także 

wizerunku gminy. Oprócz kwestii merytorycznych, jego mocno stroną jest zwięzła, prosta i 

przejrzysta forma. Dzięki temu staje się on przystępny praktycznie dla każdego 

mieszkańca. 

 Wizja Gminy Lelów w 2020 roku staje się dzięki niniejszemu dokumentowi 

wyraźnie określona i obiecująca. Cele operacyjne zawarte w dokumencie stanowią punkt 

wyjścia do przedsięwzięć podejmowanych przez władze w nadchodzących latach. 

Realizacja pomysłów ujętych w planach i zadaniach rozwojowych przyczyni się do wielu 

pozytywnych zmian w różnych dziedzinach funkcjonowania całej wspólnoty mieszkańców. 

Dr Andrzej Ferens, 

Zakład badań nad samorządnością terytorialną, 

Uniwersytet Wrocławski 
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English version  
 

The strategy of local development of Lelów commune 2014–2020 

Lelów community is located in the district of Czestochowa and the voivodeship is 

Śląskie. Lelów is situated far from big cities which have both advantages and 

disadvantages. The most important is to explore the advantages of such position, and 

mitigate the risks associated with it. 

 The general conditions are the basis for the development strategy in Lelów. They 

allow you to submit the development process to one idea. It is possible to create a 

coherent strategy. Mission, vision and objective are the criteria for selection of specific 

projects. The strategy reaches as far into the future as possible and plays a large role in 

fostering innovative ideas. 

 

Vision is a picture of an idealized commune created to fully comply with the 

aspirations of the people. The vision should inspire to undertake specific tasks. 

Vision 

Lelów commune: 

Ambitious for its citizens, charming for guests 

Mission 

  Lelów commune should perpetuate ambitions and develop local character. It 

should also meet the needs of the residents and visitors with respect to the natural 

environment.  

 Development of entrepreneurship of residents is an opportunity to develop their 

potential, but also activate the authorities of the commune. 

 The tradition and heritage of Lelów commune will allow better use of the social 

potential of the citizens as well as the use of the natural potential. Modern development 

actions create the opportunity for both the Lelów commune as well as innovative 

business projects. 
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The overall objective determines the most important criteria of the development 

processes. It is possible to draw conclusions and proper basic tasks based on the 

evaluation of the overriding objective. 

 

The overall objective 

Stability and satisfaction of residents 
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Deutsche Version 
 

Lokale Entwicklungsstrategie für die Gemainde Lelów 2014–2020 

 Die Gemeinde Lelów ist im Landkreis Częstochowa gelegen, in der Woiwodschaft 

Schlesien. Weite Entfernung zu den größeren Städten kann sowohl als Vorteil, als auch als 

Nachteil betrachtet werden. Es ist jedoch wichtig, die Vorteile dieser Lage richtig nutzen 

und die Gefahren reduzieren zu können, die eine Entfernung zu den Großstädten mit sich 

bringen kann.  

Den Ausgangspunkt für die Formulierung der Lokalen Entwicklungsstrategie für die 

Gemeinde Lelów für 2014-2020 bilden hauptsächliche Entwicklungsvoraussetzungen. Sie 

erlauben es, die Entwicklungsprozesse einer übergeordneten Idee zu unterstellen, 

wodurch dann eine Strategie kohärent sein kann. Eine Mission, eine Vision und ein 

übergeordnetes Ziel geben eine Hauptrichtung, sie werden zu den Kriterien, nach denen 

detaillierte Entwicklungsunternehmen ausgewählt werden. Gleichzeitig spielen die 

Voraussetzungen einer Strategie, wenn man möglichst weit in die Zukunft schaut, eine 

wichtige Rolle beim Initiieren neuer Entwicklungsprojekte.  

 

Eine Vision ist ein idealisiertes Bild, das dem Ehrgeiz von Einwohnern entsprechen 

soll.  Eine Vision soll zum Unternehmen konkreter Aufgaben anregen. 

 

Die Vision 

Die Gemeinde Lelów: 

Ehrgeizig für Einwohner, beeindruckend für Gäste 
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Die Mission 

 Die Gemeinde Lelów setzt sich zum Ziel, den örtlichen Charakter zu entwickeln, 

der den Erwartungen von Einwohnern, deren Ehrgeiz sowie der Neugier der Gäste 

entgegenkommen soll, wobei auch die Umwelt jederzeit respektiert wird.  

 Die Vorbereitung von Möglichkeiten für einen aktiven Unternehmergeist der 

Einwohner lässt deren Leistungsfähigkeit besser nutzen und regt auch die 

Gemeinderegierung zu einer inspirierenden Tätigkeit an.   

 Die Tradition und das Kulturerbe der Gemeinde wird es erlauben, nicht nur das 

gesellschaftliche Einwohnerpotential, sondern auch die natürlichen Umweltressourcen 

effektiver zu nutzen.  

 Die Tätigkeiten, die zu einer modernen Entwicklung der Gemeinde Lelów führen, 

geben ihr eine Chance und sind zugleich auch eine Gelegenheit, neuartige 

Wirtschaftsunternehmen durchzuführen.  

 

Ein übergeordnetes Ziel bestimmt wichtigste Kriterien für die 

Entwicklungsprozesse. Dank der Bewertung von einzelnen Aufgaben im Hinblick auf das 

übergeordnete Ziel ist es möglich, entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen und die 

Hauptaufgaben zu korrigieren.  

 

Übergeordnetes Ziel 

Stabilisierung und die Zufriedenheit der Bewohner 
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I. Wstęp 

 Położenie 

Gmina Lelów położona jest w powiecie częstochowskim, w zachodniej części 

Wyżyny Małopolskiej, na północno-wschodnim krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 

Według Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań z 2011 r. Gminę Lelów zamieszkiwało 

5071 osób. Lelów jest gminą wiejską, która graniczy z gminami powiatu 

częstochowskiego, myszkowskiego oraz zawierciańskiego. W jej skład wchodzi 17 sołectw. 

Tabela 1 prezentuje miejscowości wchodzące w skład gminy. 

Tabela 1. Sołectwa w Gminie Lelów 

L.p. Nazwa miejscowości 

1. Biała Wielka 

2. Celiny 

3. Drochlin 

4. Gródek 

5. Konstantynów 

6. Lelów 

7. Lgota Błotna 

8. Mełchów 

9. Nakło 

10. Podlesie 

11. Paulinów 

12. Staromieście 

13. Lgota Gawronna 

14. Skrajniwa 

15. Ślęzany 

16. Turzyn 

17. Zbyczyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.lelow.pl 

  

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 121 km2. Od północy graniczy z gminą i 

miastem Koniecpol, od wschodu z gminą i miastem Szczekociny, od południa z gminą 

Niegowa i Irządze, natomiast od zachodu z gminą Janów i gminą Przyrów.  

 

Gmina Lelów położona jest przy drodze krajowej o orientacji wschód-zachód: 

Kielce–Szczekociny–Olsztyn–Częstochowa ze skrzyżowaniem w kierunku Włoszczowy, 
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Koniecpola, Krakowa i Katowic, co stwarza warunki do dobrego wykorzystania transportu 

samochodowego. 

 
Zdjęcie 2. Położenie Gminy Lelów w Polsce 

 

Źródło: www.bip.slaskie.pl 

Geologia 

 Pod względem geologicznym Gmina Lelów położona jest w obszarze Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej. Na tym terenie dominującym składnikiem skał jest wapień 

oraz kreda. Nie stwierdzono tu większych złóż surowców mineralnych. Jednak na lokalne 

potrzeby wydobywane są piaski oraz żwiry. Inne kopaliny, takie jak torfy, wydobywane są 

w celach opałowych.  

 Gmina Lelów leży w dorzeczu Pilicy. Przez teren gminy przepływa Białka Lelowska 

– lewobrzeżny dopływ Pilicy. Długość tej rzeki wynosi 26,6 km. Na pozostałym obszarze 

mamy do czynienia z bezimiennymi ciekami, które tworzą lewobrzeżne dopływy Pilicy.  
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 Na terytorium gminy Lelów występują następujące gleby: piaski, lessy, torfy oraz 

margle i wapienie. Na tym obszarze przeważają gleby pseudobielicowe oraz brunatne, 

które stanowią około 45% całej powierzchni. Około 35% całkowitej powierzchni stanowią 

rędziny. Gleby pseudobielicowe oraz brunatne są zaliczane do gruntów ornych słabych, a 

rędziny do gruntów dobrej jakości.  

Bogactwo przyrodnicze 

 Szatę roślinną stanowią lasy prywatne, państwowe oraz tereny zadrzewione. 

Lesistość obszaru gminy stanowi 26% całkowitej powierzchni. Dominującym 

drzewostanem jest brzoza z domieszką olszy. 

 Turystyka w Lelowie opiera się przede wszystkim na walorach przyrodniczych. Na 

tym terenie dominuje turystyka krótkoterminowa. Przez gminę biegnie droga krajowa 46 

Częstochowa–Szczekociny, która otwiera szansę na wykorzystanie jej do celów 

turystycznych. Mieszkańcy gminy obsługiwani są przez Przedsiębiorstwa Transportu 

Publicznego. Przez teren gminy biegnie również Centralna Magistrala Węglowa Katowice–

Warszawa, jak również linia kolejowa relacji Częstochowa–Kielce. Linie te nie obsługują 

jednak ruchu pasażerskiego na terenie gminy. 

  Dodatkowym atutem Gminy Lelów jest to, że na jej terytorium przemysł jest słabo 

rozwinięty. Dominuje branża spożywczo- przetwórcza, która nie przeszkadza w 

utrzymaniu środowiska naturalnego. Istnieje spora liczba gospodarstw rolnych. 

Powierzchnia większości gospodarstw nie przekracza 5 ha. 

Historia i kultura 

 Pierwszą datą opisującą Lelów jest rok 1193. Wówczas to w dokumentach 

źródłowych pojawia się informacja, że osada Lelów posiadała targowy charakter. W 1246 

roku Konrad Mazowiecki wybudował na wzniesieniu zamek, który był strategicznym 

punktem na handlowym szlaku z Mazowsza do Krakowa. Jednak znaczący rozwój Lelowa 

nastąpił w XIV wieku za czasów króla Kazimierza Wielkiego. W 1341 roku Lelów otrzymał 

prawa miejskie. Potwierdziło to tylko duże znaczenie Lelowa w okolicy. Jak podają autorzy 

książki 800 lat Lelowa, A. Białowąs oraz M. Nowak to król Kazimierz doprowadził do 
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odbudowy zamku w Lelowie. Lelów jako osada odznaczał się przede wszystkim istnieniem 

rzemiosła. Było to przede wszystkim kowalstwo, a także sukiennictwo. Niezbyt urodzajna 

gleba sprzyjała hodowli owiec i uprawie roślin tkackich, takich jak len i konopie. 

 W Lelowie, oprócz mieszkańców narodowości polskiej, znaczną część stanowili 

mieszkańcy narodowości żydowskiej. Pojawili się oni w Lelowie za czasów króla 

Kazimierza Wielkiego. Z czasem ich liczba zaczęła rosnąć. Ich rozwój wiązał się z ruchem 

chasydów, którzy za sprawą Dawida Lelowera zaczęli się osiedlać w mieście. Urodził się on 

w 1746 roku we wsi Biała Wielka i stał się jednym z najbardziej cenionych cadyków w 

ruchu chasydzkim. Zmarł w 1814 roku i został pochowany na lelowskim kirkucie obok 

synagogi. W roku 1823 w Lelowie zamieszkiwało 399 Żydów oraz 348 Polaków. W czasie II 

wojny światowej Żydzi lelowscy zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. Według 

autorów książki 800 lat Lelowa, póki co nie udało się ustalić, czy komuś z wywiezionych 

żydowskich mieszkańców Lelowa udało się przeżyć. Jednak po latach udało odnaleźć się 

grób cadyka Dawida. W miejscu grobu postawiono Ohel, a teren odgrodzono. Co roku do 

Lelowa przyjeżdża około 300 ortodoksyjnych Żydów na obchody rocznicy jego śmierci. 

Zjawiają się tu Żydzi z całego świata, m.in. z USA, Niemiec, Izraela czy Ukrainy. W roku 

2014 odbyły się obchody 300-lecia śmierci cadyka Dawida, na które przybyło kilkaset 

chasydów. 

Zdjęcie 3. Chasydzi w Ohelu w Lelowie 

 

Źródło: www.czestochowa.nasze.miasto.pl 
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Lokalizacja 

 Gmina Lelów, leżąc w bliskości dużych ośrodków aglomeracyjnych (do Katowic i 

Krakowa jest około 80 km), ma szanse wykorzystać swoje położenie w celu promocji i 

aktywizacji mieszkańców tych aglomeracji do wyjazdów jednodniowych oraz zachęcić do 

aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie gminy. Dogodna lokalizacja w połączeniu 

z bogatym dziedzictwem historycznym powinna stanowić ogromną szansę na 

przyciągnięcie ogromnej liczby osób. Wykorzystujące wszystkie swoje atuty, gmina Lelów 

w niedalekiej przyszłości stać się może jednym z bardziej rozpoznawalnych ośrodków 

agroturystycznych w regionie. Do tego potrzebna jest współpraca wszystkich 

zainteresowanych: władz gminy, mieszkańców oraz lokalnych organizacji pozarządowych. 

Głównym celem powinno być to, aby Gmina Lelów stała się rozpoznawalną marką w 

regionie. To wszystko można uzyskać poprzez wyznaczanie celów, które zawarte są w 

Strategii. 

 

 

Zdjęcie 4. Położenie Gminy Lelów względem większych ośrodków miejskich. 

Źródło: www.maps.google.pl 
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II. STRATEGIA ROZWOJU 

 

 Punktem wyjścia dla sformułowania Strategii Rozwoju Gminy Lelów 2014–2020, 

jak w przypadku innych strategii, są generalne założenia rozwojowe. Pozwalają one 

podporządkować procesy rozwoju nadrzędnej idei, przez co możliwa jest spójność 

Strategii. Misja, wizja i cel nadrzędny wytaczają podstawowy kierunek, stając się 

następnie kryterium wyboru szczegółowych przedsięwzięć rozwojowych. 

 Jednocześnie założenia Strategii, sięgając w możliwie odległą przyszłość, 

odgrywają poważną rolę w inspirowaniu nowatorskich projektów rozwojowych. 

 W dalekiej perspektywie oddziaływanie bieżących barier rozwojowych jest bardzo 

ograniczone. Tym samym możliwe jest odkrywanie szans, których wykorzystanie jest 

nierealne w perspektywie bieżącej czy średnioterminowej. Kluczowym założeniem 

rozwojowym Gminy Lelów jest wizja stanowiąca możliwie syntetyczne wyobrażenie 

przyszłości gminy. Ów obraz może, a nawet powinien być do pewnego stopnia 

wyidealizowany, tak by maksymalnie odpowiadać aspiracjom twórców Strategii i 

mieszkańcom. 

 Wszystkie te aspekty opierają się na planowaniu, które polega na decydowaniu o 

podjęciu różnych działań mających w przyszłości wywołać inne, bardziej pożądane skutki. 

Ta istota ma wyraz właśnie w formie owej Strategii. Warto również pamiętać, że bardzo 

trudno jest dokładnie przewidzieć przyszłość gminy. Samo planowanie powinno opierać 

się na świadomym ustaleniu przyszłych celów, tak aby przyszłe działania nie były tylko i 

wyłącznie przypadkowe. 
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III. Wizja, misja, cele 

 

W każdym przypadku wizja musi odzwierciedlać ambicje ogółu społeczności 

lokalnej. W zarządzaniu strategicznym wizją będziemy nazywać docelowy stan 

miejscowości w perspektywie 10–20 lat. 

 

WIZJA 

Gmina Lelów: 

Ambitna dla swoich, czarująca dla gości 

   

Ważnym rozwinięciem wizji rozwoju jest w każdym przypadku misja, określająca, 

co w wyniku realizacji Strategii uzyskają mieszkańcy Lelowa. Właściwe sformułowanie 

misji zapewnia, iż rozwój gminy będzie służył rzeczywistym oczekiwaniom społecznym, 

bez czego niemożliwa jest jego akceptacja przez mieszkańców. Jednocześnie misja 

stanowi ważne przesłanie komunikujące w najprostszy sposób nadrzędną ideę Strategii. 

 

MISJA 

 Gmina Lelów ma ambicje utrwalać i rozwijać lokalny charakter, urzeczywistniać 

oczekiwania mieszkańców, a także zaspokajać ciekawość gości, przy zachowaniu 

szacunku wobec przyrody. 

 Tworzenie szans dla aktywnej przedsiębiorczości mieszkańców stwarza okazję do 

wykorzystania w pełni ich potencjału, a także do inspirującej działalności władz 

gminy.  

 Tradycja i dziedzictwo kulturowe gminy pozwoli na lepsze wykorzystanie 

potencjału społecznego mieszkańców, jak również na pełniejsze wykorzystanie 

zasobów naturalnych i przyrodniczych.  
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 Działania podejmowane na rzecz nowoczesnego rozwoju są szansą dla Gminy 

Lelów, a także okazją do innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. 

 

Cel nadrzędny wyznacza podstawowe kryteria oceny procesów rozwojowych. 

Ważne, aby wskazywał na te efekty procesu rozwojowego, które są autentycznie 

najważniejsze dla lokalnej społeczności. Jednocześnie istotne jest, by były to wyniki 

możliwe mierzalne, pozwalające na późniejszą ocenę osiąganych rezultatów. 

 

CEL NADRZĘDNY 

Stabilizacja i satysfakcja mieszkańców 

 

 Opierając się na wizji, misji oraz uwzględniając cel nadrzędny, w toku prac nad 

dokumentem strategicznym, stworzyliśmy katalog celów strategicznych i operacyjnych dla 

Gminy Lelów. Wszystkie zadania, które zostały zawarte w tym dokumencie są 

przedłużeniem i uzupełnieniem celu nadrzędnego. Gmina Lelów poprzez realizację tych 

zadań będzie dążyć do tego co jest jej priorytetem-Stabilizacji i satysfakcji mieszkańców.  
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IV. CEL STRATEGICZNY 1 – KAPITAŁ SPOŁECZNY 
 

  Kapitał społeczny i jego rozwój należy potraktować w warunkach Gminy Lelów jako 

jedną z istotnych dźwigni rozwojowych. Ma ku temu służyć kreowanie pozytywnego 

klimatu społecznego i zapewnienie warunków dla funkcjonowania i rozwoju organizacji, 

stowarzyszeń i inicjatyw lokalnych na terenie gminy.  

 W warunkach współczesnych społeczeństw możliwość osiągania wielu celów jest 

faktycznie uzależniona od poziomu aktywności i zaangażowania różnych form organizacji 

społecznych. W przypadku samorządu terytorialnego mamy do czynienia z istnieniem 

regulacji w postaci ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, która 

nakłada na samorząd konieczność opracowania programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Jednocześnie efektywność tych programów okazuje się dalece 

niezadawalająca.  

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się możliwości finansowania działań 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Jednak aby tego typu działanie było 

naprawdę skuteczne, potrzebna jest współpraca wszystkich zainteresowanych, w tym 

przede wszystkim samorządu lokalnego oraz wspomnianych już organizacji. 

 

Cel operacyjny 1.1: 

Pobudzanie aktywności i współdziałania organizacji pozarządowych działających na 

terenie Gminy Lelów 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Akcje informacyjno-promocyjne dotyczące charakteru działalności organizacji 

pozarządowych 

 W ramach tego przedsięwzięcia należy wykonać biuletyny promocyjne, ulotki 

reklamowe, broszury, które w sposób znaczący przybliżą mieszkańcom Gminy Lelów 

charakter działalności organizacji pozarządowych. 
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2. Spotkania konsultacyjne członków organizacji z mieszkańcami gminy 

Poprzez różnego rodzaju spotkania konsultacyjne członków organizacji 

pozarządowych z mieszkańcami gminy, można zachęcać obywateli do wstępowania w 

szeregi organizacji oraz zachęcić miejscową społeczność do większej aktywności na 

płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej. 

3. Dyżury organizacji pozarządowych 

W ramach tego celu można wyznaczyć, w które dni tygodnia poszczególne 

organizacje pełniłby dyżur w urzędzie gminy, aby umożliwić dodatkowe spotkania z 

mieszkańcami. W ten sposób ludzie, którzy odczuwają tremę przed wypowiadaniem się 

publicznie, mogliby w indywidualnej rozmowie przekazać swoje pomysły na 

przedsięwzięcia na terenie gminy. 

4. Poprawa współpracy organizacji pozarządowych z władzami Gminy Lelów 

Odpowiedni kontakt organizacji pozarządowych z władzami gminy stanowi główną 

oś w stymulowaniu rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też ważne 

są liczne spotkania pomiędzy wspomnianymi grupami w celu zacieśniania współpracy na 

każdej płaszczyźnie. 

 

Cel operacyjny 1.2: 

Sprawny system komunikacji pomiędzy instytucjami samorządowymi a obywatelami 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Utworzenie punktu informacji obywatelskiej w urzędzie gminy 

Taki punkt informacyjny znacznie ułatwiłby kontakt obywatela z urzędnikami, a 

także pozytywnie wpłynąłby na wizerunek całej gminy. W punkcie takim informowano by 

mieszkańców, np. w którym pokoju można załatwić konkretną sprawę. 
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2. Założenie skrzynki mailowej dostępnej dla obywateli 

W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, dostęp do Internetu staje się coraz 

bardziej powszechny. Coraz więcej spraw załatwianych jest za pomocą tego medium. 

Dlatego też należałoby założyć pocztę mailową, na którą obywatele mogliby wysyłać 

swoje zapytania, wnioski, uwagi. Osoba odpowiedzialna za odbieranie poczty, byłaby 

zobowiązana do odpowiedzi droga elektroniczną w ciągu kilku dni. 

3. Uruchomienie darmowego połączenia telefonicznego z punktem informacji 

obywatelskiej 

Oprócz poczty mailowej, dużą popularnością cieszą się telefony komórkowe. 

Warto byłoby utworzyć darmowe połączenie z punktem informacji obywatelskiej, po to 

aby np. mieszkaniec gminy mógł wcześniej zadzwonić i dowiedzieć się czy dany urzędnik 

jest dostępny w pracy. 

4. Wydłużenie czasu pracy jeden dzień w tygodniu (np. w czwartek od 7:30 do 

16:30, w piątek skrócenie czasu pracy) 

Bardzo dużo osób pracuje w godzinach pracy urzędu. Dlatego wizyta tych osób w 

urzędzie wiąże się bardzo często z wzięciem dnia wolnego w pracy. Aby wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom tych mieszkańców, można wydłużyć czas pracy urzędu o jedną godzinę, a 

odebrać ją poprzez skrócenie czasu pracy w kolejny dzień. Np. w czwartek urząd gminy 

pracuje do 16:30, natomiast w piątek do 14:30. 

5. Postawienie nowych lub odrestaurowanie istniejących tablic informacyjnych we 

wszystkich miejscowościach 

Ważnym kanałem komunikowania się władz samorządowych z mieszkańcami 

pozostają tablice informacyjne zlokalizowane w poszczególnych miejscowościach. To na 

nich pojawiają się ogłoszenia, informacje ważne dla danej społeczności lokalnej. Dlatego 

istotnym zadaniem powinno być wybudowanie nowych bądź wyremontowanie 

istniejących tablic informacyjnych. 
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6. Wyznaczenie dyżurów przyjmowania obywateli przez wójta, sekretarza oraz 

skarbnika 

Mieszkańcy często narzekają, że mają utrudniony kontakt z najważniejszymi osobami 

w gminie. Dzieje się tak, ponieważ takie osoby jak wójt, sekretarz czy skarbnik bardzo 

często obarczone są ogromem prac w związku z pełnioną funkcją. Dlatego powinno 

wyznaczyć się jeden dzień w tygodniu (około 1-2 godzin), w którym to wójt, sekretarz i 

skarbnik przyjmowaliby mieszkańców celem wysłuchania ich problemów. 

 

Cel operacyjny 1.3: 

Stworzenie gminnego programu budowy społeczeństwa obywatelskiego 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Powołanie zespołu eksperckiego w celu koordynowania budowy społeczeństwa 

obywatelskiego 

Społeczeństwo obywatelskie jest wielce pożądane w praktycznie każdej płaszczyźnie. 

Nie inaczej jest w Gminie Lelów. W celu komplementarnego ujęcia tej problematyki zaleca 

się powołanie zespołu złożonego z kilku osób (nie więcej niż 5), których zadaniem będzie 

koordynowanie wszystkich zadań związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego 

na terenie Gminy Lelów. 

2. Edukacja społeczeństwa  

Odpowiednio wyedukowane społeczeństwo jest gwarantem sprawnego zarządzania 

oraz właściwego rozwoju danej jednostki samorządowej. Właściwe wzorce zachowań 

powinny być przekazywane nie tylko osobom młodym (szkoły podstawowe czy gimnazja), 

ale również osobom w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. Można przy tym 

organizować wspólne spotkania wszystkich mieszkańców w celu krzewienia w nich 

postaw i zachowań obywatelskich. 
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3. Utworzenie „uniwersytetów trzeciego wieku” 

Coraz więcej takich uniwersytetów powstaje nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, 

ale również w mniejszych miejscowościach. Osoby starsze powinny być otaczane troską, a 

także powinny mieć możliwość rozwijania swoich zdolności i umiejętności oraz 

zdobywania zupełnie nowej wiedzy. 

4. Informowanie społeczeństwa o prawach i obowiązkach wynikających z bycia 

obywatelem 

Zarówno prawa, jak i obowiązki zawarte są w Konstytucji RP z 1997 r. oraz w licznych 

ustawach. Podczas częstych spotkań z mieszkańcami można systematycznie informować o 

uprawnieniach, które przysługują z bycia obywatelem.  

5. Organizowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w istotnych kwestiach 

dla danej miejscowości 

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. nakłada obowiązek na władze 

samorządowe organizowania spotkań konsultacyjnych w istotnych sprawach dla gminy. 

Dlatego też dobrą praktyką byłoby organizowanie takich spotkań regularnie, po to aby 

zachęcać mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w sprawach gminy. 

6. Wsparcie przez władze gminne inicjatyw lokalnych podejmowanych przez 

mieszkańców 

Rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego będzie skutkować pojawianiem się coraz 

liczniejszych inicjatyw lokalnych. Władze samorządowe powinny na te akcje patrzeć z 

dużym optymizmem i udzielać maksymalnego wsparcia dla tego typu przedsięwzięć. 

7. Utworzenie budżetu obywatelskiego 

Coraz większą popularnością cieszą się budżety obywatelskie. Jest to pula pieniędzy 

przeznaczona na projekty, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców. Dzięki temu 

społeczność lokalna może jeszcze mocniej włączyć się w rozwój gminy. 
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8. Powołanie młodzieżowej rady gminy 

Nie ulega wątpliwości, że przyszłość będzie należeć do osób młodych. Dlatego 

priorytetem powinno być zachęcenie młodzieży do pełnego uczestnictwa w życiu 

politycznym gminy, które w przyszłości może zaowocować pojawieniem się lokalnych 

animatorów życia społecznego. Takim projektem powinna być młodzieżowa rada gminy, 

która oprócz zadań czysto konsultacyjnych, będzie rozwijać kwestie edukacyjno-

samorządowe. 

9. Organizowanie wyborów „quasi-samorządowych” w szkołach podstawowych i 

gimnazjum 

Problemem dzisiejszych samorządów są dwie kwestie: po pierwsze zbyt niska 

frekwencja w wyborach samorządowych, która będzie negatywnie wpływać na osobowy 

skład rady, a po drugie niski poziom zaangażowania obywateli do bycia wybieranym. Te 

dwie tendencje można odwrócić właśnie przy pomocy odpowiedniego wyedukowania już 

w szkołach podstawowych i gimnazjum. Organizowanie „quasi-wyborów” pozwoli 

zaszczepić w młodzieży nawyk głosowania czy startowania w wyborach. 

 

Cel operacyjny 1.4: 

Budowanie silnych więzi wspólnotowych pomiędzy mieszkańcami 

Projekty rozwojowe: 

1. Organizowanie imprez integracyjnych  

Poprzez różnego rodzaju imprezy, festyny mieszkańcy będą mieli możliwość spotkania 

się na zupełnie innej płaszczyźnie niż codziennie. To w pewnym stopniu pozwoli, choć na 

chwilę, zapomnieć o problemach życia powszedniego oraz umożliwi zawiązywanie i 

budowanie silniejszych więzi wspólnotowych. 

2. Otworzenie gminnego centrum spotkań 

Oprócz organizowania imprez plenerowych ważką kwestią będzie otworzenie 

gminnego centrum spotkań, szczególnie potrzebnego w porach jesienno-zimowych. 
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Miejsce takie będzie wykorzystywane przez cały rok, szczególnie do różnego rodzaju 

koncertów czy choćby do wyświetlania filmów. 

3. Organizowanie jednodniowych wycieczek 

Jednodniowe wycieczki pozwolą na pogłębianie więzów wspólnotowych pomiędzy 

mieszkańcami. Przyczynią się również do wspólnego budowania zaufania społecznego, 

które będzie stanowić w przyszłości podstawę funkcjonowania społeczeństwa 

obywatelskiego. 

4. Organizowanie wspólnych obchodów świąt państwowych i rocznic, np. Bitwy 

pod Mełchowem 

Budowanie zaufania czy zawiązywanie wspólnoty może odbywać się poprzez 

organizowanie wspólnych obchodów ważnych świąt państwowych np. obchody rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy rocznica odzyskania niepodległości 11 listopada. W ten 

sposób budowane są również postawy patriotyczne.  
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V. CEL STRATEGICZNY 2 – INFRASTRUKTURA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 

 Rozwój infrastruktury w Gminie Lelów powinien stanowić jedno z zadań 

priorytetowych. Dzięki większej dostępności do kanalizacji czy gazu, mieszkańcy będą czuć 

się bardziej komfortowo.  

 Lokalizacja Gminy Lelów powoduje, że ośrodki wielkomiejskie znajdują się w 

znacznej odległości, a to może okazać się jedną z zalet, która będzie charakteryzować 

gminę.  

 Zadaniem gminy w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest stymulowanie 

i zapewnienie opieki instytucjonalnej. Dla zmniejszenia skali bezrobocia i poprawy 

materialnej rodzin mieszkających w Gminie Lelów należy podjąć szereg działań, które 

wyeliminują istniejące zagrożenia. Nowo powstające inicjatywy lokalnej 

przedsiębiorczości powinny dostarczać nowych miejsc pracy dla mieszkańców. 

 

Cel operacyjny 2.1 

Poprawa jakości świadczenia usług z zakresu transportu publicznego 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Udoskonalenie rozkładów jazdy autobusów PKS  

Właściwe ustalenie przyjazdów i odjazdów autobusów będzie bardzo pomocne dla 

mieszkańców, którzy nie dysponują własnym środkiem transportu, a podejmują pracę np. 

w Częstochowie. Skorygowanie rozkładów jazdy jest również potrzebne dla młodzieży, 

która podejmuje naukę poza Gminą Lelów. 

2. Remont przystanków autobusowych 

W okresie jesienno-zimowym należy zapewnić wszystkim pasażerom odpowiednie 

warunki do oczekiwania na autobus. Potrzeba jest budowania wiat przystankowych, które 

będą osłaniać pasażerów przed deszczem czy śniegiem. 
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3. Zachęcanie do zakładania prywatnych firm transportowych 

Szansą dla Gminy Lelów jest rozwój prywatnych firm transportowych, które byłyby w 

stanie konkurować o pasażerów z publicznymi przewoźnikami. Coraz więcej osób nie chce 

dojeżdżać do pracy własnym autem m.in. ze względu na wysokie ceny paliwa. Dlatego 

warto byłoby zachęcać osoby do zakładania firm transportowych.  

4. Wprowadzenie w porozumieniu z przewoźnikami różnego rodzaju ulg na bilety 

W ten sposób można by zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu 

publicznego lub prywatnego. Jeżeli cena biletów byłaby atrakcyjna, a rozkład jazdy 

odpowiadałby zapotrzebowaniu pasażerów, to mieszkańcy byliby skłonni do wyboru 

takiego środka lokomocji. 

 

Cel operacyjny 2.2 

Rozbudowa oraz poprawa infrastruktury technicznej 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Rozbudowa (budowa) kanalizacji dla całej gminy 

W współczesnym świecie dostęp do kanalizacji jest cechą charakterystyczną 

współczesnych, dobrze rozwiniętych gmin. Gmina Lelów również musi zmierzyć się z tym 

problemem i podjąć próbę zapewnienia dostępu do kanalizacji wszystkim mieszkańcom. 

2. Budowa systemu gazociągowego na terenie całej gminy  

Kolejnym dobrem, które powinno być zapewnione w gminie, jest dostęp do gazociągu. 

Gaz dostępny w mieszkaniach cały czas, bez potrzeby wymian butli gazowych, zapewnia 

komfort i spokój w codziennych pracach domowych. 
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3. Ustalenie realnych cen za usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

Nieodłącznym problemem związanym z kanalizacją jest oczywiście cena za te usługi. 

Dlatego przy naliczaniu cen za te usługi, trzeba wziąć pod uwagę możliwości finansowe 

wszystkich mieszkańców gminy. 

4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Dogodne położenie Gminy Lelów sprawia, że pojawia się szansa na budowę farm 

wiatrowych, które mogłyby stać się dodatkowym źródłem energii dla Gminy. Realizacja 

tego zadania przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy oraz do poprawy czystości 

powietrza na terenie Gminy Lelów. 

5. Poprawa systemu melioracyjnego w Gminie Lelów 

Powódź, która nawiedziła Gminę Lelów w 2013r. wyrządziła ogromne straty. Dlatego 

jednym z głównych zadań stojących przed władzą powinna być poprawa jakości systemu 

melioracyjnego. Poprzez realizację tego zadania, zagrożenie powodziowe w Gminie 

zostanie zminimalizowane. 

 

Cel operacyjny 2.3 

Udoskonalenie infrastruktury drogowej 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Budowa nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych 

Dobry dojazd do pól czy posesji jest znakiem rozpoznawczym dobrze rozwijającej się 

gminy. Dodatkowo przy budowaniu nawierzchni asfaltowych poprawia się 

bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tych dróg. 
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2. Remonty istniejących nawierzchni przy współudziale powiatu częstochowskiego 

Niektóre drogi gminy Lelów są pod zarządem powiatu częstochowskiego. Dlatego 

konieczna jest szeroka współpraca tych dwóch podmiotów celem zapewnienia 

maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. 

3. Budowa zatok autobusowych 

Z kwestią bezpieczeństwa na drogach publicznych połączony jest również problem 

budowy odpowiednich zatok przystankowych dla autobusów. Niezwykle ważką kwestią 

jest to, aby pasażerowie nie byli zmuszani do wsiadania bądź wysiadania na drogi gminne 

czy powiatowe. 

4. Budowa chodników wzdłuż głównych dróg  

Bardzo często mieszkańcy poruszają się pieszo wzdłuż dróg, na których brak jest 

odpowiednich chodników. Szczególnie po zmroku podróż po drogach bez chodników jest 

niebezpieczna, zarówno z perspektywy pieszych, jak i kierowców. 

5. Montaż lamp oświetleniowych  

Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa wiąże się również z montażem 

oświetlenia wzdłuż wszystkich dróg na terenie gminy. W ten sposób poprawie ulegnie 

bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych użytkowników dróg publicznych. 

Cel operacyjny 2.4 

Pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Zachęcanie mieszkańców do produkowania ekologicznych produktów i ich 

sprzedaży na lokalnym rynku zewnętrznym 

Ekologiczne produkty stają się coraz bardziej popularne i modne. Wiele osób jest 

zainteresowanych ekologiczną żywnością, a taką właśnie można produkować w Gminie 
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Lelów. Dzięki temu można podnieść status materialny mieszkańców, którzy 

zdecydowaliby się na tego typu działalność. 

2. Pomoc prawna dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą 

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest sprawą łatwą, szczególnie dla osób, 

które do tej pory nie miały styku z takim przedsięwzięciem. Dlatego właściwa pomoc 

prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej może tylko i wyłącznie wpłynąć 

pozytywnie na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

3. Współpraca lokalnych przedsiębiorców i wyjście z ofertą na zewnątrz 

Ograniczanie się tylko do sprzedaży jednego towaru w jednym miejscu nie będzie 

korzystne długoterminowo. Dlatego konieczne jest zawiązywanie współpracy pomiędzy 

lokalnymi przedsiębiorcami i wychodzenie z wspólną ofertą na zewnątrz.  

4. Wytworzenie nawyku wśród mieszkańców kupowania produktów u lokalnych 

przedsiębiorców 

Odpowiednie przygotowanie mieszkańców do robienia zakupów u miejscowych 

sprzedawców pozwoli na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Społeczność należy 

przekonać, że towar nawet nieznacznie droższy, ale kupiony u sąsiada, jest bardziej 

ekologiczny niż taki sam produkt zakupiony w sieciowym sklepie. 

5. Obniżenie lokalnych podatków celem przyciągnięcia nowych inwestorów 

Dzięki obniżeniu lokalnych podatków można przyciągnąć nowych, drobnych 

inwestorów, którzy będą chcieli skorzystać z ulg podatkowych. Nie będzie to przy tym 

niekorzystne dla jednostki samorządowej, bowiem te pieniądze wrócą do gminy w 

zupełnie innej formie, np. w formie podatku od osób fizycznych. 

6. Lekcje przedsiębiorczości w szkołach podstawowych i gimnazjum 

Wspomaganie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości trzeba rozpocząć już od 

najmłodszych lat u każdego mieszkańca gminy. Odpowiednie lekcje, np. nauka zakładania 

własnej firmy, mogą zachęcić uczniów do podejmowania tego typu inicjatyw za kilka lat. 
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7. Inspirowanie i wspieranie aktywności w formie spółdzielni socjalnej 

Spółdzielnie socjalne są szansą dla osób, które mają trudności z znalezieniem pracy. 

Podjęta aktywność w takiej formie pozwoli takim osobom na podniesienie swoich 

kwalifikacji, a także wpłynie na aktywizację społeczną oraz zawodową. 

Cel operacyjny 2.5 

Ukierunkowanie działań dla rozwoju przetwórstwa rolno- spożywczego 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Dopłaty dla osób, które zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym 

Ciekawym pomysłem mogą okazać się drobne dopłaty dla osób, które zdecydują się na 

prowadzenie przetwórstwa rolno-spożywczego. Może to skutkować zachęceniem 

większej liczby osób do tego typu działalności. 

2. Pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 

Coraz więcej programów dotyczących zdrowej żywności jest współfinansowane przez 

środki pochodzące z Unii Europejskiej. Warto więc zwrócić uwagę na takie programy i 

spróbować pozyskać dodatkowe fundusze na rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. 

3. Promocja zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach 

Oprócz różnego rodzaju działalności związanej z przetwórstwem, istotne jest aby 

wyrobić w mieszkańcach zdrowe nawyki żywieniowe. Niezwykle istotne jest to wśród 

dzieci i młodzieży, które są szczególnie podatne na różnego rodzaju reklamy promujące 

niezdrową żywność. 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Lelów 2014–2020  

30 
 

Cel operacyjny 2.6 

Udzielenie wsparcia dla tworzenia gospodarstw ekologicznych 

Projekty rozwojowe: 

1. Wykorzystanie programów unijnych dla żywności ekologicznej 

Unia Europejska, obserwując niekorzystne nawyki żywieniowe wśród obywateli, 

intensywnie promuje ekologiczną żywność. Warto przyjrzeć się tego typu programom i 

spróbować uzyskać dotacje na prowadzenie gospodarstw ekologicznych. 

2. Zachęcanie do prowadzenia ekologicznego trybu życia 

Aby gospodarstwa ekologiczne mogły się rozwijać, niezbędne jest aby mieszkańcy 

Gminy Lelów zmienili swoje nastawienie do produktów ekologicznych. Nie zawsze za niską 

ceną podąża jakość towaru. Istotnym zadaniem będzie w tym przypadku zachęcanie 

mieszkańców, aby do swoich jadłospisów dodali ekologiczne produkty, pochodzące z 

terenów gminy. 

3. Bezpłatne doradztwo w zakresie zakładania gospodarstw ekologicznych 

Pomoc prawna na każdym etapie jest niezwykle istotna. Mieszkańcy muszą odczuwać 

wsparcie ze strony władz gminy do tego co robią, szczególnie jeśli jest to główna linia 

rozwojowa Gminy Lelów. 

4. Wsparcie finansowe na zakup zwierząt gospodarskich 

W rolnictwie ekologicznym duża rolę odgrywają zwierzęta. Cena bydła nie należy do 

najniższych i nie każda osoba jest w stanie sobie na to pozwolić. Dlatego dobrym 

rozwiązaniem byłaby pomoc finansowa przy zakupie zwierząt gospodarskich do 

gospodarstw ekologicznych. 

5. Wykorzystanie terenów pod budownictwo jednorodzinne 

Na terenie Gminy Lelów występują tereny, które przeznaczone są pod budownictwo 

jednorodzinne. Wykorzystując walory przyrodnicze, można zachęcić do wybudowania się 

w Gminie Lelów.  
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VI. CEL STRATEGICZNY 3 – TRADYCJA, KULTURA, NAUKA 
 

 Dziedzictwo kulturowe jest dla społeczności lokalnej istotą tożsamości. Zarówno 

historia, tradycja, jak i kultura mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej 

wspólnoty lokalnej. Natomiast sport i rekreacja stwarzają warunki do wspólnego 

spędzania wolnego czasu. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogą się bardziej integrować. 

 W przypadku Gminy Lelów tradycja i kultura odgrywają ogromne znaczenie. Ślady 

mieszania się dwóch kultur, polskiej oraz żydowskiej, widoczne są do czasów obecnych. 

Co więcej, mieszkańcy są dumni z tego dziedzictwa. Dlatego bardzo ważne jest, aby móc 

wykorzystać świadomość związaną z obecnością ludzi narodowości żydowskiej na tych 

terenach. Odpowiednie wykorzystanie obchodów rocznicy śmierci cadyka Dawida 

Lelowera pomoże lokalnej wspólnocie na rozwój, ale przede wszystkim na jeszcze lepsze 

poznanie ważnych historycznie postaci oraz kultury żydowskiej. 

 

Cel operacyjny 3.1 

Ochrona wartości historycznych i kulturowych 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Inscenizacje Bitwy pod Mełchowem 

Poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań czy pokazów historycznych można 

pielęgnować wartości kulturowe, które są niezwykle istotne dla podtrzymywania więzi z 

mieszkańcami. 

2. Wydawanie biuletynów informacyjnych dotyczących historii Lelowa 

Gmina Lelów może poszczycić się niezwykłą historią. Dobrym rozwiązaniem byłoby 

wydawanie, w formie biuletynów informacyjnych, krótkich notatek związanych z 

przeszłością Gminy Lelów. W ten sposób można zachęcać mieszkańców okolic do 

odwiedzania miejsc historycznych w Gminie Lelów. 
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3. Przygotowanie oferty programowo-wycieczkowej skierowanej do osób z całej 

Polski 

Ciekawym rozwiązaniem byłoby stworzenie programu wycieczki (np. jednodniowej), 

która promowałaby historię Lelowa. Program ten zawierałby propozycję odwiedzenia 

miejsc, które dla mieszkańców gminy wyróżniają się szczególną wartością historyczną.  

4. Zwiększenie nakładów finansowych na kultywowanie wartości historycznych 

Odpowiednia wielkość środków finansowych pozwoli na jeszcze większą ochronę 

wartości historycznych, które są dla gminy Lelów niezwykle cenne. Dzięki dodatkowemu 

wsparciu ze środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

można pomyśleć o powiększeniu oferty historycznej. 

5. Otworzenie sklepu z pamiątkami historycznymi pochodzącymi z Gminy Lelów 

Ciekawym zwieńczeniem zwiedzania Gminy Lelów powinny stanowić pamiątki, które 

uzupełniałyby ofertę historyczną. Dzięki temu odwiedzający gminę turyści mogliby sobie 

przypominać o tym miejscu i planować kolejne wycieczki do Lelowa.  

6. Kult Ignacego Trendy 

Ignacy Trenda to jedna z ikon historii Lelowa. W 2003 roku rozpoczął się jego proces 

beatyfikacyjny, można więc przypuszczać, że w niedługim czasie zostanie on ogłoszony 

błogosławionym.  
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Cel operacyjny 3.2 

Promocja ciulimu i czulentu na całą Polskę 

 

Zdjęcie 5. Tabliczka promująca Święto Ciulimu i Czulentu 

 

Źródło: www.lelow.pl 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Przygotowanie ulotek reklamowych dotyczących ciulimu i czulentu 

Lokalna potrawa jest niezwykłym produktem, którym Lelów może się poszczycić. Aby 

mogła go spróbować jak największa liczba osób, należy przygotować ulotki reklamowe 

zachęcające do odwiedzenia Gminy Lelów i spróbowania tego miejscowego przysmaku. 

2. Montaż filmu ze Święta Ciulimu i Czulentu 

Dodatkową reklamą może być film zrobiony podczas obchodów Święta Ciulimu i 

Czulentu, pokazujący rzesze osób odwiedzających to miejsce. Opublikowanie takiego 

filmu np. w Internecie pozwoliłoby na zachęcenie większej liczby osób do przyjazdu na 

teren Gminy Lelów. 

3. Prowadzenie akcji promocyjnej w mediach lokalnych, regionalnych oraz 

ogólnopolskich 

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób, należy wykorzystać wszystkie dostępne 

środki masowego przekazu. Jest to przedsięwzięcie niezwykle kosztowne, niemniej jednak 
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warto zaryzykować, po aby w przyszłości czerpać korzyści z tego zadania. Najprostsza i 

najmniej kosztowna byłaby promocja z wykorzystaniem Internetu. 

4. Wykorzystanie mediów społecznościowych w celach promocyjnych 

Coraz więcej osób na co dzień wykorzystuje media społecznościowe do 

komunikowania się z innymi. Można więc wykorzystać to medium jako platformę 

informowania i promowania ciulimu i czulentu.  

 

Cel operacyjny 3.3 

Kultura żydowska jako część życia Lelowa 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Przybliżanie mieszkańcom gminy kultury żydowskiej 

Kultura żydowska odgrywa w historii Lelowa bardzo istotną rolę. Jednak nie wszyscy 

mieszkańcy mają tego świadomość. Warto przybliżać tę wspólną historię poprzez 

spotkania z przedstawicielami kultury żydowskiej, którzy mogliby w sposób interesujący 

przekazać wiedzę dotyczącą historii, kultury czy tradycji judaistycznej. 

2. Spotkania integracyjne z przedstawicielami kultury judaistycznej 

Bardzo ciekawym pomysłem mogą okazać się spotkania integracyjne z 

przedstawicielami kultury judaistycznej. W ten sposób można poznać wszystko od 

wewnątrz, co powinno zainteresować uczestników takich warsztatów. 

3. Powstanie centrum pamięci pokazujące życie dawnych mieszkańców Lelowa 

Współistnienie i przenikanie się dwóch kultur – polskiej oraz żydowskiej – było silnie 

widoczne w przeszłości w Gminie Lelów. Powstanie centrum pamięci mogłoby przybliżać 

zarówno życie dawnych mieszkańców, jak i pokazywać wspólne życie mieszkańców tych 

dwóch kultur. 
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4. Budowa pomnika upamiętniającego Żydów lelowskich 

Lelowscy Żydzi byli częścią życia społecznego Gminy Lelów. Upamiętnienie tych osób 

poprzez budowę pomnika będzie stanowić wyraz szacunku oraz pamięci o tych osobach, 

które w przeszłości zamieszkiwały ten teren. 

5. Muzeum domu Cadyka 

Muzeum byłoby świetnym miejscem do prezentacji kultury żydowskiej. Turyści 

odwiedzający Gminę Lelów mieliby okazję do zapoznania się z codziennym życiem 

Żydów. 

Cel operacyjny 3.4 

Edukacja szansą dla młodych ludzi 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Wprowadzenie dodatkowych bezpłatnych zajęć edukacyjnych 

Edukacja jest niezwykle istotna na każdym etapie życia. Jednak dzisiejsze programy 

nauczania są mocno okrojone i nie sposób przekazać całej wiedzy młodzieży. Wsparciem 

powinny posłużyć dodatkowe zajęcia, które podnosiłyby umiejętności młodzieży. Byłaby 

to również okazja do integracji dzieci z ich wychowawcami. 

2. Prowadzenie dodatkowych szkoleń dla nauczycieli 

W przekazywaniu wiedzy, ogromną rolę odgrywają nauczyciele. To oni mają ciągły 

kontakt z dziećmi. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli powinno być jeszcze 

silniejszym bodźcem, by zachęcać młodzież do korzystania z wiedzy i umiejętności swoich 

wychowawców. Władze samorządowe powinny organizować szkolenia, w których braliby 

udział nauczyciele. 

3. Zachęcanie nauczycieli do podnoszenia swoich kompetencji 

Człowiek uczy się przez całe życie. Dlatego ważne jest, aby również nauczyciele 

podnosili swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności. Organizowanie dodatkowych kursów 
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podyplomowych powinno być wyzwaniem dla nauczycieli, aby dzięki niemu mogli być na 

bieżąco z wszelkimi zmianami zachodzącymi w świecie. 

4. Zakup nowych pomocy naukowych do szkół 

Obecnie młodzież chętnie uczy się przy wykorzystaniu najnowszych technologii. 

Dlatego też władze gminy powinny być przygotowane do tego, aby ciągle uzupełniać 

wyposażenie szkół w nowe pomoce naukowe. 

5. Remonty budynków edukacyjnych 

Edukacja to nie tylko sama wiedza, ale również wygląd zewnętrzny budynków. W ten 

sposób można zachęcić albo zniechęcić młodzież do przychodzenia do szkoły. Znacznie 

łatwiej jest dzieciom zaaklimatyzować się w nowych, wyremontowanych szkołach. 

  



Strategia Rozwoju Gminy Lelów 2014–2020  

37 
 

VII. CEL STRATEGICZNY 4 – WIZERUNEK GMINY 
 

 Wizerunek miejsca jest bardzo ważny dla gminy. Z jednej strony dla przyciągania 

turystów – co oczywiście jest istotnym zadaniem – ale także dla identyfikacji mieszkańców 

z gminą, budowania poczucia dumy z miejsca oraz lokalnej tożsamości.  

 Wizerunek miejsca to nie tylko znak graficzny – jak logo czy herb, to nie tylko 

slogan reklamowy, ale spójny zespół działań pozwalający zidentyfikować gminę, odróżnić 

ją od innych i skojarzyć z określonymi wartościami.  

 

Cel operacyjny 4.1 

Budowanie wizerunku gminy 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Organizowanie imprez silnie związanych z Gminą Lelów (wyrobienie 

odpowiedniej marki) 

Organizacja imprez mocno powiązanych z jednostką samorządu terytorialnego 

pozwala na wyrobienie pewnej rozpoznawalnej marki, jaką jest Gmina Lelów. W ten 

sposób powstanie produkt, który będzie wyróżniał gminę pośród innych podmiotów. 

2. Szkolenia pracowników urzędu gminy podnoszące profesjonalizm pracowników 

Budowanie wizerunku gminy to również wysokie umiejętności pracowników urzędu 

gminy. To urzędnicy reprezentują gminę na zewnątrz i dają świadectwo o swojej gminie. 

Dlatego niezwykle istotne są szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, zasad 

savoir- vivre’u czy kultury politycznej. 

3. Usprawnienie jakości obsługi mieszkańców 

Urzędnicy powinni być szkoleni również z zakresu sprawnego obsługiwania klientów. 

Zadowolony mieszkaniec gminy to gwarancja dobrej opinii o urzędzie. Odpowiednie 
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przygotowanie merytoryczne pracownika w zakresie obsługi klienta będzie stanowiło 

gwarancję dla utrzymania właściwych relacji na linii urząd gminy – mieszkańcy. 

4. Ciulim i czulent = Gmina Lelów, gospoda „Ciulim” 

Właściwy wizerunek gminy można również osiągnąć poprzez wytworzenie produktu, 

który będzie cechował tylko Gminę Lelów. Takim produktem jest niewątpliwie ciulim i 

czulent. Poprzez dobrą identyfikację tej potrawy z gminą Lelów, można stworzyć markę, 

która będzie cechować Lelów na terytorium całej Polski oraz być może w świecie. 

 

Cel operacyjny 4.2 

Współpraca z miastami partnerskimi w celach turystycznych 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Organizowanie wspólnych rajdów turystycznych 

Odpowiednia współpraca z miastami partnerskimi pozwoli na jeszcze pełniejsze 

wykorzystanie potencjału turystycznego. Wspólne rajdy turystyczne, w każdym mieście 

partnerskim, pozwolą na zapoznawanie mieszkańców z walorami każdego z tych 

zakątków. 

2. Promocja potencjałów turystycznych w miastach partnerskich 

Oprócz wspólnych rajdów, możliwa jest organizacja stanowisk promocyjnych każdego 

miasta partnerskiego, a także Gminy Lelów w tych ośrodkach. W ten sposób mieszkańcy 

miast partnerskich zostaną zaciekawieni możliwościami turystycznymi gminy i zaczną 

przyjeżdżać do Lelowa. 

3. Napisanie wspólnego przewodnika turystycznego dla miast partnerskich 

Ciekawym przedsięwzięciem byłoby napisanie wspólnego przewodnika turystycznego 

dla wszystkich miast partnerskich, który pozwoliłby na zaprezentowanie oferty 

turystycznej większej liczbie odbiorców. 
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Cel operacyjny 4.3 

Poprawa wizerunku gminy poprzez akcje prośrodowiskowe 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Wprowadzanie niskich opłat za segregację śmieci 

Jednym z bodźców zachęcających ludzi do segregacji śmieci są niższe opłaty. W ten 

sposób mieszkańcy zmienią swoje nastawienie do segregacji śmieci i jednocześnie 

pozytywnie wpłyną na środowisko. 

2. Prowadzenie akcji zakazujących wywożenia śmieci na łąki czy pola 

Bardzo często zdarza się, że na wizerunek gminy negatywnie wpływają dzikie 

wysypiska w lasach czy na łąkach. Dlatego też powinny pojawić się odpowiednie 

informacje zakazujące wywożenia śmieci do lasu, które będą przypominać mieszkańcom, 

że tego typu rozwiązania są niezgodne z prawem. 

3. Wprowadzenie ostrych sankcji dla osób zaśmiecających otoczenie 

Jednym z sposobów walki ze zjawiskiem wywożenia śmieci do lasów będzie 

wprowadzenie wysokich kar dla osób, które się tego dopuszczą. Odpowiednia penalizacja 

takiego zachowania powinna pozytywnie wpłynąć na wizerunek gminy. 

Cel operacyjny 4.4 

Przygotowanie opracowań poświęconych Gminie Lelów 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Przygotowanie przewodnika turystycznego dla Gminy Lelów 

Wizerunek gminy można budować, wydając przewodnik turystyczny, który będzie 

promował i zachęcał turystów do przyjazdu na terytorium Gminy Lelów. Powinien on 



Strategia Rozwoju Gminy Lelów 2014–2020  

40 
 

zawierać informacje o najciekawszych miejscach, które warto zobaczyć oraz o 

możliwościach noclegowych czy żywieniowych gminy. 

2. Ulotki, broszury o najciekawszych miejscach w Gminie Lelów 

Oprócz przewodnika turystycznego, warto stworzyć coś mniejszego i podręcznego. 

Taką rolę niewątpliwie spełniać będą broszury czy ulotki. Będą one łatwe do rozdawania, 

a jednocześnie ich forma przekazu będzie krótsza i zwięzła. 

3. Przygotowanie oferty turystycznej dla wycieczek jednodniowych 

Taka oferta powinna zawierać najważniejsze miejsca, które trzeba zobaczyć w Gminie 

Lelów podczas jednodniowego pobytu. Do tego powinna być dołączona mapka wraz z 

szlakami turystycznymi, rowerowymi, a także miejscami, gdzie można się posilić. 

Cel operacyjny 4.5 

Promocja gminy Lelów na zewnątrz 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Uatrakcyjnienie fanpage’a na Facebooku 

Poprzez wykorzystanie portalu społecznościowego, jakim jest Facebook, można 

dotrzeć do zdecydowanie większej liczby osób. Fanpage powinien również służyć do 

bezpośredniego kontaktu mieszkańców gminy z urzędem. 

2. Reklama wyjątkowości Gminy Lelów w mediach regionalnych 

Oprócz reklamy przy wykorzystaniu Internetu, dobrym posunięciem byłaby reklama 

przy pomocy tradycyjnych form komunikowania. Do tego rodzaju rozwiązań trzeba 

wykorzystać regionalne gazety , stacje telewizyjne oraz radio. 
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3. Nawiązanie współpracy z portalami turystycznymi w celu zaprezentowania 

swojej oferty 

Ofertę turystyczną gminy Lelów należy również umieścić na portalach internetowych, 

które poświęcone są stricte ciekawym miejscom w Polsce. W ten sposób liczba turystów 

może znacząco wzrosnąć, albowiem liczba osób przeglądająca takie strony systematycznie 

wzrasta. 
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VIII. CEL STRATEGICZNY 5 – SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

 

Cel operacyjny 5.1 

Wykorzystanie potencjałów turystycznych gminy 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Regulacja rzeki Białka do celów rekreacyjnych 

Spływy pontonowe na rzece Białka stanowią wyjątkową atrakcję turystyczno- 

rekreacyjną. Odpowiednia regulacja koryta rzeki oraz nadbrzeża pozwoli na podniesienie 

atrakcyjności spływu. 

2. Budowa ścieżek rowerowych, np. szlakiem dworków ziemiańskich 

Turystyka rowerowa zyskuje coraz więcej zwolenników. Dlatego w tym kierunku 

powinna podążać Gmina Lelów. Wybudowanie nowych ścieżek rowerowych zachęci do 

przyjazdu oraz do aktywnego wypoczynku. 

3. Budowa parkingów dla rowerów 

Nieodłącznym elementem infrastruktury rowerowej są parkingi rowerowe. Ciekawym 

pomysłem byłaby budowa takich parkingów przy atrakcjach turystycznych Gminy Lelów. 

Stworzenie odpowiedniego zaplecza rowerowego będzie pozytywnie wpływać na 

atmosferę tego miejsca. 

4. Wykorzystanie zbiornika wodnego do celów wypoczynkowych 

Jedną z atrakcji turystycznych jest zbiornik wodny zlokalizowany w miejscowości 

Zbyczyce. Odpowiednie prace doprowadzą do przygotowania zalewu do celów 

turystyczno- wypoczynkowych. 
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5. Promocja aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Lelów 

Gmina Lelów jako ambitna dla swoich będzie zachęcać do aktywnego spędzania czasu. 

Budowa licznych ścieżek rowerowych będzie promocją do przyjazdów miłośników dwóch 

kółek. Miejsce, jakim jest Gmina Lelów, nie pozwoli na nudę. 

 

 

Zdjęcie 6. Spływ pontonowy rzeką Białka 

 

Źródło: www.lelow.pl 
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Cel operacyjny 5.2 

Zachęcanie mieszkańców do zakładania gospodarstw agroturystycznych 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Pomoc prawna przy zakładaniu działalności gospodarczej 

Szansą Gminy Lelów są gospodarstwa agroturystyczne, które będą oferować gościom 

miejsca noclegowe, a także czyste i świeże powietrze oraz ekologiczne jedzenie. Aby tak 

się stało, potrzebna jest pomoc prawna w zakresie zakładania takich gospodarstw.  

2. Pomoc przy pisaniu wniosków o dofinansowanie 

Możliwe jest również pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie gospodarstw 

agroturystycznych. Aby móc ubiegać się o takie dofinansowanie, należy napisać 

odpowiedni wniosek. Mieszkańcy powinni taką pomoc uzyskać, np. od pracowników 

gminy, którzy mają do czynienia z tego typu pracą. 

3. Wprowadzanie ulg podatkowych dla nowych gospodarstw agroturystycznych 

Ulgi podatkowe mają zachęcić do podejmowania inicjatyw przedsiębiorczych. 

Podobne rozwiązania władze gminy mogą wprowadzić po to, aby mieszkańcy byli 

zainteresowani zakładaniem ekologicznych gospodarstw agroturystycznych. 

Cel operacyjny 5.3 

Poprawa jakości usług z zakresu kultury fizycznej i sportu 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Budowa orlików w mniejszych miejscowościach 

Młodzież coraz częściej lubi aktywnie spędzać wolny czas. Stare boiska asfaltowe 

odchodzą już w zapomnienie, a cechą charakterystyczną stają się orliki. Ich budowa 
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współfinansowana jest przez Unię Europejską. Nie ulega wątpliwości, że tego typu obiekty 

spełniają swoje zadania i przyciągają coraz więcej dzieci i młodzieży. 

2. Modernizacja stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego 

Nowoczesny stadion jest wizytówką nie tylko danej miejscowości, ale również całej 

gminy. Dobrze przygotowany stadion będzie przyciągał zarówno miłośników lekkoatletyki, 

jak i piłki nożnej. Być może zostanie przygotowana odpowiednia oferta skierowana do 

klubów, która będzie proponować stadion jako ośrodek przygotowawczy dla różnego 

rodzaju organizacji sportowych. 

3. Budowa kortu tenisowego 

W ankietach młodzież wskazywała również potrzebę budowy kortu tenisowego. Nie 

ulega wątpliwości, że po sukcesach Agnieszki Radwańskiej czy Jerzego Janowicza, 

miłośników tego sportu zaczęło przybywać. Jest to również doskonała forma aktywnego 

spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

4. Zatrudnienie profesjonalnych trenerów w celu podnoszenia umiejętności 

sportowych młodzieży 

Oprócz obiektów sportowych, niezwykle ważną rolę odgrywają profesjonalni trenerzy, 

którzy nauczą dzieci, młodzież, a także dorosłych, jak w prawidłowy sposób korzystać 

infrastruktury sportowej. Dobry trener to pierwszy krok do poprawienia i podnoszenia 

swoich umiejętności. 

5. Utworzenie klasy o profilu sportowym 

Klasa o profilu sportowym to doskonałe połączenie nauki i sportu. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu, młodzież miałaby możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych 

w połączeniu z tradycyjną formą nauki. 
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Cel operacyjny 5.4 

Imprezy sportowe i kulturalne 

 

Projekty rozwojowe: 

1. Organizowanie maratonów filmowych 

Oglądanie filmów jest jedną z ulubionych rozrywek Polaków. Warto zorganizować 

pokazy filmowe również w Gminie Lelów. Przyczyniłoby się do podniesienia atrakcyjności 

całej gminy, a także do krzewienia kultury wśród mieszkańców. 

2. Organizowanie koncertów muzycznych z udziałem znanych artystów 

Organizacja koncertów stanowić będzie doskonałą formę rozrywki dla mieszkańców 

gminy oraz społeczności z okolicznych gmin. Dzięki temu możliwe jest zacieśnianie więzi 

pomiędzy obywatelami. Dodatkowo dzięki koncertom można miło spędzić czas z 

najbliższymi. 

3. Zorganizowanie Biegu Lelowskiego 

Coraz więcej osób podejmuje aktywne spędzanie wolnego czasu w formie biegania. 

Przybywa zwolenników takiej aktywności. Można to wykorzystać do organizacji Biegu 

Lelowskiego. Przyciągnęłoby to zawodników z całej Polski, którzy mieliby możliwość 

rywalizacji na malowniczych trasach biegowych.  

4. Organizowanie rajdów rowerowych po terenie Gminy Lelów 

Wraz z budowaniem ścieżek rowerowych należy spodziewać się coraz większej liczby 

osób korzystających z infrastruktury rowerowej. Warto pomyśleć o organizacji rajdów 

rowerowych po terenie Gminy Lelów, co podkreśliłoby atrakcyjność tego miejsca. 

5. Wyścig pontonowy o puchar wójta Gminy Lelów 

Spływ pontonowy po rzece Białce to wyjątkowa atrakcja Gminy Lelów. Ciekawym 

pomysłem byłaby organizacja spływu pontonowego na czas o puchar wójta gminy. Byłoby 

to dodatkowe przedsięwzięcie, które mogłoby wpisać się na stałe o kalendarza impre 
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IX. Warunki skutecznej implementacji Strategii Rozwoju Gminy Lelów  

2014–2020 
 

Wdrażanie strategii nie jest łatwym zadaniem. Jest to bez wątpienia znacznie 

trudniejsza część niż proces tworzenia strategii, gdyż wymaga pozyskiwania ludzi dla 

realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przełamywania oporu wobec zmian, zdobywania 

zasobów finansowych, materialnych. Niezwykle trudno zachować determinację w 

realizacji dalekosiężnych koncepcji. Faktem jest, że zdecydowana większość strategii 

organizacji na tym etapie kończy się niepowodzeniem. 

 

Z drugiej strony proces wdrażania strategii jest podstawowym weryfikatorem 

skuteczności zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne jest na tyle przydatne, 

na ile przyczyni się do praktycznych efektów rozwojowych. Zdecydowanie korzystniejsza 

jest konsekwentna realizacja nawet niedoskonałych koncepcji strategicznych, niż 

tworzenie rozwiązań idealnych, nie zapewniając im dostatecznie skutecznych warunków 

realizacyjnych. 

 

Trzeba również pamiętać, że sama implementacja strategii nie przyniesie 

oczekiwanych efektów, jeśli nie będzie wsparta mechanizmami kontroli. Jedną z funkcji 

kontroli jest bowiem pobudzanie do dalszego działania. Tak rozumiana weryfikacja 

powinna tylko dodatnio wpłynąć na spodziewany efekt. Warto też zwrócić uwagę, że 

odchylenia od standardów przyjętych w całej strategii są z punktu widzenia wdrażania 

czymś normalnym, a trzymanie się ściśle punktów zawartych w strategii nie jest 

pożądanym zjawiskiem. 

 

Warto mieć na uwadze także fakt, że strategia nigdy nie jest dokumentem 

zamkniętym i podlega ciągłym modyfikacjom. A zatem tak rozumiana strategia powinna 

ulegać wpływom różnych czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Kluczem do 

powodzenia całego przedsięwzięcia, jakim jest strategia rozwoju lokalnego dla Gminy 

Lelów, jest wdrażanie oraz kontrola. 
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Środkami do powodzenia procesu wdrażania strategii dla Gminy Lelów są: 

 

1. Zastosowanie procedur zarządzania projektami dla realizacji kluczowych 

przedsięwzięć rozwojowych, a zatem wytypowanie liderów projektów, 

zbudowanie wokół nich zespołów projektowych, wyznaczenie harmonogramów 

działań szczegółowych, 

2. Stworzenie systemu monitorowania strategii, co oznacza gromadzenie informacji  

o przebiegu wdrażania i jego efektach w sposób ciągły, pozwalający na jego 

sukcesywną kontrolę w ramach standardowych procesów zarządzania gminą, 

3. Uruchomienie procesu rewizji, który oznacza minimum coroczny przegląd efektów 

wdrażania strategii, aktualizację diagnozy strategicznej, odpowiednie korygowanie 

koncepcji rozwojowej. 
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