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Tak będzie wyglądało Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. Budowa trwa.

Inwestujemy
w turystykę
Trwa budowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie Parku Dziedzictwa Gór
Świętokrzyskich, przed nami rewitalizacja centrum Nowej Słupi
wraz z ulicą Świętokrzyską. Nasze dążenie do rozwoju turystyki
zostało docenione przez rząd dodatkowymi 3 mln zł.
¥¥Czytaj na str. 8

Referendum 19 lipca,
Termomodernizacja
czy wziąć w nim udział? szkół – ruszył drugi etap

¥¥Czytaj na str. 2
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Referendum w sprawie
odwołania burmistrza

Dlaczego do niego doszło? Czy powinniśmy wziąć w nim udział? Jaka
jest obecnie sytuacja finansowa gminy? Na te i na wiele innych pytań
odpowiada Andrzej Gąsior, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia.
* Dlaczego 19 lipca odbędzie się w naszej gminie referendum w sprawie odwołania
burmistrza przed upływem
kadencji?
- Odpowiedź może być dwojaka. Po pierwsze odbędzie się,
bo na taką procedurę zezwala
prawo, choć uważam, że nie
powinno się oceniać pracy wójta
czy burmistrza po roku kadencji.
Trwa ona 5 lat, bo wiele rzeczy,
zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje, trzeba przygotować, zaplanować. To trwa, a ludzie nie
widzą efektów tej pracy i mogą
mieć błędną ocenę sytuacji.
* A druga odpowiedź?
- Referendum będzie, bo
jest grupa osób w gminie, która
nie może pogodzić się z utratą
wpływów, stanowisk i możliwości oddziaływania na to, co dzieje się w naszej małej ojczyźnie.
* Organizatorzy referendum
zarzucają Panu niegospodarność, twierdzą, że zadłuża
Pan gminę...
- Po pierwsze prawda jest
taka, że w 2017 roku, robiąc
sprawozdanie dotyczące terenów częściowo zwolnionych
z opłat za grunty w związku
z prowadzeniem działalności
publicznej, pracownica podała błędną wartość. Zamiast 18
tys. metrów kwadratowych wpisała 18 tys. hektarów. Ten błąd
był podstawą do późniejszych
złych wyliczeń dotyczących dochodów podatkowych gminy
i utraty w 2019 r subwencji rządowej. Pracownica nie poniosła
konsekwencji, ponieważ sama
odeszła z pracy jeszcze w 2017
roku. Z tego też powodu odpowiedzialność z tytułu nadzoru
poniosła skarbniczka gminy, którą na mój wniosek Rada Gminy odwołała w 2019 r. Część
subwencji udało się odzyskać
w 2019 r. w wysokości 1,07 mln
zł. Mam informację, że w wyniku planowanych w roku 2020

wydatków majątkowych w wysokości ponad 32 mln zł mamy
szanse na wsparcie dla naszej
gminy z Funduszu Inwestycji
Samorządowych w wysokości
3 378 863 zł, co pozwoli na realizację zaplanowanych na ten
rok inwestycji, bez konieczności
dalszego zadłużania się.
Po drugie realizujemy wielomilionowe inwestycje z dofinansowaniem z funduszy europejskich
wymagających wkładu własnego.
Na przykład rozpoczęta w 2018 r.
kanalizacja Cząstkowa, Pokrzywianki i Starej Słupi, której koszt to
ponad 18 mln zł, przy ponad 50%
dofinansowaniu wymaga wkładu
własnego na poziomie prawie 9
mln zł i ten wkład zabezpieczamy
emitując obligacje komunalne. Innej możliwości nie ma.
* Często pada zarzut, że
gmina stoi na krawędzi finansowej zapaści, że zadłużenie sięga już 80% budżetu,
a w 2022 roku ma osiągnąć
blisko 85%. Czy to prawda?
- To kłamstwo. Ludzie, którzy
tak mówią, nie potrafią wyliczyć
wskaźnika zadłużenia. Gdyby
faktycznie dług naszej gminy
osiągnął 80% budżetu, to ja nie
byłbym już burmistrzem. Rada
Gminy zostałaby rozwiązana,
premier powołałby zarządcę komisarycznego na miejsce burmistrza i trzeba by realizować rygorystyczny plan naprawczy. Nic
takiego się nie dzieje, więc mieszkańcy sami mogą sobie odpowiedzieć na pytanie czy to co mówią
moi przeciwnicy jest prawdą.
* Jaka zatem jest naprawdę
sytuacja finansowa gminy?
- Jest stabilna. W języku bankowców i finansistów mówi się, że
gmina jest bezpieczna, gdy posiada nadwyżkę operacyjną, która daje możliwość spłacania zaciąganych zobowiązań. My taką
właśnie nadwyżkę posiadamy.
Ponadto
restrukturyzujemy
zadłużenie. Wypuszczamy wła-

sne obligacje, które są tańsze
niż kredyty i przeznaczamy je na
spłatę starych pożyczek. Tak zrobiliśmy z kredytem wziętym przez
mojego poprzednika. Ten prosty
zabieg dał nam prawie milion złotych oszczędności.
Nie musimy i nie bierzemy
kredytów ani pożyczek na działalność bieżącą. Wystarczają na
to dochody własne.
* Gmina zaciąga jednak
kredyty na realizację nowych
inwestycji, prawda?
- Jak już wcześniej wspomniałem, nie bierzemy kredytów tylko wypuszczamy własne
obligacje, które są tańsze. Jeśli
można to nazwać nowym zobowiązaniem, to takie nowe zobowiązania zaciągamy wyłącznie
na inwestycje.
* Zadłużenie przez to wzrasta, prawda?
- Nie do końca. Jeśli zwiększamy zadłużenie to chwilowo,
aby mieć pieniądze na wkład
własny na inwestycje realizowane z dofinansowaniem unijnym,
które często ma wysokość 8090% wartości inwestycji.
* Czy inwestycje, na które
dziś zaciągane są nowe zobowiązania zwrócą się?
- Tak i to bardzo szybko. Właśnie zaczynamy wymianę oświetlenia ulicznego w całej gminie
na energooszczędne typu LED.
To inwestycja za 3,6 mln zł, ale
wkład własny gminy to zaledwie
500 tys. zł. Resztę dostaniemy
z Unii Europejskiej. Inwestycja
da nam 300 tys. zł oszczędności
rocznie na rachunkach za prąd.
Łatwo więc wyliczyć, że inwestycja zwróci się w ciągu niecałych
dwóch lat, a w kolejnych będzie
nam przynosiła duże oszczędności. Na tym jednak nie koniec. W 2018 roku wykonaliśmy
termomodernizację
naszych
budynków w Rudkach - m.in.
szkoły (ocieplenie budynku, wymiana urządzeń świetlnych na
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energooszczędne itp. - przypis
red.). Dzięki temu rachunki za
prąd są niższe o kilkanaście tysięcy złotych, zaś oszczędności
na ogrzewaniu budynku to 100
tysięcy złotych rocznie. W tym
roku zaczynamy II etap termomodernizacji budynków należących do gminy. To kolejne pięć
szkół, Agronomówka i budynek
urzędu. Oszczędności dzięki
tym inwestycjom będą gigantyczne. Kolejnym przykładem
inwestycji, która nie dość że
zapewni nam niezależność, to
szybko się zwróci, jest budowa
własnych ujęć wody.
Dziś wodę zużywaną przez
mieszkańców gminy kupujemy
od naszych sąsiadów: gmin Bodzentyn i Bieliny. Znaleźliśmy
duże ujęcie wody w Nowej Słupi
za Biedronką. Mamy już odwiert,
szykujemy się do budowy studni
i wodociągu. Na wszystko zdobyliśmy dofinansowanie unijne.
Możemy to mieć przy naprawdę niewielkim zaangażowaniu
własnych środków. Jeśli nie będziemy musieli kupować wody
od innych gmin, zaoszczędzimy
około 300 tys. zł. rocznie. Tego
typu inwestycji jest więcej. Każda przyniesie duże oszczędności i każda realizowana jest
z dużym dofinansowaniem z UE.
* Czy ludzie powinni iść na
referendum?
- Referendum to nie wybory. Jeśli ktoś nie zgadza się na
odwołanie mnie z funkcji burmistrza przed upływem kadencji,
to 19 lipca nie powinien iść na
referendum.
* Co się stanie, jeśli 19 lipca
doszłoby do odwołania burmistrza?
- Gminą zacznie rządzić komisarz wskazany przez premiera, którym może zostać osoba
zupełnie niezwiązana z naszą
gminą. Rozpisane zostaną nowe
wybory samorządowe. To spore,
nieplanowane koszty, które będzie musiała ponieść nasza gmina, ale to najmniejszy problem.
Proszę pamiętać, że jesteśmy
w trakcie realizacji inwestycji,
do których przygotowywaliśmy
się przez lata, które będą krokiem milowym w rozwoju gminy.
Zmiana władzy i wybory w takim
momencie mogą sprawić, że te
inwestycje nie zostaną zrealizowane, a milionowe dotacje z Unii
trzeba będzie oddać. Tego się
obawiam najbardziej.
* Dziękuję za rozmowę.
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Delegacja gminy Nowa Słupia
na spotkaniu z prezydentem Dudą

VVNasza delegacja zmierza na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

VVW oczekiwaniu na przyjazd głowy państwa.

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Kielce. Podczas
wiecu z mieszkańcami ziemi świętokrzyskiej spotkał
się z delegacją Miasta i Gminy Nowa Słupia, której
przewodniczył burmistrz Andrzej Gąsior.

z OSP Sosnówka oraz burmistrz i prezydium Rady Miasta w Nowej Słupi.
- Prezydent dostał od nas drewnianą rzeźbę świętego Emeryka, kosz produktów regionalnych przygotowany przez Modrzewianki oraz koszyczek truskawek - mówi Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi, który już kilkakrotnie miał okazję spotykać się
z obecnie urzędującym prezydentem naszego kraju.

W skład delegacji naszej gminy weszły panie z kół gospodyń
wiejskich Modrzewianki, Chełmowianki i Jezioraneczki, strażacy

VVDo naszej delegacji dołączył starosta kielecki, wicemarszałek województwa oraz parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej.

VVSerdeczne przywitanie prezydenta Andrzeja Dudy z burmistrzem Nowej
Słupi Andrzejem Gąsiorem.

Setki tys. zł dla gminy za ekologiczne inwestycje
O

bowiązujący w Polsce
system świadectw efektywności energetycznej, potocznie nazywanych białymi
certyfikatami, ma zadanie premiowania samorządów i firm,
które decydują się na inwestycje
skutkujące zmniejszeniem zużycia energii.
O świadectwa efektywności
energetycznej mogą ubiegać się
przedsięwzięcia związane z modernizacją lub wymianą istniejących instalacji i urządzeń. Aby
móc ubiegać się o wsparcie, na-

leży przygotować wniosek wraz
z audytem efektywności energetycznej dotyczącym planowanej
do realizacji inwestycji i następnie złożyć go w Urzędzie Regulacji Energetyki przed jej rozpoczęciem, tj. przed podpisaniem
umowy z wykonawcą.
Białe certyfikaty otwierają
nowe możliwości w zakresie
prowadzenia i finansowania inwestycji przez gminy. Gmina
realizując inwestycje związane
z poprawą efektywności energetycznej, oprócz korzyści wynika-

jących bezpośrednio z realizacji
tego typu projektów może uzyskać dodatkowe korzyści z tytułu dochodów ze świadectw efektywności energetycznej.
W roku 2019 w gminie Nowa
Słupia wytypowano i zgłoszono
do Urzędu Regulacji Energetyki
dwa przedsięwzięcia do przyznania świadectwa efektywności
energetycznej. Jednym z nich jest
termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej,
a drugim wymiana oświetlenia
ulicznego na energooszczędne.

Po zakończeniu realizacji inwestycji Prezes URE przekaże
informację o ilości świadectw
efektywności
energetycznej,
które gmina będzie mogła zamienić na gotówkę na Towarowej Giełdzie Energii.
Jak wynika z przeprowadzonych audytów, po wykonaniu
wyżej wymienionych inwestycji
gmina może pozyskać świadectwa efektywności energetycznej
o szacunkowej wartości ponad
370 tys zł.
/WZ/
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Kolejne drogi w gminie Nowa Słupia
zostaną wyremontowane

VVNa drodze w Jeleniowie jest już nowa nawierzchnia asfaltowa.

VVNowy asfalt jest już na drodze gminnej w Skałach.

Dwie inwestycje drogowe
o łącznej wartości
przekraczającej 1,1 mln
zł zostaną zrealizowane
w naszej gminie.
Wyremontowane zostaną
trasy w miejscowościach
Jeleniów oraz
Dębno – Jeziorko.
Obie realizowane
są z rządowym
dofinansowaniem
w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.

Gospodarczą wizytę na
drogach złożyli członkowie
Zarządu Powiatu – Stefan
Bąk i Cezary Majcher. W wizycie uczestniczyli także: radna powiatowa Agata Sałata
i gospodarz miasta i gminy:
burmistrz Andrzej Gąsior.
Zrealizowanie
inwestycji
jest możliwe dzięki wysokiemu dofinansowaniu pozyskanemu z budżetu państwa,
sięgającego 80 procent.
- Zgodnie w planem, drogi
mają być oddane do użytku do końca wakacji – mówi
odpowiedzialny
za
drogi
w powiecie, Cezary Majcher.

W miejscowości Jeleniów
wyremontowany
zostanie
1850-metrowy odcinek drogi,
natomiast na odcinku Dębno-Jeziorko pracami został
objęty 460-metrowy odcinek
trasy.
Zakres robót obejmuje
wycinkę samosiejek, wykonanie asfaltu i przepustów,
odmulenie rowu drogowego.
Zamontowane zostaną barierki ochronne. Zakres prowadzonych prac przewiduje
również umocnienie poboczy
i zjazdów w granicach pasa
drogowego oraz oczyszczenie przepustów.

- Bardzo się cieszę, że przy
tak niewielkim wkładzie, bo
tylko dziesięcioprocentowym
po stronie powiatu, udało
nam się wspólnie wyremontować drogi, na które mieszkańcy tej części gminy czekali już od dawna.
Jak przyznaje Stefan Bąk,
drogi to wspólne przedsięwzięcie powiatu i gminy
Nowa Słupia.
- Co roku remontujemy
drogi gminne, pomagamy
także remontować te powiatowe leżące na naszym terenie - mówi Andrzej Gąsior,
burmistrz Nowej Słupi.

Budowa kanalizacji w miejscowościach
Cząstków, Pokrzywianka, Stara Słupia
W połowie wakacji
zakończy się
budowa kanalizacji
w miejscowościach
Cząstków i Pokrzywianka,
a jesienią w Starej Słupi.

sieci grawitacyjnej oraz ponad cztery kilometry kanałów
tłocznych.
W Starej Słupi powstanie
11 kilometrów kanalizacji grawitacyjnej oraz 4 kilometry
ciśnieniowej.

To część ogromnego projektu realizowanego w naszej
gminie w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej.
W miejscowościach Pokrzywianka i Cząstków powstanie ponad 10 kilometrów

13 mln 760 tys. zł –
wartość zadania
7 mln 597 tys. zł –
dofinansowanie z Unii
Europejskiej
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Budowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa
– prace w terminie mimo pandemii
Kończymy prace
murarskie, wkrótce
będziemy wylewać
stropy. Mieliśmy przestój
z powodu pandemii
koronawirusa, ale mimo
to powinniśmy zakończyć
inwestycję w terminie
- informuje kierownik
robót.
- Wykonaliśmy już całe przyziemie, są ściany drugiej kondygnacji, wkrótce powinniśmy
zacząć wylewać beton na stropodach. Jeszcze w tym miesiącu będzie zrobiony ten na
części wschodniej, zaś do końca lipca na części zachodniej.
Później rozpoczną się już prace wykończeniowe - informuje
Andrzej Surdy, kierownik robót.
- Z powodu pandemii przez
miesiąc prace prowadzone
były w ograniczonym zakresie, ale harmonogram mamy
względnie utrzymany. Jeśli
pogoda dopisze, powinniśmy
zakończyć inwestycję w terminie wyznaczonym w umowie dodaje.

Nowy budynek Muzeum
Starożytnego Hutnictwa ma
być oddany wiosną 2021 roku.
Obiekt będzie miał powierzchnię 1370 m², z czego 1100 m²
zajmować będzie nowoczesna
wystawa (ścieżka edukacyjna)
prezentująca, z wykorzystaniem nowoczesnych technik
multimedialnych, zagadnienia
związane z materią żelaza
i historią hutnictwa świętokrzyskiego.

Na czas budowy, piecowisko
zostało zabezpieczone w taki
sposób, aby żaden z elementów historycznych nie został
uszkodzony.
- Dymarki są jednym z najważniejszych odkryć archeolo-

gicznych w naszym regionie.
Przez lata budynek muzeum
bardziej odstraszał, niż przyciągał turystów. Kiedyś obiecałem rozwiązać ten problem
i dotrzymałem słowa - mówi
burmistrz Andrzej Gąsior.

10 560 802,00 zł – wartość zadania
7 072 000,00 zł – dofinansowanie z Unii Europejskiej
31.03.2021 r. – termin zakończenia inwestycji

Trwa wymiana największego wodociągu
w gminie Nowa Słupia
Trwa wymiana głównego
wodociągu zasilającego
naszą gminę, biegnącego
z Woli Zamkowej do
Nowej Słupi.
Do końca września tego roku
zakończona zostanie kompleksowa przebudowa głównej magistrali wodociągowej zasilającej gminę o średnicy 400 mm,
na odcinku 3,5 km od Woli Zamkowej do Milanowskiej Wólki.
- To bardzo ważna inwestycja. Magistrala ma kilkadzie-

siąt lat. Często ulegała awariom, co było bardzo uciążliwe
dla mieszkańców. Zbudowana
została z żeliwnych rur, które
uszczelnione są azbestowymi
opaskami. Nowy rurociąg będzie bezawaryjny, i wykonany
według najnowszych technologii - mówi Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi.
Wymiana wodociągu to
część wielkiego projektu wodno-kanalizacyjnego, na realizację którego gmina pozyskała ponad 8,5 miliona złotych
z Unii Europejskiej.
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Ruszyła termomodernizacja szkół - II etap
Rozstawione
rusztowanie, budynek
niemal w całości oklejony
szarym styropianem
- tak wygląda szkoła
w Paprocicach.
To jedna z pięciu
placówek oświatowych,
które przejdą
termomodernizację.
Docieplone zostaną także
dwa budynki urzędu.
- Dzięki termomodernizacji,
którą szkoła przeszła w 2018
roku, mamy znaczne oszczędności zarówno w wydatkach
na prąd jak i ogrzewanie budynku - mówi Alina Cieśla,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rudkach. - Dzięki temu więcej możemy przeznaczyć na
dodatkowe remonty czy zakup pomocy dydaktycznych stwierdza. Nasza rozmówczyni
informuje, że po termomodernizacji rachunki za prąd z 20
tys. zł rocznie zmniejszyły się
do 4 tys. zł. Zaś koszty ogrzewania budynków spadły o 100
tys. zł. - Ponieważ przeszliśmy
na gaz, nie musimy zatrudniać
pięciu palaczy, a sąsiedzi nie
narzekają na dym, który zimą
z naszych kominów wdzierał
się im do ich mieszkań - mówi
dyrektor Cieśla.
Dodatkowo po modernizacji szkoła została zwolniona
z opłat za emisję CO2 do atmosfery (2 tys. zł rocznie).

VV Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi cyklicznie pojawia się na terenie szkoły w Paprocicach, by sprawdzić
jak prowadzone są prace termomodernizacyjne.

Nic więc dziwnego, że władze gminy modernizują kolejne
szkoły. Napisano projekt, zdobyto pieniądze na ten cel. Jako
pierwsza w ramach II etapu
termomodernizacji docieplana
jest szkoła w Paprocicach.
- Roboty ruszyły 18 maja.
Ściany są już oklejone styropianem, do wymiany jest
instalacja elektryczna oraz
centralnego ogrzewania, zainstalowane zostaną także panele fotowoltaiczne - informuje
Łukasz Giez, kierownik robót.
- Wykonamy również opaskę
dookoła budynku, aby woda
nie dostawała się do piwnicy.

Mamy na to wszystko czas do
końca października, ale będziemy się starali zakończyć prace
wcześniej - informuje Dominik
Kowalski, kierownik budowy.
- Wykonanie termomodernizacji budynków szkoły, przedszkola,
klubu
sportowego
i ośrodka zdrowia w Rudkach
w 2018 roku pokazało jak wielkie oszczędności można mieć
po dobrze wykonanej termomodernizacji, dlatego złożyliśmy
wnioski o dofinansowanie, zdobyliśmy pieniądze z zewnątrz
i będziemy docieplać kolejne
siedem budynków na terenie
naszej gminy - mówi burmistrz

Andrzej Gąsior. Chodzi o pięć
szkół w: Paprocicach (w tym
roku), Jeleniowie, Mirocicach,
Pokrzywiance (w tym roku),
Starej Słupi, a także docieplony
zostanie budynek Urzędu Miasta oraz tzw. Agronomówki przy
ul. Kieleckiej (w tym roku).
Gmina w ramach projektu:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie
gminy Nowa Słupia - II etap” na
termomodernizację wymienionych wyżej budynków zdobyła
dofinansowanie w wysokości 7
milionów złotych z Unii Europejskiej.

Po termomodernizacji czas na remont wewnątrz
Remont wnętrza ośrodka zdrowia
w Rudkach rozpoczął się 1 lipca.
Łączny koszt inwestycji to milion złotych.
W 2018 roku budynek przychodni w Rudkach przeszedł termomodernizację (podobnie jak szkoła, przedszkole, GOK i budynek
klubu sportowego). Teraz przyszedł czas na odnowienie wnętrz
ośrodka zdrowia. Prace mają być wykonane w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy. - Chodzi o to, by jesienią, kiedy następuje wzrost zachorowań ośrodek mógł pracować normalnie
- mówi Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi. Remont w całości
sfinansowany będzie ze środków własnych ZOZ. Z budżetu gminy na ten cel nie zostanie wydana ani złotówka.
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Boisko powstanie przy szkole w Jeziorku
Boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 22x44 metry
wraz z trybunami dla 70
osób powstanie przy
Szkole Podstawowej
w Jeziorku. Prace
budowlane ruszą lada
dzień.
Kompleks sportowy będzie
się składał z dwóch boisk do
koszykówki, dwóch do siatkówki, jednego do piłki ręcznej
oraz badmintona. Dookoła zainstalowane będą piłkochwyty,
cały kompleks zostanie ogrodzony i oświetlony.
- Dodatkowo powstaną trybuny, na których będzie mogło
zasiąść około 70 osób. Inwestycja za 415 tysięcy złotych
ruszy lada moment. Przetarg
na realizację inwestycji wygrała lokalna firma KM-BUD
Krzysztof Kończa z Huciska
- informuje Zdzisław Dudzic,
dyrektor szkoły w Jeziorku.

VVZdzisław Dudzic, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorku pokazuje miejsce, w którym lada dzień rozpocznie
się budowa boiska wielofunkcyjnego.

W myśl zawartej umowy wykonawca ma czas na zrealizowanie inwestycji do lutego przyszłego roku. Dyrektor Dudzic ma
jednak nadzieję, że kompleks
sportowy będzie gotowy tuż po
wakacjach. Boisko zostanie wykonane w całości za pieniądze
pozyskane z zewnątrz.

- 183 tys. zł zdobyliśmy
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W napisaniu wniosku pomogła gmina - mówi dyrektor.
Resztę pieniędzy stowarzyszenie prowadzące szkołę pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego
oraz gminnego funduszu sołec-

kiego. W ramach tego samego
projektu szkoła pozyskała także
na zakup pomocy dydaktycznych 34 tysiące złotych.
- Za te pieniądze kupiliśmy tablice interaktywne, dwa komputery, dziesięć tabletów, a także wiele
mniejszych pomocy dydaktycznych, m.in. globusy, modele itp.

Będzie oświetlenie LED zamiast starych latarni
Wkrótce na terenie całej
gminy Nowa Słupia
wszystkie żarówki sodowe
zostaną wymienione na
lampy energooszczędne
typu LED. Będzie jaśniej
i taniej. Umowa na
dofinansowanie już
została podpisana.
Łącznie w ramach projektu
„Modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa
Słupia” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie
zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej, konkurs
dla projektów dotyczących
oświetlenia ulicznego (ulic,
placów, terenów publicznych)
na energooszczędne, wymienionych zostanie 1278 sztuk
opraw i dowieszone zostanie
530 sztuk nowych opraw LED

na wolnych słupach oświetleniowych. To 100% całego
gminnego zasobu. Wymianie
na nowe podlegają stare lampy
sodowe, czyli najbardziej energochłonne. Zastąpią je lampy
energooszczędne typu LED.
Wartość projektu to ponad
3,6 mln złotych, z czego 85%
kosztów kwalifikowalnych to
środki unijne. Wkład własny
gminy to zaledwie 500 tys. zł.
Dzięki modernizacji oświetlenia Gmina Nowa Słupia
oszczędzi rocznie około 300
tys. zł. Jak zapewnia burmistrz
Andrzej Gąsior, inwestycja ma
się zwrócić w dwa lata. Realizacja projektu ma też przyczynić
się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Przedstawiciele
UMiG w Nowej Słupi szacują,
że wymiana opraw oświetleniowych na LED ograniczy emisję
o ponad 450 ton rocznie.
- Mając na uwadze dbanie
o środowisko naturalne, walkę
z zanieczyszczeniem powietrza
i poprawę komfortu życia i wy-

poczynku w turystycznej gminie
Nowa Słupia, pozyskujemy kolejne środki, tym razem na modernizację oświetlenia ulicznego.
Efektem tej inwestycji będzie
zmniejszenie zużycia energii
przez gminę, co da nam oszczęd-

ności, które zamierzam przeznaczyć na spłatę kredytów. Zmniejszy się także poziom emisji CO2,
co przyczyni się do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy
oddychamy – mówi Andrzej Gąsior, burmistrz Nowej Słupi.
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Wielkie inwestycje za dziesiątki mln zł
Trwa budowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa. Wkrótce rozpoczną się prace przy
budowie Parku Dziedzictwa
Gór Świętokrzyskich, przed
nami rewitalizacja centrum
Nowej Słupi. Nasze dążenie
do rozwoju turystyki zostało
docenione przez rząd dodatkowymi funduszami w kwocie
3 mln zł.
Pieniądze pochodzić będą
z Funduszu Inwestycji Samorządowych, które będą przeznaczone na dotacje dla gmin,
powiatów i miast, w wysokości
od 0,5 mln zł do aż ponad 93
mln. Łącznie w skali całego kraju do rozdania jest 6 miliardów
złotych (5 mld dla gmin i miast
na prawach powiatu i 1 mld dla
powiatów ziemskich).
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają
z dwóch parametrów wydatków
majątkowych i zamożności.
3 378 863 zł, które gmina
otrzyma na realizację inwestycji
to w szczególności wynika z planowanych w roku 2020 wydat-

ków majątkowych w wysokości
ponad 32 mln zł.
Fundusz
będzie
dużym
wsparciem dla naszej gminy
i pozwoli na realizację zapla-

nowanych na ten rok inwestycji
bez konieczności zadłużania
się - twierdzi Burmistrz Miasta
i Gminy Nowa Słupia Andrzej
Gąsior. Jednocześnie pieniądze

te będą krążyły w lokalnej gospodarce, co zapewni nie tylko
utrzymanie miejsc pracy, ale
także rozwój lokalnym przedsiębiorcom.

Mamy dofinansowanie na rewitalizację Nowej Słupi
9 czerwca 2020 r.
Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego podjął
uchwałę o dofinansowaniu
projektu pn. „Rewitalizacja
Nowej Słupi”.
Projekt ten obejmuje realizację następujących pięciu zadań
zlokalizowanych wzdłuż ulicy
Świętokrzyskiej w Nowej Słupi:
Zadanie 1. Modernizacja
wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ul.
Świętokrzyskiej – utworzenie
deptaka.
W ramach zadania planuje
się wykonanie następującego
zakresu rzeczowego:
- frezowanie nawierzchni asfaltowej,
- regulację i naprawę studni
wodnych i kanalizacyjnych,
- położenie nakładki asfaltowej,
- powstanie oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją,
- wykonanie chodników,
- wykonanie monitoringu,

uzupełnienie
deptaka
w obiekty małej architektury.
Zadanie 2. Modernizacja
i adaptacja budynku po GOPS
-ie pod potrzeby Domu Seniora, pomieszczeń dla stowarzyszeń oraz przystosowanie
lokalu użytkowego pod wynajem na działalność pocztową.
Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje:
- remont budynku głównego:
wymiana istniejących podłóg,
płytek, tynków, przebudowa
istniejących ścian, remont lub
wymianę instalacji (elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej, c.o., alarmowej, odgromowej), remont
stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę pokrycia dachu wraz
z rynnami i obróbkami, remont
tarasów zewnętrznych,
- przebudowę i rozbudowę
drugiej części budynku: rozbiórka starego obiektu, budowa nowej części połączonej z budynkiem głównym, wyposażenie
pomieszczeń.
Zadanie 3. Renowacja zabytkowego obiektu Opatówka.

Zakres rzeczowy zadania
stanowi uzupełnienie innych
działań mających na celu poprawienie estetyki, funkcjonalności i dostosowanie do nowych
funkcji (skryptorium) tego zabytkowego obiektu. Planowany
zakres prac:
- wymiana pokrycia dachu
(gont) z instalacją odgromową,
- wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie tarasu widokowego,
- wykonanie na istniejącej
skarpie kaskadowo ułożonych
rabat,
- wykonanie schodów terenowych.
Zadanie 4. Poprawa estetyki i funkcjonalności oraz
zwiększenie potencjału turystycznego schroniska młodzieżowego poprzez modernizację infrastruktury.

W ramach robót modernizacyjnych zaplanowano m.in.:
- wykonanie nowego, drewnianego ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową, komponującego się z drewnianą elewacją
budynku,
- modernizację wjazdu na teren obiektu i drogi wewnętrznej,
wraz z wykonaniem ścieku odprowadzającego wody opadowe,
- renowacja drewnianej elewacji budynku,
- remont tarasu,
- remont posadzek wewnątrz
budynku.
Zadanie 5. Adaptacja poddasza budynku „Karczma
Mnicha” na cele turystyczne.
W ramach zadania zaplanowane są roboty modernizacyjne na poddaszu budynku. Powstaną 4 pokoje dwuosobowe
z łazienkami i korytarzem oraz
schodami zewnętrznymi.

5 398 384,00 zł – wartość zadania
4 245 056,06 – dofinansowanie z UE
1 153 327,94 - wkład własny gminy Nowa Słupia

