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3Głos z Gminy Nowy Korczyn

Przed czterema laty rozpocząłem z Waszej woli 
urzędowanie na stanowisku Wójta Gminy Nowy Kor-
czyn. Był to okres wytężonej pracy na rzecz dobra Gmi-
ny. Jednak nie byłoby to możliwe bez zaufania i współ-
pracy z lokalną  społecznością. 

Mijająca kadencja to czas spokojnej, zrównoważo-
nej, efektywnej i owocnej pracy, to także dobre stosunki 
i współpraca z Radą Gminy, Radami Sołeckimi, władza-
mi powiatu, województwa oraz centralną administracją 
państwową.

Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej 
otwarła się wielka szansa na rozwój i modernizację, co 
zapewnić miały liczne możliwe do uzyskania środki 
z funduszy europejskich. Nie jest jednak tajemnicą jak 
wielkiej energii wymagają starania o każdą złotówkę, 
przeznaczoną na poprawę komfortu życia w naszej 
gminie. Pomimo wielu trudności do tej pory pozyska-
liśmy z różnych źródeł ponad 18 mln złotych z prze-
znaczeniem na realizację tak potrzebnych inwestycji na 
terenie gminy. Gmina Nasza w latach 2011-2014 sta-
ła się jednym wielkim placem budowy. Sztandarowy-
mi inwestycjami tej kadencji były: budowa kanalizacji 
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków, rewitalizacja 
Nowego Korczyna, termomodernizacja ośrodków zdro-
wia oraz szkół i budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Wykonaliśmy blisko 20 kilometrów dróg gmin-
nych i 12 nowych placów zabaw. Jestem przekonany, 
że dobrze przepracowaliśmy ten czas. Szczególnie wy-
soko cenię sobie współpracę z parafi ami, placówkami 
oświatowymi, ochrony zdrowia, jednostkami Ochotni-
czych Straży Pożarnych, Kołami Gospodyń Wiejskich, 
Orkiestrą im. Jana III Sobieskiego i klubem sportowym 
Wisła, Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej, 
przedsiębiorcami z terenu gminy oraz organizacjami 
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DroDzy mieszKaŃcy
pozarządowymi. Realizacja wszystkich inicjatyw, inwe-
stycji, wydarzeń kulturalnych, itp. nie byłaby możliwa 
również bez zaangażowania pracowników urzędu gmi-
ny oraz jednostek organizacyjnych. Wierzę, że wspólnie 
z Wami Drodzy Mieszkańcy skierowaliśmy naszą gminę 
na tory rozwoju gospodarczego, społecznego i kultural-
nego. Powinnismy być dumni z miejsca w którym wszy-
scy mieszkamy.

Zdaję sobie sprawę, że pracy jest jeszcze wiele, jed-
nak jestem głęboko przekonany o skuteczności naszych 
działań, których efekty są widoczne gołym okiem i ufam, 
że to nie koniec projektów inwestycyjnych, których na-
sza gmina tak bardzo potrzebuje.

Składając na Państwa ręce ten swego rodzaju raport 
z dotychczasowej działalności pragnę jeszcze raz po-
dziękować za wyrozumiałość i współpracę. To dzięki 
Wam, Drodzy Mieszkańcy mogę z dumą uznać ten okres 
mojej służby społeczeństwu za wartościowy, co pozwa-
lami z nadzieją patrzeć w przyszłość gminy Nowy Kor-
czyn.

Jestem wdzięczny za każde słowa i gesty jakie były 
kierowane pod moim adresem, za jak śmiem twierdzić, 
sprawnie wykonywaną pracę, a wszelka konstruktywna 
krytyka była dla mnie i jest motorem do dalszego dzia-
łania.

Mijająca kadencja zaowocowała, dzięki dobrze 
układającej się współpracy, wieloma inicjatywami. Nie 
sposób w kilku zdaniach zaprezentować je wszystkie. 
Jednak przedstawiam Państwu część wykonanych przed-
sięwzięć, które wspólnie udało nam się zrealizować. 

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z poniż-
szym opracowaniem.

 Paweł Zagaja
 Wójt Gminy Nowy Korczyn
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D O Ż Y N K I  G M I N N E  Ł Ę K A  2 0 1 4 Obchody Święta Plonów gminy Nowy Korczyn odbyły się 
w tym roku w Łęce. To właśnie tutaj w niedzielę 17 sierpnia 
2014 roku zebrali się rolnicy z całej gminy, by podziękować 
Bogu za szczęśliwe zakończenie żniw i dary ziemi.

 Uroczystości zainaugurowała polowa Msza św. w intencji 
rolników, której przewodniczyli: ks. dziekan Marek Małczęć – 
proboszcz parafi i Stary Korczyn, ks. Grzegorz Kowalik – pro-
boszcz parafi i Nowy Korczyn oraz ks. Sławomir Dalczyński 
– proboszcz parafi i Piasek Wielki. Honory starostów dożynek 
pełnili Justyna Kaleta i Andrzej Wawrzyk. Jak tradycja każe, 
przekazali oni Wójtowi Gminy Nowy Korczyn Pawłowi Zagai 
bochen chleba, upieczony z mąki z tegorocznych zbiorów, 
który staropolskim zwyczajem podzielono między uczestni-
ków uroczystości. 

Na imprezę przybyli goście. Na honorowych miejscach 
zasiedli: Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Sie-
kierski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Mieczysław Sas oraz Krzysztof Dziekan, Starosta Buski Jerzy 
Kolarz, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek oraz 
Radni Rady Powiatu Krzysztof Wojtaś, Andrzej Lasak i Jacek 
Strzelecki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Busku-Zdroju Kazimierz Ścibiło, Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Busku-Zdroju Grzegorz Majsak, Dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak, Dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Nowym Korczynie Adam Półtorak, 
Kierownik Oddziału Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Janakowski, Prezes 
Fundacji im. Zofi i i Władysława Pokusów Stefan Rachwalski, 
radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu 
Gminy Nowy Korczyn, właściciele fi rm z terenu gminy Nowy 
Korczyn.

W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele 
władz samorządowych dziękowali rolnikom za kultywowa-
nie pięknej tradycji dożynek, za ciężką pracę i zbiory, które 

mimo trudnego roku udało się zebrać. Podkreślano rolę do-
brej współpracy między poszczególnymi szczeblami samo-
rządu terytorialnego, pomiędzy ludźmi, dzięki której przy 
zaangażowaniu i współpracy lokalnych społeczności udaje 
się realizować wiele zadań. 

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
wzięło udział 8 wieńców z następujących miejscowości: 
Czarkowy, Górnowola, Grotniki Małe, Sępichów, Strożyska, 
Nowy Korczyn, Stary Korczyn, „Trójmiasto” (Łęka, Podzam-
cze, Podraje). Pierwsze miejsce zajął wieniec wykonany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Czarków, drugie wieniec 
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowe-
go Korczyna, trzecie miejsce wieniec przygotowany przez 
mieszkańców Łęki, Podzamcza i Podraja.

Część artystyczną rozpoczął występ „Orkiestry Dętej 
im. Jana III Sobieskiego”, po którym zaprezentował się w ca-
łej okazałości dziecięcy zespół folklorystyczny Wianeczek 
z Nowego Korczyna. Gorącymi brawami publiczność nagro-
dziła także zespół „Scena Juno” i ich widowisko obrzędowe 
„Żeńcy” oraz koncert „Pieśni Biesiadnych” z blokiem cygań-
skim. Dużym powodzeniem cieszył się również występ ka-
baretowy Stana Tutaja.

Odbyły się też imprezy towarzyszące: kiermasze, wysta-
wy rękodzieła lokalnych artystów, degustacja potraw regio-
nalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z Nowego Korczyna, Górnowoli, Sępichowa, Starego Korczy-
na i Czarków oraz wystawy stoisk m.in. Banku Spółdzielcze-
go O/Nowy Korczyn, KRUS, ARiMR, Agencji Rynku Rolnego 
O/Kielce, Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Młodzieżowego 
Biura Pracy, Świętokrzyskiego Oddziału Doradztwa Rolni-
czego w Modliszewicach, Zakładu Doskonalenia Zawodo-
wego z Buska-Zdroju, a także Gospodarstwa Pasiecznego 
Leszka Szwed z Brzostkowa. Imprezę dożynkową w Łęce 
zakończyła zabawa taneczna „pod gwiazdami” z popular-
nym zespołem Vokall.
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13 lipca 2014 r. w Samorządowym Gimnazjum im. 
św. Kingi odbyła się uroczystość podsumowująca reali-
zację projektu pn.: „Nowoczesne Gimnazjum w No-
wym Korczynie – rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów”. Projekt realizowany był na podstawie umowy 
podpisanej przez Wójta Gminy Nowy Korczyn Pawła 
Zagaję z Samorządem Województwa na czele którego 
stoi marszałek województwa Adam Jarubas w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniej-

ZakońcZenie realiZacji Projektu 
„nowocZesne GimnaZjum w nowym korcZynie – 

roZwój komPetencji klucZowych ucZniów”

szenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość 
Projektu to: 778 538,00 zł. Projekt ten został zrealizo-
wany w 100% z środków zewnętrznych tj. 85% Unia 
Europejska i 15% budżet państwa. Zajęcia odbywały 
się w okresie od sierpnia 2013 do lipca 2014 r. Dzia-
łaniami projektowymi objęto 95 uczniów i uczennic  
z nowokorczyńskiego gimnazjum. Głównym celem Pro-
jektu było zwiększenie kompetencji i poziomu wiedzy 
oraz podniesienie atrakcyjności i jakości oferty eduka-
cyjnej służące wzrostowi szans edukacyjnych uczniów 
Gimnazjum. Uczniowie w ramach Projektu skorzystali  
z wielu zajęć rozwijających, wyrównawczych, nowocze-
snego sprzętu, pomocy dydaktycznych, wycieczek eduka-
cyjnych ( m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Te-
atr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Instytut Geothego  
w Krakowie, kino w Kielcach, Targi Informatyczne w Kiel-
cach, Góry Świętokrzyskie, Opera w Krakowie). Dzięki uzy-
skanemu wsparciu uczestniczyli oni w zajęciach: „Klub mło-
dych informatyków” - zajęcia z informatyki, „English is fun” 
– zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka niemieckie-
go, Chcemy być lepsi z matematyki – zajęcia wyrównawcze 
z matematyki, „ABC Przedsiębiorczości” – zajęcia z przed-
siębiorczości, zajęcia sportowe, „Artystyczne formy aktyw-
ności ruchowej – zajęcia z muzyki, teatru i tańca, „Klub mło-
dych przyrodników” – zajęcia turystyczno – krajoznawcze, 
w zakresie doradztwa pedagogiczno – psychologicznego  
i doradztwa edukacyjno – zawodowego. Każdy uczeń otrzy-
mał bezpłatnie bogaty zestaw materiałów i pomocy dydak-
tycznych do każdego rodzaju zajęć edukacyjnych w których 
uczestniczył. W ramach projektu doposażono bazę dydak-
tyczną szkoły, zakupiono sprzęt (m.in. tablicę interaktywną, 
laptopy, aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD, mikrofo-
ny, projektor, wizualizer, kamerę, zestaw nagłośnieniowy) 
oraz niezbędne pomoce dydaktyczne, uszyte zostały stroje  
z okresu Księstwa Warszawskiego. Wójt Gminy Nowy 
Korczyn Paweł Zagaja oraz dyrektor Zespołu Szkół  
w Nowym Korczynie – Barbara Karnawalska uroczyście 
wręczyli uczestnikom Projektu certyfikaty ukończenia po-
szczególnych zajęć oraz tablety. Uczniowie biorący udział  
w projekcie na ręce władz gminy złożyli podziękowania 
za umożliwienie udziału w ciekawych i atrakcyjnych zaję-
ciach oraz wyjazdach edukacyjnych. Koordynatorem pro-
jektu ze strony Urzędu Gminy była p. Joanna Wilk.
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Po raz kolejny w Gminie Nowy Korczyn zostały zorga-
nizowane półkolonie letnie dla dzieci. W półkolonii, któ-
rej organizatorami byli Urząd Gminy w Nowym Korczynie 
oraz Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych 
Rolników udział wzięło blisko 70 najmłodszych mieszkań-
ców naszej Gminy. 

Uczestnicy półkolonii mieli zapewnione: wyżywienie 
(dwa posiłki, w tym ciepły obiad dwudaniowy i napoje 
orzeźwiające), opiekę medyczną, dowóz do szkoły, który 
pokrył Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ubezpieczenie 
od następstw wypadków, a przede wszystkim atrakcyjny 
program zajęć kulturalno – oświatowych i wycieczek kra-
joznawczo – turystycznych.

Przyjazna atmosfera i ciekawie zorganizowany czas 
sprawiły, że dzieci chętnie uczestniczyły w półkolonii. 
W czasie półkolonii odbywały się zajęcia w grupach: pla-
styczne, taneczne, muzyczne, sportowe oraz komputero-
we. Uczestnicy półkolonii mogli się również zapoznać 
z historią i zabytkami Nowego Korczyna, uczestnicząc 
w mini-rajdzie po Nowym Korczynie.

Koloniści zwiedzili ponadto Kopalnię Soli w Wielicz-
ce, Góry Świętokrzyskie, Babojagowo w Bielinach oraz 

Gospodarstwo Agroturystyczne Leśne Zacisze gdzie min. 
mogli zobaczyć zwierzyniec oraz skorzystali z atrakcji za-
oferowanych przez właścicieli Gospodarstwa. Nieodzow-
nym punktem półkolonii były również wyjazdy na basen 
do Buska Zdroju.

W Dniu Bezpieczeństwa koloniści mieli okazję uczest-
niczyć w spotkaniu edukacyjnym pod hasłem „Pomóżmy 
dzieciom spędzić z bezpiecznie wakacje 2014”. W tym 
dniu dzieci uczestniczyły w zajęciach udzielania pierw-
szej pomocy zorganizowanej przez Oddział Pogotowia 
Ratunkowego w Busku-Zdroju. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa przepro-
wadzona przez Pana Stanisława Golmento z Państwowej 
Inspekcji Pracy w Kielcach. Za czynny udział w tych zaję-
ciach dzieci otrzymały upominki.

Dwutygodniowy czas półkolonii szybko minął. Na po-
żegnalnego grilla przybył Wójt Gminy Nowy Korczyn Pa-
weł Zagaja, który wraz z kadrą pedagogiczną wręczył dzie-
ciom dyplomy i podziękował wszystkim za zaangażowanie 
się w inicjatywę i zaprosił dzieci na kolejną półkolonię już 
za rok.

P ó Ł k o l o n i e  w  n o w y m  k o r c Z y n i e

 remont remiZy osP nowy korcZyn
Dobiegają końca  prace przy remoncie remizy OSP w Nowym Korczynie. To kolejna tego typu inwestycja realizowana 

przez Władze Samorządowe w ostatnim czasie. 
 W ramach tego zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego, natomiast wewnątrz budynku aktualnie jest  wyko-

nano sufi t podwieszany oraz przeprowadzono prace malarskie i wymieniono stolarkę drzwiową.
Wykonawcą zadania jest Spółdzielnia Rzemieślnicza z Buska Zdroju. Całkowita wartość realizowanego projektu to 

blisko 110 tysięcy złotych.
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Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń budyn-
ku szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie”. Stało się to dzięki 
umowie jaka została podpisana pomiędzy Wójtem Gminy Pawłem Zagają a Samo-
rządem Województwa na czele którego stoi Adam Jarubas, która zakładała dofi nan-
sowanie przedmiotowych prac w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”. Zrealizowany projekt obejmuje modernizację 
istniejących pomieszczeń po starej kotłowni węglowej przy Szkole Podstawowej 
w Brzostkowie. W ramach prac wykonano schody zewnętrzne do świetlicy, wy-
mieniono stolarkę okienna i drzwiową,wymieniono instalacje elektryczna, wod-
no-kanalizacyjną, c.o. Dzięki tej inwestycji powstały nowe pomieszczenia takie 
jak: kuchnia,stołówka,szatnia,łazienki i pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci.

Całkowita wartość prac budowlanych wraz z dokumentacją projektową i nad-
zorem inwestorskim opiewa na ponad 313 tysięcy złotych. Dodatkowo zakupiono 
wyposażenie świetlicy: liczne zabawki, gry, meble i pomoce dydaktyczne za kwo-
tę blisko 15 tysięcy złotych.

Wykonawcą zadania była Spółdziel-
nia Rzemieślnicza z Buska-Zdroju. 

Wyremontowane, zmodernizowane,
nowocześnie i doskonale wyposażone 
pomieszczenia świetlicy w Brzostko-
wie od września przyjęły w swe pro-
gi najmłodszych. Obiekt tętni życiem 
i niewątpliwie będzie to miało wpływ 
na rozwój i edukację dzieci oraz wypeł-
ni ich wolny od zajęć lekcyjnych czas.

Zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń budyn-

Ś w i e t l i c a  w  B r Z o s t k o w i e

Dzięki dobrej współpracy z Marszałkiem Województwa 
pozyskano w ostatnim czasie samochód marki Mercedes Sprin-
ter, który zostanie przekazany na potrzeby Jednostki OSP Sępi-
chów.

Aktualnie samochód jest modernizowany i doposażany 
przez gminę tak, by wkrótce mógł czynnie brać udział w akcjach 
ratowniczo – gaśniczych na terenie Gminy Nowy Korczyn.

SAMOCHÓD DLA
OSP SĘPICHÓW

W ostatnich dniach powstały nowe wiaty przystan-

kowe. Zamontowano je wzdłuż drogi od Parchocina do 

Grotnik Małych. Koszt całego zadania to blisko 42 tysiące 

złotych które zostało zrealizowane z środków własnych 

gminy Nowy Korczyn.

NOWE WIATY 
PRZYSTANKOWE
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Uroczystość zorganizowana została przez Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy w Nowym Korczy-
nie, przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi 
Korczyńskiej w Nowym Korczynie, pod patronatem hono-
rowym pana Adama Jarubasa - Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego i pana Krzysztofa Gajka - Przewodniczą-
cego Rady Powiatu Buskiego.

Na początku w imieniu organizatorów uroczystość roz-
począł pan Paweł Zagaja - Wójt Gminy Nowy Korczyn. 
Serdecznie powitał wszystkich zebranych mieszkańców 
naszej gminy, gości, wczasowiczów i turystów przybyłych 
na imprezę. Pozdrowił również najmłodszych uczestników 
zabawy.

Prowadząca - pani Bogumiła Zawada zapoznała zgro-
madzonych z programem festynu: występy miejscowych 
artystów, pożegnanie lata w stylu COUNTRY - występ arty-
stów lubelskich, występ zespołu DISCO STARS oraz zaba-
wa taneczna przy dźwiękach zespołu VIRAGO.

Uczestnicy mogli oglądać wystawy prac fotografi cznych 
miejscowych twórców: pani Magdaleny Liry i pana Jana 
Wielgusa, a także prace malarskie wykonane przez mło-
dych artystów w trakcie ubiegłorocznego festynu.

Zgodnie z opracowanym wcześniej regulaminem kon-
kursu, Ligia Płonka - przewodnicząca Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Korczyńskiej, ogłosiła rozpoczęcie IV 
Gminnego Pleneru Malarskiego Początkujących Artystów 
Plastyków. W konkursie wzięli udział młodzi twórcy, a pra-
ce oceniało jury złożone z członków TMZK i miejscowych 
artystów malarzy. Ogółem nagrodzono 9 prac, z których 
wykonana będzie wystawa w GOK w Nowym Korczynie. 
Nagrody przekazał na konkurs pan Wójt Gminy Nowy Kor-
czyn. Konkurs miał za zadanie promować najpiękniejsze 
zakątki naszej Ponidziańskiej i Nadwiślańskiej Ziemi. Dy-
plomy i nagrody otrzymali: Izabela Łacny, Szymon Woźny, 
Michalina Pabijańczyk, Urszula Pawluczuk, Kacper Misia-

Uroczystość zorganizowana została przez Gminny 

POŻEGNANIE WAKACJI
szek, Alan Półtorak, Marcin Pietrzyk, Julia i Dominika Ja-
roszek.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem przyby-
łych na zabawę dzieci, a odbywał się w czasie trwania wy-
stępów muzycznych. Na początku zagrały i zaśpiewały dla 
wszystkich siostry: Kasia i Ola Cerazy. Następnie zagrał na 
organach Tomasz Wieczorek z Sępichowa, debiutujący na 
nowokorczyńskiej scenie. Swoje popisowe numery przed-
stawili - członkowie zespołu muzycznego DISCO STARS: 
Piotr Gawlik, Paweł Gawlik, Maciej Groński i Mateusz Ja-
rosz.

Prawdziwej zabawy dostarczył wszystkim występ lubel-
skich artystów Sceny Juno, czyli pożegnanie lata w stylu 
country. Tancerze przeprowadzili szereg konkursów na 
wesoło, przy akompaniamencie skocznej muzyki. Do za-
bawy włączyli dzieci ze swoimi opiekunami. Uczestnicy 
konkursów otrzymali rzeczowe i słodkie upominki, ufun-
dowane przez GOK , p. Wł. Smolenia – z Firmy TARKOR 
i Wójta Gminy Nowy Korczyn.

Odbył się również pokaz ratownictwa drogowego, 
przygotowany przez OSP w Nowym Korczynie, pod prze-
wodnictwem pana Andrzeja Wajsa - Naczelnika OSP. 
Grupa Operacyjno- Techniczna pod dowództwem mł. ka-
pitana- Michała Misterki ze Szkoły Głównej Pożarnictwa, 
w składzie ochotników: Michał Misiaszek, Michał Rasiński, 
Michał Stefański, Dariusz Podkowa i ochotniczek: Martyny 
Misiewicz i Ilony Chłopeckiej. Druhowie strażacy pokazali 
zwinność , sprawność, kunszt mistrzowski oraz poświęce-
nie w ratowaniu poszkodowanych w wypadkach drogo-
wych, z wykorzystaniem samochodu osobowego.

Po tych niezapomnianych wrażeniach nadszedł czas 
na zabawę taneczną, której oprawę muzyczną zapewnił 
ZESPÓŁ VIRAGO.

W trosce o naszych milusińskich gmina Nowy Korczyn 
skutecznie rozbudowuje sieć placów zabaw w poszczegól-
nych sołectwach. Teraz przyszedł czas na Czarkowy, Łękę 
i Parchocin. Dla tych właśnie miejscowości przygotowano 
dokumentację i wyłoniono wykonawcę, którym jest Grupa 
Hydro z Mosiny. Projekt zakłada wyposażenie obiektów  
w huśtawki wahadłowe i wagowe, liczne bujaki, karuzelę 
3 ramienną, piaskownicę i wiele innych. Całkowity koszt 
budowy placów zabaw wraz z dokumentacją to blisko 
110 tysięcy złotych. Przewidywany termin realizacji zada-
nia to październik 2014 r. KOLEJNE PLACE ZABAW
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Zakończono prace związane z rewitalizacją miejsco-
wości Nowy Korczyn. To dobra wiadomość dla wszystkich 
mieszkańców. 

Zadanie obejmowało wiele prac dzisiaj już nie widocz-
nych a przeprowadzonych. Na długie lata powstała nowa 
sieć wodociągowa w miejsce starej z azbestu. Również wy-
konano kanalizację deszczową, stare betonowe słupy elek-
tryczne zastąpiono nowoczesną ziemną instalacją kablową.  
W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe  
z odpowiednią podbudową oraz chodniki wykonane  
z kostki granitowej, okoliczne ciągi piesze wykonano  
z kostki brukowej, powstało wiele miejsc parkingowych. 
Na Placu Rynkowym wykonano wiatę przystankową dla 
podróżnych, nowy budynek Punktu Informacji Turystycz-
nej i nowy szalet. Wymieniono na nowe oświetlenie ulicz-
ne na Rynku i przyległych mu ulicach, a także wykonano 
studnię dekoracyjną. Przeprowadzono również gruntowną 
renowację pomnika. Zainstalowano nowe elementy małej 
architektury, takie jak: ławki, kosze i latarnie, zamontowano 
oznakowania drogowe, nasadzono krzewy i kwiaty, zain-
stalowano tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe.

W ramach tych prac wyremontowano także plac festy-
nowo-targowy poprzez odwodnienie oraz wykonanie no-
wej nawierzchni asfaltowej i miejsc parkingowych, a także 
odnowienie budynku magazynowego.

Wyremontowano gruntownie ulicę Franciszkańską, 
jako ciąg pieszo- jezdny, ulica ta dotychczas nazywana 
„ciemną” po modernizacji i montażu nowych lamp winna 
być nazywana „jasną”. Wykonano także parkingi przy ko-
ściele Św. Trójcy. 

Równocześnie prowadzono remont synagogi, gdzie za-
bezpieczono mury przed zupełnym zawaleniem, oraz wy-
remontowano fasadę zachodnią. Wyczyszczono i zniwelo-
wano plac przy synagodze.

Rewitalizacja objęła również nadrzecze Nidy, gdzie 
obok synagogi oczyszczono brzeg rzeki, wybudowano 
molo spacerowe. Wykonano przystań kajakową .

 Większą część projektu rewitalizacyjnego stanowi unij-
ne dofinansowanie w wysokości ponad 2,8 mln zł otrzyma-

Nowy KorczyN jaK. . .  Nowy
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ne na podstawie umowy podpisanej z Marszałkiem Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem. Wkład 
własny Gminy Nowy Korczyn na to zadanie wyniósł bli-
sko 1,9 mln zł. 

Całość kosztowała 4,7 mln zł.
Oprócz tego Samorząd Gminy Nowy Korczyn na ro-

boty uzupełniające do projektu dołożył 109 tys. zł . Nato-
miast na prace dodatkowe 257 tys. zł. Z tego zostały od-
nowione ulice : Franciszkańska, Grotnicka Dolna, Buska  
i Krakowska. W ramach realizowanego projektu wyremon-
towano ulice: Zamkową, Rzeźniczą, Farną i Zaścianek. 

Jak podkreśla Wójt Gminy dzięki przeprowadzeniu 
tego olbrzymiego zadania Nowy Korczyn stał się dosłow-
nie Nowym Korczynem a zrewitalizowany rynek jest naj-
ładniejszy w całym województwie świętokrzyskim.

W tym roku mija 370 lat od kiedy w centrum stolicy 
stanęła Kolumna Zygmunta. Mało kto wie, że trzon ko-
lumny wykonany został w kamieniołomach chęcińskich. 
Kolumna została spławiona Wisłą do Warszawy. Od tego 
czasu chęciński kamień nosi nazwę „Zygmuntówka”. 

My przypominamy ten historyczny moment - powie-
dział organizator Flisu Świętokrzyskiego Adam Ochwa-
nowski, Prezes Stowarzyszenia „Beldonek” - Pałac 
Wielopolskich w Chrobrzu. Stowarzyszenie Beldonek, 
pińczowski Klub Kon-Tiki, wodniacy z Krakowa i z War-
szawy współpracują już od 3 lat. Najpierw była tratwa z 
warzywami, później sławny już Młyn Bzdziel a teraz Ko-
lumna Zygmunta. 

Flis Świętokrzyski dopłynął do Warszawy. Był jedną 
z atrakcji Święta Wisły. Podczas tego święta promowało 
się  województwo świętokrzyskie: obecne były szydłow-
ska śliwka, korczyńska fasola, jabłka z Sandomierza, woda 
mineralna z Buska Zdroju oraz herbaty ziołowe z Koperni 
i przetwory owocowo-warzywne z Nieprowic. Serdecz-
nie dziękujemy za pomoc w organizacji stoiska promu-
jącego naszą Gminę Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Czarków.

Fl is  ŚwietoKrzysKi  
i  Święto wisły
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W piątek 22.08.2014 r. odbył się wyjazd do Warsza-
wy, który był nagrodą dla Pań od Wójta Gminy za udział 
w Konkursie Kulinarnym. W wyjeździe udział wzięły Panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Czarków, Nowego Korczyna, 
Starego Korczyna, Łęki oraz Strożysk.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić Pałac Pre-
zydencki, który od 1994 roku jest oficjalną siedzibą Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. W Pałacu Prezydenckim 
uczestnikom wyjazdu zostały udostępnione sale, w których 
zapadają najważniejsze decyzje w kraju tj.: Sala Kolumno-
wa, Antyszambry oraz Sala Biała.

Muzeum Wojska Polskiego jako placówka muzealna 
udostępniła zwiedzającym z terenu naszej Gminy ekspo-
naty z I oraz II wojny światowej, obrazy wielkich polskich 
mistrzów min. Jana Matejki oraz archiwum ikonograficzne.

Łazienki Królewskie, letnia rezydencja króla Stanisława 
Augusta zachwyciły swoim bogactwem architektonicznym 
oraz zjawiskową przyrodą. Wśród pereł Łazienek Królew-

z  wizytą w stol icy
skich uczestnicy zobaczyli min. między innymi Pałac na 
Wyspie, Amfiteatr czy Starą Pomarańczarnię z Teatrem Sta-
nisławowskim. Na koniec uczestnicy mogli zobaczyć Bel-
weder oraz pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Serdeczne podziękowania należą się również Pani Mi-
nister Beacie Oczkowicz za umożliwienie wejścia do Mu-
zeum Wojska Polskiego oraz Pałacu Prezydenckiego.

W dniu 7 września br. ludowcy z Ponidzia obchodzili ko-
lejną rocznicę antyrządowej manifestacji. 

Uroczystości, upamiętniające wydarzenia z 3 września 
1933 r., rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele pa-
rafialnym w Piasku Wielkim przez proboszcza ks. Sławomira 
Dalczyńskiego. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni udali 
się pod pomnik, wzniesiony w 1983 roku , gdzie odbyła się 
część oficjalna. Wśród zaproszonych na niedzielne obchody 
gości znaleźli się m.in.: Starosta Buski Jerzy Kolarz – Prezes 
Zarządu Powiatowego PSL w Busku-Zdroju, Krzysztof Gajek 
– Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego, Wiesław Skop – 
Wójt Gminy Pacanów, Prezes PSL w Pacanowie, Radni Rady 
Powiatu: Grzegorz Lasak, Zbigniew Surdel, Krzysztof Wojtaś, 
Wiesław Marzec, Jerzy Kordos, Radni Rady Gminy, Sołtysi, 
Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 
Urzędu Gminy. W uroczystościach wzięły również udział 
Poczty Sztandarowe: Związku Kombatantów i Byłych Więź-

UroczystoŚci w PiasKU wielKim
niów Politycznych Koło w Nowym Korczynie, Jednostek OSP 
z Sępichowa, Piasku Wielkiego oraz Nowego Korczyna, Zarzą-
du Gminnego  PSL Wiślica, Solec-Zdrój, Busko-Zdrój, Nowy 
Korczyn, Zarządu Powiatowego PSL Busko-Zdrój, jak również 
Szkoły Podstawowej w Starym Korczyn, w Nowym Korczynie, 
w Brzostkowie oraz Gimnazjum w Nowym Korczynie, Nie-
publicznego Technikum w Opatowie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach – młodzież kompanii reprezentacyj-
nej.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Nowy Korczyn 
a zarazem Prezes Zarządu Gminnego PSL Paweł Zagaja, któ-
ry przybliżył historię wydarzeń, jakie miały miejsce w Piasku 
Wielkim sprzed 81 lat. Złożono również kwiaty u stóp obeli-
sku.

W drugiej części obchodów w montażu słowno – muzycz-
nym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Kor-
czynie.



BADRZYCHOWICE
•	 remont	 świetlicy	 (wymiana	 m.in.	 pieca	 grzewczego,	 okien		
i	drzwi)	–	4	153	zł

•	 prace	na	drogach	wykonane	koparką	i	równiarką

•	wykonanie	160m2	poboczy	w	kamieniu	przy	drodze	Badrzycho-
wice	–	Górki	–	3	700	zł
•	 wykonanie	projektu	oraz	montaż	oświetlenia	na	Wesołej
•	 przebudowa	drogi	gminnej	w	Badrzychowicach	o	dł.	2360	mb	
polegająca	na	nałożeniu	nowej	nakładki	asfaltowej,	wykonaniu	
poboczy	w	 tłuczniu	 oraz	 odmuleniu	 rowów	 -	 całkowity	 kosz	
zadania	blisko	355	000	zł
•	 remont	drogi	dojazdowej	do	pól	wykonany	z	odzyskanej	masy	
asfaltowej	na	odcinku	350	mb
•	 poprawa	przejezdności	drogi	dojazdowej	do	pól	Badrzychowi-
ce	–	Górki	na	odcinku	1700	mb	
•	wymiana	hydrantu	pod	budynkiem	świetlicy

•	wybudowano	19	sztuk	przydomowych	oczyszczalni	ścieków	za	
blisko	384	000	zł
•	 budowa	placu	zabaw	–	25	735	zł
•	 przebudowa	drogi	gminnej	w	asfalcie	Badrzychowice	(Wesoła)	
–	Strożyska	430	mb	–	87	699,82	zł
•	 200	ton	kamienia	na	drogi	dojazdowe	do	pól

Podsumowanie 
czterech lat  kadencj i

Poniżej Przedstawiamy Państwu wykaz zadań, które udało się zrealizować w czterech latach kadencji. 
zaPraszamy zatem na małą wycieczkę Po gminie nowy korczyn.

Plac zabaw w Badrzychowicach

Droga w Badrzychowicach

Błotnowola
•	wykonanie	nowej	nakładki	asfaltowej	drogi	Błotnowola	–	Kępa	
Bolesławska	–	800	mb	-	136	834,84	zł
•	 remont	 w	 tłuczniu	 drogi	 Błotnowola	 –	 Kępa	 Bolesławska	 –		
400	mb	-	40	326,10	zł
•	 wymiana	 pokrycia	 dachowego	 na	 budynku	 świetlicy	 –		
10	807,72
•	 jednostka	OSP	z	Błotnowoli	otrzymała	ciężki	samochód	ratow-
niczo	–	gaśniczy	marki	Jelcz
•	 zakup	umundurowania	i	wyposażenia	jednostki	OSP	–	1892	zł
•	 sprzęt	 przekazany	 dla	 jednostki	 OSP	 (zestaw	 hydrauliczny)	 –		
45	000	zł
•	 likwidacja	rozlewiska	wody	opadowej	obok	remizy	–	2	800	zł
•	 wykonanie	 dokumentacji	 projektowej	 remontu	 remizy	OSP	 –	
kwota	8	500,00	zł
•	 prace	równiarką	na	drogach	polnych
•	 odmulenie	rowów	na	długości	600	mb
•	 zakup	i	montaż	dwóch	wiat	przystankowych	koszt	7.134	zł.
•	 rozbudowa	strażnicy	OSP	–	ponad	75	000	zł
•	 kamień	na	drogi	gminne	i	dojazdowe	do	pól	–	200	ton
•	 przydomowa	oczyszczalnia	1	szt.	przy	budynku	Rady	Sołeckiej	
–	koszt	23	036,76	złotych

Remiza OSP Błotnowola wyremontowana

Ciężki samochód Jelcz dla jednostki OSP w Błotnowoli



Brzostków
•	 termomodernizacja	 Ośrodka	 Zdrówia	 w	 Brzostkowie	 wraz		
z	wymianą	pokrycia	 dachowego	 i	montażem	windy	dla	osób	
niepełnosprawnych	-	206	734,36	zł	

•	 remont	 drogi	 gminnej	 Brzostków	 –	 Podlesie	 –	 Kawęczyn	 –		
1600	mb	-	295	674,55	zł

•	 prace	na	drogach	wykonane	koparką	i	równiarką

•	wykonanie	288	m2	poboczy	przy	drodze	Kawęczyn	–	Brzost-
ków	–	6	730	zł	
•	 poprawa	 przejezdności	 drogi	 dojazdowej	 do	 pól	 w	 kierunku	
Wełnina	i	w	kierunku	Kawęczyna	
•	 remont	odcinka	drogi	Kawęczyn	-	Brzostków	(do	wału	430	mb)	
polegający	na	położeniu	nowej	nakładki	asfaltowej	i	utwardze-
niu	poboczy	koszt	90	601,75	zł
•	 zakup	umundurowania	 i	wyposażenia	 jednostki	OSP	–	3	396	
złotych
•	 budowa	 kanalizacji	 sieciowej	 wraz	 z	 przyłączami	 –	 kwota		
5	396	412,40	zł
•	 przebudowa	 drogi	 gminnej	 Brzostków	 –	 Wełnin	 w	 asfalcie	
(podbudowa,	pobocza)	na	odcinku	670	m	–	209	470,68	zł	
•	 przebudowa	części	pomieszczeń	budynku	szkoły	na	potrzeby	
świetlicy	środowiskowej	–	343	902,65	zł
•	 kamień	na	drogi	polne	500	ton

Droga w asfalcie Błotnowola - Kępa

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie

Szkoła Podstawowa w Brzostkowie
•	 realizacja	projektu	pn:	Indywidualizacja	nauczania	i	wychowa-
nia	 klas	 I	 –	 III	w	Gminie	Nowy	Korczyn”,	w	 ramach	 którego	
odbywały	się	dodatkowe	zajęcia	dla	dzieci.	Zakupiono	pomoce	
dydaktyczne	oraz	2	szafy	i	drukarkę	laserową	–	30	000	zł
•	 zakup	mebli	(stoliki,	krzesła,	regały)	–	8	802	zł
•	 pomoce	dydaktyczne	w	ramach	programu	„Radosna	Szkoła”	–		
6	000	zł

•	 zakup	mebli	i	drukarki	w	ramach	PO	Kapitał	Ludzki	–	2	953	zł
•	 sprzęt	komputerowy,	głośniki,	meble,		–	20	206	zł
•	 dofinansowanie	zakupu	podręczników	szkolnych	–	11	515	zł
•	 zakup	mebli	(stoliki,	regał)	–	4	587	zł
•	 zakup	kserokopiarki	–	2	214	zł
•	 remont	 korytarza	 i	 5	 sal	 lekcyjnych	 I	 piętra	budynku	 szkoły	 -		
78	968,43	zł
•	 remont	holu	i	trzech	sal	lekcyjnych	na	parterze	–	54.073,52	zł
•	 ułożenie	kostki	brukowej	na	parkingu	obok	 szkoły	23.305,60	
złotych
•	 termomodernizacja	budynku	szkoły	–	455	100,00	zł
•	 plac	 zabaw	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Brzostkowie	 –		
26	472,22	zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzostkowie

Droga w asfalcie Brzostków - Wełnin

czarkowy
•	 renowacja	pomnika	i	mogił	poległych	na	cmentarzu	wojennym	
oraz	remont	ogrodzena	i	placu	-	101	000,00	zł
•	 remont	mostu	na	Nidzie	-	33	576,72	zł
•	 remont	drogi	poprzez	położenie	nowej	nakładki	asfaltowej	na	
drodze	Czarkowy	–	Gościniec	–	720	mb	-	237	689,94	zł
•	 wykonanie	boiska	sportowego	wraz	z	ogrodzeniem	–	13	876,00	
złotych
•	wykonanie	projektu	oraz	zamontowanie	zbiornika	na	szambo		
z	przyłączem	do	remizy	OSP	-	6	346,20	zł
•	 przekazanie	samochodu	Volkswagen	Transporter	dla	OSP	Czar-
kowy	o	wartości	11	180	zł
•	 remont	strażnicy	–	9964	zł
•	 zakup	umundurowania	 i	wyposażenia	 jednostki	OSP	–	5	336	
złotych
•	 odmulenie	rowu	na	długości	ok.	500	m
•	 prace	na	drogach	wykonane	koparką	i	równiarką
•	 kamień	na	drogi	dojazdowe	do	pól	-	400	ton



•	 przebudowa	 drogi	 gminnej	Winiary	 –	 Czarkowy	 na	 odcinku	
1170	m	(podbudowa,	asfalt,	pobocza)	za	kwotę	ok.	300	000,00	
złotych
•	 przebudowa	drogi	gminnej	Czarkowy	–	Żukowice	most	w	tłucz-
niu	o	długości	600	mb	–	ok.	221	530	zł	(218	000	zł)
•	 plac	zabaw	–	30	735,47	zł

górnowola
•	 zamontowanie	 bramek	 oraz	 ogrodzenie	 boiska	 sportowego,		
zasianie	trawy	–	5	180	zł
•	 prace	wykonane	koparką	i	równiarką
•	 remont	drogi	z	Górnowoli	do	Ostrowiec	(cześciowo	nowy	as-
falt,	zjazdy	i	przepusty	na	pola	rolników)	jak	również	wykona-
nie	nowej	drogi	asfaltowej	z	podbudową	i	poboczami	do	Grot-
nik	Małych
•	 poprawa	przejezdności	dróg	dojazdowych	do	pól

Odnowienie Pomnika oraz ogrodzenia w Czarkowach

Samochód dla OSP Czarkowy

Droga w asfalcie Czarkowy - Gościniec

•	 zamontowano	 lustro	 na	 skrzyżowaniu	 Górnowola	 -	 Grotniki	
Małe
•	wykonano	zatoczkę	przystankową	pod	klubem	(przepusty,	tłu-
czeń,	asfalt)
•	 budowa	placu	zabaw	–	27	406,17	zł
•	 zamontowano	wiatę	przystankową	przy	placu	zabaw
•	 kamień	na	drogi	150	ton

grotniki duże
•	 remont	w	asfalcie	drogi	Grotniki	Duże-Grotniki	Małe-	1450	mb	
-	331	447,98	zł
•	 odmulenie	rowu	na	długości	ok.	1500	m
•	wykonanie	456	m2	 poboczy	w	 tłuczniu	przy	drodze	Grotniki	
Duże	do	wału	–	10	656,72	zł

Plac zabaw w Górnowoli

Droga w asfalcie Górnowola Grotniki - Małe

Droga w asfalcie Grotniki Duże  - Grotniki Małe

•	wykonanie	utwardzenia	drogi	gminnej	destruktem	na	odcinku	
około	500	mb	koszt	usługi	7.872,00	zł,	materiał	własny	(rozwi-
dlenie	przy	lecznicy	zwierząt	i	do	posesji	Marianny	Marek)



•	wykonanie	 poprawy	 przejezdności	 drogi	 prowadzącej	 na	
oczyszczalnię	ścieków	około	250	mb	
•	wymiana	liczników	wody
•	wycinka	krzaków	i	gałęzi	drzew	przy	drodze	gminnej	Grotniki	
–	Stadion
•	 zakup	 pomp	 zanurzeniowych	 do	 przepompowni	 ścieków	 –		
13	tys.	zł
•	 rozbudowa	oczyszczalni	ścieków	–	koszt	1	679	803,11	zł
•	 kamień	na	drogi	do	oczyszczalni	–	300	ton

grotniki małe
•	 remont	 w	 asfalcie	 drogi	 Stojki	 –	 Wójtowe	 Łąki	 –	 500	 mb	 -		
93	833,40	zł
•	 opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 dla	 przedsięwzięcia	
pn	Budowa	kanalizacji	sanitarnej	w	miejscowościach	Grotniki	
Małe,	Pawłów,	Brzostków	–	268	350,00	zł
•	 wykonanie	nowej	nakładki	asfaltowej	i	poboczy	na	drodze	do	
Grotnik	Dużych
•	 odmulono	rowy	przy	drodze	gminnej	Grotniki	Małe	-	Grotniki	
Duże
•	 oczyszczono	plac	obok	budynku	po	byłej	szkole	podstawowej
•	 odmulenie	rowów	na	odcinku	około	500mb
•	 połączenie	drogą	asfaltową	Grotnik	Małych	z	Górnowolą
•	 budowa	kanalizacji	sieciowej	–	koszt	3	724	259,30	zł
•	 wiaty	przystankowe	–	4	szt.
•	 kamień	na	drogi	dojazdowe	do	pól	150	ton

Kanalizacja w miejscowości Grotniki Małe

Droga w asfalcie Stojki – Wójtowe Łąki

harmoniny
•	 remont	cząstkowy	drogi	asfaltowej
•	 naprawa	dróg	gruntowych	na	wniosek	mieszkańców
•	 kamień	na	drogę	70	ton

kawęczyn
•	wykonanie	nowej	posadzki	w	świetlicy	wiejskiej	-	5	000	zł
•	 remont	mostu	na	kanale	Strumień	–	9	840	zł

•	 remont	 ciągu	drogi	na	odcinku	Kawęczyn	–	Zabłocie	–	1500	
mb	–	367	637,75	zł	
•	 wykonanie	w	tłuczniu	444	m2	poboczy	przy	drodze	Kawęczyn	
–	Podstrumienie	–	10	387,95	zł
•	 wykonanie	w	tłuczniu	288	m2	poboczy	przy	drodze	Kawęczyn	
–	Górnowola	–	6	756	zł
•	 wykonanie	 nowej	 nakładki	 asfaltowej	 wraz	 z	 poboczami	 na	
drodze	gminnej	Kawęczyn	–	Podlesie	za	kwotę	282	481,80	zł
•	 poprawa	przejezdności	drogi	dojazdowej	do	pól	(p.	Ząbek)	
•	 kamień	na	drogę	250	ton

łęka
•	 remont	w	tłuczniu	drogi	Łęka	do	wału	rzeki	Wisły	–	450	mb	–	
53	583,54	zł
•	 wymiana	okien	i	drzwi	w	świetlicy	wiejskiej	–	3	114,00	zł
•	 remont	 świetlicy	 posadzka,	 elewacja,	 ocieplenie,	 wykonanie	
chodnika	koszt	39	805,81	zł
•	 Remont	 drogi	 w	 tłuczniu	 od	 p.	 Kostki	 do	 wału	 wiślanego	
53.583,54	zł
•	 Plac	zabaw	–	36	318,87	zł
•	 Remont	drogi	gminnej	Łęka	–	Podraje	–	106	000,00	zł
•	Wykarczowanie,	wyrównanie	placu	„szkolnego”

Świetlica w Łęce wyremontowana

nowy korczyn
•	 dokończono	i	rozliczono	modernizację	stadionu	–	2	200	000,00	
złotych
•	wymiana	 centralnego	 ogrzewania	 w	 Ośrodku	 Zdrowia		
w	Nowym	Korczynie	-	48	935,05	zł
•	 remont	i	zabezpieczenie	przed	dalszą	degradacją	ruin	synagogi	
-	109	353,42	zł	
•	 remont	ul.	Kingi	polegający	na	wykonaniu	nowej	nakładki	asfal-
towej	oraz	poboczy	tłuczniu	–	820	mb	-	171	717,70	zł
•	 remont	ul.	Stopnickiej	polegający	na	wykonaniu	nowej	nakładki	
asfaltowej	oraz	chodników	–	540	m	-	389	654,73	zł
•	 remont	ul.	Grotnickiej	Dolnej	polegający	na	wykonaniu	nowej	
nakładki	asfaltowej	oraz	chodników	–	13	000	zł
•	 remont	ul.	Armii	Krajowej	polegający	na	wykonaniu	nowej	na-
kładki	asfaltowej	oraz	poboczy	tłuczniu	–	660	mb	-	119	481,15	
złotych
•	 zakup	nowego	samochodu	ratowniczego	marki	Renault	Mascott	
dla	jednostki	OSP	Nowy	Korczyn	–	108	800,00	zł
•	 zakup	 umundurowania	 i	 wyposażenia	 jednostki	 OSP	 –		
10	775,00	zł
•	 sprzęt	przekazany	dla	jednostki	OSP	(aparaty	tlenowe	–	2	kom-
plety,	motopompa	Tohatsu)	–	41	697,00	zł
•	 zakup	koparko	–	ładowarki	-	249	444,00	zł
•	 pozyskano	do	Urzędu	Gminy	samochód	Nissan	Micra
•	 remont	42	studzienek	kanalizacyjnych	-	50	849,67	zł
•	 przebudowa	kotłowni	węglowej	na	gazową	w	budynku	GOK	-	
52	426,77	zł
•	 remont	stacji	uzdatniania	wody	-	121	380,09	zł



•	 opracowanie	dokumentacji	 projektowej	na	 rewitalizację	miej-
scowości	gminnej	Nowy	Korczyn	
•	 adaptacja	 pomieszczeń	 po	 Biurze	Obsługi	 Szkół	 przy	 ul.	 Bu-
skiej	 na	 przedszkole	 oraz	 generalny	 remont	 pozostałych	 po-
mieszczeń	z	wykonaniem	m.in.	nowych	toalet	
•	 likwidacja	dzikiego	wysypiska	za	firmą	Fasolex
•	 kanalizacja	-	nowa	pompa	i	kompensator	mocy	biernej	na	po-
trzeby	przepompowni	ścieków	–	26	000	zł
•	 kamień	na	drogi	dojazdowe	do	pól	250	ton
•	wymiana	liczników	wody
•	 odmulenie	rowu	przy	ul.	Polnej,	ul.	Armii	Krajowej,	ul.	Kingi
•	 wykonanie	inwestycji	poprzez	organizację	placu	zabaw,	ciągów	
komunikacyjnych,	parkingu,	ogrodzenia,	wykonanie	odwodnie-
nia	całego	terenu	i	oświetlenia	(terenu	wokół	budynku	Urzędu	
Gminy	przy	ul.	Buskiej)	–	łączna	wartość	zadania	–	342.623,10	
złotych
•	wykonanie	 –	 Termomodernizacja	 Samorządowego	 Ośrod-
ka	Zdrowia	w	Nowym	Korczynie	–	 łączna	wartość	zadania	–	
306.117,40	zł.
•	 na	 projekt	 „Rewitalizacja	 Nowego	 Korczyna”	 wydatkowano	
kwotę	4	957	836,	74	zł
•	 zwiększono	 funkcjonalność	 samochodu	 MAN	 o	 funkcję	 wy-
wrotki	-	38	000,00	zł
•	 do	gminy	Nowy	Korczyn	trafił	zestaw	asenizacyjny	o	wartości	
223	300,00	zł.
•	 zakup	zestawu	hydraulicznego	dla	OSP	w	Nowym	Korczynie	–	
ok.	42	000,00	zł
•	 zakup	samochodu	dostawczego	IVECO	–	34	500,00	zł
•	 pług	do	odśnieżania	–	5	000,00	zł
•	 „Remont	 budynku	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Nowym	 Korczynie”		
(remizy	OSP)	–	115	709,00	zł
•	 zakup	instrumentów	dla	Orkiestry	Dętej	im.	Jana	III	Sobieskiego	
–	25	000,00	zł
•	 remont	 stacji	 uzdatniania	 wody	 i	 ujęcia	 wody	 pitnej	 –		
121	380,09	zł
•	 remont	studzienek	kanalizacyjnych	–	120	347,67	zł

Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie
•	 remont	 sali	 gimnastycznej	 (likwidacja	 skutków	 powodzi)	 -		
161	143,15	zł
•	 remont	klatki	schodowej	wraz	z	montażem	instalacji	elektrycz-
nej	oraz	malowanie	pracowni	językowej	–	23	955	zł
•	 kapitalny	remont	łazienek	na	I	piętrze	-	41	796	zł
•	 wymiana	stolarki	okiennej	i	zakup	grzejników	-	46	325	zł
•	 remont	kominów	i	instalacji	odgromowej	–	9	840	zł
•	 remont	sal	lekcyjnych	(malowanie,	lakierowanie,	wymiana	po-
sadzek,	wymiana	stolarki	drzwiowej)	-	75	584	zł
•	 wykonanie	prac	na	korytarzach	-	26	786	zł
•	malowanie	korytarzy,	sal	lekcyjnych,	cyklinowanie	–	65	531	zł

Samochód Renault Mascott dla OSP w Nowym Korczynie

Remont OSP w Nowym Korczynie

Rewitalizacja Nowego Korczyna

Nowe oblicze ul. Stopnickiej

Modernizacja placu i budynku przy ul. Buskiej



•	 remont	dachu	i	ogrodzenia	-	21	260	zł
•	 kosztorys	 projektu	 budowlanego	 (remontu	 wentylacji	 kuchni,	
zmywalni,	jadalni)	–	4	059	zł
•	 nadzór	inwestorski	na	robotami	remontowo	–	budowlanymi	–	
16	885	zł
•	 kontrola	konstrukcji	budynku	–	615	zł
•	 zakup	 mebli	 (regały,	 szafy	 ubraniowe,	 materace,	 szafki)	 –		
40	416	zł
•	 dofinansowanie	zakupu	podręczników	–	29	894	zł
•	 indywidualizacja	nauczania	–	36	000	zł
•	 wykonanie	ogrodzenia	wokół	szkoły	–	13	000	zł
•	malowanie	sal	lekcyjnych	i	parapetów	–	10	420	zł
•	 zakup	mebli	i	rolet	–	9	495	zł
•	 obróbki	blacharskie,	uszczelnianie	dachu,	malowanie	–	11	788	
złotych
•	 zakup	telefaksu	i	drukarki	–	1	275	zł
•	 plac	zabaw	przy	szkole	–	53	662,94	zł

Punkt Przedszkolny
•	 roboty	 budowlane	 (wylewki,	 wymiana	 drzwi,	montaż	 paneli,	
płytek,	wymiana	lamp	oświetleniowych,	wymiana	grzejników)	
–	49	225	zł
•	 remont	łazienek	–	19	715	zł
•	 zakup	mebli	(leżaki,	regały,	dywany)	–	5	467	zł
•	 Samorządowe	Gimnazjum
•	malowanie	pomieszczeń	lekcyjnych,	socjalnych,	korytarzy,	wy-
miana	drzwi,	wykonanie	schodów,	bieżni	–	88	569	zł
•	malowanie	sal	lekcyjnych,	biblioteki,	wymiana	drzwi	wewnętrz-
nych,	rynien	–	24	905	zł
•	 nadzór	inwestorski	nad	remontami	–	20	614	zł
•	 kontrola	konstrukcji	budynku	–	984	zł
•	 zestawy	komputerowe	(tablica	 interaktywna,	 laptop)	–	48	950	
złotych
•	 sprzęt	 gimnastyczny,	meble	 (stoliki,	 krzesła,	 gabloty,	 szafy)	 –		
48	962	zł
•	 zakup	map	i	rolet	–	10	275	zł	
•	 pracownia	 językowa	 w	 ramach	 Świętokrzyskiego	 Programu	
Wspierania	Rozwoju	Edukacji	–	15	999	zł
•	monitoring	–	3	030	zł
•	 dofinansowanie	zakupu	podręczników	–	11	454	zł
•	 remont	ogrodzenia	–	13	000	zł
•	 zakup	komputera,	kserokopiarki	i	niszczarki	–	8	737	zł
•	 zakup	komputerów,	projektorów,	laptopów	–	13	236	zł
•	 zakup	mebli	(biurko,	szafa)	–	3	738	zł
•	 realizacja	 projektu	 pn.	 „Nowoczesne	 Gimnazjum	 w	 Nowym	
Korczynie	–	rozwój	kompetencji	kluczowych	uczniów”	–	kwo-
ta	wydatkowana	350.069,35	zł

ostrowce
•	 remont	drogi	Górnowola	–	Ostrowce	poprzez	wykonanie	no-
wej	nakładki	asfaltowej,	poboczy	w	tłuczniu	i	zjazdów	na	dział-
ki	rolników

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie Plac zabaw w Ostrowcach

Droga w asfalcie Ostrowce - Górnowola

Remiza OSP w  Ostrowcach wyremontowana

•	 remont	remizy	OSP	koszt	24	000,00zł
•	malowanie	dachu	remizy	OSP
•	 prace	wykonane	na	drogach	gruntowych	koparką	
•	 budowa	placu	zabaw	–	26	741,34	zł
•	 kamień	na	drogi	100	ton

PARCHOCIN
•	 remont	w	tłuczniu	drogi	gminnej	450	mb	-	50	368,50	zł
•	 remont	szczątkowy	drogi	tłuczniowej	pod	wałem
•	 zabezpieczenie	wałów
•	 odmulenie	rowów	na	odcinku	około	3000	mb
•	wykonanie	nakładki	asfaltowej,	poboczy	w	tłuczniu	na	drodze	
gminnej	460	mb	-	74	698,90	zł
•	 zakup	umundurowania	i	wyposażenia	jednostki	OSP	–	10	740	
złotych
•	 plac	zabaw	–	30	737,	10	zł



•	 kamień	na	drogi	280	ton
•	wiaty	przystankowe	2	szt.

Pawłów
•	 remont	świetlicy	poprzez	adaptację	wewnątrz	oraz	wykonanie	
elewacji	–	21	723,37	zł
•	 prace	wykonane	koparką	i	równiarką	na	drogach	gruntowych
•	wykonano	w	tłuczniu	360	m2	poboczy	przy	drodze	Pawłów	–	Stojki	–		
8	413	zł
•	 poprawa	przejezdności	drogi	dojazdowej	do	pól
•	 budowa	kanalizacji	sieciowej	–	2	224	265,80	zł
•	 kamień	na	drogi	200	ton
•	wiaty	przystankowe	–	2	szt.
•	 remont	drogi	gminnej	Pawłów	-	Podlesie	-	Kawęczyn	1600	m	-	
308	781,80	zł

Droga asfaltowa w Parchocinie

Remont Świetlicy w Pawłowie

Remont Świetlicy w Pawłowie 

Piasek wielki
•	 budowa	placu	zabaw	-	29	891,41	zł
•	 remont	odcinka	drogi	Piasek	Wielki	–	Gadawa	poprzez	nałoże-
nie	nowej	nakładki	asfaltowej	i	wykonaniu	poboczy	w	tłuczniu
•	 kamień	na	drogi	150	ton
•	 odmulanie	rowów	na	odcinku	około	3000	mb	
•	 remont	drogi	gminnej	w	asfalcie	Piasek	Wielki	-	Baranów	420	
mb	za	kwotę	142.184,55	zł.
•	 remont	 drogi	 gminnej	 w	 asfalcie	 Piasek	Wielki	 -	 Równiny	 –	
90.938,55	zł
•	 wykonanie	8	przydomowych	oczyszczalni	za	kwotę	155	450,33	
złotych
•	wymiana	liczników	wody
•	 zakup	umundurowania	 i	wyposażenia	 jednostki	OSP	–	4	885	
złotych
•	wykonanie	instalacji	elektrycznej	OSP

Droga w asfaltalcie Piasek Wielki - Baranów

Droga w asfaltalcie Piasek Wielki - Równiny

Plac zabaw w Piasku Wielkim



Podraje
•	 remont	w	asfalcie	drogi	Podraje	do	wału	rz.	Nidy	–	300	mb	-		
72	627,33	zł
•	 remont	 drogi	 gminnej	 polegający	 na	 położeniu	 nowej	 na-
wierzchni	asfaltowej	wraz	z	podbudową	i	poboczami	60.045,58	
złotych
•	wykonanie	dodatkowego	oświetlenia	ulicznego	
•	 przebudowa	 drogi	 gminnej	 Podraje	 –	 Łęka	 –	 685	 mb	 –		
105	974,52	zł
•	 kamień	na	drogi	250	ton.

Droga w asfalcie Podraje -  Łęka

Droga w asfalcie Podraje do wału Nidy

Podzamcze
•	 kamień	na	drogi	–	blisko	240	ton
•	wykonanie	dodatkowego	oświetlenia	ulicznego	
•	 remont	w	asfalcie	drogi	na	„zamek”	230	mb	kwota	50	000	zło-
tych
•	 remont	w	destrukcie	drogi	dojazdowej	200	mb	za	7	000	zł

RZEgocin
•	 Remont	drogi	destruktem	600	mb	kwota	24.000,00	zł
•	 Remont	drogi	tłuczniem	350	mb	kwota	14	400,00	zł
•	 kamień	na	drogi	dojazdowe	110	ton	
•	Odmulenie	rowów	na	odcinku	300	mb

sęPichów
•	 remont	 w	 tłuczniu	 drogi	 Sępichów	 –	 Borowiny	 –	 900	 mb	 -		
55	054,18	zł
•	 remont	remizy	OSP	(kuchnia,	stoły,	 ławki,	centralne	ogrzewa-
nie)	-	9	832,00	zł
•	 zakup	umundurowania	i	wyposażenia	jednostki	OSP	–	6	385,00	
złotych
•	 utwardzenie	placu	przy	remizie	OSP	-	7.999,92	zł
•	 remont	łazienki	w	remizie	OSP	–	4.999,95	zł
•	 zakup	bramek	do	piłki	nożnej	–	3.631,21	zł
•	 wykonanie	nowej	nawierzchni	boiska	sportowego	obok	remizy	
OSP

•	wymiana	wodomierzy	w	gospodarstwach	domowych	
•	 prace	na	drogach	wykonane	koparką
•	 odmulanie	rowów	na	długości	ok.	3	km
•	wykonanie	43	przydomowych	oczyszczalni	ścieków	na	kwotę	
871	339,87	zł
•	 budowa	placu	zabaw	przy	remizie	OSP
•	 samochód	dla	OSP
•	wykonanie	remontu	drogi	kruszywem	3000	ton
•	 kamień	na	drogi	dojazdowe	do	pól	470	ton

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Sępichowie

Boisko sportowe w Sępichowie

Samochód Mercedes Sprinter dla OSP Sępichów

strożyska
•	 zakończono	i	rozliczono	przebudowę	ciągów	pieszych	z	budo-
wą	miejsc	parkingowych	oraz	boiska	 rekreacyjnego	z	placem	
zabaw	–	444	000,00	zł
•	 wykonano	prace	 archeologiczne	pod	nadzorem	konserwatora	
zabytków	 dotyczące	 budowy	 boiska	 rekreacyjnego	 z	 placem	
zabaw	–	50	000,00	zł



•	wymiana	pokrycia	dachowego	na	budynku	remizy	OSP	Stroży-
ska	–	15	400	zł
•	 pozyskano	dla	jednostki	OSP	Strożyska	samochód	marki	Volks-
wagen	Transporter
•	 zakup	umundurowania	 i	wyposażenia	 jednostki	OSP	–	5	840	
złotych
•	wymiana	wodomierzy	we	wszystkich	gospodarstwach
•	 prace	wykonane	koparką	
•	 wykonanie	37	przydomowych	oczyszczalni	ścieków	738	976,80	
złotych
•	 remont	drogi	dojazdowej	do	pól	na	odcinku	1300	mb	za	kwotę	
174.480,00	zł
•	 odmulenie	rowów	na	odcinku	około	3500	mb	
•	 poprawiono	przejezdność	dróg	dojazdowych	do	pól
•	 kamień	na	drogę	do	pól	350	ton

Droga Strożyska - Górki

Samochód Volkswagen Transporter dla jednostki  
OSP w Strożyskach

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

•	wykonano	nowa	instalację	elektryczną	w	budynku	OSP	pod	za-
silanie	pieca	akumulacyjnego	i	zamontowano	piec
•	 przebudowa	drogi	gminnej	Strożyska	–	Badrzychowice	Wesoła	
430	m	–	87	699,82	zł

stary korczyn
•	 remont	drogi	Stary	Korczyn	–	Gościniec	polegający	na	wyko-
naniu	 nowej	 nakładki	 asfaltowej	 oraz	 poboczy	 w	 tłuczniu	 –	
653mb	–	190	243,20	zł
•	 termomoderniacja	Szkoły	Podstawowej	w	tym	wymiana	central-
nego	ogrzewania,	stolarki	okiennej,	zmiana	konstrukcji	dacho-
wej,	wykonanie	elewacji	-	650	000	zł
•	 remont	drogi	gminnej	–	20	000	zł
•	 odnowiono	barierkę	mostu	na	Nidzie
•	 remont	pomieszczeń	świetlicy	wiejskiej	–	5	622	zł
•	 zakup	umundurowania	i	wyposażenia	jednostki	OSP	3	545	zł	
•	 odmulenie	rowu	około	1	km

Nowy zestaw hydrauliczny dla 
OSP Stary Korczyn

Droga w asfalcie Stary Korczyn - Gościniec
 

•	 sprzęt	 przekazany	 dla	 jednostki	OSP	 (zestaw	 hydrauliczny)	 –		
45	000	zł
•	 prace	na	drogach	wykonane	koparką	i	równiarką
•	wybudowano	plac	zabaw	za	kwotę	22.546,91	zł	
•	 kamień	na	drogę	dojazdową	–	250	ton
•	 remont	instrumentów	ok.	2	500zł	i	zakup	koszul	dla	orkiestry
•	 przydomowe	oczyszczalnie	6	szt.	-	kwota	175	000	zł

Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie
•	 pomoce	dydaktyczne	w	ramach	programu	„Radosna	Szkoła”	–		
6	000	zł
•	 otrzymany	 w	 ramach	 Świętokrzyskiego	 Programu	Wspierania	
Rozwoju	Edukacji	zestaw	(komputer,	tablica	interaktywna,	pro-
jektor	multimedialny,	głośniki)	–	18	857	zł
•	 indywidualizacja	nauczania	–	30	000	zł
•	 zakup	drzwi	wejściowych	–	1	506	zł



•	 dofinansowanie	 zakupu	 podręczników	 w	 ramach	 „Wyprawki	
szkolnej”	–	4	040	zł
•	 zakup	i	wymiana	okien	-	5	000	zł
•	 zabudowa	hydrantów	–	1	845	zł
•	 zakup	komputera	–	1	870	zł
•	 plac	zabaw	przy	szkole	–	48	667,78	zł
•	 doposażenie	 punktu	przedszkolnego	 za	 kwotę	ok.	 85	000,00	
złotych
•	 Przydomowa	 oczyszczalnia	 przy	 szkole	 –	 koszt	 blisko		
50	000,00	zł

ucisków
•	 budowa	sieci	wodociągowej	-	39	776,24	zł
•	 wykonanie	13	przydomowych	oczyszczalni	ścieków	na	kwotę	
242	980,76	zł
•	 odmulenie	rowów	na	odcinku	około	500	mb
•	 kamień	na	drogę	dojazdową	do	pól	150	ton

WINIARY
•	 dokończono	i	rozliczono	modernizację	drogi	gminnej	Winiary	
–	Czarkowy	–	1	500	000,00	zł
•	 wykonanie	w	tłuczniu	540	m2	drogi	Winiary	Górne	–	Winiary	
Dolne	–	11	291,40	zł
•	 remont	zniszczonej	nawierzchni	 tłuczniowej	na	drodze	gmin-
nej	Winiary	Górne	–	Winiary	Dolne	990	m	–	38	500	zł
•	 zakup	i	montaż	wiaty	przystankowej	koszt	3.600,00	zł
•	 remont	destruktem	drogi	Winiary	-	do	Wisły	koszt	6.789,60	zł	
•	 odmulenie	rowu	i	wykonanie	pobocza	wzdłuż	drogi	gminnej
•	 kruszywo	na	drogi	dojazdowe	do	pól	–	200	ton
•	 przydomowe	oczyszczalnie	3	szt.	na	kwotę	67	006,77	zł

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
w Starym Korczynie

Droga Winiary
 

żukowice
•	 remont	drogi	Żukowice	–	Gościniec	polegający	na	wykonaniu	
nowej	nakładki	asfaltowej	oraz	poboczy	w	tłuczniu	–	430	mb	-	
142	789,04	zł
•	 prace	na	drogach	wykonane	równiarką	i	koparką
•	 odmulenie	rowu	na	odcinku	około	1000	mb	
•	 przebudowa	drogi	gminnej	Żukowice	–	Czarkowy	w	 tłuczniu		
o	długości	600	mb	–	218	tys.	zł
•	 budowa	przydomowych	oczyszczalni	3	szt.	-	koszt.	44	944,72	
złotych

Droga w asfalcie Żukowice - Wąwóz

Pomnik czynu Legionowego



n o w e  o b l i c z e  n o w e g o  k o r c z y n a

Plac Targowy w Nowym Korczynie Widok na przystań kajakową

ul. Rzeźnicza ul. Zamkowa

ul. Franciszkańska Rynek Nowy Korczyn

ul. Zaścianek Rynek Nowy Korczyn
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Nie w 2018 roku, jak zapowiadano, lecz rok wcześniej 
może stanąć most na Wiśle w rejonie Korczyna. Marszałek 
województwa Adam Jarubas powiedział, że to perspektywa 
„bardzo realna”.

Wiąże się to z faktem, że samorząd Małopolski – most na 
Wiśle budują wspólnie oba województwa – wpisał to zada-
nie na listę inwestycji do fi nansowania z funduszy Unii Euro-
pejskiej (w nowej perspektywie fi nansowej 2014 - 2020).

Wiadomo, że w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego została zapisana kwota 80 mi-
lionów złotych. Czyli połowa planowanych kosztów budo-
wy mostu. Zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, 
wydatkami – na opracowanie dokumentacji, później na most 
– Świętokrzyskie i Małopolska dzielą się po równo. Po 50 
procent (dojazdy sfi nansują we własnym zakresie). 

Historia budowy przeprawy mostowej na Wiśle w No-
wym Korczynie ma tak długą i krętą historię, że – jak uwa-
żają realiści – rok w tę czy tamtą stronę nie robi wielkiej 
różnicy. Na ile to przyspieszenie jest realne?

Dzisiaj wszystkie oczy zwrócone są na... Promost Con-
sulting. To fi rma z Rzeszowa, która wykonuje projekt prze-
prawy mostowej w Korczynie. Umowę w tej sprawie pod-
pisano pod koniec lutego, teraz projektanci – za ponad 400 
tysięcy złotych – przygotowują koncepcję całej operacji. Na 
efekty ich pracy będziemy musieli jeszcze poczekać, ponie-
waż projekt ma być gotowy w czerwcu 2015 roku.

Mówiąc najkrócej, inwestycja składa się z dwóch prze-
praw – nad rzekami Wisłą i Nidą – oraz obwodnicy Nowego 
Korczyna. To ostatnie zadanie jest bardzo ważne dla lokalnej 
społeczności. Na przełomie sierpnia i września wójt Paweł 
Zagaja prowadził konsultacje społeczne na terenie gminy. 
Omawiając z mieszkańcami warianty przebiegu obwodnicy 
Nowego Korczyna, wraz z budową dwóch mostów.

Mówi się o trzech rozwiązaniach wariantowych. Prze-
prawa mostowa w Nowym Korczynie ma zastąpić funkcjo-
nującą tu „od zawsze” przeprawę promową. Umożliwi szyb-
kie i komfortowe połączenie z autostradą A4: południowym 
korytarzem komunikacyjnym: na linii wschód – zachód. Za-
pewni także szybki dojazd na Słowację.

Wstępnie szacowano, że koszt budowy przeprawy na sa-
mej Wiśle może wynieść około 180 milionów złotych. Kwo-
ta ta uzależniona jest jednak od wielu czynników, w tym od 
kształtu decyzji środowiskowej. 

Źródło: echodnia.eu

PrzePrawa Na wiŚle 
mięDzy Nowym KorczyNem 

i BorUsową
Trwa realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii 

odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz do-
mach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczow-
skiego”. Wartość całkowita projektu w naszej gminie fi nan-
sowanego ze środków Szwajcarsko Polskiego Porozumienia 
Współpracy opiewa na blisko 2 miliony złotych, przy dofi -
nansowaniu ze środków zewnętrznych w wysokości 75% 
wartości netto. Do chwili obecnej blisko 150 gospodarstw 
domowych będzie miało instalację. Zamontowano już 
część instalacji solarnych w miejscowościach: Błotnowola, 
Pawłów, Grotniki Małe, Sępichów, Łęka, Brzostków, Nowy 
Korczyn, Parchocin, Ostrowce. Realizacja projektu potrwa 
do końca 2015 roku. Jak informuje Wójt wiele osób nie wie-
rzyło w realizację tego zadania, jednak deklaracje zostały 
zrealizowane i kto był chętny będzie miał zainstalowane sola-
ry w swoim domu. Istnieje możliwość przystąpienia do 
projektu.

Trwa realizacja projektu pn. „Instalacja systemów energii 
odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz do-

solary w GmiNie

Warto wspomnieć że w Urzędzie Gminy została prze-
prowadzona modernizacja informatycznego systemu. Celem 
nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infra-
struktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeń-
stwa sieci teleinformatycznych w jednostkach samorządu 
terytorialnego, a także stworzenie nowoczesnego systemu 
wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi 
wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów. Gmi-
na Nowy Korczyn dzięki realizowanemu zadaniu wymieniła 
w ostatnim czasie przestarzałe komputery, zbudowała ser-
werownię wraz z siecią logiczną, zakupiła nowe oprogramo-
wanie do księgowości, podatków i wody oraz wprowadziła 
elektroniczny obieg dokumentów.

Całkowita wartość projektu to blisko 350 tysięcy zł. 

iNFormatyzacja UrzęDU 
GmiNy w ramacH ProjeKtU 

e-ŚwiętoKrzysKie
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W dniu 7 września w centrum Nowego Korczyna odbył 
się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Samorząd Gmi-
ny Nowy Korczyn z okazji podsumowania projektu pn. 
„Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn”. 

Pięknie odnowiony Rynek jest dowodem na to, że wła-
dzom samorządowym zależy na poprawie estetyki miej-
scowości. Z wielkiego placu budowy centrum osady prze-
obraziło się w sympatyczną wioskę, o bogatej przeszłości 
historycznej, która kiedyś była miastem.

 Księża przybyli na uroczystość w osobach ks. Stanisław 
Kruszyński z parafi i Nowy Korczyn i ks. Dariusz Matysiak- 
Proboszcz Parafi i Brzostków dokonali poświęcenia odno-
wionego Rynku. 

Do uroczystego przecięcia symbolicznej biało-czerwo-
nej wstęgi zaproszeni zostali w kolejności: Wójt Gminy 
Nowy Korczyn - Paweł Zagaja, pan Adam Jarubas - Mar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego, pan Jerzy Kolarz - 
Starosta Buski, pan Krzysztof Gajek - Przewodniczący Rady 
Powiatu w Busku-Zdroju, pan Krzysztof Wojtaś - radny 
Powiatu Busko-Zdrój, pan Marek Lis - młodszy brygadier 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bu-
sku-Zdroju, pani Kazimiera Gołdyn - Przewodnicząca Rady 
Gminy w Nowym Korczynie, pan Jerzy Misiaszek - sołtys 
wsi Nowy Korczyn, pan Stanisław Sztuk - wykonawca ro-
bót- przedstawiciel Firmy SZTUK - BUD z Buska-Zdroju, 
pan Jan Banasik - przedstawiciel Firmy BUD-BET z Wełcza 
oraz trzech najmłodszych przedstawicieli - mieszkańców 
gminy.

Podczas ceremonii przecinania wstęgi asystowały 
w strojach regionalnych przedstawicielki młodych gospo-
dyń z Nowego Korczyna, a mianowicie panie: Agnieszka 
Kaczmarczyk, Agnieszka Misiewicz, Małgorzata Gadawska 
i Ewa Kwiatkowska.

Panie częstowały również mieszkańców słodkimi wy-
piekami i produktami regionalnymi, a także pomagały 
w prowadzeniu konkursów na wesoło nie tylko dla dzieci 
w trakcie zabawy. Z Punktu Informacji Turystycznej miesz-
kańcy mogli otrzymać materiały promocyjne gminy, powia-
tu i województwa.

Dla najmłodszych przy dźwiękach muzyki zespołu 
GRUPY METRUM przeprowadzono zabawy. Goście mogli 
także oglądać galerię zdjęć o Nowym Korczynie w starej 
i nowej odsłonie, przygotowaną przez pracowników GOK 
w Nowym Korczynie. Dodatkowymi atrakcjami była tram-
polina, zjeżdżalnia dla najmłodszych oraz słodki poczęstu-
nek, kiełbaski z grilla oraz napoje a to wszystko gratis dla 
wszystkich.

W dniu 7 września w centrum Nowego Korczyna odbył 
się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Samorząd Gmi-
ny Nowy Korczyn z okazji podsumowania projektu pn. 

 P I K N I K  R O D Z I N N Y
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„Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego” to 
kolejne zadanie realizowane w ostatnim czasie przez 
Gminę Nowy Korczyn.

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej 
obiektów, co z kolei ma zmniejszyć zapotrzebowanie na 
ciepło. Dodatkowo poprzez wykonanie prac modernizo-
wane budynki zyskają odświeżony, estetyczny wygląd.

Inwestycją w 2014 robjęte są Ośrodek Zdrowia 
w Brzostkowie, Szkoła Podstawowa w Brzostkowie oraz 
Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie.

Zakres prac w ramach realizacji termomodernizacji 
wymienionych obiektów jest bardzo duży. Na budynku 
Ośrodka Zdrowia w Brzostkowie wykonana została ter-
moizolacja ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynku 
elewacyjnego, wymieniona została część stolarki okiennej 
i drzwiowej, wyremontowano schody frontowe główne 
i pomocnicze, a także zamontowana została winda dla 
osób niepełnosprawnych. Jak podkreśla Wójt Gminy Nowy 
Korczyn Paweł Zagaja aktualnie realizowane zadania są 
kontynuacją prac wykonanych w 2012 roku, gdzie gmina 
wykonała nowy dwuspadowy dach z ociepleniem za bli-
sko 100 tys. zł.

Na obiekcie Szkoły Podstawowej w Starym Korczynie 
powstał również nowy dach wraz z ociepleniem, ocieplo-
ne zostały ściany zewnętrzne. Wykonana została elewacja 
i pokrycie dachowe. Wymieniono stolarkę okienną 
i drzwiową, a także wykonana została nowa instalacja 
centralnego ogrzewania. 

ESTETYCZNIE I CIEPLEJ W GMINIE NOWY KORCZYN 
W Szkole Podstawowej w Brzostkowie wymieniono in-

stalację C.O. w budynku głównym, przebudowano kotłow-
nię i zamontowano nowy kocioł oraz wykonano remont 
dachu wraz z jego ociepleniem. Oprócz tego południowe 
skrzydło budynku zyskało nowe pokrycie dachowe i elewa-
cję. Wymieniona także została stolarka okienna w bibliote-
ce, na sali gimnastycznej oraz na klatce schodowej szkoły.

Całkowita wartość projektu to blisko 1,5 miliona zło-
tych, a na realizację tej inwestycji nasza gmina otrzyma od 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jaruba-
sa 80 % dotacji - wylicza Wójt Gminy Paweł Zagaja. 

Przeprowadzone inwestycje oraz wykonanie termomo-
dernizacji Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie niewąt-
pliwie wpłyną na poprawę estetyki i wizerunku obiektów 
użyteczności publicznej, a w perspektywie pozwolą na 
oszczędności w bieżącym utrzymaniu budynków będą-
cych składnikiem mienia gminy Nowy Korczyn.

kolejna DroGa  BĘDZie 
wyremontowana

Kolejny odcinek drogi na terenie naszej 
gminy wyremontowany będzie w ciągu 
najbliższych dni. Po Brzostkowie, Podraju, 
Badrzychowicach przyszedł czas na Czar-
kowy.

Odcinek  600 mb w tłuczniu  powstanie 
od mostu w Żukowicach do mostu na Ma-
skalisie, za kwotę ponad  221 tysięcy zło-
tych. Podpisano stosowną umowę z wyko-
nawcą – fi rmą Dylmex ze Staszowa. Termin 
realizacji zadania to 30.10.2014 r. 
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Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas:

- Gospodarka wodno ściekowa to 
niewątpliwie podstawowy składnik 
postępu cywilizacyjnego i nowo-
czesności. Dobrze, że gmina Nowy 
Korczyn tak prężnie działa w tym 
zakresie, przez co poprawia jakość 
życia swoich mieszkańców.

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA 
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Budowa kanalizacji sanitarnej to 
największe jak do tej pory przedsię-
wzięcie w gminie Nowy Korczyn za-
równo pod względem fi nansowym, jak 
i logistycznym. Jego realizacja pozwa-
la na zwiększenie atrakcyjności regio-
nu i ma olbrzymi wpływ na ochronę 
środowiska.

Kanalizacja - jako najważniejsze 
eko-zadanie w gminie Nowy Korczyn 
jest w trakcie realizacji. Inwestycja ta 
stanowi realne szanse na zrównowa-
żony rozwój i uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej. Infrastruktura 
kanalizacyjna ma bardzo duże zna-
czenie w procesie wielofunkcyjnego 
rozwoju gminy, stanowi ona podstawę 
wszelkiej działalności gospodarczej – 
twierdzi Wójt Gminy Paweł Zagaja. 

Projekt zadania, którego wykonaw-
cą jest fi rma EKOKANWOD z Nowego 
Korczyna zakłada wykonanie łącznie 
28 km sieci kanalizacyjnej. Modernizo-
wana jest także oczyszczalnia ścieków 
w Grotnikach Dużych. Na jej terenie 
umieszczane są dodatkowe urządzenia, 
co umożliwi przyjęcie ścieków od mieszkańców nie posia-
dających sieci. Ze względu na ukształtowanie terenu w gmi-

nie Nowy Korczyn wybrano koncepcję 
budowy sieci w systemie grawitacyjno 
- ciśnieniowym wraz z pompownia-
mi ścieków. Kanalizację tego rodzaju 
stosuje się tam, gdzie względy topo-
grafi czne, gruntowe, hydrogeologicz-
ne, techniczne, ekonomiczne to uza-
sadniają. Powyższe rozwiązania po-
zwolą na uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w trzech kolejnych 
miejscowościach naszej gminy. Przyję-
te rozwiązania technologiczne zostały 
ustalone tak, aby nowo wybudowana 
kanalizacja sanitarna mogła spełniać 
swe podstawowe funkcje i mogła słu-
żyć społeczności gminy Nowy Korczyn 
przez wiele lat – podkreśla Wójt Paweł 
Zagaja.

Zadanie, łącznie z dokumentacją 
projektową i nadzorem budowlanym 
kosztuje gminę blisko 13 milionów zł. 
Sześć milionów z tej kwoty stanowi 
dofi nansowanie uzyskane na podsta-
wie umowy podpisanej z Samorządem 
Województwa, na czele którego stoi 
Marszałek Adam Jarubas. 

Planowany termin zakończenia ro-
bót budowlanych przypada na koniec 2014 rok.

remont  DroGi  w  Parchocin ie
Dzięki dobrze układającej się współpracy władz gmi-

ny Nowy Korczyn z samorządem powiatowym zostanie 
przeprowadzona inwestycja pod nazwa Przebudowa drogi 
w Parchocinie przez tzw. błonia. 

Nowa nawierzchnia o długości blisko 1,5 km powstanie 
jeszcze w tym roku. Koszt inwestycji to blisko 270 tysięcy 
złotych. Obecnie stan drogi jest w bardzo zły.
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Tegoroczne uroczystości z okazji 100 – lecia Chrztu 
Bojowego 1. Pułku Legionów Polskich w boju pod Czar-
kowami w dniu 21 września 2014 r. pod Honorowym Pa-
tronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego wpisane zostały w obchody Europejskich 
Dni Dziedzictwa Narodowego Województwa Świętokrzy-
skiego.

Uroczystości rozpoczęły się od wystawienia Posterunku 
Honorowego przez Wojsko Polskie przy Pomniku Czynu 
Legionowego.

Wartę honorową pełnili Żołnierze Garnizonu Kieleckie-
go pod dowództwem mjr Tadeusza Banaszka oraz 3. Buska 
Drużyna Wędrownicza AMICUS z drużynową 

hm Teresą Leszczyńską, z-cą komendanta Hufca ZHP 
w Busku-Zdroju.

Na uroczystości o bardzo podniosłym charakterze nie 
zabrakło znamienitych gości: Wiceminister Obrony Naro-
dowej - pani Beaty Oczkowicz, Senatora RP - pana Mie-
czysława Gila, Posła na Sejm RP – pana Krzysztofa Lipca, 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - pana Adama 
Jarubasa, Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku-Zdroju 
- pana Krzysztofa Gajka, Starosty Powiatu Busko-Zdrój 
- pana Jerzego Kolarza, Wice Starosty Powiatu Kazimier-
skiego – pana Michała Buckiego, Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kazimierskiego – pana Marka Augustyna, Wójta 
Gminy Opatowiec- pana Sławomira Kowalczyka, Komen-
danta WKU w Busku-Zdroju - ppłk. Jarosława Molisaka, 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju 
- mł. ins. Adama Równickiego, z-cy Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju - st. kpt. 
- Roberta Bujnego, Komendanta Hufca Busko-Zdrój - hm 
Adama Gadawskiego, Przewodniczącej Rady Gminy w No-
wym Korczynie - pani Kazimiery Gołdyn, radnych gmin-
nych i sołtysów, Pani Beaty Cabaj – córki Józefa Cabaja, 
Pana Andrzeja Bieniasa – sekretarza Komitetu Odbudowy 
Pomnika, delegacji szkół z terenu Gminy Nowy Korczyn, 
Opatowca, Buska-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej, Jarosła-
wiec, Solca-Zdroju i Tuczęp, Ochotniczych Straży Pożar-
nych, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyń-

Tegoroczne uroczystości z okazji 100 – lecia Chrztu 
Bojowego 1. Pułku Legionów Polskich w boju pod Czar-

100 – lecie chrZtu BojoweGo 1. PuŁku leGionów Polskich 
w Boju PoD cZarkowami    

skiej, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, harcerzy, licznie 
zgromadzonych mieszkańców okolicznych miejscowości 
i parafi an Parafi i w Starym Korczynie.

Liturgii świętej odprawionej w intencji Legionistów 
i żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej, 
spoczywających na Cmentarzu Legionowym w Czarko-
wach przewodniczył kapelan z Kościoła Garnizonowego 
w Kielcach - ks. ppłk Witold Mach, koncelebrował ją tak-
że Proboszcz Parafi i Nowy Korczyn - ks. Grzegorz Kowalik 
w asyście dziekana, Proboszcza Parafi i Stary Korczyn - ks. 
Marka Małczęcia i ks. emeryta Józefa Barczyka - ówczesne-
go Proboszcza miejscowej parafi i. Na jubileuszu obecny 
był również Proboszcz Parafi i Piasek Wielki - ks. Sławomir 
Dalczyński.

Prowadzący to nadzwyczajne wydarzenie na Ziemi Kor-
czyńskiej - pan Wit Chamera, wspólnie z Wójtem Gminy 
Nowy Korczyn odczytał list od Prezydenta RP, a pani mini-
ster - Beata Oczkowicz, od premiera pana Janusza Piecho-
cińskiego. 

Po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel 
Poległych i oddano Salwę Honorową a przybyłe delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem i oddali hołd bo-
haterom tamtych dni.

Na zakończenie zagrała orkiestra Garnizonu Warszaw-
skiego z Radomia pod batutą kapelmistrza kpt. Sławomi-
ra Ćwieka oraz Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego 
z Nowego Korczyna. Oprawę artystyczną przygotowała 
młodzież z Gimnazjum im. Św. Kingi z Nowego Korczyna 
pod kierunkiem pani Grażyny Kańskiej.

Dłużej przebywający mogli podziwiać widowisko ple-
nerowe rozegrane na okolicznych fasolowych polach przez 
Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej w bar-
wach XIII Pułku Ułanów, a także częstować się grochówką 
z kuchni polowej, serwowaną przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Czarków. 

Wójt na zakończenie podziękował wszystkim za włą-
czenie się w organizację 100 rocznicy Boju pod Czarko-
wami.
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Już niedługo rozpoczną się kolejne przebudowy dróg 
gminnych.  Przygotowano dokumentację i ogłoszono przetar-
gi na wykonanie asfaltowych nawierzchni na drodze gminnej 
Winiary-Czarkowy o długości ok. 1,2 km oraz drodze gmin-
nej w sołectwie Podzamcze o długości 230 mb.

Przewidywany koszt modernizacji dróg to blisko 400 ty-
sięcy zł.

PrzeBUDowa DrÓG 
GmiNNycH

Droga gmina Podzamcze

Droga gmina Winiary - Czarkowy

W dniu 12.07.2014 roku w Czarkowach została zorga-
nizowana akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem 
„Krew oddajesz - życie dajesz”.

Głównym organizatorem było miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kielcach. 

Akcję wspierał Wójt gm. Nowy Korczyn Paweł Zagaja, 
który jako jeden z pierwszych oddał krew.

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła mieszkańcom Czar-
ków w dotarciu do punktu pobrań. Krew oddały 22 osoby, 
w tym dwie z innych miejscowości.

KGW bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom akcji, któ-
rzy czynnie odpowiedzieli na apel i oddali krew potrzebują-
cym. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w drugiej edycji 
honorowego krwiodawstwa w Czarkowach.

Krew oDDajesz - 
Życie  Dajesz

POMOC 
Z BANKU ŻYWNOŚCI

Dzięki staraniom Wójta Gminy Nowy Korczyn Pawła 
Zagai każde gospodarstwo domowe nieodpłatnie otrzy-
mało produkty żywnościowe tj. owoce i warzywa, które 
w związku z rosyjskim embargiem niestety nie zostały 
sprzedane przez polskich rolników.

Produkty są gwarantowanej jakości i pochodzą 
z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Owoce 
i warzywa, które  trafi ły do mieszkańców gminy to ponad 
80 ton.
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karta DuŻej roDZiny - inFormacja

Karta Dużej Rodziny to  program skierowany do rodzin wie-
lodzietnych. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, 
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzy-
maniu co najmniej troje dzieci:
1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2. w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy 

dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymują-

cych się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie 

od dochodu rodziny.

Jak co roku, z dniem 01 września szkoły rozpoczynają swą 
pracę a w naszej gminie również ruszają dodatkowe zajęcia 
dla najmłodszych w wieku 6-12 lat z piłki nożnej, jakie oferuje 
Szkółka Piłkarska „Wisełka”, która powstała na początku 2013r. 
Dla krótkiego podsumowania poprzedniego roku należy nad-
mienić, iż dzieciaki nie tylko pracowały podczas treningów, ale 
również reprezentowały Naszą Gminę poza jej obszarem biorąc 
udział w nastepujących turniejach piłkarskich:
- październik 2013 - „Złote Trampki” o Puchar Wójta Gminy 

Wiślica zajmując 3 miejsce, 
- kwiecień 2014 - „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbar-

ku odbywający się w Busku-Zdroju etap powiatowy zajmując 
odpowiednio drużyna młodsza rocznik 2004 i młodsi oraz 
starsza 2003-2001 obie zajęły 2 miejsca swoich grupach wie-
kowych, co jednak nie pozwoliło na awans do etapu na szabel 
wojewódzki,

Jak co roku, z dniem 01 września szkoły rozpoczynają swą 

SZKÓŁKA PIŁKARSKA „WISEŁKA”

Karta uprawnia do: tańszych biletów na wydarzenia kul-
turalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, 
a nawet wakacje. Liczba instytucji i fi rm, które oferują zniżki 
rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca ofe-
rujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”

Dokumentem identyfi kującym członka rodziny wielodziet-
nej jest KARTA DUŻEJ RODZINY.

Wnioski można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy 
w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach urzędowania tj. od 7.00 do 15.00.

- maj 2014 - Mini Mundial 2014 Szkółkę reprezentowały dwie 
drużyny rocznik 2001 oraz roczniki 2002-2003. Kolejno grali-
śmy starsi jako reprezentacja Meksyku a młodsi jako reprezen-
tacja Niemiec. Obie drużyny przebrnęły przez fazę grupową, 
natomiast w etapie fi nałowym zajęły: młodsi 8, a starsi 10 lo-
katę w ogólnej klasyfi kacji turnieju na 36 zespołów z terenu 
powiatu buskiego.

Mamy nadzieję, że nadchodzący okres pracy z młodymi pił-
karzami będzie równie owocny jak poprzedni. Gorąco zapra-
szamy chętne dzieciaki do zabawy i przygody z piłką. 

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie (poniedziałki i środy) 
na obiektach Klubu Sportowego „Wisła” oraz sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Nowym Korczynie (gimnazjum). 

Ze sportowym pozdrowieniem
Arkadiusz Modzelewski
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KORZYŚCI DLA GMINY 
Z REORGANIZACJI 

ZGK
Z dniem 1 stycznia 2012 roku na wniosek Wójta 

Gminy Nowy Korczyn Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Nowym Korczynie uchwałą Rady Gminy został zli-
kwidowany. Trzy lata działalności komunalnej w struk-
turach Urzędu Gminy to dobry czas, by ocenić ten zde-
cydowany krok reorganizacyjny. Jakie korzyści, jakie 
straty przyniesie reorganizacja zakładu - takie pytania 
zadawali sobie pracownicy, radni, mieszkańcy.

W czasach funkcjonowania ZGK prace wykonywa-
ne na rzecz mieszkańców (odmulanie rowów, remon-
ty dróg, utrzymanie bieżące dróg gminnych w okresie 
zimowym, utrzymanie porządku ulic, parku itp.) przez 
służby komunalne umocowane w zakładzie były zle-
cane, a co za tym idzie wystawiana była faktura VAT 
obciążająca gminę. Obecnie wykonując takie usługi 
gmina ponosi jedynie koszt zakupu paliwa i materia-
łów niezbędnych do wykonania tych prac.

Ważną kwestią, która budziła wiele kontrowersji, 
jest utrzymanie zatrudnienia pracowników wykonują-
cych w/w prace. Nie brakowało bowiem obaw związa-
nych z utratą stanowisk pracy.

Poprzez likwidację (a dokładnie reorganizację) Za-
kładu Komunalnego Gmina może odzyskiwać poda-
tek VAT od wykonywanych inwestycji komunalnych 
w dziedzinie zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz 
gospodarkę związaną z oczyszczaniem i odprowadza-
niem ścieków komunalnych na terenie gminy.

Inwestycje poczynione w latach 2012-2014 związane 
z oczyszczaniem i odprowadzeniem ścieków umożli-
wią odzyskanie olbrzymich środków fi nansowych wła-
śnie z tytułu zwrotu podatku VAT od tych inwestycji. 

W roku 2012 gmina zakupiła fabrycznie nową ko-
parko-ładowarkę za 250 tys. zł odzyskując jednocze-
śnie podatek VAT w wysokości 47 tysięcy zł. W tym 
samym czasie sprzedano starą wysłużoną koparkę za 
27 tys. zł. Można powiedzieć, że faktyczny koszt za-
kupu nowej koparki wyniósł 176 tys. zł. Są to realne 
korzyści fi nansowe dla gminy, tj. mieszkańców z takiej 
polityki fi nansowej.

Inną zrealizowaną inwestycją rozpoczętą w 2013 
roku jest wybudowanie 167 przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie miejscowości Sępichów, Uci-
sków, Strożyska, Badrzychowice, Piasek Wielki, Czar-
kowy, Żukowice, Stary Korczyn, Łęka, Podraje oraz 
zakup zestawu asenizacyjnego za łączną kwotę brutto 
3 mln 529 tys.114 zł., a odzyskany podatek VAT wyno-
si blisko 660 tys. zł. 

Nowa koparko-ładowarka JCB

Nowy ciągnik ZETOR oraz beczkowóz

Samochód MAN

Samochód IVECO
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Za nami już III edycja piłkarskiej Ligi Gminnej Gminy 
Nowy Korczyn. Pomysłodawcą również w tym roku był 
Radny Gminy Nowy Korczyn Paweł Kulik.

Współorganizatorami zawodów są Gmina Nowy 
Korczyn i Klub Sportowy „WISŁA” Nowy Korczyn. Roz-
grywki trwały od 13.07. do 03.08.2014 roku. W tym roku 
w turnieju wzięła udział rekordowa liczba uczestników, 
14 drużyn z terenu gmin: Nowy Korczyn i Opatowiec.

Przez cztery kolejne niedziele na bocznym boisku 
Klubu Sportowego „WISŁA” Nowy Korczyn walczyło oko-
ło 150 zawodników, których żywiołowo dopingowali nie-
zmordowani, mimo męczących upałów, kibice. Na duże 
brawa zasłużyli szczególnie sympatycy występującej po 
raz pierwszy w lidze drużyny Wysokie Trawy Piasek Wiel-
ki. Drużyna z Piasku Wielkiego również zasłużyła na wy-
różnienie bo jako debiutant udało się jej zająć miejsce na 
ostatnim stopniu podium. W wielkim fi nale podobnie jak 
w zeszłym roku zmierzyli się obrońcy tytułu – Niefart 
Nowy Korczyn i Oldboje Nowy Korczyn i tak jak roku 
temu zwyciężył – Niefart 2:0. W walce o 3 miejsce Wyso-
kie Trawy Piasek Wielki pokonał Torpedę Strożyska 6:2

Najlepszym strzelcem ligi po raz kolejny został Paweł 
Zieliński (Niefart Nowy Korczyn). Strzelił on 19 bramek. 
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano zawodnika 
Oldbojów Nowy Korczyn – Łukasza Żwirka, natomiast 
bramkarz Wysokich Traw Piasek Wielki Andrzej Puszyń-
ski otrzymał wyróżnienie. 

Nagrody zwycięzcom wręczali Pan Paweł Zagaja 
Wójt Gminy Nowy Korczyn oraz organizatorzy Pan Paweł 
Kulik Radny Gminy Nowy Korczyn i Arkadiusz Modzelewski 
K. S. „WISŁA” Nowy Korczyn.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również w licz-
nym gronie zainaugurujemy IV już edycję Piłkarskiej Ligi 
Gminnej, gdyż jest to wspaniała alternatywa aby na spor-
towo spędzić wakacyjne dni.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom 
rozgrywek i kibicom za udział w turnieju. Zapraszamy 
w przyszłym roku!

NieFart zNÓw NajlePszy

krZyŻówka roZwiĄZanie
Miło nam poinformować, że „Krzyżówka” zamiesz-

czona w poprzednim numerze naszego pisma nie sprawi-
ła Państwu najmniejszych problemów. 

Poprawne rozwiązanie (hasło) brzmiało: „Kingona-
lia”. Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosowaliśmy 
zwycięzców: Agnieszka Brzezińska, Wojciech Stulak, 
Rafał Filosek i Izabela Kowalczyk którzy otrzymali z rąk 
wójta Pawła Zagai nagrody książkowe. Gratulujemy! 

KORZYŚCI DLA GMINY 
Z REORGANIZACJI 

ZGK

Kolejna inwestycja, to budowa kanalizacji sieciowej 
w miejscowościach Brzostków, Pawłów, Grotni-
ki Małe wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków 
w Grotnikach Dużych. Wartość tej inwestycji opiewa 
na kwotę 12 mln 902 tys. zł. Podatek VAT do zwrotu 
w tym wypadku to 2 mln 450 tys. zł.

Wymieniając stary azbestowy wodociąg w ramach 
rewitalizacji Nowego Korczyna na nowy odzyskano 
blisko 120 tys. zł samego VAT- u.

Łączna wartość VAT-u do odzyskania od reali-
zowanych w tej kadencji inwestycji to kwota blisko 
3 mln 277 tys. zł. Gdyby Zakład Komunalny istniał, 
kwota ta zostałaby zapłacona wykonawcom i nie 
podlegałaby zwrotowi z urzędu skarbowego, a dzięki 
jego reorganizacji środki wracają na bieżąco na kon-
to gminy i przez co wpływają na obniżenie kosztów 
prowadzonych inwestycji.

Nie należy też zapominać, że co roku gmina udzie-
lała Zakładowi dotacji do wody, ścieków i odpadów 
komunalnych. W samym tylko 2010 roku wynosiła 
ona 150 tys. zł. 

ZGK został przekształcony i ulokowany w struktu-
rach Urzędu, a nadzór nad działalnością komunalną 
sprawuje bezpośrednio wójt. Obowiązki pracy prze-
jęli pracownicy Urzędu. Reorganizacja ta pozwoliła 
gminie utrzymać ceny wody i ścieków na niezmien-
nym od 2010 roku poziomie, mimo podwyżki cen 
materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej. 
Dzięki reorganizacji i zaoszczędzonych środkach 
do gminy dodatkowo zakupiono samochód dostaw-
czy wywrotka IVECO o ładowności 3,5 t., który za-
stąpił starego Żuka. Możliwe było również wykona-
nie nowej zabudowy dla samochodu ciężarowego 
MAN, który obecnie pełni funkcję wywrotki. Zaku-
piono nowy ciągnik fi rmy ZETOR PROXIMA o mocy 
100 KM oraz beczkowóz o pojemności 7000 litrów. 
Powyższe działania udowadniają, że reorganizacja 
ZGK przyniosła same korzyści dla gminy i jej miesz-
kańców. Ubolewać należy, że zmiany takie nie zo-
stały wprowadzone w poprzednich kadencjach co 
umożliwiłoby zwiększenie możliwości inwestycyj-
nych gminy Nowy Korczyn.
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Poziomo:
  1. Wybierana najlepsza
  2. Ostatnia inwestycja w Nowym Korczynie
  3. Najczęściej wjazdowa
  4. Urwis, łobuz
  5. Piękny jest ... słońca
  6. Na nim lądują samoloty
  7. Stolica województwa świętokrzyskiego
  8. Anna... znana, była piosenkarka
  9. Teren o bujnej roślinności
10. Drzewo owocowe
11. Tam odbyły się ostanie dożynki gminne

Litery z pól ponumerowanych w prawych górnych rogach ułożone od 1 do 13 utworzą rozwiąza-
nie. Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres poczty elektronicznej glosnk@gmail.com lub listownie 
na adres redakcji (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu). Spośród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie, rozlosujemy nagrody.

Pionowo:
  1. Żałobny
  2. Rozdawane z Banku Żywności
  3. Krzywy owoc
  4. Największa inwestycja w gminie
  5. Pobliska rzeka
  6. Ulica w Nowym Korczynie
  7. Najczęściej radiowa
  8. Miasto z festiwalem
13. Inaczej grób
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