
UCHWAŁA NR XLIX/ 236/ 2014
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Potok na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 ust 2, pkt. 2a Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 501, z 2014 r. poz. 665 ) Rada Gminy Szydłów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Potok na lata 2014 - 2021 przyjęty przez zebranie wiejskie 
mieszkańców miejscowości Potok w dniu 15 czerwca 2014 r., stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Janusz Juszczak
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Załącznik 

do Uchwały Nr XLIX/236/2014 

Rady Gminy Szydłów 

z dnia 18 czerwca 2014 r. 
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Potok, czerwiec 2014 r. 
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1. Charakterystyka miejscowości 

 

1.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

 

Miejscowość Potok administracyjnie należy do Gminy Szydłów w Powiecie Staszowskim. 

Centrum miejscowości znajduje się około 9 km na północ od Szydłowa. 

 

 
Ryc. 1. Mapka miejscowości Potok. Źródło: geoportal.gov.pl 

 

1.2. Historia miejscowości 

 

Potok jako siedziba parafii wymieniony został już w 1325 r. W średniowieczu i epoce 

staropolskiej był wsią królewską, należącą do starostwa szydłowskiego. W XV w. ze 

znajdujących się tu 14 łanów kmiecych opłacano na rzecz wikarii zajączkowskiej przy 

kolegiacie sandomierskiej dziesięcinę w wysokości do 12 grzywien. Ze znajdujących się tu 

dwóch karczm, dziesięcinę pobierał miejscowy pleban. 

W ciągu jednego stulecia liczba łanów zmniejszyła się znacznie, bowiem w latach 1564-

1565 odnotowano 4 łany uprawiane przez 8 kmieci. W Potoku był wówczas młyn, który na 

skutek „poników wody spustoszał od kilku lat”. Dokładniejszy opis tego młyna zachował się 

w lustracji dóbr królewskich z lat 1660-1664: „bywał młynik na stawku, do którego potok 

spada z lasu, o jednym kole mącznym korzecznym (...), teraz [młyn ten] spustoszał. (...) Jest 

stawek przy tym młynie, którego nie zławiają, przedtym na dworską potrzebę w nim ławiali”. 

W lustracji tej czytamy również, iż we wsi znajdował się folwark, składający się z trzech pól. 

Dziesięcina przeznaczona była w połowie dla kolegiaty sandomierskiej i w połowie dla 

tutejszego kościoła parafialnego. W drugiej połowie XVIII w. folwark ten z pewnością był 
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bardzo dobrze zarządzany, bowiem lustracja z r. 1789 opisuje niedawno wyremontowane oraz 

całkiem nowe folwarczne budynki gospodarcze. 

W 1827 r. było w Potoku 60 domów i 418 mieszkańców. W drugiej połowie XIX w. była 

tu gmina, szkoła początkowa ogólna, folwark donacyjny i młyn wodny. Parafia Potok liczyła 

wówczas 1503 dusze. 

W 1921 r. Potok był siedzibą gminy składającej się z 13 wsi i innych jednostek 

osadniczych, w których mieszkało 3501 osób. Sam Potok liczył 861 mieszkańców i 148 

budynków mieszkalnych. 

 

1.3. Struktura przestrzenna miejscowości 

 

Sołectwo Potok składa się z kilku przysiółków. Główna część miejscowości z centralnym 

placem wokół kościoła przywodzi na myśl owalnicę od której w kierunku zachodnim 

kształtuje się typowa zabudowa ulicowa (Górki). Na północ leżą gospodarstwa tzw. Księżej 

Niwy, a na wschód Ściegna, Zachojnie i Kamienna Góra.  

 

1.4. Demografia 

 

Dzisiejsze sołectwo Potok zamieszkuje 395 osób (388 zameldowanych na stałe i 7 

czasowo), co czyni je jednym z największych w gminie Szydłów. Struktura mieszkańców wg 

płci: kobiet 189, mężczyzn 206. Liczba mieszkańców systematycznie maleje, co przedstawia 

poniższa tabela.  

 

Tab.1. Liczba mieszkańców Potoka w latach 2000-2013 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba 

mieszkańców 
437 429 421 410 408 401 401 404 408 419 414 408 404 395 

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

 

2.1. Zasoby przyrodnicze 

 

Miejscowość Potok, podobnie jak cała Gmina Szydłów, leży w obrębie Chmielnicko-

Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to obszar o charakterze rolniczo-

leśnym. W jego szacie roślinnej dominują lasy występujące zwarcie na większym terenie 

w rejonie między Włoszczowicami a Piotrkowicami, na zachód od Chmielnika i na południe 

od Drugni. Pod względem siedliskowym przeważają tu bory sosnowe i bory mieszane, 

sporadycznie występują fragmenty borów trzcinnikowych, olsów i łęgów. W okolicach 

Drugni na rędzinach jurajskich wykształcił się bogaty subkontynentalny bór mieszany, 

przechodzący miejscami w grąd wysoki i świetlistą dąbrowę. W rezerwacie Radomice na 

siedliskach grądu wysokiego występuje ponad 1200 cisów. Ważnym elementem szaty 
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roślinnej są zbiorowiska nieleśne: głównie torfowiska z udziałem takich rzadkich roślin jak: 

przygiełka biała, sesleria błotna, turzyca Davalla, storczyki: kruszczyk błotny, storczyk 

szerokolistny. Na wychodniach skał węglanowych porastają murawy kserotermiczne znacznie 

jednak uboższe niż nad dolną Nidą. 

Obszar Ch-SzOChK pełni ważne ekologiczne funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem 

Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia. 

Jego pierszoplanową funkcją jest ochrona wód powierzchniowych głównie rzeki Czarnej 

Staszowskiej wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza. 

 

2.2. Dziedzictwo kulturowe 

 

Najstarszym zabytkowym budynkiem w Potoku jest kościół pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny z połowy XVII wieku. 

Pierwsza informacja źródłowa o istnieniu kościoła parafialnego w Potoku pochodzi 

z 1326 r. Był to zapewne kościół drewniany. Obecny kościół jest budowlą murowaną, 

barokową o jednej prostokątnej nawie, z pięcioboczną, dobudowaną w połowie XIX w. 

kaplicą św. Barbary. Za datę powstania tegoż kościoła podaje się lata 1647-48. 

 

 
Ryc.2. Kościół w Potoku. Fot. P. Walczak 

 

 

W kościele znajduje się ołtarz główny z II poł. XVIII w. w stylu rokoko z obrazem Matki 

Boskiej Śnieżnej oraz rzeźbami św. Piotra i św. Pawła. Na ołtarzu tabernakulum z końca 

XVII w. Dwa ołtarze boczne: - Ukrzyżowania z II połowy XVIII w. (rokoko), - św. Mikołaja 

z obrazami św. Mikołaja (koniec XVII w.) oraz św. Kazimierza (koniec XIX w.). 

W dobudowanej od strony południowej kaplicy św. Barbary znajduje się ołtarz barokowy z II 

poł. XVII w. z obrazami św. Barbary i św. Stanisława Kostki oraz rzeźbami świętych: 

Augustyna, Ambrożego, Andrzeja Boboli. W świątyni znajduje się również barokowa 

ambona. 
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Zespół kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP obejmuje oprócz kościoła także 

kostnicę murowaną z ok. poł. XVII w., ogrodzenie murowane z bramą z XIX w. oraz 

murowana plebania z ok. 1880 r. 

Do rejestru zabytków wpisany jest również murowany dom ludowy z 1913 r. w którym 

obecnie znajduje się sklep. 

 

2.3. Obiekty i tereny 

 

Przez Potok biegnie nieczynna linia kolejki wąskotorowej z ruiną budynku po dawnej 

stacji. W Potoku znajdują się również nieczynne bazy Gminnej Spółdzielni „SCh” i Kółka 

Rolniczego. 

 

2.4. Infrastruktura społeczna 

 

Na terenie wsi Potok znajduje się budynek po byłej szkole podstawowej. Część 

pomieszczeń wykorzystywana jest na potrzeby świadczenia usług medycznych (filia SP ZOZ 

w Szydłowie) a część na Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminne Centrum Kultury 

w Szydłowie. 

 

2.5. Infrastruktura techniczna 

 

Wszystkie gospodarstwa na terenie sołectwa mają dostęp do energii elektrycznej. Długość 

sieci wodociągowej wynosi 10,5 km (brakuje 2 km do pełnego zwodociągowania wsi). 

Odbiorem stałych odpadów komunalnych zajmuje się P.H.U. Zieliński w Rakowie. Ścieki 

gromadzone są w przydomowych szambach i wywożone przez wozy asenizacyjne do 

oczyszczalni ścieków w Szydłowie. Miejscowość ma dostęp do usług telefonii komórkowej 

oraz dostęp do internetu w technologii radiowej. 

 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

 

Potok jest miejscowością typowo rolniczą. W pobliżu nie ma dużych zakładów 

przemysłowych. W Urzędzie Gminy w Szydłowie zarejestrowanych jest siedem podmiotów 

gospodarczych świadczących sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, usługi 

transportowe, usługi remontowo-budowlane i usługi dla rolnictwa. 

W uprawach rolnych dominują zboża oraz ziemniaki. 

 

2.7. Kapitał społeczny i ludzki 

 

W Potoku działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej o bardzo bogatych tradycjach. 

Powstała w 1931 r. i aktywnie działa do dziś, zrzeszając wielu druhów ochotników oraz 

młodzieżową drużynę żeńską.  
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Na terenie miejscowości swoją siedzibę ma Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Potok, 

Rudki i Głuchów, które powstało w 2008 r. 

3. Analiza SWOT miejscowości Potok 

 

Analiza SWOT jest techniką polegającą na segregacji posiadanych informacji w jakiejś 

tematyce na cztery kategorie czynników strategicznych: S (Strengths) – mocne strony: 

wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu; W (Weaknesses) – 

słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu; O 

(Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany; T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego 

obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 15 

czerwca 2014 r. dokonano analizy SWOT miejscowości Potok. 

 

S – mocne strony W – słabe strony 

 Atrakcyjne położenie w pobliżu 

lasów 

 Dobra sieć drogowa 

 Zabytkowy kościół z XVII w. 

 Budynek po szkole podstawowej 

 Punkt przedszkolny wraz z placem 

zabaw 

 Filia ośrodka zdrowia 

 Dogodne warunki do powstania farm 

wiatrowych 

 Duży potencjał społeczny – 

Ochotnicza Straż Pożarna 

 Nieczynna linia kolejki wąskotorowej 

 Stary cmentarz z zabytkowymi 

nagrobkami 

 Położenie z dala od większych 

miejscowości w tym od Szydłowa 

(gmina – 9 km) i Staszowa (powiat – 23 

km) 

 Kościół wymagający remontu dachu 

 Zagospodarowanie wokół kościoła – 

brak chodników, nieutwardzony parking 

 Stale zmniejszająca się liczba 

mieszkańców 

 Brak infrastruktury sportowej 

 Słaba dostępność komunikacji 

autobusowej i busowej 

 Patologie społeczne – bezrobocie i 

alkoholizm 

 Stara szkoła wymagająca nakładów 

inwestycyjnych 

 Remiza strażacka wymagająca 

modernizacji 

 Brak parkingu przy starym cmentarzu 

O – szanse  T – zagrożenia 

 Remont dachu na kościele szansą na 

uratowanie cennego zabytku 

 Zbudowanie chodników i utwardze-

nie placu przykościelnego szansą na 

poprawę estetyki miejscowości 

 Budowa boiska i placu zabaw szansą 

na organizację czasu wolnego 

 Modernizacja starej szkoły 

 Budowa kanalizacji 

 Budowa brakującego odcinka 

wodociągu 

 Bezrobocie 

 Pogorszenie stanu infrastruktury dróg 

 Zniechęcenie do pracy w rolnictwie ze 

względu na nieopłacalność produkcji 

 Brak rozwoju życia kulturowego i 

społecznego 

 Nuda, brak rozrywki, sposobu i miejsca 

na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży 

 Ograniczone środki finansowe budżetu 

Gminy 
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 Poprawa infrastruktury drogowej 

(nawierzchnie, chodniki, rowy) 

 Pozyskanie funduszy unijnych z 

okresu programowania 2014-2020 

 Większa aktywizacja społeczności 

lokalnej 

 Rozwój agroturystyki 

 Budowa farmy wiatrowej 

 Stworzenie miejsc pracy 

 Modernizacja basenu pożarowego 

 Modernizacja remizy 

 Budowa parkingu przy cmentarzu 

 Zagospodarowanie nieczynnych baz 

po GS i kółku rolniczym 

 Powstanie szlaku turystycznego 

śladem kolejki wąskotorowej 

 Emigracja zarobkowa i zmniejszenie 

liczby mieszkańców 

 Marginalizacja miejscowości 

 

Z analizy SWOT wyłania się równowaga mocnych i słabych stron miejscowości oraz 

przewaga szans nad zagrożeniami. Mieszkańcy widzą wiele możliwości w zakresie poprawy 

wizerunku wsi, nie zapominając o zagrożeniach – głównie warunkowanych czynnikami 

zewnętrznymi. Powyższa analiza stanowi źródło do zaplanowania określonych przedsięwzięć 

w miejscowości Potok w perspektywie czasowej 7 najbliższych lat.  

4. Planowane zadania inwestycyjne 2014-2021 z podaniem szacunkowych kosztów ich 

realizacji 

 

Plan Odnowy Miejscowości Potok zakłada realizację określonych przedsięwzięć i zadań 

inwestycyjnych. Wynikają one wprost z przeprowadzonej analizy i przyjętych priorytetów 

rozwoju miejscowości. 

 

Nazwa planowanego zadania 
Czas 

realizacji 

Nakłady 

brutto [PLN] 

1. Remont dachu kościoła parafialnego 2014 – 2015 380.000 

2. Budowa parkingu przy starym cmentarzu 2015 – 2016 80.000 

3. Modernizacja dróg gminnych 2015 – 2021  150.000 

4. Modernizacja remizy strażackiej 2015 – 2016  50.000 

5. Remont basenu pożarowego 2016 15.000 

6. Budowa rowów odwadniających 2016 – 2017   30.000 

7. Modernizacja boiska sportowego 2017 30.000 

8. Budowa placu zabaw 2017  20.000 

9. Zagospodarowanie budynku „Domu ludowego” 2017 – 2018  80.000 

10. Zagospodarowanie bazy po GS „SCh” 2018 – 2019  150.000 

11. Zagospodarowanie bazy po kółku rolniczym 2019 – 2020  80.000 

12. Skanalizowanie miejscowości 2021 300.000 

13. Odnowa obiektów zabytkowych 2014 – 2021  20.000 
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5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu 

 

Obszarami o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców 

i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz 

cechy funkcjonalne i przestrzenne w miejscowości Potok jest w szczególności: 

 Teren wokół kościoła parafialnego, 

 Teren wokół budynku po szkole podstawowej, 

 Teren starego cmentarza 

 

 
Ryc. 3. Obszary o szczególnym znaczeniu w Potoku. Oprac. własne.  

Źródło zdjęcia: geoportal.gov.pl 

 

 

Kościół parafialny wraz z przylegającym terenem leży w centralnej części 

miejscowości. Szerzej został opisany w rozdziale 2.2. 

Jednopiętrowy budynek po szkole podstawowej leży w północnej części miejscowości, 

po prawej stronie drogi prowadzącej do Głuchowa. Obecnie znajduje się w nim punkt 

przedszkolny oraz filia ośrodka zdrowia. Pełni także inne funkcje publiczne – jest miejscem 

spotkań wiejskich, głosowań w wyborach powszechnych. Budynek ten, ze względu na niezły 

stan techniczny może być w przyszłości jeszcze szerzej wykorzystany. 

Na obszarze starego cmentarza, leżącego w centralnej części Potoka, znajduje się kilka 

starych nagrobków z połowy XIX wieku wymagających renowacji. Cmentarz na planie 

kwadratu, ogrodzony.   
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