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Wstęp 
 
Poprzez rewitalizację rozumie się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces 

przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, prowadzony 

na obszarze zdegradowanym. Jest on inicjowany przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w 

szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i 

stworzenie warunków do jego rozwoju , w oparciu o charakterystyczne 

uwarunkowania endogeniczne. Jej celem jest także zachowanie walorów 

historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie 

ich unikatowej specyfiki, co może zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym 

samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych.  

O powodzeniu zadań rewitalizacyjnych decyduje w dużym stopniu skumulowanie 

działań inwestycyjnych na danym obszarze, co przyczynia się do osiągnięcia 

odpowiedniej skali przeobrażeń. Punktem odniesienia dla planowania i realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinien być przede wszystkim kontekst społeczny.  

 

W połowie 2009 roku władze gminy Nowego Korczyna, na czele z wójtem gminy p. 

Wiktorem Kwasem oraz Przewodniczącą Rady Gminy p. Małgorzatą Matusik, 

postanowiły zmienić w sposób bardziej zdecydowany (na większą skalę niż dotąd) 

oblicze starej historycznej miejscowości, jaką jest Nowy Korczyn, a której obecny stan 

nie przedstawia się imponująco. Po skontaktowaniu się z autorem niniejszego 

dokumentu, tenże poradził przeprowadzenie kompleksowych działań 

rewitalizacyjnych, jako niezbędnego procesu, dla poprawienia sytuacji w Nowym 

Korczynie. Tym bardziej jest to wskazane, gdyż dużą część środków może pokryć 

dofinansowanie w ramach RPO WŚ (Działanie 6.2.), którego nabór przewidywany był 

na koniec 2009 r.   

 

Dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki RPO Województwa 

Świętokrzyskiego 2007-2013 na rewitalizację jest Lokalny Program Rewitalizacji 

(LPR). Dlatego też władze gminy Nowy Korczyn po analizie ofert zdecydowały się na 

zlecenie sporządzenia tego dokumentu przez Adama Dąbka, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Doradcza EURO-JANOSIK.  
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Autor opracowania (mgr Adam Dąbek) po zapoznaniu się z terenem (topografia, 

dziedzictwo materialne, kulturowe oraz historyczne), problemami miejscowości, na 

spotkaniu w Nowym Korczynie przedstawił władzom gminy: Wójtowi gminy  

p. Wiktorowi Kwasowi, Przewodniczącej Rady Gminy p. Małgorzacie Matusik, 

Sekretarz gminy p. Małgorzacie Mrugale, Skarbik gminy p. Bogusławie Gałuszyńskiej 

i przedstawicielom mieszkańców, projekt rewitalizacyjny. Zgodnie z koncepcją autora, 

ma to być program rewitalizacyjny wzorcowy na skalę województwa. Zakłada on 

bowiem wieloletni (sięgający minimum do 2020 r., a z pewnymi sugestiami nawet 

dalej) program, który ma być kompleksowy, pełny, całościowy i spójny. Nie tylko 

uwzględnia inwestycje przewidziane do wnioskowania o dofinansowanie w ramach 

obecnego programowania, ale także działania dalekosiężne, które będą utrzymywać 

się w jednej całościowej koncepcji programowej, urbanistycznej, architektonicznej i 

stylistycznej. Chodzi o to, by w oparciu o bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne i 

materialne (zabytki), uczynić Nowy Korczyn miasteczkiem atrakcyjnym turystycznie, 

o spójnej, całościowej i charakterystycznej stylistyce, z odpowiednim nowoczesnym 

zapleczem i infrastrukturą. Celem pośrednim jest ściągnięcie tutaj wielu turystów i 

zatrzymanie ich na dłużej niż jeden dzień, dzięki czemu zostanie uaktywniona nowa 

gałąź gospodarki miejscowej społeczności, a z nią ma nastąpić nowy impuls 

rozwojowy miejscowości. Celem nadrzędnym jest ożywienie miasteczka (ob. wsi) po 

przez nowe możliwości gospodarcze w oparciu o przemysł turystyczny.  

By osiągnąć te założenia postawiono na dwa zadania główne: 1) renowację, poprawę 

estetyki i wyeksponowanie dziedzictwa starówki nowokorczyńskiej oraz 2) 

przywrócenie rzeki Nidy Nowemu Korczynowi – poprzez oczyszczenie, 

uporządkowanie – dziś zniszczonych i niedostępnych – nabrzeży rzeki i stworzenie na 

nich ciągów spacerowych, terenów rekreacyjnych. Ma także powstać m.in. przystań 

kajakowa, która ma zatrzymać turystów spływających Nidą do Wisły. Koncepcja ta 

zyskała aprobatę władz nowokorczyńskich, które bardzo zaangażowały się w projekt 

rewitalizacyjny.  

 

Cały czas na etapie tworzenia LPR Nowego Korczyna prowadzono konsultacje z 

mieszkańcami (m.in. po przez badanie ankietowe). Konsultowano się także na bieżąco 

z instytucją pośredniczącą dofinansowań w ramach RPO WŚ, tak aby program został 

opracowany jak najbardziej prawidłowo i zgodnie z wytycznymi i celami programu 

operacyjnego. 
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Dla potrzeb oszacowania kosztów poszczególnych zadań rewitalizacyjnych oraz aby 

opracować spójną stylistykę architektoniczną obszaru rewitalizowanego, władze 

gminy zleciły opracowanie kosztorysu oraz wstępnej koncepcji stylistyczno-

architektonicznej na potrzeby LPR, zespołowi architektonicznego z Krakowa pod 

kierownictwem dr hab. Inż. Arch. Macieja Złowodzkiego (profesora Politechniki 

Krakowskiej). Prace zespołu architektonicznego oraz autora LPR były przez cały czas 

z sobą oraz władzami gminy koordynowane i zaowocowały spójną wspólną koncepcją, 

która stała się podstawą do sporządzenia niniejszego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Nowego Korczyna.  

 

Niniejszy dokument – tj. Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości 

Nowy Korczyn – został w październiku 2009 r. przyjęty przez Radę Gminy Nowy 

Korczyn i będzie koordynowany przez władze samorządowe tej gminy. Jest to 

wieloletni program mający na celu rewitalizację miejscowości będącej centrum 

gminy, realizowany zgodnie ze strategią rozwoju województwa świętokrzyskiego oraz 

komplementarny z narodowymi oraz lokalnymi dokumentami strategicznymi.   

Dokument ten składa się z części diagnostycznej, opisującej w skwantyfikowany 

sposób, stan istniejący na planowanym do rewitalizacji terenie miejscowości Nowy 

Korczyn oraz z części planistycznej, w której przedstawiono i opisano cele i zadania 

rewitalizacji oraz opisano kwestie wdrożeniowe, monitoringu i aktualizacji. 

Dokument zamykają wyniki konsultacji społecznych, które były podstawą przy 

konstrukcji planu rewitalizacyjnego dla Nowego Korczyna. 
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I. Zakres pojęciowy rewitalizacji.  
 

By uniknąć błędów w rozumieniu pojęć, które w powszechnym użyciu niestety dość 

często są mylone i dlatego aby nie używać sformułowań typu „rewitalizować 

kamienicy”, należy zacząć od definicji pojęć związanych z rewitalizacją. 

 

Pojęcia podstawowe: 

- lokalny program rewitalizacji (LPR) — to zatwierdzony uchwałą rady 

miasta lub gminy, wieloletni program, przyjęty i koordynowany przez 

jednostkę samorządu terytorialnego, mający na celu rewitalizację określonego 

obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych, realizowany zgodnie 

z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł; 

- obszar objęty programem rewitalizacji – oznacza obszar, dla którego 

opracowano i wdraża się program rewitalizacji 

- projekt rewitalizacyjny / działanie rewitalizacyjne – przedsięwzięcie, 

które jest częścią programu rewitalizacji, w ramach, którego realizowane są 

zadania inwestycyjne, społeczne lub ekonomiczne. 

 

Definicje (pojęcia): 

- remont — tj. przywrócenie takiego stanu (np. budynku), jaki istniał na 

początku poprzedniego cyklu jego eksploatacji; 

- modernizacja — tj. remonty uzupełnione o wprowadzanie nowych, lepszych, 

sprawniejszych lub nawet dodatkowych, podnoszących komfort, elementów 

wyposażenia; 

- rewaloryzacja — tj. przywrócenie wartości, czyli remont lub modernizacja 

obiektów o szczególnej wartości zabytkowej; rewaloryzacja wymaga 

dodatkowych prac badawczych i realizacyjnych mających na celu 

wyeksponowanie wartości zabytkowych lub kulturowych budynków, czy 

zespołów architektonicznych; 

- rehabilitacja – oznacza "przywrócenie do sprawności", usunięcie defektów 

na terenie jeszcze funkcjonującym, usunięcie pewnych dysfunkcji nie 
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zmieniających jednak pierwotnie wskazanych funkcji terenu (zrehabilitowany 

teren przemysłowy pozostaje nadal terenem przemysłowym); 

- rewitalizacja – tj. w dosłownym znaczeniu "przywrócenie do życia", 

rewitalizacja obejmuje swym zakresem wszystkie powyższe terminy odnoszące 

się do kompleksowych akcji podejmowanych w obszarach 

miasta/miejscowości, szczególnie starych dzielnicach zdegradowanych pod 

każdym względem (tj. przestrzennym, estetycznym, infrastrukturalnym, 

komunikacyjnym, gospodarczym, społecznym, funkcjonalnym); rewitalizacja 

wiąże działania remontowe, modernizacyjne, rewaloryzacyjne i rehabilitacyjne 

z działaniami zmierzającymi do ożywienia gospodarczego i społecznego.  

Źródło: A, Rewitalizacja. Rehabilitacja. Restrukturyzacja. Odnowa miast, [Red.] Ziobrowski Z., Ptaszycka-Jackowska D., 

Rębowska A., Geissler IGPiK, Kraków 2000 

 

 

Pierwszym działaniem w procesie rewitalizacji jest wyznaczenie rewitalizacyjnych 

stref działań i określenie kierunków odnowy.  

Strefy takie mogą mieć strukturę ciągłą lub wielkoobszarową z wyodrębnionymi 

podstrefami i podporządkowanymi im obszarami.  

Kolejny element to wskazanie operacji (działań, zadań), które mogą być 

przeprowadzone w różnym czasie i na różną skalę, zależnie od wysokości środków 

finansowych pozostających w dyspozycji operatora działań rewitalizacyjnych, 

przyjętych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.  
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II. Położenie miejscowości i gminy.  

Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn, 

stanowiącej centrum gminy Nowy Korczyn.  

Nowy Korczyn, to wieś (do k. XIX w. miasto), w Rzeczpospolitej Polskiej, w 

województwie świętokrzyskim (Małopolska Świętokrzyska), w obecnym powiecie 

buskim. Jest jednym z historycznych ośrodków Ponidzia Królewskiego (zwanego też 

Południowym lub Wschodnim). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo świętokrzyskie 

Kraina Gór Świętokrzyskich 

Ponidzie 

Powiśle 
Sandomierskie 

Ponidzie KrólewskiePonidzie KrólewskiePonidzie KrólewskiePonidzie Królewskie    

( ( ( ( LGD G5LGD G5LGD G5LGD G5    ))))    

Ponidzie 
Królewskie 



 

Określenie „Ponidzie Królewskie” nawiązuje do tej części Ponidzia, które 

najdłużej pozostawało jako domena królewska, gdy pozostała cześć krainy należała do 

kościoła lub własności prywatnej (np. Ordynacja Pińczowska). Sam Nowy Korczyn był 

jednym z najważniejszych miast królewskich (

sejmu polskiego). Gminy Ponidzia Królewskiego (Nowy Korczyn, Pacanów, Solec

Zdrój, Stopnica i Wiślica) w

Częścią „G5” jest także Nowy Korczyn. Siedzibą Stowarzyszenia G5 jest Pacanów. 

 

Gmina Nowy Korczyn jest 

południe wysuniętą, gminą województwa świętokrzy

Świętokrzyskiej). Przylega do granicy województwa na rzece Wiśle.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Korczyn jest położony w porównywalnej odległości od Krakowa, Kielc, 

Sandomierza i Tarnowa - w odległości ok. 65 km

km od Buska-Zdroju. W odległości ok. 10 km na północny wschód od Nowego 

Korczyna znajduje się miejscowość uzdrowiskowa Solec

Sandomierz przebiega przezeń droga krajowa (

Określenie „Ponidzie Królewskie” nawiązuje do tej części Ponidzia, które 

najdłużej pozostawało jako domena królewska, gdy pozostała cześć krainy należała do 

własności prywatnej (np. Ordynacja Pińczowska). Sam Nowy Korczyn był 

jednym z najważniejszych miast królewskich (stąd też był m.in. siedzibą pierwszego 

sejmu polskiego). Gminy Ponidzia Królewskiego (Nowy Korczyn, Pacanów, Solec

w 2007 r. zjednoczyły się w Lokalną Grupę Działania „G5”. 

Częścią „G5” jest także Nowy Korczyn. Siedzibą Stowarzyszenia G5 jest Pacanów. 

Gmina Nowy Korczyn jest położoną peryferyjnie, jedną z najbardziej na 

gminą województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyskiej). Przylega do granicy województwa na rzece Wiśle.  

Nowy Korczyn jest położony w porównywalnej odległości od Krakowa, Kielc, 

w odległości ok. 65 km na południowy wschód od Kielc i 22 

Zdroju. W odległości ok. 10 km na północny wschód od Nowego 

Korczyna znajduje się miejscowość uzdrowiskowa Solec-Zdrój. Na kierunku Kraków 

Sandomierz przebiega przezeń droga krajowa (droga krajowa nr 79 z B

Gmina Nowy Korczyn
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Nowy Korczyn jest położony w porównywalnej odległości od Krakowa, Kielc, 

na południowy wschód od Kielc i 22 

Zdroju. W odległości ok. 10 km na północny wschód od Nowego 

a kierunku Kraków - 

droga krajowa nr 79 z Bytomia do 

 

Nowy Korczyn 
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Warszawy). Z Tarnowem oraz Buskiem Zdrojem (i dalej Kielcami) Nowy Korczyn 

łączy droga wojewódzka nr 973 z Tarnowa do Buska-Zdroju. Około 1 kilometra na 

południe od centrum Nowego Korczyna znajduje się przeprawa promowa przez Wisłę. 

 

Przez Nowy Korczyn przepływa rzeka Nida, która uchodzi do Wisły, ok. 3 km 

na wschód od miejscowości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://mapy.google.pl/ 

 

Nowy Korczyn położony jest także w 

otulinie Nadnidziańskiego Parku 

Krajobrazowego.  
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III. Charakterystyka obecnej sytuacji w gminie.  
 

1. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Całkowita powierzchnia gminy Nowy Korczyn wynosi 11731 hektarów.  Natomiast sama 

miejscowość  (sołectwo) Nowy Korczyn ma powierzchni 800 hektarów i jest czwartym co do 

wielkości z dwudziestu czterech sołectw w gminie. Ponad 85 % powierzchni całego Nowego 

Korczyna stanowią  użytki rolne.  

Tabela: Struktura przestrzenna wsi (w ha powierzchni oraz rozkład procentowy)  

Sposób zagospodarowania przestrzeni  Gmina  NK 

 Ha (%) Ha (%) 

Powierzchnia gminy ogółem  11731 100 800 100  

Użytki rolne    9641  82,19 681 85,12 

Lasy     946     8,06 34  4,25 

Tereny osiedlowe  - - - - 

Wody powierzchniowe     425    3,62 40   5,00 

Pozostałe (nieużytki, drogi)     719    6,13 45  5,63 

Źródło: dane z UG Nowy Korczyn, październik 2007 

 

Obszar będący przedmiotem rewitalizacji jest ograniczony do (strefa A) historycznego 

centrum (części o największej intensyfikacji zabudowy) oraz (strefa B) terenów zielonych 

wzdłuż nabrzeżu rzeki Nidy bezpośrednio przylegających do centrum. Jest to najstarsza część 

Nowego Korczyna położona po wschodniej stronie drogi krajowej. 
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Miejscowość Stary Korczyn, niegdyś miasto, od k. XIX w. wieś, zachowało stary 

średniowieczny układ urbanistyczny. Wpisany on jest do rejestru zabytków. Jego 

centrum stanowi prostokątny Rynek. Jego uzupełnieniem jest szachownicowy układ 

ulic.  

 
Źródło: http://mapy.google.pl/ 

Obecnie w zabudowie tego historycznego układu dominuje tkanka XIX i XX-wieczna. 

Najbardziej wartościowa jest zabudowa przy Rynku, pochodząca w dużej części z XVI-

XVIII w. Płyta Rynku jest pozostałością stylistyki dominującej w okresie PRL 

(wówczas rynki małych miasteczek i miejscowości przeobrażano w parki, zieleńce, 

które całkowicie zaburzały istotę funkcji jak i formy wnętrza urbanistycznego jakim 

jest rynek). Na środku płyty rynkowej, pełniącej funkcję ronda komunikacyjnego, 

stoją bardzo nieestetyczne blaszane pawilony oraz przystanek autobusowy. Jeden z 

pawilonów jest obecnie modernizowany na potrzeby lokalizacji punktu IT w Nowym 

Korczynie (w ramach projektu „U źródeł pełnej mocy. Kampania promocyjna gmin 

Południowego Ponidzia” współfinansowanego w ramach RPO WŚ). W złym stanie jest 

nawierzchnia płyty rynkowej (zarówno jezdni jak i chodników). Wyraźnie odczuwalny 

jest brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych.  

Wzdłuż uliczek starówkowych w większości jest już zabudowa współczesna (domki 

jednorodzinne). Brakuje utrzymania chociażby spójności stylistycznej 

(kolorystycznej) tej zabudowy.  
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Nawierzchnie jezdni oraz chodniki pozostałych uliczek wokół Rynku także nie jest w 

najlepszym stanie. Jednak prowadzone są już pierwsze prace dążące do zmiany tego 

stanu rzeczy (inwestycje przy ul. Buskiej; niebawem rozpocznie się modernizacja ulic 

Piłsudskiego, Tarnowskiej, Krakowskiej i Zaścianek). Ważną osią widokową oraz 

urbanistyczną w obecnym układzie centrum Nowego Korczyna jest ulica Rzeźnicza. 

Jest to najszersza z uliczek staromiejskich, łączy Rynek z Placem Targowym i 

Festynowym (z amfiteatrem) oraz centrum sportowym (stadionem). Od ulicy 

Rzeźniczej odchodzi historyczna ulica Zamkowa (która kiedyś prowadziła na zamek). 

Nawierzchnia obu ulic jest zniszczona.  

 

Na całym obszarze centrum Nowego Korczyna rzuca się w oczy braku 

uporządkowania stylistycznego. Po pierwsze brak spójnej stylistyki (kolorystyki) 

zabudowy, ale także charakterystycznej, nadającej specyficzny klimat „miasteczka”, 

małej architektury. Wielką raną w estetyce przestrzeni Nowego Korczyna są słupy i 

kable napowierzchniowej instalacji elektrycznej (bezwzględnie należy ją ukryć pod 

ziemią).  

 
Foto: Adam Dąbek 2009 

 

Najcenniejszymi elementami zabudowy, a zarazem dominantami, starej części 

Nowego Korczyna są obiekty zabytkowe: kościół farny oraz zespół klasztorny, a także 

ruiny synagogi.  

Dwa pierwsze są obecnie użytkowane na cele sakralne i są utrzymane w dobrym 

stanie (pewnych prac renowacyjnych wymaga jedynie elewacja kościoła farnego).  
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Foto: Adam Dąbek 2009 

Natomiast synagoga, będąca zabytkiem z XVII w., zawierająca w sobie materiał 

budowlany z danego zamku królewskiego, jest w ruinie grożącej zawaleniem. Jeżeli w 

ciągu najbliższego czasu nie podejmie się prac renowacyjnych (odbudowa), obiekt 

może ulec zawaleniu.  

 
Foto: Adam Dąbek 2009 
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Dużym problemem centrum Nowego Korczyna jest brak miejsc parkingowych, 

szczególnie stworzonych tych z myślą o turystach (w tym parkingów dla autobusów 

turystycznych). 

 

Przez Nowy Korczyn przepływa rzeka Nida, która uchodzi do Wisły, ok. 3 km 

na wschód od miejscowości. Na południowym brzegu Nidy (między biegiem Nidy a 

Wisły) znajduje się teren dawnego Zamku Królewskiego w Nowym Korczynie. Dziś 

jest to teren poza centrum miejscowości, z zabudową mieszkalną. Teren zamku z 

centrum Nowego Korczyna łączył kiedyś Most Zamkowy, wychodzący na przedłużeniu 

ulicy Zamkowej.  

 
Źródło: http://mapy.google.pl/ 

 

Potencjałem Nowego Korczyna równie wielkim jak dziedzictwo historyczne, 

jest rzeka Nida. To dzięki niej i z niej ta miejscowość żyła przez wiele wieków. 

Dzisiejszy obraz terenów nadrzecznych jednak przeraża. Zniszczone zejścia ku 

nabrzeżom rzeki, zupełnie zarośnięte (zakrzaczone i zachwaszczone) samo nabrzeże, 

powoduje, że dla przyjezdnego do Nowego Korczyna, w ogóle nie jest czytelne, że 

Nowy Korczyn leży nad jakąś rzeką. Jest to tym bardziej rażące, że podejmowane są w 

regionie inicjatywy i działania na rzecz ożywienia ruchu turystycznego na Nidzie 

(m.in. szlak kajakowy po Nidzie). 
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Zarośnięte zejście ku nabrzeżom Nidy na wylocie jednej z głównych ulic starówki nowokorczyńskiej – 

ul. Krakowskiej 

 
Foto: Adam Dąbek 2009 

 

Własność gruntów i budynków 

 
Grunty położone w miejscowości Nowy Korczyn w strefach objętych LPR 

należą do następujących właścicieli: 

• Własność prywatna 

• Gmina Nowy Korczyn 

• Kościół rzymsko-katolicki 

• Wspólnota sołecka 

Wszystkie inwestycje przewidywane w LPR na lata 2009-2013 są zlokalizowane na 

terenach należących do gminy Nowy Korczyn lub które będą wydzierżawione przez 

gminę.  

 



18 | S t r o n a  
 

Kontekst historyczny (Dzieje Nowego Korczyna) 

 
Początki Nowego Korczyna 

 

Pierwotna istniejąca w tym miejscu osada była niewielkim ośrodkiem handlowym 

położonym na szlaku prowadzącym z Krakowa na Ruś Kijowską. W 1258 r. książę 

Bolesław Wstydliwy lokował tu miasto, nazwane dla odróżnienia od sąsiedniego 

Korczyna (obecnie Stary Korczyn) Nowym Miastem Korczynem. Przywilej został dany 

Hince, synowi Henryka – wójtowi nowomiejskiemu. Dokument lokacyjny Nowego 

Miasta stał się wzorem dla niektórych miast założonych później. Na prawie 

korczyńskim (ius Corcinense) lokowany był m.in. Skaryszew. Rok przed lokacją 

miasta książę Bolesław, wraz ze swoją żoną Kingą, ufundowali w Korczynie klasztor 

oo. franciszkanów. Położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Krakowa na 

Ruś, oraz z węgierskich Koszyc do Sandomierza przyczyniło się do szybkiego rozwoju 

miasta. Bliskość dworu książęcego, który często tu przebywał, a także położenie w 

pobliżu dwóch spławnych rzek (Nidy i Wisły) sprawiało, że osiedlali się tu kupcy i 

rzemieślnicy. 

 

W 1300 r. wojska ruskie zniszczyły klasztor i miasto. Spaleniu uległ między innymi 

drewniany zamek książęcy. Na jego miejsce w połowie XIV wieku, król Kazimierz 

Wielki wzniósł zamek królewski, który stał się jedną z najważniejszych siedzib 

monarszych w Polsce. Miasto zostało otoczone obronnymi murami i zabezpieczone 

dodatkowo sztucznie utworzonym jeziorem Czartoria. Na nowokorczyńskim zamku 

przebywał często dwór królewski. Dzięki centralnemu położeniu w Małopolsce 

Korczyn stał się miejscem zjazdów politycznych i zgromadzeń szlacheckich. W 

mieście rozwijały się handel i rzemiosło. W 1383 r. przebywał tu przez pewien czas, 

naradzając się ze swoim stronnikami, książę mazowiecki Siemowit IV, który poprzez 

małżeństwo z Jadwigą pragnął zdobyć koronę Polski. 

 

Rozkwit miasta 

 

W 1404 r. odbył się tu zjazd rycerstwa Korony zwołany przez Władysława Jagiełłę. 

Celem zjazdu było ustalenie podatku na wykupienie z rąk Krzyżaków ziemi 

dobrzyńskiej. W 1438 r. w Korczynie miał miejsce walny zjazd, na trakcie którego 
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obradowano w sprawie przyjęcia przez króla Władysława korony czeskiej. Ostatecznie 

koronę przyjęto, ale dla królewskiego brata Kazimierza. 25 kwietnia 1438 r. 

sprzeciwiający się sojuszowi z czeskimi husytami kardynał Zbigniew Oleśnicki 

zawiązał w Korczynie konfederację. W 1439 r. w Nowym Mieście Korczynie zawiązano 

z kolei konfederację polskich husytów pod wodzą Spytka z Melsztyna. Konfederacja ta 

skupiła opozycję przeciwną faktycznym rządom Oleśnickiego w Polsce. Kardynał 

przebywał w tym czasie z małoletnim królem Władysławem na nowokorczyńskim 

zamku. Wojska husyckie zebrały się w pobliskim Piasku Wielkim, skąd wyruszyły w 

kierunku Nowego Miasta. Konfederaci zatrzymali się na zakolu Nidy pod Grotnikami. 

Spytko zamierzał umocnić się tu taborem na wzór czeski, jednak nie zdążył się 

przygotować. 4 maja 1439 r. wojska królewskie pod dowództwem kardynała rozbiły 

konfederatów w bitwie pod Grotnikami. 

 

W 1461 r. król przyjął w Korczynie poselstwa od Jerzego z Podiebradów, chana 

tatarskiego oraz margrabiego branderburskiego. W 1465 r. zjazd szlachty 

małopolskiej i delegatów wielkopolskich obradował tu w sprawie środków na 

prowadzenie wojny z Krzyżakami. W czasie zjazdu uchwalono także statut 

nowokorczyński. W 1470 r. Kazimierz Jagiellończyk przyjął w Korczynie legata 

papieskiego oraz Rafała Leszczyńskiego, przybywającego z misją od cesarza 

Fryderyka III. 9 października 1479 r. wielki mistrz krzyżacki Martin Truchsess von 

Wetzhausen złożył na zamku w Korczynie hołd lenny polskiemu królowi. 

 

Tradycja zjazdów rycerskich sprawiła, że w Nowym Mieście Korczynie odbywały się 

sejmiki generalne Prowincji Małopolskiej. Na trzy tygodnie przed sejmem walnym 

zbierali się tu posłowie i senatorowie z województw: sandomierskiego, lubelskiego, 

krakowskiego, wołyńskiego i podolskiego, aby porównać i połączyć uchwały i żądania 

sejmików wojewódzkich i ziemskich. Miasto było siedzibą starostwa grodowego, 

jednego z sześciu w województwie sandomierskim. W Korczynie odbywały się sądy 

grodzkie dla powiatów wiślickiego i pilźnieńskiego. 

 

W 1474 r. w mieście miał miejsce wielki pożar, po którym Korczyn zwolniono na 12 lat 

z wszelkich czynszów, robocizn i danin. W XVI wieku miasto nawiedziły kolejne dwa 

pożary. W 1531 r. król Zygmunt I zezwolił na pobieranie na rzecz miasta cła 

mostowego i grobelnego. W 1549 r. Zygmunt II August wyposażył szpital miejski. W 
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korczyńskim rzemiośle dominowało w tym czasie piwowarstwo, a także związane z 

nim młynarstwo. W 1564 r. miasto posiadało 24 łany. Istniało tutaj 19 warzelni piwa i 

22 słodownie. Znajdowało się tu 148 domów mieszczańskich, 3 młyny oraz 7 jatek 

rzeźniczych[3]. W mieście znajdowały się także domy wzniesione przez senatorów dla 

wygody na czas zjazdów sejmikowych. Nowe Miasto miało w tym czasie 57 

rzemieślników i 6 kramarzy[3]. Korczyn posiadał własne wodociągi i łaźnie, na 

których budowę zezwolił w 1578 r. król Stefan Batory. Osiem razy do roku w mieście 

odbywały się wielkie jarmarki zbożowe. Zakupione w Korczynie zboże spławiane było 

Wisłą do Gdańska. W mieście powstawały liczne spichlerze. Posiadało ono także 

własną wagę ze specjalną, uznawaną w całej Polsce, miarą nowokorczyńską. W 1566 r. 

wybudowano nowy ratusz. W 1568 r. wykopano kanał zasilający sztuczne jezioro 

wodą z Nidy. W 1569 r. król Zygmunt August potwierdził prawa miejskie Nowego 

Korczyna. Pierwotny przywilej lokacyjny uległ zniszczeniu w trakcie jednego z 

pożarów. Od 1589 r. w mieście działała wytwórnia rusznic, dział oraz prochu. 

Przywilej na wyrabianie prochu otrzymał puszkarz Kraska pod warunkiem 

dostarczania bezpłatnie 2 kamieni prochu do zamku, a także wyrabiania w razie 

potrzeby prochu w cenie 20 groszy od kamienia. Przed zniszczeniem miasta przez 

Szwedów w 1657 r., liczba domów wzrosła do 266. 

 

Upadek 

 

Korczyn podupadł w XVII wieku. Po przeniesieniu stolicy kraju z Krakowa do odległej 

Warszawy, rola polityczna małopolskiej szlachty osłabła, a wraz z nią znaczenie 

korczyńskich sejmików. W 1606 r. Korczyn zajęli i złupili rokoszanie Mikołaja 

Zebrzydowskiego. W 1607 r. pożar zniszczył niemal całe miasto. Ogromne zniszczenia 

przyniosły wojny, a szczególnie potop szwedzki oraz najazd Rakoczego. W 1657 r. 

miasto zostało spalone i splądrowane. Zniszczeniu uległy archiwa grodzkie i miejskie. 

Korczyn został ponownie zajęty i zniszczony przez Szwedów w 1702 r. w trakcie III 

wojny północnej. W mieście w 1701 i 1707 r. wybuchały zarazy. 

 

W podźwignięciu miasta, nie pomogły nowe przywileje Augusta III Sasa z 1748 r. oraz 

Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1773 r. Na skutek rozbiorów Polski Nowy 

Korczyn znalazł się na granicy państw, co spowodowało zatamowanie stosunków 

handlowych z terenami położonymi za Wisłą. 
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W 1794 r. przez Nowe Miasto przemaszerowały wojska Tadeusza Kościuszki 

obozujące w pobliskich Winiarach. 30 kwietnia 1794 r. szlachta sandomierska ogłosiła 

tu przystąpienie do powstania. 

 

W XIX wieku w mieście miały miejsce trzy wielkie pożary, w 1811, 1855 i 1857 r. 

Miasto było też często zalewane przez Nidę i Wisłę. W 1860 r. Nowy Korczyn miał 

3319 mieszkańców, w tym 2370 Żydów zamieszkujących głównie dzielnicę nad Nidą, 

na zachód od Rynku. Ludność Korczyna prowadziła jeszcze w XIX wieku handel 

zbożem i produktami rolniczymi, w głównej mierze utrzymywała się jednak z 

rolnictwa. W 1869 r. Korczyn utracił prawa miejskie 

 

Gmina żydowska w Nowym Korczynie 

 

Pierwsi Żydzi pojawili się w mieście już na początku XVI wieku, pierwszy raz ich 

obecność w Nowym Korczynie jest poświadczona w 1530. Nieco później powstał 

kahał. W 1659 król Jan Kazimierz Waza nadał przywilej nowokorczyńskim Żydom, a 

miejscowy rabin był nawet faktorem Augusta III. W latach 1823-1867 Rosjanie 

ograniczyli osadnictwo żydowskie w mieście, ze względu na jego przygraniczne 

położenie. W 1921 w Nowym Korczynie było 2478 Żydów (67,3% ludności). Niemcy 

założyli tu getto, w którym zamknęli około 4 tys. osób. Jesienią 1942 wszyscy zostali 

wywiezieni do obozu zagłady w Treblince. 

 

Nowy Korczyn w XX wieku 

 

Między 15-24 września 1914 r. toczyły się na tych terenach ciężkie walki formującego 

się dopiero I Pułku Piechoty Legionów Polskich dowodzonego przez Józefa 

Piłsudskiego. Na tym ważnym dla trwałości frontu austriackiego odcinku legioniści 

prowadzili działania obronne powstrzymujące postępy ofensywy rosyjskiego korpusu 

kawalerii gen. Aleksandra Nowikowa. W samym mieście znajdowała się kwatera 

Piłsudskiego, mieścił się tu również jego sztab. 

 

W 1944 r. miejscowość znalazła się w granicach partyzanckiej Republiki Pińczowskiej. 

W nocy z 24 na 25 lipca doszło do ataku oddziału Armii Krajowej na posterunek 



22 | S t r o n a  
 

żandarmerii w Nowym Korczynie. Walka trwała przeszło dwadzieścia godzin. 

Żandarmi zabarykadowali się w piętrowym budynku, zamienionym w obronny 

bunkier. Mimo przewagi liczebnej, kolejne ataki partyzantów załamywały się. Do 

przełomu doszło gdy do walki włączył się oddział Batalionów Chłopskich pod 

dowództwem Jana Pszczoły Wojnara. Na jego rozkaz budynek został oblany naftą 

przy pomocy ręcznej sikawki straży pożarnej, a następnie podpalony. Partyzanci ujęli 

i stracili 12 żandarmów oraz 8 policjantów granatowych. 

 

W 1960 r. osada miała 1712 mieszkańców. W latach 1975-1998 Nowy Korczyn 

administracyjnie należał do województwa kieleckiego. Od 1999 r. należy do powiatu 

buskiego w województwie świętokrzyskim.  

 

Źródło: strona Urzędu Gminy Nowy Korczyn: http://nowykorczyn.pl/page.php?kat=2&main=2&id=2 (za zgodą właściciela 

strony – Urzędu Gminy Nowy Korczyn) 
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Zabytki w miejscowości Nowy Korczyn 

 
Do zaewidencjonowanych obiektów zabytkowych (wpisane do rejestru 

zabytków (stan z dnia 10.07.2007 r.) ) znajdujących się na terenie 

miejscowości Nowy Korczyn należą: 

a) na obszarze przeznaczonym do obecnej rewitalizacji 

� założenie urbanistyczne, nr rej.: 842 z 14.02.1959 

� kościół par. p.w. św. Trójcy, nr rej.: 301 z 04.12.1956 oraz 106 z 19.02.1966 

� zespół klasztorny franciszkanów, nr rej.: 107 z 19.02.1966: 

� kościół p.w. św. Stanisława, nr rej.: 349 z 04.12.1956 

� klasztor, ob. plebania, 349 z 4.12.1956 

� synagoga, nr rej.: 782 z 08.02.1958 oraz 129 z 22.06.1967 

� dom, Rynek 25 (d. 36), nr rej.: 130 z 06.08.1971xxx 

b) poza obszarem przeznaczonym do obecnej rewitalizacji 

� cmentarz par., nr rej.: 1151 z 01.07.1992 

� cmentarz par. stary, tzw. ruski, nr rej.: 1152 z 01.07.1992 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach 

 

Ponadto gmina Nowy Korczyn posiada jeszcze następujące obiekty wpisane do 

rejestru zabytków: 

Czarkowy 

� cmentarz wojenny, nr rej.: 1072 z 05.11.1990 

Ostrowce 

� cmentarz par., nr rej.: 1155 z 27.08.1992 

Piasek Wielki 

� kościół par. p.w. sw. Katarzyny, nr rej.: 350 z 22.12.1956 oraz 131 z 22.06.1967 

� cmentarz par., nr rej.: 1153 z 09.08.1992 

Stary Korczyn 

� zespół kościół par. p.w. św. Mikołaja: 

� kościół, nr rej.: 164 z 11.02.1967 

� dzwonnica, nr rej.: 164 z 18.03.1999 

� cmentarz par., nr rej.: 1166 z 23.12.1992 

Strożyska 

� kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, nr rej.: 405 z 13.01.1957 oraz 136 z 22.06.1967 
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Ucisków 

� - cmentarz wojenny 1914-1915, nr rej.: 1074 z 05.11.1990 

Winiary Wiślickie 

� park, nr rej.: 797 z 14.10.1972 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach 

 

Do najcenniejszych zabytków Nowego Korczyna należą: 

 Gotycki kościół św. Stanisława i klasztor pofranciszkański – został 

ufundowany w 1257 przez Bolesława Wstydliwego i jego żonę św. Kingę (dziś 

patronkę Nowego Korczyna). W XIV w.  był rozbudowany przez  króla 

Kazimierza Wielkiego. Barokowe wyposażenie świątyni pochodzi 

z XVII i XVIII wieku. W XVIII w. do kościoła dobudowano dzwonnicę 

połączoną niewielkim przejściem z fasadą zachodnią. Na fasadzie świątyni 

znajduje się barokowy szczyt dobudowany w XIX wieku. Wewnątrz zachowała 

się późnobarokowa polichromia z 1761. Prezbiterium kościoła 

posiada sklepienie krzyżowo-żebrowe z XIV w. Nawa natomiast sklepienie 

kolebkowe z lunetami z XVII w. Ściany prezbiterium pokrywają malowidła 

przedstawiające sceny z życia św. Stanisława. Na ołtarzu głównym umieszczony 

jest obraz Wskrzeszenie Piotrowina. W kościele znajduje się także sześć 

późnobarokowych ołtarzy bocznych. Do prezbiterium kościoła przylega 

skrzydło dawnego klasztoru (obecnie plebania) po licznych pożarach i 

przebudowach bezstylowe. 
Źródło: Michał Jurecki, Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Kraków 2004 

 
Foto: Adam Dąbek 2009 
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 Późnogotycko-renesansowy kościół farny p.w. św. Trójcy - został 

wzniesiony w XVI w., a przebudowany w 1608. Jest to budowla jednonawowa. 

Na piętrze zakrystii dobudowanej do prezbiterium od strony północnej, mieścił 

się kiedyś skarbiec.  

 
Foto: Adam Dąbek 2009 

Do prezbiterium na zewnątrz kościoła przylegają dwa ozdobne 

arkadowe ogrójce. We wschodnim znajduje się barokowa rzeźba Chrystusa. 

Kaplice boczne wzniesione w XVII wieku, przykryte 

są kopułami zwieńczonymi latarnią.  

 
Foto: Adam Dąbek 2009 

Na fasadzie zachodniej świątyni, wybudowanej w 1630 w 

stylu manierystycznym, znajdują się rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. 

Elżbiety, św. Mikołaja oraz św. Wawrzyńca, a także płaskorzeźby z herbami 

Nowego Korczyna, Krakowa, herbem Korab i Syrokomla. Do wnętrza świątyni 
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prowadzi manierystyczny portal z 1634. Sklepienia nawy i prezbiterium 

ozdobione są dekoracją stiukową. Barokowy ołtarz główny pochodzi z 1692. W 

kaplicy św. Jana Kantego zachowane są fragmenty późnogotyckiego tryptyku 

przedstawiającego Opłakiwanie Chrystusa. Świątynia posiada wyposażenie 

barokowe. Przed kościołem od strony Rynku znajduje 

się neogotycka dzwonnica z 1889. 

Źródło: Michał Jurecki, Ponidzie. W świętokrzyskim stepie, Kraków 2004 

 

 
Foto: Adam Dąbek 2009 

 
 Dom Akademii przy Rynku – jest to budynek dawnej Akademii (szkoły 

jezuickiej) z XVI wieku, z zachowanymi w przyziemiu i piwnicy sklepieniami 

kolebkowymi (zwany także „Domem Długosza”, choć de facto bezpośrednio nic 

z tą postacią nie ma wspólnego) 

 
         Foto: Adam Dąbek 2009 
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 Dom narożny przy Rynku – obecnie będący w ruinie, zabytkowy kamienny 

budynek; z zachowanym (choć obecnie częściowo zamurowanym) stylowym 

portalem kamiennym prowadzącym do sieni przelotowej; w latach 

międzywojennych został rozbudowany o drewnianą nadbudowę. W 1914 r. 

znajdowała się tutaj kwatera Józefa Piłsudskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Synagoga - wzniesiona pod koniec XVIII w. w stylu klasycystycznym. Według 

miejscowej tradycji synagoga zbudowana została z materiałów po zniszczonym 

zamku. Jest to budowla na planie prostokąta z portykiem na fasadzie 

zachodniej. Na ścianie wschodniej dużej sali modlitewnej zachował się 

klasycystyczny Aron ha-kodesz (miejsce przechowywania zwojów Tory). 

 
         Foto: Adam Dąbek 2009 

 

 
Foto: Adam Dąbek 2009 
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 / Znajdujące się już poza obszarem rewitalizacji, na skraju miejscowości Nowy 

Korczyn / źródełko św. Kingi z XIX w. figurą patronki - będące 

SYMBOLEM MIEJSCOWOŚCI Obecnie dostęp do niego jest utrudniony, 

ponieważ źródełko od drogi oddzielają nie tak dawno utworzone prywatne 

posesje.  

 
         Foto: Adam Dąbek 2009 
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Infrastruktura 

 
Woda 

 Gmina Nowy Korczyn jest niemal w ponad 90% zwodociągowana. Zarządcą 

sieci wodociągowej na terenie sołectwa jest Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Nowym Korczynie. Gmina i w tym miejscowość Nowy Korczyn posiada ujęcie 

brzegowe na rzece Nida (jakość wody I). Inwestycja została zrealizowana w ramach 

programu „Nida 2000” 

 

Tabela: Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

 Wodociągi i zaopatrzenie w wodę wartość 

 % zwodociągowania sołectwa 91,5 

 Długość przyłączy w mb: 3500 

 Ilość odbiorców stałych w tym:  366 

 Gospodarstwa domowe 352 

 Obiekty użyteczności publicznej 14 
   

Źródło: dane z UG Nowy Korczyn, październik 2007; za Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Nowy Korczyn, BUK Izabela 
Mroczek, 2008 

 

Tabela. Sieć wodociągowa w gminie Nowy Korczyn w latach 2004-2008 

  J. m.  2004 2005 2006 2007 2008 
URZĄDZENIA SIECIOWE 
  Wodoci ągi 
    długość czynnej sieci rozdzielczej km 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 
    długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź administracji 
gminy km 120,5 b.d. b.d. 120,5 120,5 
    długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź administracji 
gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej km 120,5 b.d. b.d. 120,5 120,5 
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania szt 1 521 1 530 1 540 1 554 1 569 

    woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 112,9 113,8 122,3 120,6 107,5 
    ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach osoba 0 0 0 0 0 
    ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 5 079 5 049 5 025 5 032 b.d. 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

Tabela. Zużycie wody w gospodarstwach domowych w gminie Nowy Korczyn w latach 2004-2008 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
  ZuŜycie wody w gospodarstwach domowych 
    ogółem 
      woda z wodociągów 
na 1 mieszkańca m3 17,5 17,7 19,2 19,0 b.d. 

na 1 korzystającego / odbiorcę m3 22,2 22,5 24,3 24,0 b.d. 
Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
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Kanalizacja 

Gmina Nowy Korczyn jest niemal w prawie 100% skanalizowana. 

Skanalizowanie możliwe było dzięki realizacji przez gminę Nowy Korczyn projektu 

Ekorozwój Ponidzia etap I, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego.   

Tabela: Kanalizacja i gospodarka ściekowa  

Kanalizacja i gospodarka ściekowa  

Długość sieci kanalizacyjnej ogółem w Nowym 

Korczynie w mb 

24.000 

 w tym:   

Kanałów sanitarnych grawitacyjnych (mb):   4.200 

Rurociągów tłocznych (mb):  19.800 

Ilość podłączonych gospodarstw domowych  380 

% ogółu gospodarstw domowych podłączonych 

do sieci kanalizacyjnej. 

95 % 

Źródło: dane z UG Nowy Korczyn, październik 2007; ; za Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Nowy Korczyn, BUK Izabela 
Mroczek, 2008 
 

Tabela. Sieć kanalizacyjna w gminie Nowy Korczyn w latach 2007-2008 

  J. m. 2007 2008    
  Kanalizacja 
    długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 14,6 14,6 

    długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie 

bądź administracji gminy km 14,6 14,6 

    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania szt 14,6 14,6 

    mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo 

dołączonych do sieci kanalizacyjnej miesz. 456 456 

    ścieki odprowadzone dam3 8,8 24,1 

    ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba b.d. b.d. 

  Korzystaj ący z instalacji w % ogółu ludno ści  

    ogółem 

      kanalizacja % 21,9 b.d. 

  Sieć rozdzielcza na 100 km2  

    ogółem 

      sieć kanalizacyjna km 12,5 b.d. 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
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Odbiór nieczystości płynnych z gospodarstw, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej 

odbywa się poprzez zbiorniki bezodpływowe, a następnie wywóz do oczyszczalni 

samochodami asenizacyjnymi. 

 

Gaz 

W Nowym Korczynie zastosowane jest ogrzewanie gazowe w budynkach użyteczności 

publicznej, zaś prywatne posesje posiadają własne kotłownie, urządzenia piecowe i 

kuchenne. W ramach sieci Nowy Korczyn zasilany jest gazem niskiego ciśnienia z 

gazociągu gminnego. Przez teren gminy przebiega linia gazu wysokiego ciśnienia 

relacji Pogórska Wola k/Tarnowa – Tworzeń k/Katowic, z której zasilany jest Nowy 

Korczyn. 

Tabela. Sieć gazowa w gminie Nowy Korczyn w latach 2004-2007 

  J. m. 2004 2005 2006 2007  

  Sieć gazowa 
    długość czynnej sieci ogółem w km km 84,1 84,1 b.d. b.d. 

    długość czynnej sieci przesyłowej w km km 4,8 4,8 b.d. b.d. 

    długość czynnej sieci rozdzielczej w km km 79,3 79,3 b.d. b.d. 

    długość czynnej sieci ogółem w m m b.d. b.d. 84 029 84 029 

    długość czynnej sieci przesyłowej w m m b.d. b.d. 4 753 4 753 

    długość czynnej sieci rozdzielczej w m m b.d. b.d. 79 276 79 276 

    czynne połączenia do budynków szt 671 1 031 1 034 1 037 

    odbiorcy gazu gosp.dom. b.d. 703 713 723 

    odbiorcy gazu w tys. gosp.dom. 0,7 b.d. b.d. b.d. 

    odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. b.d. 108 106 107 
    odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem w 
tys. gosp.dom. 0,1 b.d. b.d. b.d. 

    zuŜycie gazu w tys. m3 tys.m3 b.d. 428,10 435,60 356,20 

    zuŜycie gazu w hm3 hm3 0,40 b.d. b.d. b.d. 

    zuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 tys.m3 b.d. 214,4 220,1 167,9 

    zuŜycie gazu na ogrzewanie mieszkań w hm3 hm3 0,2 b.d. b.d. b.d. 

    ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 1 947 1 928 1 915 2 168 
  Korzystaj ący z instalacji w % ogółu ludno ści 

    ogółem 

      gaz % 30,2 30,1 30,1 34,1 

  Sieć rozdzielcza na 100 km2 

    ogółem 

      sieć gazowa km 67,6 67,6 67,9 67,9 
Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 

Energetyka 
Energia elektryczna na terenie miejscowości i Gminy Nowy Korczyn 

dostarczana jest za pośrednictwem krajowego systemu energetycznego (linia 110kV). 
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Teren Nowego Korczyna obsługuje Zeork S.A. W gminie Nowy Korczyn znajduje się 

posterunek energetyczny, zlokalizowany w Grotnikach Dużych.  

Telekomunikacja 

Na terenie całej gminy Nowy Korczyn dostępne są sieć telefonii stacjonarnej 

jak i wszyscy operatorzy telefonii komórkowej GSM.  

 

Sieć drogowa 

Główną drogą przechodzącą przez miejscowość Nowy Korczyn jest droga 

krajowa nr 79: Kraków – Połaniec – Sandomierz (nadwiślańska). Ważną rolę – 

łączącą Nowy Korczyn z Buskiem-Zdroju (stolicą powiatu) oraz Kielcami (stolicą 

województwa) jest - droga wojewódzka nr 973: Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Żabno 

(dalej Tarnów). 

Stan techniczny sieci drogowej przebiegającej przez Nowy Korczyn był dotąd 

niezadowalający. Jednakże w ostatnim czasie są prowadzone inwestycje zmieniające 

ten stan rzeczy (remont nawierzchni i budowa chodników drogi krajowej oraz drogi 

wojewódzkie – ulicy Buskiej. Drogi gminne wymagają remontu. Trwają 

przygotowania do prac modernizacyjnych (nowa nawierzchnia i chodniki) ulic 

Piłsudskiego, Tarnowskiej, Zaścianek i Krakowskiej. Pozostałe ulice wymagają 

inwestycji.  

Dużym problemem w Nowym Korczynie jest kwestia infrastruktury 

parkingowej. Wąskie ulice z małymi poboczami nie nadają się na bezpieczne 

parkowanie, w centrum brak wystarczającej liczby parkingów, nie tylko dla 

potencjalnych turystów, ale także dla samych mieszkańców.  

 

Zbiorowa komunikacja samochodowa 

W zakresie przewozów pasażerskich potrzeby mieszkańców zaspokajają 

prywatne przedsiębiorstwa przewozowe tzw. „busy” (m.in. w kierunku Buska Zdroju) 

oraz linie autobusowej komunikacji krajowej, głównie na trasie Kraków – 

Sandomierz. Dostępne są połączenia także z: Katowicami, Biłgorajem, Zamościem, 

Tarnowem, Ostrowcem Śtkrz., Stalową Wolą. Bardzo słabo Nowy Korczyn 

skomunikowany jest z Kielcami – stolicą województwa (zaledwie jeden kurs 

dziennie).  
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Przystanek autobusowy znajduje się na płycie Rynku. Jest to wiata 

przystankowa bez jakiegokolwiek zaplecza (np. toalet). 

 

Uwarunkowania ochrony środowiska 

Sieć kanalizacyjna gminy Nowy Korczyn obsługiwana jest przez nowoczesną 

oczyszczalnię ścieków w Nowym Korczynie. Odbiór nieczystości płynnych z 

gospodarstw, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej odbywa się poprzez 

zbiorniki bezodpływowe, a następnie wywóz do oczyszczalni samochodami 

asenizacyjnymi. 

Na terenie Nowego Korczyna nie istnieje system segregacji odpadów 

komunalnych. Odpady stałe są usuwane z gospodarstw domowych indywidualnie, 

odbierane przez Zakład Gospodarstwa Komunalnego w Nowym Korczynie 

i wywożone na wysypisko śmieci w gminie Proszowice. 

Tabela. Ochrona środowiska w gminie Nowy Korczyn w latach 2003-2007 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

  Obiekty komunalne 

    oczyszczalnie biologiczne ob. 0 0 0 1 1 

  Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu 

    oczyszczalnie biologiczne m3/dobę 0 0 0 179 179 

  Równoważna liczba mieszkańców 

    ogółem osoba 0 0 0 1 400 1 400 

  Ścieki oczyszczane 

    odprowadzane ogółem dam3/rok 0 0 0 8,8 24,1 

    oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami 

dowożonymi dam3/rok 0 0 0 9 42 

    oczyszczane razem dam3/rok 0 0 0 9 24 

    oczyszczane biologicznie dam3/rok 0 0 0 9 24 

    oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem 

biogenów w % ścieków ogółem % 0 0 0 102,3 99,6 

  Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie wg lokalizacji 

    ogółem osoba - - 0 1 225 1 225 

    na wsi osoba - - 0 1 225 1 225 

  Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie 

    ogółem osoba 0 0 0 1 225 1 225 

    biologiczne osoba 0 0 0 1 225 1 225 

ODPADY KOMUNALNE 

  Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

    ogółem t - 116,84 155,10 248,56 0 

    z gospodarstw domowych t - 65,55 79,07 137,56 0 

    odpady zdeponowane na składowiskach w % zebranych % - 100,00 100,00 98,35 0 
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OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

  Obszary prawnie chronione 

    ogółem ha 11 332,0 11 332,0 

11 

332,0 11 332,0 11 332,0 

    parki krajobrazowe razem ha 1 619,0 1 619,0 

1 

619,0 1 619,0 1 619,0 

    obszary chronionego krajobrazu ha 9 713,0 9 713,0 

9 

713,0 9 713,0 9 713,0 

  Pomniki przyrody 

    ogółem szt 1 1 1 1 1 

TERENY ZIELENI 

  Tereny zieleni wg lokalizacji 

    cmentarze 

      obiekty 

        ogółem (w miastach i na wsi) ob. - 10 10 10 10 

      powierzchnia 

        ogółem (w miastach i na wsi) ha - 10,6 10,6 10,6 10,6 

ZUŻYCIE WODY I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

  Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności 

    ogółem dam3/rok 127,2 128,0 135,3 134,1 120,4 

    eksploatacja sieci wodociągowej dam3/rok 127,2 128,0 135,3 134,1 120,4 

    gospodarstwa domowe dam3/rok 112,9 113,8 122,3 120,6 107,5 

  Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków 

    oczyszczalnie 

      ogółem ob. 0 0 0 1 1 

    przepustowość 

      ogółem dam3/dobę 0 0 0 179 179 

    ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskich i wiejskich 

      ogółem osoba 0 0 0 1 225 1 225 

  Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM 

    ogółem osoba 0 0 0 1 400 1 400 

  Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi 

    ogółem dam3 0 0 0 8,8 24,1 

    oczyszczane razem dam3 0 0 0 9 24 

    oczyszczane biologicznie dam3 0 0 0 9 24 

    nieoczyszczane razem dam3 0 0 0 0 0,1 

    nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 0 0 0 0 0,1 

    oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym 

usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających 

oczyszczania % 0,0 0,0 0,0 100,0 99,6 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
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Identyfikacja problemów 

 

W wyniku analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy: 

• Zaniedbane tereny wzdłuż rzeki Nidy (zupełnie nie wykorzystany potencjał 

turystyczno-gospodarczy i rekreacyjny tego terenu) 

• Zły stan nawierzchni dróg oraz chodników 

• Brak systemu identyfikacji turystycznej zasobów dziedzictwa materialnego, 

historycznego i kulturalnego Nowego Korczyna; w tym niewystarczające 

odpowiednie oznakowanie obiektów zabytkowych i atrakcji turystycznych 

• Napowierzchniowa sieć energetyczna zupełnie niszcząca krajobraz 

miejscowości, która powinna stawiając na turystykę dbać o swoją stylistykę 

• Brak spójności stylistycznej miejscowości, niejednorodna kolorystyka 

zabudowy, brak charakterystycznego detalu i małej architektury 

• Zły, a czasem nawet bardzo zły, stan utrzymania obiektów zabytkowych we 

własności prywatnej (m.in. grożący zawalenie narożny budynek kwatery Józefa 

Piłsudskiego) 

• Grążąca zawaleniem historyczna i cenna architektonicznie synagoga przy ul. 

Zamkowej 

• Brak śladów (jakiekolwiek oznakowania, zaznaczenia miejsca w przestrzeni) po 

najbardziej cennym historycznie, a kiedyś także architektonicznie, obiekcie 

Nowego Korczyna – zamku królewskim 

• Po przez nieodpowiedzialną politykę własnościową, odcięcie od dostępnego 

dojścia (drogi) przez prywatne posesje, symbolu miejscowości – źródełka św. 

Kingi z XIX-wieczna figurą 

• Brak terenów rekreacyjnych (nie licząc stadionu sportowego); w tym brak 

placu zabaw dla dzieci 

• Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, w tym szczególnie wygodnego 

parkingu dla autokarów 

• Bardzo zaniedbana, z bardzo nieestetyczną zabudową blaszanych pawilonów, 

płyta Rynku 

• Przystanek autobusowy bez zaplecza sanitarnego (toalet), które mogło by 

służyć także ogółowi mieszkańców i turystów 
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2. Sfera gospodarcza:  
 

Gospodarka 
W statystyce Urzędu Gminy Nowy Korczyn, na dzień 31.12.2008 roku 

zarejestrowanych było 47 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na 

terenie Nowego Korczyna. 29 to podmioty prowadzące działalność handlową, 16 

podmiotów powadziło działalność usługową, zaś reszta - 4 działalność produkcyjną.  

Niestety brak jest podmiotów prowadzących działalność usługową w dziedzinie 

turystyki, a ściślej ujmując agroturystyki. 

 
Tabela 1 Ilość podmiotów gospodarczych na terenie Nowego Korczyna wg rodzajów działalności na  stan na 31.12.2007 

rodzaj zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 

Ilość  Rodzaj prowadzonej 
działalności gospodarczej 

Handlowe 15 Sklepy z art. Spożywczo-
przemysłowe 

Handlowe 1 Skład węgla, nawozy, pasze 

Handlowe 4 Gastronomia 

Handlowe 2 Apteki 

Handlowe 3 Kwiaciarnie 

Handlowe 4 Obwoźny art. Spożywczo-
przemysłowe 

Usługowe 4 Usługi transportowe 

Usługowe 6 Usługi budowlane 

Usługowe 2 Mechanika pojazdowa 

Usługowe 2 Usługi fryzjerskie 

Usługowe 2 Usługi weterynaryjne 

Produkcyjne 1 Produkcja pieczywa 

Produkcyjne 2 Tartak, młyn 

Produkcyjne 1 Produkcja  siatki ogrodzeniowej 
   

Źródło: dane z UG Nowy Korczyn, październik 2007; za Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Nowy Korczyn, BUK Izabela 
Mroczek, 2008 
 

Nie jest to więc bardzo wysoki poziom aktywności gospodarcze. Szczególnie 

widoczny jest niemal zupełny brak gospodarki związanej z turystyką (hoteli, 

gospodarstw agroturystycznych, domów letniskowych, pensjonatów, restauracji, 

odpłatnych atrakcji turystycznych, sklepów z pamiątkami itd.), co wiąże się z 

obecnym prawie zupełnym niewykorzystaniem turystycznego potencjału Nowego 

Korczyna i regionu.  

 

Tabela. Podmioty gospodarki narodowej w gminie Nowy Korczyn w latach 2004 – 2008 (31 XII) 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG  SEKTORÓW 
WŁASNOŚCIOWYCH 
  Ogółem 

    ogółem jed.gosp. 264 257 258 264 270 
  Sektor publiczny 
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    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 15 15 16 17 17 
    państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budŜetowego ogółem jed.gosp. 12 12 13 12 12 
  Sektor prywatny 

    podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 249 242 242 247 253 
    osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą jed.gosp. 207 201 202 205 214 

    spółki handlowe jed.gosp. 4 4 4 5 5 

    spółdzielnie jed.gosp. 5 5 5 5 4 

    stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 13 13 13 15 15 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG  SEKCJI PKD 
  Jednostki zarejestrowane 

    ogółem 

      ogółem jed.gosp. 264 257 258 264 270 

      sektor publiczny jed.gosp. 15 15 16 17 17 

      sektor prywatny jed.gosp. 249 242 242 247 253 

    w sekcji A 

      ogółem jed.gosp. 9 10 10 12 12 

      sektor prywatny jed.gosp. 9 10 10 12 12 

    w sekcji D 

      ogółem jed.gosp. 19 19 19 19 23 

      sektor prywatny jed.gosp. 19 19 19 19 23 

    w sekcji E 

      ogółem jed.gosp. 1 1 2 3 3 

      sektor publiczny jed.gosp. 1 1 2 3 3 

    w sekcji F 

      ogółem jed.gosp. 31 29 32 34 35 

      sektor prywatny jed.gosp. 31 29 32 34 35 

    w sekcji G 

      ogółem jed.gosp. 123 114 109 107 108 

      sektor prywatny jed.gosp. 123 114 109 107 108 

    w sekcji H 

      ogółem jed.gosp. 7 11 8 12 9 

      sektor prywatny jed.gosp. 7 11 8 12 9 

    w sekcji I 

      ogółem jed.gosp. 15 13 12 11 10 

      sektor prywatny jed.gosp. 15 13 12 11 10 

    w sekcji J 

      ogółem jed.gosp. 7 7 8 7 7 

      sektor prywatny jed.gosp. 7 7 8 7 7 

    w sekcji K 

      ogółem jed.gosp. 9 10 12 10 12 

      sektor publiczny jed.gosp. 1 1 1 1 1 

      sektor prywatny jed.gosp. 8 9 11 9 11 

    w sekcji L 

      ogółem jed.gosp. 12 12 12 12 12 

      sektor publiczny jed.gosp. 2 2 2 2 2 

      sektor prywatny jed.gosp. 10 10 10 10 10 

    w sekcji M 

      ogółem jed.gosp. 7 7 7 7 7 

      sektor publiczny jed.gosp. 6 5 5 5 5 

      sektor prywatny jed.gosp. 1 2 2 2 2 

    w sekcji N 
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      ogółem jed.gosp. 11 10 11 10 11 

      sektor publiczny jed.gosp. 4 4 4 4 4 

      sektor prywatny jed.gosp. 7 6 7 6 7 

    w sekcji O 

      ogółem jed.gosp. 13 14 16 20 21 

      sektor publiczny jed.gosp. 1 2 2 2 2 

      sektor prywatny jed.gosp. 12 12 14 18 19 
Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 
Turystyka 
 

Nowy Korczyn dysponuje wielkim potencjałem turystycznym (piękne 

położenie nad dwoma rzekami, w malowniczej krainie Ponidzia Królewskiego, sam 

posiadając bardzo duże bogactwo historyczne).  

Niestety potencjał ten prawie wcale dotąd nie był wykorzystywany. Na terenie 

wsi Nowy Korczyn brak jest bazy noclegowej. Mieszkańcy i przyjezdni mogą jedynie 

skorzystać z usług gastronomicznych oferowanych przez Bar Kinga ul. Sandomierska, 

Bar Alternatywa ul. Rynek, PUB ul. Rynek, BOS ul. Rzeźnicza. Na terenie gminy w 

sumie znajduję się 5 punktów gastronomicznych, z których wpływy na gminę wynoszą 

około 22.811,00 zł. W gminie obecnie nie ma żadnych miejsc noclegowych, lecz jest 

duże zainteresowanie potencjalnych otwieraniem gospodarstw agroturystycznych, 

jeśli będą większe szansę na znaczniejszy ruch turystyczny w miejscowości i 

okolicach.  

Gmina na rozwój turystyki przeznacza około 30 tysięcy w ciągu roku.  

Wielkość ruchu turystycznego w gminie Nowy Korczyn w ciągu roku wynosi 

zaledwie około 4 000 osób. Jest to wartość szacunkowa, gdyż nie jest prowadzona 

żadna sprzedaż biletów. W ciągu roku są organizowane 4 imprezy, na których 

frekwencja wynosi około 700 osób na każdej z nich (nie licząc Kingonaliów).  

Największą imprezą promocyjną i kulturalna, a jednocześnie będącą atrakcją 

turystyczną, szczególnie odkąd jej organizacja 

jest współfinansowana w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego – projekt „U źródeł pełnej 

mocy. Kampania promocyjna gmin 

Południowego Ponidzia” – są coroczne 

„Kingonalia”.   
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Źródło: Urząd Gminy w Nowym Korczynie, GOK w Nowym Korczynie 

 
Szansą jest włączenie Nowego Korczyna w system szlaków i kompleksowych 

produktów turystycznych regionu. Między innymi takim systemem jest sieć szlaków 

pieszych wokół Busko Zdroju, gdzie Nowy Korczyn jest położony przy szlaku zielonym 

- Pieszy zielony szlak turystyczny zwany 

okrężnym: Grochowiska – Zwierzyniec – 

Stopnica – Solec-Zdrój – Nowy Korczyn – 

Wiślica o długości trasy 94 km. 

Po samym Nowym Korczynie oprowadza 

(jednak nie oznakowana pod kątem 

turystów) historyczna ścieżka dydaktyczna 

„Królewskie Miasto Nowy Korczyn” o 

długości 3 km /czas przejścia 3 godziny/  

Przystanki:  

1.Kościół i klasztor Franciszkanów w 

Nowym Korczynie,  

2.Pozostałości zamku królewskiego,  

3.D.Akademia,  
 

Źródło: http://umig.busko.pl/j/images/stories/szlaki_piesze.jpg 
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4.Kościół Parafialny (p.w. Św. Trójcy i św. Wawrzyńca i Elżbiety),  

5.Synagoga  

Dużą atrakcji może stanowić spływ rzeką Nidą - szlak kajakowy w obrębie Zespołu 

Parków Krajobrazowych Ponidzia. Najciekawszy spływ kajakowy 3 – 4 dniowy: 

początek w Motkowicach (szosa Kije – Jędrzejów – wygodne miejsce do wodowania) 

do ujścia Nidy do Wisły. Spływ kajakowy można kontynuować do Szczucina lub 

Sandomierza.  

 

Rolnictwo 
 

Gmina Nowy Korczyn jest gminą wiejską, w dominującym stopniu rolniczą. 

Użytki rolne stanowią 76,9 %,  a ilość gospodarstw rolnych wynosi 1765. Lasy i grunty 

leśne stanowią  8,27%. Gmina słynie przede wszystkim  z uprawy fasoli; przede 

wszystkim jest to ,,Piękny Jaś”. Na okolicznych polach uprawia się także lawendę.  

Użytki rolne w Nowym Korczynie  to 681 ha, z czego ponad 72 % to grunty orne (491 

ha), reszta gruntów to łąki (16,81%), pastwiska (8,81%) i sady (2,20%) .  

Tabela 2 Struktura użytków rolnych  

Wykorzystanie użytków rolnych  Gmina  Nowy Korczyn 

 ha (100%) Ha (100%) 

Użytki rolne ogółem  9641 100 681 100 

Grunty orne  6505 67,47 491 72,10 

Sady      248       2,57 15   2,20 

Łąki trwałe  1714      17,78 115 16,89 

Pastwiska  1174      12,18 60    8,81 
     

Źródło: dane z UG Nowy Korczyn, październik 2007, ; za Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Nowy Korczyn, BUK Izabela 
Mroczek, 2008 

Nowy Korczyn charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem typologicznym gleb 

związanych z jej urozmaiconą budową geologiczną. W rejonie centralnym i 

północnym dominującymi glebami są: czarne ziemie zdegradowane, pseudobielice, 

czarne ziemie właściwe, na terenach wyniosłości przeważają gleby brunatne, kwaśne - 

okresowo dość suche. W południowej i wschodniej części gminy, gleby wytworzyły się 

z żyznych mad występujących powszechnie w pradolinie Wisły. Warunki 

środowiskowe są tutaj najkorzystniejsze dla gospodarki rolnej. Południowo - 

zachodnia część gminy posiada żyzne gleby lessowe. Gleby bardzo dobre i dobre 
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(gleby I-III klasy bonitacyjne) w ogólnej powierzchni zajmują 53,25 % a gleby IV 

klasy bonitacyjnej 24,08 %, grunty słabe i bardzo słabe zajmują w gminie 32,57 % 

powierzchni. 

Tabela: Gleby na terenie gminy Nowy Korczyn 

Rodzaje gleb ha Powierzchnia w % 

Klasa I 321   3,33 % 

Klasa II 1194 12,39 % 

Klasa III 2 654 27,53 % 

Klasa IV 2322 24,08 % 

Klasa V 2129 22,08 % 

Klasa VI 1021 10,59 % 
   

Źródło: dane z UG Nowy Korczyn, październik 2007; ; za Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Nowy Korczyn, BUK Izabela 
Mroczek, 2008 

Powierzchnia gospodarstw rolnych jest mała. 82,5%  sołectwa stanowią gospodarstwa 

rolne o powierzchni 1-2 ha (250 gospodarstw). 12,5% to gospodarstwa tylko nieco 

większe bo 2-5 hektarowe, zaś tylko 5 gospodarstw (1,6%0 ma powierzchnię 5-7 

hektarową.  
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Tabela. Rolnictwo w gminie Nowy Korczyn w latach 2003 – 2005 (31 XII) 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
UśYTKI ROLNE 
  Powierzchnia u Ŝytków rolnych 
    powierzchnia uŜytków rolnych 
      ogółem ha 8 951 8 951 - - - 
    grunty orne 
      ogółem ha 6 553 6 553 - - - 
    sady 
      ogółem ha 66 66 - - - 
    łąki 
      ogółem ha 1 897 1 897 - - - 
    pastwiska 
      ogółem ha 435 435 - - - 
LASY 
  Lasy i grunty le śne 
    ogółem ha 766 880 - - - 
POZOSTAŁE GRUNTY I NIEUśYTKI 
  Pozostałe grunty i nieu Ŝytki 
    ogółem ha 2 014 1 900 - - - 

 Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 

Gospodarstwa domowe 

 

Na terenie gminy Nowy Korczyn jest bardzo zróżnicowana sytuacja 

gospodarstw domowych. Oprócz gospodarstw jednorodzinnych, jest wiele 

gospodarstw, w których mieszka więcej niż jedna rodzina. Wiele gospodarstw 

(rodzin) utrzymuje się z renty rodzinnej lub zasiłków.  

 

Tabela. Gospodarstwa domowe w gminie Nowy Korczyn (dane ze Spisu Powszechnego w 2002 r.)  

  J. m. 2002 
RODZAJE GOSPODARSTW 
  Gospodarstwa domowe ogółem 
    ogółem gosp.dom. 2 005 
    jednorodzinne ogółem gosp.dom. 1 309 
    jednorodzinne 2 osobowe gosp.dom. 395 
    jednorodzinne 3 osobowe gosp.dom. 319 
    jednorodzinne 4 i więcej osób gosp.dom. 595 
    dwurodzinne gosp.dom. 212 
    trzy i więcej rodzinne gosp.dom. 8 
    nierodzinne ogółem gosp.dom. 476 
    nierodzinne 1 osobowe gosp.dom. 436 
    nierodzinne 2 osobowe gosp.dom. 35 
    nierodzinne 3 osobowe gosp.dom. 5 
  Gospodarstwo domowe bez u Ŝytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia łki 
rolnej) 
    ogółem gosp.dom. 418 
    jednorodzinne ogółem gosp.dom. 222 
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    jednorodzinne 2 osobowe gosp.dom. 117 
    jednorodzinne 3 osobowe gosp.dom. 50 
    jednorodzinne 4 i więcej osób gosp.dom. 55 
    dwurodzinne gosp.dom. 6 
    trzy i więcej rodzinne gosp.dom. 0 
    nierodzinne ogółem gosp.dom. 189 
    nierodzinne 1 osobowe gosp.dom. 181 
    nierodzinne 2 osobowe gosp.dom. 7 
    nierodzinne 3 osobowe gosp.dom. 0 
  Gospodarstwo domowe z u Ŝytkownikiem działki rolnej 
    ogółem gosp.dom. 161 
    jednorodzinne ogółem gosp.dom. 97 
    jednorodzinne 2 osobowe gosp.dom. 51 
    jednorodzinne 3 osobowe gosp.dom. 15 
    jednorodzinne 4 i więcej osób gosp.dom. 31 
    dwurodzinne gosp.dom. 8 
    nierodzinne ogółem gosp.dom. 56 
    nierodzinne 1 osobowe gosp.dom. 51 
    nierodzinne 2 osobowe gosp.dom. 3 
    nierodzinne 3 osobowe gosp.dom. 0 
  Gospodarstwo domowe z u Ŝytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego 
    ogółem gosp.dom. 1 422 
    jednorodzinne ogółem gosp.dom. 989 
    jednorodzinne 2 osobowe gosp.dom. 226 
    jednorodzinne 3 osobowe gosp.dom. 254 
    jednorodzinne 4 i więcej osób gosp.dom. 509 
    dwurodzinne gosp.dom. 198 
    trzy i więcej rodzinne gosp.dom. 7 
    nierodzinne ogółem gosp.dom. 228 
    nierodzinne 1 osobowe gosp.dom. 201 
    nierodzinne 2 osobowe gosp.dom. 25 
    nierodzinne 3 osobowe gosp.dom. 0 
  Gospodarstwo domowe z wła ścicielem zwierz ąt gospodarskich 
    ogółem gosp.dom. 4 
    jednorodzinne ogółem gosp.dom. 0 
    jednorodzinne 2 osobowe gosp.dom. 0 
    nierodzinne ogółem gosp.dom. 3 
    nierodzinne 1 osobowe gosp.dom. 3 
GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA 
  Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna 
    poza rolnictwem w sektorze publicznym 
      ogółem gosp.dom. 157 
      1 gosp.dom. 15 
      2 gosp.dom. 18 
      3 gosp.dom. 29 
      4 i więcej gosp.dom. 95 
    poza rolnictwem w sektorze prywatnym 
      ogółem gosp.dom. 116 
      1 gosp.dom. 21 
      2 gosp.dom. 10 
      3 gosp.dom. 21 
      4 i więcej gosp.dom. 64 
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    w rolnictwie w sektorze prywatnym 
      ogółem gosp.dom. 4 
      1 gosp.dom. 0 
      4 i więcej gosp.dom. 0 
  Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny 
    poza rolnictwem 
      ogółem gosp.dom. 69 
      1 gosp.dom. 8 
      2 gosp.dom. 6 
      3 gosp.dom. 9 
      4 i więcej gosp.dom. 46 
    w swoim gospodarstwie rolnym 
      ogółem gosp.dom. 741 
      1 gosp.dom. 65 
      2 gosp.dom. 92 
      3 gosp.dom. 122 
      4 i więcej gosp.dom. 462 
    w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym 
      ogółem gosp.dom. 0 
      2 gosp.dom. 0 
      4 i więcej gosp.dom. 0 
  Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe 
    emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne 
      ogółem gosp.dom. 236 
      1 gosp.dom. 85 
      2 gosp.dom. 80 
      3 gosp.dom. 48 
      4 i więcej gosp.dom. 23 
    emerytura rolna 
      ogółem gosp.dom. 333 
      1 gosp.dom. 129 
      2 gosp.dom. 131 
      3 gosp.dom. 35 
      4 i więcej gosp.dom. 38 
    renta z tytułu niezdolności do pracy 
      ogółem gosp.dom. 242 
      1 gosp.dom. 60 
      2 gosp.dom. 70 
      3 gosp.dom. 44 
      4 i więcej gosp.dom. 68 
    renta socjalna 
      ogółem gosp.dom. 8 
      1 gosp.dom. 4 
      2 gosp.dom. 3 
      3 gosp.dom. 0 
    renta rodzinna 
      ogółem gosp.dom. 41 
      1 gosp.dom. 15 
      2 gosp.dom. 12 
      3 gosp.dom. 5 
      4 i więcej gosp.dom. 9 
    zasiłek dla bezrobotnych 
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      ogółem gosp.dom. 8 
      1 gosp.dom. 0 
      2 gosp.dom. 0 
      3 gosp.dom. 0 
      4 i więcej gosp.dom. 3 
    zasiłek pomocy społecznej 
      ogółem gosp.dom. 12 
      1 gosp.dom. 7 
      2 gosp.dom. 0 
      3 gosp.dom. 0 
      4 i więcej gosp.dom. 0 
    inne niezarobkowe źródło 
      ogółem gosp.dom. 5 
      1 gosp.dom. 0 
      2 gosp.dom. 0 
      3 gosp.dom. 0 
      4 i więcej gosp.dom. 0 
  Gospodarstwa domowe źródło utrzymania inne dochody 
    dochody z własności 
      ogółem gosp.dom. 5 
      1 gosp.dom. 4 
      2 gosp.dom. 0 
  Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu 
    ogółem gosp.dom. 24 
    1 gosp.dom. 18 
    2 gosp.dom. 0 
    3 gosp.dom. 3 
    4 i więcej gosp.dom. 0 
  Gospodarstwa domowe źródło utrzymania nieustalone 
    ogółem gosp.dom. 0 
    3 gosp.dom. 0 
GOSPODARSTWA DOMOWE W MIESZKANIACH 
  Gospodarstwa domowe wg liczby osób 
    gospodarstwa 
      ogółem 
        ogółem gosp.dom. 2 005 
        1 osoba gosp.dom. 436 
        2 osoby gosp.dom. 430 
        3 osoby gosp.dom. 324 
        4 osoby gosp.dom. 287 
        5 osób i więcej gosp.dom. 528 
      gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu 
        ogółem gosp.dom. 1 688 
        1 osoba gosp.dom. 360 
        2 osoby gosp.dom. 344 
        3 osoby gosp.dom. 273 
        4 osoby gosp.dom. 222 
        5 osób i więcej gosp.dom. 489 
    ludność w gospodarstwach 
      ogółem 
        ogółem osoba 6 524 
        1 osoba osoba 436 
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        2 osoby osoba 860 
        3 osoby osoba 972 
        4 osoby osoba 1 148 
        5 osób i więcej osoba 3 108 
      gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu 
        ogółem osoba 5 646 
        1 osoba osoba 360 
        2 osoby osoba 688 
        3 osoby osoba 819 
        4 osoby osoba 888 
        5 osób i więcej osoba 2 891 
  Gospodarstwa domowe wg typu gospodarstwa i liczby  rodzin w gospodarstwie 
    ogółem 
      ogółem gosp.dom. 2 004 
      jednorodzinne gosp.dom. 1 308 
      dwurodzinne gosp.dom. 212 
      jednoosobowe gosp.dom. 436 
      nierodzinne gosp.dom. 40 
    gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu 
      ogółem gosp.dom. 1 687 
      jednorodzinne gosp.dom. 1 078 
      dwurodzinne gosp.dom. 209 
      jednoosobowe gosp.dom. 360 
      nierodzinne gosp.dom. 34 
  Gospodarstwa domowe wg tytułu zajmowania mieszkan ia przez gospodarstwo 
    ogółem 
      ogółem gosp.dom. 2 004 
      własność gosp.dom. 1 676 
      spółdzielcze prawo do lokalu gosp.dom. 18 
      najem mieszkania gosp.dom. 40 
      pokrewieństwo gosp.dom. 255 
    gospodarstwo mieszkające samodzielnie w mieszkaniu 
      ogółem gosp.dom. 1 687 
      własność gosp.dom. 1 521 
      spółdzielcze prawo do lokalu gosp.dom. 18 
      najem mieszkania gosp.dom. 35 
      pokrewieństwo gosp.dom. 106 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 
 

Rynek pracy – Bezrobocie 
 

Z uwagi na fakt, iż najmniejszą jednostką podziału terytorialnego, dla której 

oblicza się stopę bezrobocia jest powiat, stąd na potrzeby opracowania samodzielnie 

obliczono stopę bezrobocia w gminie Nowy Korczyn i przyjęto, iż jest ona 

porównywalna do stopy bezrobocia  w sołectwie Nowy Korczyn. Oficjalnie stopa 

bezrobocia w powiecie buskim należy do jednych z niższych w województwie 

świętokrzyskim i kształtuje się w okolicach 10 %, zaś stopa bezrobocia w gminie Nowy 



47 | S t r o n a  
 

Korczyn w 2006 roku wynosiła ok.7,9%. Szacuje się jednak, iż realna stopa bezrobocia 

jest dużo wyższa, ze względu na występujące powszechnie zjawisko bezrobocia 

ukrytego. Do tego trzeba doliczyć nowy czynnik, jakim jest kryzys gospodarczy, który 

może zmienić trend jako był odnotowywany do 2008 r. spadku bezrobocia. W 2010 r. 

dane za 2009 r. najprawdopodobniej mogą być już bardziej pesymistyczne.  
 

Tabela. Rynek pracy i bezrobocie w gminie Nowy Korczyn w latach 2004 – 2008 (31 XII): 

  J. m. 2005 2006 2007 2008 
PRACUJĄCY W GŁÓWNYM MIEJSCU PRACY 
  Pracuj ący wg płci 
    ogółem osoba 347 393 333 b.d. 
    męŜczyźni osoba 166 196 138 b.d. 
    kobiety osoba 181 197 195 b.d. 
BEZROBOCIE 
  Bezrobotni zarejestrowani wg płci 
    ogółem osoba 304 297 241 225 
    męŜczyźni osoba 155 153 129 110 
    kobiety osoba 149 144 112 115 
  Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludn ości w wieku 
produkcyjnym 
    ogółem % 8,2 8,0 6,5 6,0 
    męŜczyźni % 7,8 7,7 6,5 5,5 
    kobiety % 8,8 8,4 6,5 6,7 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 

 

Mieszkalnictwo 

Mieszkania na terenie gminy Nowy Korczyn, są w zdecydowanej większości 

własnością prywatną. Są to w przeważającej większości prywatne domki 

jednorodzinne. Gmina posiada bardzo niewielką liczbę mieszkań komunalnych. 

Tabela. Zasoby mieszkaniowe w gminie Nowy Korczyn w latach 2004 – 2008 (31 XII): 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
ZASOBY MIESZKANIOWE 
  Zasoby mieszkaniowe wg form własno ści 
    ogółem 
      mieszkania miesz. 2 080 2 085 2 087 2 091 0 
      izby izba 8 263 8 293 8 306 8 327 0 

      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 
173 
856 

174 
425 

174 
749 

175 
125 0 

    zasoby gmin (komunalne) 
      mieszkania miesz. 17 17 17 37 - 
      izby izba 66 66 66 144 - 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 864 864 864 1 805 - 
    zasoby spółdzielni mieszkaniowych 
      mieszkania miesz. 18 18 18 18 - 
      izby izba 72 72 72 72 - 
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      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 1 045 1 045 1 045 1 045 - 
    zasoby zakładów pracy 
      mieszkania miesz. 6 6 6 0 - 
      izby izba 27 27 27 0 - 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 382 382 382 0 - 
    zasoby osób fizycznych 
      mieszkania miesz. 2 033 2 038 2 040 2 036 - 
      izby izba 8 061 8 091 8 104 8 111 - 

      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 
170 
986 

171 
555 

171 
879 

172 
275 - 

    zasoby pozostałych podmiotów 
      mieszkania miesz. 6 6 6 0 - 
      izby izba 37 37 37 0 - 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 579 579 579 0 - 
  Zasoby mieszkaniowe wg lokalizacji 
    ogółem 
      mieszkania miesz. 2 080 2 085 2 087 2 091 0 
      izby izba 8 263 8 293 8 306 8 327 0 

      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 
173 
856 

174 
425 

174 
749 

175 
125 0 

    na wsi 
      mieszkania miesz. 2 080 2 085 2 087 2 091 0 
      izby izba 8 263 8 293 8 306 8 327 0 

      powierzchnia uŜytkowa mieszkań m2 
173 
856 

174 
425 

174 
749 

175 
125 0 

  Mieszkania wyposa Ŝone w instalacje techniczno-sanitarne 
    ogółem 
      wodociąg miesz. 1 740 1 745 1 747 1 751 0 
      ustęp spłukiwany miesz. 1 246 1 251 1 253 1 257 0 
      łazienka miesz. 1 345 1 350 1 352 1 356 0 
      centralne ogrzewanie miesz. 1 134 1 139 1 141 1 145 0 
      gaz sieciowy miesz. 628 628 628 713 0 
    na wsi 
      wodociąg miesz. 1 740 1 745 1 747 1 751 0 
      ustęp spłukiwany miesz. 1 246 1 251 1 253 1 257 0 
      łazienka miesz. 1 345 1 350 1 352 1 356 0 
      centralne ogrzewanie miesz. 1 134 1 139 1 141 1 145 0 
      gaz sieciowy miesz. 628 628 628 713 0 
  Mieszkania wyposa Ŝone w instalacje - w % ogółu mieszka ń 
    w miastach 
      wodociąg % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
      łazienka % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
      centralne ogrzewanie % 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
    na wsi 
      wodociąg % 83,7 83,7 83,7 83,7 0 
      łazienka % 64,7 64,7 64,8 64,8 0 
      centralne ogrzewanie % 54,5 54,6 54,7 54,8 0 
  Przeci ętna powierzchnia u Ŝytkowa mieszkania 
    1 mieszkania m2 83,6 83,7 83,7 83,8 0 
    na 1 osobę m2 27,0 27,2 27,5 27,5 0 
REMONTY I MODERNIZACJE KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKAN IOWYCH 
  Remonty kapitalne i roboty remontowe mieszka ń 
    roboty remontowe - wymiana stolarki budowlanej 
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      mieszkania miesz. - 1 - 1 - 
      mieszkania, których remont bezpośrednio 
dotyczył miesz. - 1 - 1 - 
DODATKI MIESZKANIOWE 
  Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowyc h 
    ogółem 
      ogółem (liczba) szt 56 36 28 22 12 
      kwota zł 6 274 4 558 4 228 3 000 2 194 
    w zasobie gminnym 
      ogółem (liczba) szt 0 0 16 0 0 
      kwota zł 0 0 2 096 0 0 
    w zasobie spółdzielczym 
      ogółem (liczba) szt 12 5 12 11 0 
      kwota zł 1 635 958 2 132 1 460 0 
    w zasobie wspólnot mieszkaniowych 
      ogółem (liczba) szt 0 0 0 11 0 
      kwota zł 0 0 0 1 540 0 
    w zasobie prywatnym 
      ogółem (liczba) szt 22 15 0 0 0 
      kwota zł 1 741 1 445 0 0 0 
    w zasobie innym 
      ogółem (liczba) szt 22 16 0 0 12 
      kwota zł 2 898 2 155 0 0 2 194 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 

 

 

Identyfikacja problemów 

W wyniku analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy: 

• Średni poziom aktywizacji gospodarczej, w której dominuje lokalny handel 

• Stosunkowo odczuwalne bezrobocie, którego poziom może się zwiększyć w 

wyniku obecnego kryzysu ekonomicznego 

• Wcale nie wykorzystywany potencjał turystyczny miejscowości 

• Brak działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego (w 

tym brak gospodarstw agroturystycznych) 

• Na dzień dzisiejszy niezbyt wysoki napływ kapitału z zewnątrz 

• Zbyt mały poziom inwestycji tworzących nowe miejsca pracy 

• Niski poziom zasobów mieszkaniowych (zwłaszcza mieszkań komunalnych) 
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3. Sfera społeczna:  
 

a) struktura demograficzna 
 

Gmina Nowy Korczyn na dzień 31.XII.2008 roku liczyła 6 466 mieszkańców 

(dane Urzędu Gminy), w tym sama miejscowość Nowy Korczyn liczyła w tym czasie 

1041 mieszkańców. W skali gminy liczba ludności systematycznie spada, gdy samej 

miejscowości nieznacznie wzrasta. Ujemny jest także przyrost naturalny w skali 

gminy, jest efektem mniejszego przyrostu naturalnego oraz emigracji z tych terenów 

(położonych peryferyjnie, daleko od dużych centrów gospodarczych).  

 
Tabela. Liczba ludności sołectwa i gminy Nowy Korczyn w latach 2001-2006  

Lata Sołectwo NK 
Liczba ludności zamieszka 

Ludność gminy NK 

Ogółem  W tym kobiety mężczyźni Ogółem W tym 
kobiety 

W tym 
mężczyźni 

2001 1035 bd bd 6635 3416 3219 

2002 1033 bd bd 6581 3392 3189 

2003 1048 bd bd 6508 3349 3159 

2004 1041 bd bd 6460 3325 3135 

2005 1030 bd bd 6402 3297 3105 

2006 1053 bd bd 6360 3267 3093 
       

Źródło: Roczniki Statystyczne województwa świętokrzyskiego; dane z Urzędu Gminy Nowy Korczyn; za Plan Rozwoju Lokalnego 
Miejscowości Nowy Korczyn, BUK Izabela Mroczek, 2008 

 
Tabela. Demografia w gminie Nowy Korczyn w latach 2004 – 2008 wg Ewidencji Ludności 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY 
  Ludno ść wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci 
    ogółem 
      stałe miejsce zameldowania 
        stan na 30 VI 
          ogółem osoba 6 481 6 437 6 381 6 354 6 313 
          męŜczyźni osoba 3 154 3 127 3 093 3 086 3 066 
          kobiety osoba 3 327 3 310 3 288 3 268 3 247 
        stan na 31 XII 
          ogółem osoba 6 460 6 402 6 360 6 348 6 299 
          męŜczyźni osoba 3 135 3 105 3 093 3 084 3 060 
          kobiety osoba 3 325 3 297 3 267 3 264 3 239 
      faktyczne miejsce zamieszkania 
        stan na 30 VI 
          ogółem osoba 6 451 6 427 6 381 6 358 6 327 
          męŜczyźni osoba 3 158 3 130 3 104 3 106 3 092 
          kobiety osoba 3 293 3 297 3 277 3 252 3 235 
        stan na 31 XII 
          ogółem osoba 6 450 6 402 6 364 6 362 6 305 
          męŜczyźni osoba 3 138 3 116 3 113 3 110 3 075 
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          kobiety osoba 3 312 3 286 3 251 3 252 3 230 
    na wsi 
      stałe miejsce zameldowania 
        stan na 30 VI 
          ogółem osoba 6 481 6 437 6 381 6 354 6 313 
          męŜczyźni osoba 3 154 3 127 3 093 3 086 3 066 
          kobiety osoba 3 327 3 310 3 288 3 268 3 247 
        stan na 31 XII 
          ogółem osoba 6 460 6 402 6 360 6 348 6 299 
          męŜczyźni osoba 3 135 3 105 3 093 3 084 3 060 
          kobiety osoba 3 325 3 297 3 267 3 264 3 239 
      faktyczne miejsce zamieszkania 
        stan na 30 VI 
          ogółem osoba 6 451 6 427 6 381 6 358 6 327 
          męŜczyźni osoba 3 158 3 130 3 104 3 106 3 092 
          kobiety osoba 3 293 3 297 3 277 3 252 3 235 
        stan na 31 XII 
          ogółem osoba 6 450 6 402 6 364 6 362 6 305 
          męŜczyźni osoba 3 138 3 116 3 113 3 110 3 075 
          kobiety osoba 3 312 3 286 3 251 3 252 3 230 
  Ruch naturalny wg płci 
    Urodzenia Ŝywe 
      ogółem osoba 44 44 43 62 60 
      męŜczyźni osoba 21 30 21 37 31 
      kobiety osoba 23 14 22 25 29 
    Zgony ogółem 
      ogółem osoba 95 84 91 88 87 
      męŜczyźni osoba 43 44 41 45 45 
      kobiety osoba 52 40 50 43 42 
    Zgony niemowląt 
      ogółem osoba 0 0 0 0 1 
      męŜczyźni osoba 0 0 0 0 1 
    Przyrost naturalny 
      ogółem osoba -51 -40 -48 -26 -27 
      męŜczyźni osoba -22 -14 -20 -8 -14 
      kobiety osoba -29 -26 -28 -18 -13 
  Ludno ść wg pojedynczych roczników wieku i płci 
    ogółem 
      0 osoba 43 44 44 62 58 
      1 osoba 56 44 43 46 60 
      2 osoba 55 54 45 45 46 
      3 osoba 48 56 57 42 46 
      4 osoba 49 47 56 57 42 
      5 osoba 69 52 47 56 53 
      6 osoba 65 69 52 45 54 
      7 osoba 65 62 68 53 43 
      8 osoba 76 63 64 69 51 
      9 osoba 69 75 64 68 66 
      10 osoba 83 70 75 63 64 
      11 osoba 102 84 68 75 63 
      12 osoba 107 102 85 68 74 
      13 osoba 103 107 105 86 66 
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      14 osoba 87 105 105 106 84 
      15 osoba 84 87 107 112 104 
      16 osoba 81 72 75 98 96 
      17 osoba 93 73 76 77 98 
      18 osoba 86 83 71 72 73 
      19 osoba 99 92 81 74 77 
      20 osoba - - 90 82 74 
      21 osoba - - 109 94 83 
    męŜczyźni 
      0 osoba 20 30 22 38 30 
      1 osoba 28 20 29 23 37 
      2 osoba 24 27 22 29 23 
      3 osoba 26 24 30 19 29 
      4 osoba 25 26 23 30 19 
      5 osoba 32 27 26 25 28 
      6 osoba 36 33 27 22 24 
      7 osoba 42 34 34 28 21 
      8 osoba 48 40 35 36 26 
      9 osoba 39 49 42 38 33 
      10 osoba 40 38 49 42 35 
      11 osoba 47 40 38 49 43 
      12 osoba 52 47 42 39 48 
      13 osoba 53 53 49 42 39 
      14 osoba 49 56 52 49 39 
      15 osoba 42 49 57 55 47 
      16 osoba 47 35 46 53 45 
      17 osoba 48 42 37 44 54 
      18 osoba 45 42 42 35 40 
      19 osoba 48 46 40 42 38 
      20 osoba - - 45 41 41 
      21 osoba - - 55 48 42 
    kobiety 
      0 osoba 23 14 22 24 28 
      1 osoba 28 24 14 23 23 
      2 osoba 31 27 23 16 23 
      3 osoba 22 32 27 23 17 
      4 osoba 24 21 33 27 23 
      5 osoba 37 25 21 31 25 
      6 osoba 29 36 25 23 30 
      7 osoba 23 28 34 25 22 
      8 osoba 28 23 29 33 25 
      9 osoba 30 26 22 30 33 
      10 osoba 43 32 26 21 29 
      11 osoba 55 44 30 26 20 
      12 osoba 55 55 43 29 26 
      13 osoba 50 54 56 44 27 
      14 osoba 38 49 53 57 45 
      15 osoba 42 38 50 57 57 
      16 osoba 34 37 29 45 51 
      17 osoba 45 31 39 33 44 
      18 osoba 41 41 29 37 33 
      19 osoba 51 46 41 32 39 
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      20 osoba - - 45 41 33 
      21 osoba - - 54 46 41 
  Ludno ść wg grup wieku i płci 
    ogółem 
      ogółem osoba 6 450 6 402 6 364 6 362 6 305 
      męŜczyźni osoba 3 138 3 116 3 113 3 110 3 075 
      kobiety osoba 3 312 3 286 3 251 3 252 3 230 
    0-4 
      ogółem osoba 251 245 245 252 252 
      męŜczyźni osoba 123 127 126 139 138 
      kobiety osoba 128 118 119 113 114 
    5-9 
      ogółem osoba 344 321 295 291 267 
      męŜczyźni osoba 197 183 164 149 132 
      kobiety osoba 147 138 131 142 135 
    10-14 
      ogółem osoba 482 468 438 398 351 
      męŜczyźni osoba 241 234 230 221 204 
      kobiety osoba 241 234 208 177 147 
    15-19 
      ogółem osoba 443 407 410 433 448 
      męŜczyźni osoba 230 214 222 229 224 
      kobiety osoba 213 193 188 204 224 
    20-24 
      ogółem osoba 505 519 543 539 487 
      męŜczyźni osoba 244 244 263 266 238 
      kobiety osoba 261 275 280 273 249 
    25-29 
      ogółem osoba 414 407 414 440 473 
      męŜczyźni osoba 204 198 203 207 231 
      kobiety osoba 210 209 211 233 242 
    30-34 
      ogółem osoba 378 391 382 364 375 
      męŜczyźni osoba 193 202 188 179 188 
      kobiety osoba 185 189 194 185 187 
    35-39 
      ogółem osoba 351 360 379 384 390 
      męŜczyźni osoba 191 189 205 201 196 
      kobiety osoba 160 171 174 183 194 
    40-44 
      ogółem osoba 384 357 350 343 346 
      męŜczyźni osoba 216 205 189 186 185 
      kobiety osoba 168 152 161 157 161 
    45-49 
      ogółem osoba 486 481 466 445 410 
      męŜczyźni osoba 267 262 259 242 221 
      kobiety osoba 219 219 207 203 189 
    50-54 
      ogółem osoba 457 479 450 459 482 
      męŜczyźni osoba 248 266 242 242 262 
      kobiety osoba 209 213 208 217 220 
    55-59 
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      ogółem osoba 361 399 451 447 439 
      męŜczyźni osoba 189 212 238 245 236 
      kobiety osoba 172 187 213 202 203 
    60-64 
      ogółem osoba 267 260 266 315 346 
      męŜczyźni osoba 128 124 130 154 177 
      kobiety osoba 139 136 136 161 169 
    65-69 
      ogółem osoba 301 289 268 263 260 
      męŜczyźni osoba 120 114 113 114 114 
      kobiety osoba 181 175 155 149 146 
    70 i więcej 
      ogółem osoba 1 026 1 019 1 007 989 979 
      męŜczyźni osoba 347 342 341 336 329 
      kobiety osoba 679 677 666 653 650 
    70-74 
      ogółem osoba - - 292 284 276 
      męŜczyźni osoba - - 108 108 108 
      kobiety osoba - - 184 176 168 
    75-79 
      ogółem osoba - - 318 296 285 
      męŜczyźni osoba - - 123 113 104 
      kobiety osoba - - 195 183 181 
    80-84 
      ogółem osoba - - 235 234 249 
      męŜczyźni osoba - - 59 62 70 
      kobiety osoba - - 176 172 179 
    85 i więcej 
      ogółem osoba - - 162 175 169 
      męŜczyźni osoba - - 51 53 47 
      kobiety osoba - - 111 122 122 
  Ludno ść w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produk cyjnym i poprodukcyjnym wg płci 
    ogółem 
      ogółem osoba 6 450 6 402 6 364 6 362 6 305 
      męŜczyźni osoba 3 138 3 116 3 113 3 110 3 075 
      kobiety osoba 3 312 3 286 3 251 3 252 3 230 
    w wieku przedprodukcyjnym 
      ogółem osoba 1 335 1 266 1 236 1 228 1 168 
      męŜczyźni osoba 698 670 660 661 620 
      kobiety osoba 637 596 576 567 548 
    w wieku produkcyjnym 
      ogółem osoba 3 649 3 692 3 717 3 721 3 729 
      męŜczyźni osoba 1 973 1 990 1 999 1 999 2 012 
      kobiety osoba 1 676 1 702 1 718 1 722 1 717 
    w wieku poprodukcyjnym 
      ogółem osoba 1 466 1 444 1 411 1 413 1 408 
      męŜczyźni osoba 467 456 454 450 443 
      kobiety osoba 999 988 957 963 965 
  Ludno ść w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej), produk cyjnym i poprodukcyjnym wg płci 
    ogółem 
      ogółem osoba 6 450 6 402 6 364 6 362 6 305 
      męŜczyźni osoba 3 138 3 116 3 113 3 110 3 075 
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      kobiety osoba 3 312 3 286 3 251 3 252 3 230 
    w wieku przedprodukcyjnym - poniŜej 15 lat 
      ogółem osoba 1 077 1 034 978 941 870 
      męŜczyźni osoba 561 544 520 509 474 
      kobiety osoba 516 490 458 432 396 
    w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata męŜczyźni 
      ogółem osoba 3 907 3 924 3 975 4 008 4 027 
      męŜczyźni osoba 2 110 2 116 2 139 2 151 2 158 
      kobiety osoba 1 797 1 808 1 836 1 857 1 869 
    w wieku poprodukcyjnym 
      ogółem osoba 1 466 1 444 1 411 1 413 1 408 
      męŜczyźni osoba 467 456 454 450 443 
      kobiety osoba 999 988 957 963 965 
  MałŜeństwa 
    ogółem para 29 35 44 44 46 
  Wskaźnik obci ąŜenia demograficznego 
    ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym osoba 76,8 73,4 71,2 71,0 69,1 
    ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku przedprodukcyjnym osoba 109,8 114,1 114,2 115,1 120,5 
    ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym osoba 40,2 39,1 38,0 38,0 37,8 
  Udział ludno ści wg ekonomicznych grup wieku w % ludno ści ogółem 
    w wieku przedprodukcyjnym % 20,7 19,8 19,4 19,3 18,5 
    w wieku produkcyjnym % 56,6 57,7 58,4 58,5 59,1 
    w wieku poprodukcyjnym % 22,7 22,6 22,2 22,2 22,3 
  Wskaźniki modułu gminnego 
    ludność na 1 km2 osoba 55 55 55 55 54 
    kobiety na 100 męŜczyzn osoba 106 105 104 105 105 
    małŜeństwa na 1000 ludności para 4,5 5,4 6,9 6,9 7,3 
    urodzenia Ŝywe na 1000 ludności osoba 6,8 6,8 6,7 9,8 9,5 
    zgony na 1000 ludności osoba 14,7 13,0 14,3 13,8 13,8 
    przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -7,9 -6,2 -7,5 -4,1 -4,3 
MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE 
  Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów 
    zameldowania w ruchu wewnętrznym 
      ogółem osoba 71 49 68 72 43 
      męŜczyźni osoba 28 14 32 27 21 
      kobiety osoba 43 35 36 45 22 
    zameldowania z zagranicy 
      ogółem osoba 0 1 0 1 0 
      męŜczyźni osoba 0 1 0 1 0 
    wymeldowania w ruchu wewnętrznym 
      ogółem osoba 68 68 62 59 65 
      męŜczyźni osoba 30 31 24 29 31 
      kobiety osoba 38 37 38 30 34 
    saldo migracji wewnętrznych 
      ogółem osoba 3 -19 6 13 -22 
      męŜczyźni osoba -2 -17 8 -2 -10 
      kobiety osoba 5 -2 -2 15 -12 
    saldo migracji zagranicznych 
      ogółem osoba 0 1 0 1 0 
      męŜczyźni osoba 0 1 0 1 0 
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  Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku  
    zameldowania ogółem osoba 71 50 68 73 43 
    zameldowania z miast osoba 50 24 40 36 22 
    zameldowania ze wsi osoba 21 25 28 36 21 
    zameldowania z zagranicy osoba 0 1 0 1 0 
    wymeldowania ogółem osoba 68 68 62 59 65 
    wymeldowania do miast osoba 37 31 36 24 29 
    wymeldowania na wieś osoba 31 37 26 35 36 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, ww.stat.gov.pl 
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b) struktura społeczna 

 
Organizacje pozarządowe i społeczne w gminie Nowy Korczyn 

Między innymi na terenie Nowego Korczyna i Gminy Nowy Korczyn funkcjonuje 

stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie G5” (obejmująca 

swym zasięgiem gminy:  Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica i Wiślica), 

którego gmina Nowy Korczyn jest członkiem.  Lokalna Grupa Działania 

Stowarzyszenie G5 powstała w maju 2007 roku jako partnerstwo trójsektorowe 

podmiotów sektora publicznego, społecznego i gospodarczego gmin położony jest na 

południu województwa świętokrzyskiego, w części jednej z krain regionu – Ponidzia, 

na Ponidziu Królewskim. Zarówno geograficznie – region Południowego Ponidzia 

stanowiący obszar Lokalnej Grupy Działania „G5”, jak i historycznie – tzw. Ponidzie 

Królewskie (pozostające najdłużej jako domena królewska) jest to obszar spójny, 

mocno z sobą powiązany, o podobnych i wspólnych cechach. Wspólnota historyczna i 

kulturowa oraz geograficzna, ale przede wszystkim podobieństwo sytuacji 

gospodarczo-społecznej i wspólne cele połączyły pięć gmin w jedną Lokalną Grupę 

Działania „G5”. Dzięki temu pięć gmin prowadzi teraz wiele wspólnych i spójnych 

programów, inicjatyw i działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju obszaru. 

Wśród głównych celów powstania LGD wymienić należy podejmowanie inicjatyw 

mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych; upowszechnianie i 

wymianę informacji o różnorodnych inicjatywach; wspieranie przedsięwzięć z 

obszaru edukacji, kultury, sportu, demokracji lokalnej i integracji europejskiej.  Z 

uwagi na duże możliwości rozwoju turystyki na naszym obszarze G5 postanowiło 

przeprowadzić rozbudowaną akcję promocyjną, na którą pozyskało środki z RPO WŚ 

– projekt pn „U źródeł pełnej mocy – kampania promocji turystycznej gmin 

Południowego Ponidzia: Nowego Korczyna, Pacanowa, Solca Zdroju, Stopnicy i 

Wiślicy”.    

Poza tym na obszarze gminy Nowy Korczyn działają również: 

• Orkiestra Dęta Strażacka im. Jana III Sobieskiego i Stowarzyszenie Orkiestry 

Dętej  im. Jana III Sobieskiego 

• Koło Gospodyń Wiejskich  

• Ochotnicza Straż Pożarna   

• Zespół Śpiewaczy Korczynianki 

• Kapela ludowa „Korczynianie” 
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Kultura i sztuka 

Podstawową funkcję obiektów kultury na obszarze wsi i gminy spełniają:  

·  Gminna Świetlica w Nowym Korczynie – kieruje życiem kulturalnym gminy – 

inicjuje  i współorganizuje imprezy okolicznościowe i zajęcia świetlicowe, przy 

współpracy ze szkołami z terenu gminy oraz z Domem Dziecka w Winiarach.  

·  Gminna Biblioteka w Nowym Korczynie licząca według stanu na 2005 rok  12 017 

woluminów (tj. ponad 1800 woluminów na tysiąc osób i 15 woluminów na jedną 

osobę). 

·  wypożyczalnia książek przy Szkole Podstawowej.  

 

Tabela: Biblioteki i instytucje kultury w gminie Nowy Korczyn w latach 2004-2008 
  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 

BIBLIOTEKI 
  Placówki biblioteczne 
    biblioteki i filie ob. 1 1 1 1 1 
    pracownicy bibliotek osoba 1 1 1 1 1 
    księgozbiór wol. 11 796 12 094 12 017 11 550 11 672 
    czytelnicy w ciągu roku osoba 440 437 437 436 438 
    wypoŜyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 6 513 6 696 6 840 6 773 6 874 
  Placówki biblioteczne wg organu prowadz ącego 
    ogółem 
      biblioteki i filie ob. 1 1 1 1 1 
      pracownicy bibliotek osoba 1 1 1 1 1 
      księgozbiór wol. 11 796 12 094 12 017 11 550 11 672 
      czytelnicy w ciągu roku osoba 440 437 437 436 438 
      wypoŜyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 6 513 6 696 6 840 6 773 6 874 
    prowadzone przez gminę 
      biblioteki i filie ob. 1 1 1 1 1 
      pracownicy bibliotek osoba 1 1 1 1 1 
      księgozbiór wol. 11 796 12 094 12 017 11 550 11 672 
      czytelnicy w ciągu roku osoba 440 437 437 436 438 
      wypoŜyczenia księgozbioru na zewnątrz wol. 6 513 6 696 6 840 6 773 6 874 
  Biblioteki - wska źniki 
    ludność na 1 placówkę biblioteczną osoba 6 450 6 402 6 364 6 362 6 305 
    księgozbiór bibliotek na 1000 ludności wol. 1 828,8 1 889,1 1 888,3 1 815,5 1 851,2 
    czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 
ludności osoba 68 68 68 69 69 
    wypoŜyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w 
woluminach wol. 14,8 15,3 15,7 15,5 15,7 
KULTURA  
  Domy i o środki kultury, kluby i świetlice 
    instytucje ob. - 1 - 1 - 
    imprezy szt - 9 - 3 - 
    uczestnicy imprez osoba - 1 630 - 3 185 - 
    zespoły artystyczne szt - 2 - 3 - 
    członkowie zespołów artystycznych osoba - 20 - 22 - 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
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Warto podkreślić istnienie w Nowym Korczynie istnienie zespołów folklorystycznych: 

• Orkiestra Dęta Strażacka im. Jana III Sobieskiego 

• Zespół Śpiewaczy Korczynianki 

• Kapela ludowa „Korczynianie” 

 
 
Oświata i wychowanie 
 

Na terenie Nowego Korczyna funkcjonują następujące instytucje oświatowe:  

• Samorządowe Przedszkole,  

• Publiczna Szkoła Podstawowa,  

• Samorządowe Gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej, 

W porównaniu do pozostałych placówek oświatowych na terenie gminy Nowy 

Korczyn, wieś stanowi centrum edukacji młodego pokolenia gdyż w placówkach na jej 

terenie uczy się obecnie niemal 500 dzieci i młodzieży.  

Tabela: Wychowanie przedszkolne w gminie Nowy Korczyn w latach 2004-2008 
* 0 – oznacza brak danych 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 

PRZEDSZKOLA 
  Przedszkola 

    przedszkola bez specjalnych 

      ogółem 

        ogółem ob. 1 0 0 0 0 

        podporządkowane samorządowi gminnemu ob. 1 0 0 0 0 

      oddziały 

        ogółem oddział 2,00 0 0 0 0 

        podporządkowane samorządowi gminnemu oddział 2,00 0 0 0 0 

      miejsca 

        ogółem miejsce 45 0 0 0 0 

        podporządkowane samorządowi gminnemu miejsce 45 0 0 0 0 

      dzieci 

        ogółem osoba 45 0 0 0 0 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 45 0 0 0 0 

      dzieci do lat 6 włącznie 

        ogółem osoba 45 0 0 0 0 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 45 0 0 0 0 

      dzieci 6-letnie 

        ogółem osoba 28 0 0 0 0 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 28 0 0 0 0 

      dzieci od 3 do 6 lat 

        ogółem osoba 45 0 0 0 0 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 45 0 0 0 0 

  Dzieci wg roku urodzenia 

    ogółem 

      ogółem osoba 45 0 0 0 0 
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      3 osoba 3 0 0 0 0 

      4 osoba 4 0 0 0 0 

      5 osoba 14 0 0 0 0 

      6 osoba 60 0 0 0 0 

    chłopcy 

      ogółem osoba 7 0 0 0 0 

      3 osoba 1 0 0 0 0 

      4 osoba 2 0 0 0 0 

      5 osoba 5 0 0 0 0 

      6 osoba 35 0 0 0 0 

    dziewczęta 

      ogółem osoba 38 0 0 0 0 

      3 osoba 2 0 0 0 0 

      4 osoba 2 0 0 0 0 

      5 osoba 9 0 0 0 0 

      6 osoba 25 0 0 0 0 

  Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

    ogółem ob. 4 3 3 4 4 

    oddziały (klasy, grupy) oddział 4,00 3,00 3,00 4,00 5,00 

    dzieci osoba 36 31 33 46 54 

    dzieci do lat 6 włącznie osoba 36 31 33 46 53 

    dzieci 6-letnie osoba 32 30 28 45 49 

    dzieci od 3 do 6 lat osoba 36 31 33 46 53 

  Dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wg płci 

    ogółem 

      ogółem osoba - 31 33 46 54 

      chłopcy osoba - 16 20 25 26 

      dziewczęta osoba - 15 13 21 28 

    dzieci do lat 6 włącznie 

      ogółem osoba - 31 33 46 53 

      chłopcy osoba - 16 20 25 25 

      dziewczęta osoba - 15 13 21 28 

    dzieci 6-letnie 

      ogółem osoba - 30 28 45 49 

      chłopcy osoba - 15 18 25 23 

      dziewczęta osoba - 15 10 20 26 

    dzieci od 3 do 6 lat 

      ogółem osoba - 31 33 46 53 

      chłopcy osoba - 16 20 25 25 

      dziewczęta osoba - 15 13 21 28 

PUNKTY PRZEDSZKOLNE 
  Punkty przedszkolne 

    punkty przedszkolne bez specjalnych 

      ogółem 

        ogółem ob. - - - - 1 

        podporządkowane samorządowi gminnemu ob. - - - - 1 

      oddziały 

        ogółem oddział - - - - 1 

        podporządkowane samorządowi gminnemu oddział - - - - 1 

      miejsca 

        ogółem miejsce - - - - 25 

        podporządkowane samorządowi gminnemu miejsce - - - - 25 
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      dzieci 

        ogółem osoba - - - - 21 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba - - - - 21 

      dzieci do lat 6 włącznie 

        ogółem osoba - - - - 21 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba - - - - 21 

      dzieci od 3 do 6 lat 

        ogółem osoba - - - - 21 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba - - - - 21 

  Dzieci wg roku urodzenia 

    ogółem 

      ogółem osoba - - - - 21 

      4 osoba - - - - 7 

      5 osoba - - - - 14 

    chłopcy 

      ogółem osoba - - - - 10 

      4 osoba - - - - 5 

      5 osoba - - - - 5 

    dziewczęta 

      ogółem osoba - - - - 11 

      4 osoba - - - - 2 

      5 osoba - - - - 9 
  Dzieci wg płci 

    punkty przedszkolne bez specjalnych 

      ogółem 

        ogółem 

          ogółem osoba - - - - 21 

          chłopcy osoba - - - - 10 

          dziewczęta osoba - - - - 11 

        dzieci do lat 6 włącznie 

          ogółem osoba - - - - 21 

          chłopcy osoba - - - - 10 

          dziewczęta osoba - - - - 11 

        dzieci od 3 do 6 lat 

          ogółem osoba - - - - 21 

          chłopcy osoba - - - - 10 

          dziewczęta osoba - - - - 11 

      podporządkowane samorządowi gminnemu 

        ogółem 

          ogółem osoba - - - - 21 

          chłopcy osoba - - - - 10 

          dziewczęta osoba - - - - 11 

        dzieci do lat 6 włącznie 

          ogółem osoba - - - - 21 

          chłopcy osoba - - - - 10 

          dziewczęta osoba - - - - 11 

        dzieci od 3 do 6 lat 

          ogółem osoba - - - - 21 

          chłopcy osoba - - - - 10 

          dziewczęta osoba - - - - 11 
Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 
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Tabela. Placówki oświatowe (2007) 

Szkoła  Liczba uczniów Pracownicy 

pedagogiczni  

Pracownicy  

administracji  

Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi 

w Nowym Korczynie 

286 31 5 

Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie 211 30 7 

Źródło: dane z UG Nowy Korczyn, październik 2007; za Plan Rozwoju Lokalnego Miejscowości Nowy Korczyn, BUK Izabela 
Mroczek, 2008 

Tabela: Szkolnictwo w gminie Nowy Korczyn w latach 2006-2008 

  J. m. 2006 2007 2008 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 
  Szkoły podstawowe dla dzieci, młodzie Ŝy i dorosłych wg gestora 

    szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych 

      ogółem 

        ogółem ob. 4 4 4 

        podporządkowane samorządowi gminnemu ob. 4 4 4 

      pomieszczenia szkolne 

        ogółem pom. 43 47 46 

        podporządkowane samorządowi gminnemu pom. 43 47 46 

      oddziały w szkołach 

        ogółem oddział 30,00 30,00 27,00 

        podporządkowane samorządowi gminnemu oddział 30,00 30,00 27,00 

      uczniowie 

        ogółem osoba 420 388 357 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 420 388 357 

      absolwenci 

        ogółem osoba 104 87 68 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 104 87 68 
  Uczniowie i absolwenci wg płci 

    szkoły podstawowe 

      uczniowie 

        ogółem osoba 420 388 357 

        męŜczyźni osoba 237 222 201 

        kobiety osoba 183 166 156 

      absolwenci 

        ogółem osoba 104 87 68 

        męŜczyźni osoba 51 43 31 

        kobiety osoba 53 44 37 

    szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych 

      uczniowie 

        ogółem osoba 420 388 357 

        męŜczyźni osoba 237 222 201 

        kobiety osoba 183 166 156 

      absolwenci 

        ogółem osoba 104 87 68 

        męŜczyźni osoba 51 43 31 

        kobiety osoba 53 44 37 

  Uczniowie i absolwenci wg gestora 

    szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych 

      uczniowie 
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        ogółem 

          ogółem osoba 420 388 357 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 420 388 357 

        męŜczyźni 

          ogółem osoba 237 222 201 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 237 222 201 

        kobiety 

          ogółem osoba 183 166 156 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 183 166 156 

      absolwenci 

        ogółem 

          ogółem osoba 104 87 68 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 104 87 68 

        męŜczyźni 

          ogółem osoba 51 43 31 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 51 43 31 

        kobiety 

          ogółem osoba 53 44 37 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 53 44 37 
SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE 
  Gimnazja dla dzieci, młodzie Ŝy i dorosłych 

    gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych 

      ogółem 

        ogółem ob. 1 1 1 

        podporządkowane samorządowi gminnemu ob. 1 1 1 

      pomieszczenia szkolne 

        ogółem pom. 12 24 24 

        podporządkowane samorządowi gminnemu pom. 12 24 24 

      oddziały w szkołach 

        ogółem oddział 11 11 11 

        podporządkowane samorządowi gminnemu oddział 11 11 11 

      uczniowie 

        ogółem osoba 295 284 243 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 295 284 243 

      absolwenci 

        ogółem osoba 91 95 98 

        podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 91 95 98 
  Uczniowie i absolwenci wg płci 

    gimnazja 

      uczniowie 

        ogółem osoba 295 284 243 

        męŜczyźni osoba 153 141 122 

        kobiety osoba 142 143 121 

      absolwenci 

        ogółem osoba 91 95 98 

        męŜczyźni osoba 48 54 50 

        kobiety osoba 43 41 48 

    gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych 

      uczniowie 

        ogółem osoba 295 284 243 

        męŜczyźni osoba 153 141 122 

        kobiety osoba 142 143 121 
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      absolwenci 

        ogółem osoba 91 95 98 

        męŜczyźni osoba 48 54 50 

        kobiety osoba 43 41 48 

  Uczniowie i absolwenci wg płci i gestora 

    gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych 

      uczniowie 

        ogółem 

          ogółem osoba 295 284 243 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 295 284 243 

        męŜczyźni 

          ogółem osoba 153 141 122 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 153 141 122 

        kobiety 

          ogółem osoba 142 143 121 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 142 143 121 

      absolwenci 

        ogółem 

          ogółem osoba 91 95 98 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 91 95 98 

        męŜczyźni 

          ogółem osoba 48 54 50 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 48 54 50 

        kobiety 

          ogółem osoba 43 41 48 

          podporządkowane samorządowi gminnemu osoba 43 41 48 

SKOLARYZACJA 
  Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawow e i gimnazjalne) 

    współczynnik skolaryzacji brutto 

      szkoły podstawowe % 99,06 97,98 98,89 

      gimnazja % 93,06 93,42 95,67 

    współczynnik skolaryzacji netto 

      szkoły podstawowe % 98,11 95,45 98,61 

      gimnazja % 91,80 91,78 92,91 
KOMPUTERYZACJA 
  Komputery w szkole 

    komputery w szkole 

      ogółem szt 70 91 91 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt 53 63 62 

      gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt 17 28 29 

    pracownie komputerowe 

      ogółem izba 6 5 6 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych izba 5 4 5 

      gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych izba 1 1 1 

    komputery podłączone do Internetu 

      ogółem szt 64 82 84 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt 47 54 55 

      gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt 17 28 29 

    komputery przeznaczone do uŜytku uczniów 

      ogółem szt - 80 83 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt - 53 56 

      gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt - 27 27 
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    komputery podłączone do Internetu przeznaczone do uŜytku uczniów 

      ogółem szt - 73 77 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt - 46 50 

      gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt - 27 27 

    komputery z dostępem szerokopasmowym przeznaczone do uŜytku uczniów 

      ogółem szt - 14 14 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych szt - 14 14 
  Szkoły podstawowe i gimnazjalne wg poziomu kształc enia 

    udział szkół wyposaŜonych w komputery 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych % 75,00 75,00 75,00 

      gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych % 100,00 100,00 100,00 

    uczniowie przypadający na 1 komputer 

      szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych osoba 10,00 8,43 7,14 

      gimnazja dla dzieci i młodzieŜy bez specjalnych osoba 18,44 10,52 9,00 
Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

 

Na obszarze gminy nie istnieje żadnego typu szkoła średnia. Młodzież gminy Nowy 

Korczyn korzysta z usług liceum ogólnokształcącego i innych szkół średnich głównie 

w Busku-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej. 

 

Opieka zdrowotna i opieka społeczna 

 Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy Nowy Korczyn zabezpiecza 

Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Nowym Korczynie i apteka prywatna w Nowym 

Korczynie. W zakresie lecznictwa specjalistycznego i zamkniętego mieszkańców 

gminy obsługuje szpital i przychodnia specjalistyczna w Busku Zdroju oraz szpitale i 

liczne przychodnie zdrowia w Krakowie i w Kielcach.  Istniejące placówki służby 

zdrowia działające na obszarze gminy i poza jej granicami w pełni zabezpieczają 

potrzeby w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców gminy. 

Nowy Korczyn leży w pobliżu znanych w Polsce, a nawet Europie, miejscowości 

 uzdrowiskowych Busko-Zdrój i Solec Zdrój. 

Tabela: Opieka zdrowotna w gminie Nowy Korczyn w latach 2006-2008 

  J. m. 2004 2005 2006 2007 2008 
PLACÓWKI AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
  Zakłady opieki zdrowotnej 
    ogółem ob. 3 2 2 2 2 
    publiczne ob. 2 2 2 2 2 
    niepubliczne ob. 1 0 0 0 0 
    praktyki lekarskie na wsi osoba 1 3 4 3 0 
  Placówki podległe samorz ądowi terytorialnemu 
    przychodnie, ośrodki zdrowia, 
poradnie ob. 2 2 2 2 2 
  Podstawowa opieka zdrowotna 
    porady ogółem 
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      ogółem jed. 27 581 27 290 28 357 28 566 31 848 
      podległa samorządowi 
terytorialnemu jed. 25 923 27 290 28 357 28 566 31 848 
    porady lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 
      ogółem jed. 21 794 27 290 - - - 
      podległa samorządowi 
terytorialnemu jed. 21 794 27 290 - - - 
    porady w poradniach stomatologicznych 
      ogółem jed. 1 658 - - - - 
APTEKI I PUNKTY APTECZNE 
  Apteki 
    ogółem 
      apteki ob. 1 1 2 2 2 
      mgr farmacji osoba 2 2 3 2 2 
  Punkty apteczne 
    punkty apteczne ob. 1 1 1 1 1 
  Apteki - wska źniki 
    ludność na aptekę ogólnodostępną osoba 6 450 6 402 3 182 3 181 3 153 

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl 

Zadania z zakresu opieki i pomocy społecznej są realizowane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie, z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 20. 

Terenem działania Ośrodka jest teren w granicach administracyjnych gminy, który 

podzielony jest na regiony opiekuńcze. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym 

Korczynie realizuje  zadania  

-udzielanie schronienia, oraz zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 

tego pozbawionym, 

- przyznawanie i wypłacanie  zasiłków okresowych, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, 

- przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych   w 

wyniku zdarzenia losowego, 

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

- dożywianie dzieci,  

- sprawienie pogrzebu , w tym osobom  bezdomnym, 

- kierowanie do domu pomocy społecznej, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

- opłacanie składek  na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych  w miejscu zamieszkania u osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 
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Pomocy  społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności 

w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki  opiekuńczo- 

wychowawcze, trudności  w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

 

 

 

Identyfikacja problemów 

W wyniku analiz stanu obecnego zidentyfikowano następujące problemy: 

• Ujemny przyrost naturalny w skali gminy 

• Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

• Nie najwyższa aktywność społeczna  
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IV. Analiza SWOT.  

Jednym z ważnych narzędzi umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie 

posiadanych informacji jest analiza SWOT. Umożliwia ona systematyzowanie danych 

dotyczących projektu i podpowiada kierunki rozwiązań. Jej przeprowadzenie jest 

niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji. 

 

• Wysoki stan czystości środowiska naturalnego 

• Piękne położenie (wśród lasów, pośród ciszy) 

• Położenie na szlaku turystycznym 

• Przynależność do Lokalnej Grupy Działania G5 

• Uzbrojenie terenu miejscowości we wszystkie media 

 

• Ujemny przyrost naturalny w skali gminy 

• Duża liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

• Nie najwyższa aktywność społeczna  

• Średni poziom aktywizacji gospodarczej, w której dominuje lokalny handel 

• Stosunkowo odczuwalne bezrobocie, którego poziom może się zwiększyć w 

wyniku obecnego kryzysu ekonomicznego 

• Wcale nie wykorzystywany potencjał turystyczny miejscowości 

• Brak działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego (w 

tym brak gospodarstw agroturystycznych) 

• Na dzień dzisiejszy niezbyt wysoki napływ kapitału z zewnątrz 

• Zbyt mały poziom inwestycji tworzących nowe miejsca pracy 

• Niski poziom zasobów mieszkaniowych (zwłaszcza mieszkań komunalnych) 

• Zaniedbane tereny wzdłuż rzeki Nidy (zupełnie nie wykorzystany potencjał 

turystyczno-gospodarczy i rekreacyjny tego terenu) 

• Zły stan nawierzchni dróg oraz chodników 

MOCN E  S T R ON YMOCN E  S T R ON YMOCN E  S T R ON YMOCN E  S T R ON Y     

S Ł A B ES Ł A B ES Ł A B ES Ł A B E     S T R ON YS T R ONYS T R ONYS T R ONY     
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• Brak systemu identyfikacji turystycznej zasobów dziedzictwa materialnego, 

historycznego i kulturalnego Nowego Korczyna; w tym niewystarczające 

odpowiednie oznakowanie obiektów zabytkowych i atrakcji turystycznych 

• Napowierzchniowa sieć energetyczna zupełnie niszcząca krajobraz 

miejscowości, która powinna stawiając na turystykę dbać o swoją stylistykę 

• Brak spójności stylistycznej miejscowości, niejednorodna kolorystyka 

zabudowy, brak charakterystycznego detalu i małej architektury 

• Zły, a czasem nawet bardzo zły, stan utrzymania obiektów zabytkowych we 

własności prywatnej (m.in. grożący zawalenie narożny budynek kwatery Józefa 

Piłsudskiego) 

• Grążąca zawaleniem historyczna i cenna architektonicznie synagoga przy ul. 

Zamkowej 

• Brak śladów (jakiekolwiek oznakowania, zaznaczenia miejsca w przestrzeni) po 

najbardziej cennym historycznie, a kiedyś także architektonicznie, obiekcie 

Nowego Korczyna – zamku królewskim 

• Po przez nieodpowiedzialną politykę własnościową, odcięcie od dostępnego 

dojścia (drogi) przez prywatne posesje, symbolu miejscowości – źródełka św. 

Kingi z XIX-wieczna figurą 

• Brak terenów rekreacyjnych (nie licząc stadionu sportowego); w tym brak 

placu zabaw dla dzieci 

• Brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, w tym szczególnie wygodnego 

parkingu dla autokarów 

• Bardzo zaniedbana, z bardzo nieestetyczną zabudową blaszanych pawilonów, 

płyta Rynku 

• Przystanek autobusowy bez zaplecza sanitarnego (toalet), które mogło by 

służyć także ogółowi mieszkańców i turystów 

 

• Możliwość skorzystania ze środków unijnych (dofinansowania) na inwestycje w 

miejscowości 

S Z AN S E  ( M OS Z AN S E  ( M OS Z AN S E  ( M OS Z AN S E  ( M O ś L I W O Ś C I )  
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• Wykorzystanie rozwoju turystycznej branży w gospodarce (przy znaczącym 

potencjale turystycznym Nowego Korczyna) 

• Wykorzystanie rosnącego popytu w Polsce jak i Europie na usługi agroturystyczne 

• Wykorzystanie rodzącego się w Europie i powoli przenoszącego się do Polski 

trendu mieszkania w małych miasteczkach i miejscowościach 

• Członkowstwo Nowego Korczyna w LGD „Stowarzyszenie G5” i realizowane za 

pośrednictwem LGD projekty finansowane ze środków unijnych oraz innych 

• Ujemny przyrost naturalny i wynikający z tego niski wskaźnik ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (w dłuższej perspektywie oznacza to osłabienie społecznego 

potencjału gospodarki oraz wzrost obciążenia demograficznego)  

• Emigracja ludzi młodych do większych ośrodków, także w poszukiwaniu pracy 

• Obecnie trwający kryzys ekonomiczny 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z AG ROZ AG ROZ AG ROZ AG RO ś E N I A  
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V. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju 
przestrzenno – społeczno - gospodarczego miejscowości i regionu.  
 
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Nowy Korczyn na lata 2009-

2020 nawiązuje do następujących krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych 

dokumentów strategicznych: 

• Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 cel: 

Wyrównanie szans rozwojowych województw (str. 25); 

• Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) priorytety: Poprawa stanu 

infrastruktury technicznej i społecznej (str. 41-43), Rozwój obszarów wiejskich 

(str. 69) oraz Priorytet 6 Rozwój regionalny i podniesienie spójności 

terytorialnej: Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych; po 

przez: wspieranie szeroko rozumianej infrastruktury turystycznej czy zasobów 

kultury (str. 78), wspieranie sieci osadniczej i miejskiej, wzmacnianie procesu 

odbudowy gospodarczego potencjału małych miast i miasteczek, opartego na 

endogenicznych walorach tych ośrodków (str. 79); 

• Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (Narodowe Strategiczne 

Ramy Odniesienia), Cele horyzontalne: NSS (NSRO): Budowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 

wzrostu konkurencyjności Polski (str. 54-55), Wyrównanie szans rozwojowych 

i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich (str. 73-74); 

 

• Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. 

Cel 5 – rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej (str. 98); 

• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, Działanie 6.2., którego celem 

jest rewitalizacja małych miast oraz centrów gmin. 

Cel rewitalizacji  jest spójny z Celami Osi nr 6 RPO WŚ 2007-2013:  

• Rozwój infrastruktury, poprawiający warunki dla zwiększania inwestycji 

na obszarach podlegających restrukturyzacji oraz w zdegradowanych 

miastach i dzielnicach miast, terenach poprzemysłowych i powojskowych,  
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A także z innymi celami szczegółowymi RPO WŚ 2007-2013, np.:  

• Tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu i turystyki jako 

elementów tożsamości regionalnej i form aktywności społeczno-zawodowej 

ludności,  

• Poprawa dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego, turystycznych i 

sportowych oraz zmniejszenie różnic w tym zakresie pomiędzy regionem 

świętokrzyskim a innymi regionami.  

Projekt jest zbieżny z Celem Generalnym RPO WŚ jakim jest: Poprawa 

warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe miejsca 

pracy regionalnej gospodarki.  

• Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego z 2002 r.: Cel 3 - Tworzenie warunków do poprawy 

jakości życia i zaspokajania potrzeb społecznych — podnoszenie standardu 

cywilizacyjnego (str. 82); Cel 5 - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i 

udostępnienie ich społeczeństwu — wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 

dla integracji i promocji regionu 

• Strategii rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata 

2006-2014 Cel operacyjny: Kształtowanie proekologicznej infrastruktury w 

kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej (str. 318) 

 

• Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

„Stowarzyszenie G5” z 2008 r., Cele ogólne: 1. Rozwój turystyki bazującej 

na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu  

Południowego Ponidzia; 2. Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru 

LGD w oparciu o produkty lokalne i rzemiosło; 3. Zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego obszaru LGD (str.54); w ramach Celu ogólnego 1, cele 

szczegółowe: 1.1. rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 

sportowej, 1.2. poprawa stanu technicznego zabytków i obiektów dziedzictwa 

kulturowego regionu, 1.3. aktywna promocja walorów turystyczno-

kulturowych regionu (str. 58). We wskaźnikach celów szczegółowych założono: 

Wzrost liczby produktów turystycznych oferowanych na terenie LGD, Poprawa 

stanu technicznego obiektów zabytkowych, Poprawa estetyki przestrzeni 

publicznej (str.63) 
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• Planu Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn, z 2008 r., Cel ogólny: 

Zwiększenie atrakcyjności przestrzennej, gospodarczej, społecznej obszaru 

Nowego Korczyna poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, 

wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego, a także działania służące 

wzmocnieniu zasobów ludzkich wsi (str.52); Cele strategiczne: - poprawa 

jakości przestrzeni publicznych i miejsc pamięci (str.52) 

 

 

• Strategii rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, Cel operacyjny 

I.1 - Kreowanie i rozwój konkurencyjnych produktów Turystycznych (str. 43); 

Cel operacyjny I.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej (str. 48); Cel 

operacyjny I.3 – Integracja produktów i oferty turystycznej regionów (str. 51); 

Cel operacyjny I.4 – Rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w 

dziedzinie turystyki (str. 53); Cel operacyjny I.5 - Rozwój wiodących typów 

turystyki (str. 55) 
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VI. Korelacja z innymi programami i projektami  

Niniejszy program rewitalizacji, dla swojej skuteczności działania, musi być 

skorelowany z innymi programami i projektami uzupełniającymi jego działanie. 

Ponieważ w tym przypadku program rewitalizacyjny zakłada rozwój funkcji 

turystycznej w oparciu o miejscowe dziedzictwo kulturowe, historyczne i 

przyrodnicze, niezbędnym jest odpowiednia promocja walorów turystycznych oferty 

turystycznej (wzmocnionej także dzięki niniejszego programowi rewitalizacji) w 

Polsce i Europie. 

Od 2009 r. w tym celu Nowy Korczyn jako członek LGD G5 oraz partner 

projektu realizuje w ramach Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie G5” kampanię 

promocyjną gmin Ponidzia Królewskiego (Południowego) pt. „U źródeł pełnej mocy”, 

autorstwa Adama Dąbka (projekt 2008, początek projektu w 2009 r.), 

współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego.   

Celem głównym tej kampanii promocyjnej jest wdrażanie skutecznego marketingu 

wpływającego na zwiększenie turystyki przyjazdowej (krajowej i zagranicznej) do 

mikroregionu Ponidzia Królewskiego ( Południowego ) (obszaru G5), położonego w 

województwie świętokrzyskim. Służyć temu mają cele bezpośrednie:  

- Wzmocnienie istniejących oraz stworzenie nowych (skorelowanych z sobą w ramach 

komplementarnej oferty turystycznej) produktów turystycznych Południowego 

Ponidzia 

- Stworzenie komplementarnej zintegrowanej różnorodnej oferty turystycznej dla 

turystów 

- Wykreowanie marki ww. oferty turystycznej mikroregionu Ponidzia Królewskiego 

(Południowego), jako części województwa świętokrzyskiego (a pośrednio produktów 

turystycznych składających się na tą ofertę) 

- Wzmocnienie marki województwa świętokrzyskiego oraz produktu turystycznego 

województwa świętokrzyskiego jako „miejsc mocy” 

- Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowo – historycznego dla rozwoju 

turystyki 

- Wypromowanie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w objętej projektem części 

regionu świętokrzyskiego  

- Zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze pięciu gmin Południowego Ponidzia 

- Rozwój objętych projektem obszarów  na bazie gospodarki turystycznej. 
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Jednocześnie warto podkreślić, ze zamysłem autora oraz realizujących projekt 

gmin i stowarzyszenia jest wywołanie u odbiorców jednoznacznego i silnego 

skojarzenia produktu z województwem, m. in. Poprzez nawiązanie do strategii i hasła 

promocyjnego całego regionu „Świętokrzyskie miejsca mocy”.  

By osiągnąć konieczne cele, w programie promocyjnym „U źródeł pełnej mocy” jest 

tworzona oferta (zintegrowanego produktu) atrakcyjnej dla całej rodziny (grupa 

docelowa) – tak aby każdy z członków rodziny znalazł coś dla siebie oraz by każdy 

znalazł różnorodne atrakcje (uzdrowiska, czysta przyroda, piękne krajobrazy, 

niepowtarzalne rezerwaty przyrody, kontemplacja religijna, wielka historia, 

wspaniałe zabytki oraz zabawa) – czyli sposób na PEŁNY WYPOCZYNEK 

..wypoczynek „PEŁNEJ MOCY”. Projekt zakłada także kierując się do sektorowych 

grup docelowych odwiedzających dane miejscowości (kuracjusze w Solcu-Zdroju, 

dzieci w Pacanowie, miłośnicy historii w Wiślicy, Nowym Korczynie, Stopnicy itd.) 

zachęcić je do odwiedzenia pozostałych elementów zintegrowanej oferty 

mikroregionu (krainy).  

Nowy Korczyn wspólnie z gminami LGD G5 – Ponidzia Królewskiego, dzięki 

temu projektowi wydaje materiały promocyjne, wystawia się na targach krajowych i 

zagranicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Samym Nowym Korczynie z projektu jest finansowane powstanie punktu IT na 

Rynku oraz ustawienie tablicy z mapą turystyczna miejscowości i krainy Ponidzia 

Królewskiego.  

Także dzięki temu projektowi i związanemu z nim dofinansowaniu, najważniejsza 

impreza promocyjna miejscowości – Kingonalia – nabrała charakteru 

ponadregionalnego.  
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VII. Wskazania dotyczące charakterystyki i spójności stylistycznej 
rewitalizowanego obszaru 
 

Jedną z koronnych zasad programu rewitalizacyjnego Nowego Korczyna jest 

nadanie mu charakterystycznej, odwołującej się do bogatego dziedzictwa kulturowego 

i historycznego, atrakcyjnej dla turystów i przede wszystkim spójnej stylistyki. 

Dotyczy to zarówno nawierzchni, małej architektury jak i kolorystyki zabudowy. 

Pewne elementy będą realizowane w ramach inwestycji realizowanych przez gminne, 

inne będą w zakresie inwestycji prywatnych, które trzeba odpowiednio motywować i 

stymulować (m.in. poprzez odpowiednie zachęty podatkowe), w zamian za 

dostosowanie do spójnej całościowej stylistyki miejscowości. 

Ze względu na fakt, że głównym potencjałem Nowego Korczyna jest bogactwo 

historyczne i kulturowe, także stylistyka miejscowości musi do tego potencjału 

nawiązywać, a nawet go wzmacniać.  
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Podstawowym elementem kolorystyki charakterystycznej dla Nowego 

Korczyna jest czerwień cegły oraz dachówek, uzupełnia ją biel oraz jasny odcień 

szarości (kamień) elewacji budynków (głównie kamieniczek). Ta stylistyka ma swoje 

uzasadnienie historyczne oraz plastyczne. I dlatego też, ze względu na podkreślenie 

dziedzictwa historycznego oraz spójności stylistycznej „zabytkowego miasteczka”, tą 

stylistykę należy w starej części Nowego Korczyna zachowywać oraz upowszechniać. 

Szczególnie zalecane jest jednolite pokrycie dachów zabudowy w obrębie 

historycznego zespołu ubranistyczno-architektonicznego. Obiekty tutaj powinny 

wszystkie mieć dachy z pokryciem dachówkowym w różnych odcieniach czerwieni. 

Elewacje wskazuje się aby były z elewacją ceglaną, kamienną, natomiast tynki w 

kolorystyce nawiązującej do cegły oraz białe.  

Nie ma jednoznacznej charakterystyki co do kolorystyki i stylistyki stolarki 

okiennej w elewacjach kamieniczek starej części miejscowości. Jednym z tropów 

(jednakże nie potwierdzonym historycznie) jest w tej kwestii zielona stolarka jednej z 

kamienic o białej elewacji. Być może właśnie zielona stolarka – komponująca się 

dobrze zarówno z w.w. elewacją ceglana jak i białą, mogła by stać charakterystycznym 

elementem nowokorczyńskiej stylistyki. Jednakże w tej kwestii należy jeszcze 

przeprowadzić dokładniejsze badania historyczne.  

Całość stylistyki zabudowy powinna być powiązana ze stylistyką małej 

architektury, którą ma opracować zespół architektów przygotowujący 

architektoniczną kompozycje rewitalizacji Nowego Korczyna. 

Pełny efekt rewitalizacyjny wymagać będzie nie tylko renowacji i stylizacji płyt 

placów i ulic, małej architektury, ale także dopasowanej do całości stylistyki wnętrz 

przestrzeni urbanistycznej miejscowości – czyli właśnie kolory elewacji, dachów itd. 

Ta druga część jednak niezależny tylko od władz miejscowości (choć w tym względzie 

pomóc może opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego), ale także od 

świadomości i zaangażowania mieszkańców, właścicieli obiektów położonych w 

rewitalizowanym terenie. Dlatego należy ich uświadamiać, zachęcać i motywować 

(np. poprzez specjalne ulgi) do wpisania się w działania rewitalizacyjne, tak aby 

osiągnąć jak najbardziej pełny efekt, a za jego pośrednictwem przyczynić się do 

ożywienia m.in. turystycznego Nowego Korczyna, a także poprawienie komfortu życia 

w nim jego mieszkańców.  
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VIII. Założenia programu rewitalizacji.  
 

Wyznaczając terytorialny zasięg obszaru planowanego do rewitalizacji starano się 

objąć: 

 teren historycznej zabudowy, zaniedbany, nie pozwalający obecnie w pełni 

wykorzystać swój potencjał w sektorze turystycznym 

 teren położony nad brzegami rzeki Nidy, obecnie w 100% zdeprecjonowany, 

zaniedbany (zapuszczony), całkowicie nie wykorzystujący swojego potencjału 

 teren nieekonomicznie wykorzystywanej przestrzeni o dużym potencjale 

turystycznym, rekreacyjnym, a pośrednio gospodarczym, 

 tereny o niedostatecznym wyposażeniu w sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej 

 

Wskazane obszary spełniają następujące kryteria rewitalizacyjne: 

• Niewystarczająca do potencjału terenu aktywność ekonomiczna 

zamieszkującej go ludności. 

• Zgodność z kierunkami rozwoju przestrzennego, społecznego i gospodarczego 

gminy i województwa. 

• Dziedzictwo historyczne oraz potencjał krajobrazowo-przyrodniczy 

• Możliwości wsparcia sektora turystycznego. 

 

Celem głównym programu rewitalizacji Nowego Korczyna jest zrewitalizowanie 

dwóch podstawowych obszarów (części) miejscowości A) historycznej, zabytkowej, B) 

rekreacyjnej, przyrodniczej nad rzeka Nidą.  

 

W perspektywie dzięki rewitalizacji ulegnie poprawie sytuacja całej miejscowości         

i gminy w różnych aspektach i dziedzinach, m.in. poprzez zwiększenie udziału 

turystyki w lokalnej gospodarce (a za tym m.in. stworzenie w perspektywie nowych 

miejsc pracy), a przede wszystkim przez polepszenie jakości życia w miejscowości. 

Działania rewitalizacyjne jednocześnie będą przeciwdziałać negatywnym zjawiskom 

takim jak niski poziom działalności gospodarczej, bezrobocie, wykluczenie społeczne. 

 

Założeniem fundamentalnym programu rewitalizacyjnego jest kompleksowość i 

spójność wszystkich działań, aby powstał w wyniku nich czytelny i skuteczny w swym 
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celu strategicznym efekt. Ma być nim atrakcyjne turystycznie miasteczko, o wielkiej 

historii i wspaniale wyeksponowanych zabytkach, o niepowtarzalnej 

charakterystycznej i spójnej stylistyce nadającej wspaniałego klimatu i urody 

zachęcającej turystów z całego kraju; miasteczko malowniczo położone nad rzeką 

Nidą i niedaleko Wisły, wykorzystujące ciągi szlaków turystyki wodnej obu rzek.  

 

 

Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) 
 
Lokalny Program Rewitalizacji miejscowości Nowy Korczyn na lata 2009-2020 

przewiduje działania w terenie podzielonym na dwie strefy rewitalizacyjne: 
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Strefa A) Centrum historyczne 

To obszar obejmujący zabytkowy (średniowieczny) układ urbanistyczny z zabudową 

od XV do XX w., o bardzo bogatym dziedzictwie historycznym. Teren ten z jednej 

strony (od zachodu) ograniczony jest drogą krajową, a z drugiej (od wschodu) 

terenami zielonymi wzdłuż rzeki Nidy, stanowiące strefę B. 

 

Strefa B) Strefa rekreacyjna wzdłuż rzeki Nidy 

To tereny zielone wzdłuż rzeki Nidy oraz położonego przy wale nad Nidą stadionu 

sportowego.  

 

Oba obszary (obie strefy) sąsiadują z sobą, oddziaływają na siebie i razem tworzą 

spójny i uzupełniający się organizm. Strefa A to centrum usług, handlu, administracji 

miejscowości i gminy oraz zespół historycznych atrakcji turystycznych. Strefa B to 

tereny idealne na obszar o funkcji rekreacyjnej i sportowej. Położenie nad rzeką Nidą, 

która staje się coraz ważniejszym ciągiem turystycznym (spływy kajakowe, 

turystyczne szlaki wodne), powoduje że przywrócenie funkcji temu obszarowi w 

Nowym Korczynie, zatrzyma i przyciągnie turystów, którzy zwiedzać będą obiekty w 

starej części miejscowości (strefa A), tu będą jeść w lokalach gastronomicznych. Tak 

więc strefa B będzie mieć duży wpływ na ożywienie także strefy A. 

 

Obie strefy ze sobą mają połączyć – stworzone z myślą o funkcji turystycznej 

„miasteczka” – deptaki (z ograniczonym ruchem samochodowym): ulica Zamkowa 

oraz ulica Rzeźnicza.  

Ulica Zamkowa w przyszłości ma zostać przedłużona po przez budowę pieszo-

rowerowego Mostu Zamkowego (w miejscu historycznego mostu prowadzącego na 

zamek królewski) i połączona na drugim brzegu Nidy z drogą prowadzącą do Wisły. 

Ma to być ważny ciąg turystyczny, związany z uruchamianym szlakiem statków 

turystycznych z Warszawy przez Kazimierz D.n.W. do Krakowa, do którego w ten 

sposób chce się włączyć także Nowy Korczyn.  

 

W ten sposób powstanie spójny organizm rekreacyjno-turystyczny, który może stać 

się w przyszłości „drugim (małym) Sandomierzem” regionu świętokrzyskiego. 
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Podokresy programowania: 2009-2013 i lata następne. 
Podział na projekty i zadania inwestycyjne.  
 

Program rewitalizacyjny Nowego Korczyna, ze względu na możliwości 

finansowe (kwestia pokrycia wkładu własnego przy staraniu się o dofinansowanie 

inwestycji), został podzielony na następujące zasadnicze etapy, w których 

przewidziano zadania inwestycyjne obligatoryjne i fakultatywne:  

etap I – 2009-2013 – zadania obligatoryjne (m.in. w ramach Działania 6.2. 

RPOWŚ 2007-2013)  

Wśród tych działań zakłada się „przywrócenie” rzeki Nidy Nowemu Korczynowi. 

Obecnie zupełnie zarośnięty i zaniedbany teren należy oczyścić, uporządkować, potem 

wykonać odpowiednie zejścia z ulic prowadzących ze starówki: Tarnowska, 

Krakowska i Zamkowa. Następnie na tym terenie mają powstać ciągi spacerowe i 

rowerowe, z alejkami, ławkami, oświetleniem. Z myślą o turystach ma powstać 

przystań kajakowa, jako punkt na wodnym szlaku turystycznym na Nidzie. 

Planowane jest także na pewnym odcinku brzegu powstanie kąpieliska rzecznego z 

plażą. Zwieńczeniem strefy B będzie infrastruktura sportowa wokół stadionu 

sportowego. Tutaj (ze względu na położenie za wałem przeciwpowodziowym) należy 

także postawić sanitariaty obsługujące tereny rekreacyjne nad Nidą. Uzupełnieniem 

będzie powstanie, tak bardzo potrzebnego w miejscowości (obecnie takiego nie ma), 

placu zabaw dla dzieci. 

Starówka nowokorczyńska w tym etapie doczeka się remontu ulic pomiędzy Rynkiem 

a terenami nadnidziańskimi. Wszystkie ulice (finansowane z różnych środków) 

otrzymają nową stylizowaną nawierzchnie jezdni oraz chodniki, ustawiona zostanie 

wszędzie spójna stylistycznie mała architektura, w tym oświetlenie i oznakowanie 

turystyczne. Ma być także wykonany bardzo ważny dla nowej funkcji miejscowości 

parking dla turystów, w tym dla autokarów. Będzie położony przy skrzyżowaniu 

głównych dróg – trasy krajowej oraz drogi wojewódzkiej (dojazd z Krakowa, Kielc, 

Sandomierza), tuż przy wjeździe na nowokorczyńską starówkę. Dzięki temu położeniu 

parking będzie widoczny od razu przy wjeździe, wygodny do wjazdu (bezpieczny 

wjazd na parking planowany jest z ulicy Buskiej), będzie zatrzymywał ruch 

samochodów przyjezdnych (w tym autokarów) na obrzeżu zabytkowego obszaru.  
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etap II  – 2013-2020 – zadania fakultatywne 

W drugim etapie planowana jest m.in. rewitalizacja płyty Rynku (strefa A). Są tutaj 

konieczne prace z infrastrukturą techniczną pod powierzchnią placu, potem 

powstanie nowej estetycznej płyty Rynku i na końcu wykończenie całości poprzez 

spójną stylistycznie z całością Nowego Korczyna małą architekturą.  

W tym etapie planowana jest także budowa w.w. Mostu Zamkowego oraz 

dokończenie ciągów spacerowych wzdłuż Nidy od ulicy Tarnowskiej do trasy krajowej 

(strefa B).  
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Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji.  
 

Do Programu wybrano zadania, zgodnie z opinią społeczności (znanej m.in. 

dzięki konsultacjom społecznym) oraz opinią władz samorządowych, najbardziej 

potrzebne do kompleksowej rewitalizacji wytyczonego w LPR obszaru.  

 

Celem jakim kierowano się przy doborze zadań było uzyskanie kompleksowego 

efektu na danym przeznaczonym do rewitalizacji obszarze, tak aby uzyskana funkcja 

jak najsprawniej mogła się przyczynić do rozwoju Nowego Korczyna. 

Unikano inwestycji przypadkowych nie służących kompleksowemu i całościowemu 

celowi, jakim jest uczynienie Nowego Korczyna spójną miejscowością, stanowiącą 

docelowo znaczący ośrodek turystyczny, o rozwijającej się gospodarce, małym 

bezrobociu i o jak najwyższym poziomie komfortu życia. 

 

Brano także pod uwagę komplementarność z innymi działaniami władz i 

społeczności.  

 

Przy wyborze kolejności projektów (operacji) rewitalizacji społecznych operator 

Programu będzie się opierał na następujących kryteriach: 

1. Gotowość dokumentacyjna 

2. Uregulowane sprawy własności nieruchomości 

3. Aprobata społeczna 

4. Zgodność z kryteriami finansowania ze źródeł UE inwestycji w zakresie 

mieszkalnictwa (określonymi w następnej części) 

5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE, zwłaszcza polityka równych szans i 

ochrony środowiska. 
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Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.  
 

Aby rzetelnie ocenić wpływ danej inwestycji na zmianę wybranego zestawu 

wskaźników należy porównać stan sprzed inwestycji ze stanem po inwestycji.  

Ukazane w poniższych tabelach wskaźniki dla LPR miejscowości Nowy Korczyn są 

przedstawione w ujęciu narastającym. 

 

KLUCZOWE WSKAŹNIKI PRODUKTU 
Jednostka 

miary 
2009 2010 2011 2014 2020 

Liczba zrewitalizowanych obszarów * szt 0 0 2 2 2 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha 0 0 350 350 500 

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) szt. 0 1 1 1 1 

 

* Obszar zrewitalizowany stanowi dana strefa/podstrefa rewitalizacyjna (A i B) 
 
 

UZUPEŁNIAJĄCE WSKAŹNIKI  PRODUKTU 
Jednostka 

miary 2009 2010 2011 2014 2020 

Liczba wybudowanych lokalnych punktów informacji kulturalnej i 
turystycznej  szt 

0 1 1 1 1 

Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych 
rewitalizacją km 0 0 0,35 0,35 1,2 

 

KLUCZOWE WSKAŹNIKI REZULTATU  
Jednostka 

miary 
2010 2011 2014 2020 

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych 
miejsc pracy (EPC) 

szt 1 1 1 1 

 
 

Źródło danych i częstotliwości pomiaru 

Urząd Gminy Nowy Korczyn / po kaŜdym etapie inwestycyjnym  
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IX. Planowane działania w latach 2009-2013 i w latach następnych na 
obszarze rewitalizowanym.  
 
Harmonogram działań  
 
Inwestycja Program, 

Działanie 
Termin 
realizacji 

Instytucje i 
podmioty 

uczestniczące we 
wdrażaniu 

Okres ukończenia 
inwestycji 

Rezultaty 

2009-2013 (obligatoryjnie) 

Rewitalizacja centrum Nowego 
Korczyna 
- Etap I 

RPO WŚ 
Działanie 6.2. 

2009-2013 

Gmina  
Nowy Korczyn 

2013 

Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej miejscowości 
(w spójnej, całościowej 
stylistyce) oraz zwiększenie 
komfortu życia 
mieszkańców. Przywrócenie 
do użytkowania (funkcji) 
obecnie zdegradowanych 
obszarów (m.in. 
nadrzecznych) 

Zadanie 1. Modernizacja ciągów spacerowych i drogowych, 

budowa parkingów oraz poprawa stylistyki poprzez małą 

architekturę starej części centrum (Strefa rewitalizacyjna A) 

 

Powstanie atrakcyjnej 
estetycznie oraz 
funkcjonalnej dla obsługi 
ruchu turystycznego, w 
oparciu o wyeksponowane 
dziedzictwo kulturowe i 
historyczny. Powstanie 
miejsc parkingowych dla 
turystów oraz 
mieszkańców; wygodnych 
ulic, w tym bezpiecznych 
deptaków. Powstanie placu 
zabaw dla dzieci.  

Podzadanie 1.1. UL. RZEŹNICZA I PLAC FESTYNOWY 
CHODNIKI I NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  
ORAZ STYLOWE OŚWIETLENIE 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
LIKWIDACJA SIECI NAPOWIETRZYCH 
SIEĆ ENERGETYCZNA - KABLOWA /NOWA/ 
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODBUDOWA FI250 
SIEĆ WODOCIĄGOWA - FI100 AZBEST DO WYMIANY 
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 
NAWIERZCHNIA PLACU FESTYNOWEGO Z KOSTKI 
BET. 8cm Z PODBUDOWĄ 
NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BET. 8cm Z 
PODBUDOWĄ 
REWALORYZACJA MUSZLI KONCETOWEJ 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.2. UL. TARNOWSKA 
OŚWIETLENIE  
I MAŁA ARCHITEKTURA 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODBUDOWA FI250 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.3. UL. ZAMKOWA   



87 | S t r o n a  
 

OŚWIETLENIE  
I MAŁA ARCHITEKTURA 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
CHODNIKI Z KOSTKI 
NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BET. 8cm Z 
PODBUDOWĄ 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.4. UL. KRAKOWSKA 
MAŁA ARCHITEKTURA,  
STYLOWE OŚWIETLENIE 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.5. STYLOWE CIAGI SPACEROWE NA STARÓWCE 
/ULICE: PIUŁSUDSKIEGO, FARNA../ 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.6. TABLICE I ZNAKI INFORMACJI HISTORYCZNEJ  
I TURYSTYCZNEJ 
ROZSTAWIONE W STREFIE A 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
TABLICA INFORMAC. 
OZNAKOWANIE SZLAKÓW SPACEROWYCH 

  

Podzadanie 1.7. BUDOWA PARKINGU DLA AUTOKARÓW 
TURYSTYCZNYCH I PASANTÓW INDYWIDUALNYCH 
/KOŁO FARY/ 

  

Elementy składowe podzadania: 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
CHODNIK DO RYNKU I PLACYK PRZED BRAMĄ FARY 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI WYSOKIEJ NA 
PODBUDOWIE 60cm + KRAWĘśNIKI 

  

Podzadanie 1.8. Prace projektowe (dokumentacja geodezyjna 
projektowa, techniczna, budowlana) inwestycji w ramach Zadania 1 

  

Zadanie 2. Odnowienie nabrzeża Nidy i urządzenie terenów 

rekreacyjnych (cz.1.) 
 

Przywrócenie do 
użytkowania, atrakcyjnych 
dla turystów oraz 
mieszkańców, 
rekreacyjnych terenów 
nadrzecznych (bulwary, 
plaża, przystań kajakowa 
nad Nidą). Powstanie 
nowego terenu 
urbanizującego oraz 
obszaru aktywności 
gospodarczej (wartość 
dodana do potencjału 
miejscowości). Włączenie 
się Nowego Korczyna w 
szlaki turystyki wodnej na 
Nidzie i Wiśle.  

Podzadanie 2.9. OCZYSZCZENIE NABRZEŻA RZEKI,  

URZADZENIE CIAGÓW SPACEROWYCH, 
OŚWIETLENIA, ALTAN I PAWILONIÓW 
MAŁEJ GASTRONOMII. /PROMENADA OD 
UL. KRAKOWSKIEJ DO PLACU 
FESTYNOWEGO. WYKONANIE ZEJŚCIA Z 
ULICY KRAKOWSKIEJ/ -/ OD UL. 
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KRAKOWSKIEJ DO POLA BIWAKOWEGO/ 
Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OCZYSZCZENIE NABRZEśA , WYKONANIE NIWELACJI I TRAWNIKA 
ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIA /KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE-NASADZENIA I 
PIELEGNACJA/ 
CIAG SPACEROWY SZER. 2.4m / 1,2m 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
ŁAWKI STALOWO-DREWNIANA L=2m 
ALTANY 
PAWILON MAŁEJ GASTRONOMII 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /STAL OCYNK/ 
ZEJŚCIE /SCHODY/ Z UL. KRAKOWSKIEJ 

  

Podzadanie 2.10. REWITALIZACJA PLAŻY I KĄPIELISKA 
ZAPLECZE USŁUGOWO-SANITARNE - 
- PRZYSTAŃ ŁODZI I KAJAKÓW 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
GEODEZIA - POZYSKANIE AKTUALNYCH MAP - 
NABRZERZE RZEKI OD MOSTU DROGI KRAJOWEJ DO  
PLACU FESTYNOWEGO 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OCZYSZCZENIE NABRZEśA , WYKONANIE NIWELACJI I 
TRAWNIKA /W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ/ 
WZMOCNIENIE LINII BRZEGOWEJ 
DOJAZD DO PARKINGU + PARKING - DROGA 
URWARDZONA, śWIROWA. 
REWITALIZACJA PLAśY /NAWIEZIENIE PIASKU/ 
SANITARIATY - OBIEKT STAŁY SEZONOWY - ZA WAŁEM 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE 
PARKING NA 20 SAMOCHODÓW /NAW. śWIROWA UTWARDZ./ 

  

Działania nie realizowane w ramach RPO Działanie 6.2., ale stanowiące ważną składową opisywanego programu rewitalizacyjnego: 

Modernizacja ulic w starej 
części centrum Nowego 
Korczyna (nawierzchnia jezdni 
oraz chodniki) – ulice: 
Piłsudskiego, Tarnowska, 
Zaścianek, Krakowska 

Narodowy 
Program 
Przebudowy 
Dróg 
Lokalnych 
2008-2011 

2009-2010 Gmina  
Nowy Korczyn 

2010 
 
 

Przebudowa drogi Kraków - 
Sandomierz 

 2008-2009 Gmina  
Nowy Korczyn 

2009 
 
 

Przebudowa  
ul. Buskiej (nawierzchnia jezdni 
oraz chodnik) 

 2008-2009 Gmina  
Nowy Korczyn 

2009 
 
 

Remont i adaptacja pawilonu 
na Rynku (oraz wyposażenie) 
na potrzeby punktu IT 

RPO WŚ 
Działanie 
Projekt „U źródeł 

pełnej mocy. 
Kampania 
promocyjna gmin 
Południowego 
Ponidzia” 

2009 Gmina  
Nowy Korczyn 

2009 
 
 

Ustawienie na Rynku tablicy 
turystycznej z mapą Ponidzia 
Królewskiego i planem 
Nowego Korczyna 

RPO WŚ 
Działanie 
Projekt „U źródeł 

pełnej mocy. 
Kampania 
promocyjna gmin 
Południowego 
Ponidzia” 

2009 Gmina  
Nowy Korczyn 

2009 
 
 

Termoizolacja i adaptacja 
Gminnego Ośrodka Kultury 

PROW 
„Odnowa i 

2009-2010 Gmina  
Nowy Korczyn 

2010 
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wraz z modernizacją 
chodników doprowadzających 
w Nowym Korczynie 

rozwój wsi”  

Modernizacja stadionu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w 
Nowym Korczynie 

RPO WŚ 
Działanie 5.3. 
Inwestycje w 
sferę 
dziedzictwa 
kulturowego, 
turystyki i 
sportu 

2009-2010 Gmina  
Nowy Korczyn 

2010 
 
 

 
 

2009-2013 inwestycje miękkie niezbędne jako dopełnienie działań rewitalizacyjnych 

Wspólna promocja regionu 
Ponidzia Królewskiego 
(Południowego), w tym 
Nowego Korczyna 
Projekt „U źródeł pełnej mocy. 
Kampania promocyjna gmin 
Południowego Ponidzia” 

RPO WŚ 
Działanie 
Projekt „U źródeł 

pełnej mocy. 
Kampania 
promocyjna gmin 
Południowego 
Ponidzia” 

2009-2011 Lokalna Grupa 
Działania 
„Stowarzyszenie 
G5”, której 
członkiem jest 
Gmina Nowy 
Korczyn 

2011 
 
 

Zakup i remont instrumentów 
dla Orkiestry Dętej im. Jana III 
Sobieskiego w Nowym 
Korczynie 

 2009 Stowarzyszenie 
Orkiestry Dętej  
im. Jana III 
Sobieskiego 

2009 
 
 

 
 

2014-2020 (fakultatywnie) 

Rewitalizacja centrum Nowego 
Korczyna 
- Etap II 

 2014-2020 
Gmina  
Nowy Korczyn 

2020 
 

Zadanie 3. Modernizacja Rynku 
Gmina  
Nowy Korczyn 

 

Podzadanie 3.12. WYMIANA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 

I SIECI NAPOWIETRZNYCH POD PŁYTĄ 
RYNKU 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
GEODEZIA - POZYSKANIE AKTUALNYCH MAP DLA STARÓWKI /DO 
WAŁÓW/ 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
LIKWIDACJA SIECI NAPOWIETRZYCH 
SIEĆ ENERGETYCZNA - KABLOWA /NOWA/ 
SIEĆ WODOCIĄGOWA - FI100/80 
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODBUDOWA FI 250 

  

Podzadanie 3.13. NOWA NAWIERZCHNIA JEZDNI, PLACU MANEWROWEGO 

PRZYSTANKU, MIEJSCA POSTOJOWE I BUDOWA CHODNIKÓW Z KOSTKI, WYMIANA 
LUB REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 
- PLAC RYNKOWY - 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
PARKINGI - Z KOSTKI BET. ZE WZM. PODBUDOWY 
CHODNIKI - NAW. Z KOSTKI ZE WZM. PODBUDOWY 
JEZDNIA - NAW. BITUMICZNA ZE WZMOC. PODBUDOWY /Z POW. PLACU 
PRZYSTANKU/ 

  

Podzadanie 3.14. STYLIZOWANY PRZYSTANEK DLA PKS I BUSÓW 

/POCZEKALNIA Z ZAPLECZEM HANDLOWO-SANITARNYM/WC PUBLICZNE/ 
  

Elementy składowe podzadania:   
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
KUBATURA /BEZ PL. MANEWROWEGO/ 

Podzadanie 3.15. SKWER CENTRALNY 

- UPORZADKOWANIE CIĄGÓW SPACEROWYCH, ZIELENI, STYLOWA MAŁA 
ARCHITEKTURA /ŁAWKI, TABLICE OGŁOSZEŃ, INFORMACJA TURYSTYCZNA…./ 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
NOWY PLAC RYNKOWY - NAWIERZCHNIA KAMIENNA 30% 
NOWY PLAC RYNKOWY – NAWIERZCHNIA KLINKIEROWA 70% 
ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIA /KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE-NASADZENIA I 
PIELEGNACJA/ 
MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKI /KAMIEŃ L=2m/ 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 
REWALORYZACJA ZIELENI PARKOWEJ 
TABLICE /SŁUPY/ OGŁOSZENIOWE 

  

Podzadanie 3.16. POPRAWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIAPLACU - 

/WSPÓŁGRAJACEGO ZE STYLIZOWANA MAŁĄ ARCHITEKTURĄ/ 
  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 

  

Podzadanie 3.17. PUNKT CENTRALNY – STYLIZOWANA FONTANNA   

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
FONTANNA /GRANIT, INOX/ ~8x8m 

  

Podzadanie 3.18. Prace projektowe (dokumentacja geodezyjna 
projektowa, techniczna, budowlana) inwestycji w ramach Zadania 3 

  

Zadanie 4. Odnowienie nabrzeża Nidy i urządzenie terenów 

rekreacyjnych (cz.2.) 
Gmina  
Nowy Korczyn 

 

Podzadanie 4.19. OCZYSZCZENIE NABRZEŻA RZEKI, URZĄDZENIE 
CIAGÓW SPACEROWYCH, OŚWIETLENIA, ALTAN I PAWILONIÓW MAŁEJ 
GASTRONOMII - /OD MOSTU DROGI KRAJOWEJ DO UL. KRAKOWSKIEJ/ 

  

Elementy składowe podzadania: 
OCZYSZCZENIE NABRZEśA , WYKONANIE NIWELACJI I TRAWNIKA /W 
CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ/ 
ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIA /KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE-NASADZENIA I 
PIELEGNACJA/ 
ALTANA /30m2/ 
PAWILON MAŁEJ GASTRONOMII /25m2/ 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /STAL OCYNK/ 
CIĄG SPACEROWY SZER. 1,5m / 1,0m 
ŁAWKI STALOWO-DREWNIANA STABILIZOWANA L=2m 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 

  

Podzadanie 4.20. POLE NAMIOTOWE /NIEKOMERCYJNE/ 
NA WYSOKOŚCI BOISKA PIŁKARSKIEGO 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
POLE BIWAKOWE /Z PRZYŁĄCZAMI ELEKT./ 

  

Podzadanie 4.21. WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWEJ STARÓWKI 
WIDZIANEJ Z BRZEGÓW NIDY 

  

Elementy składowe podzadania: 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
DODATKOWE OSWIETLENIE ELEWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
MARKERY KIERUNKOWE 

  

Podzadanie 4.22. BUDOWA STYLOWEGO MOSTKU /PIESZO-
JEZDNEGO/ ŁĄCZĄCEGO STARÓWKĘ Z PRZECIWLEGŁYM BRZEGIEM NIDY - 
NA PRZEDŁUŻENIU UL. ZAMKOWEJ/ 

  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
STYLIZOWANY MOST /~65m ROZPIĘTOŚCI W WARIANCIE 
JEDNOPRZĘSŁOWYM/ Z PRZYCZÓŁKAMI KAMIENNO-BET. - SZER. 3m- 
KONSTRUKCJA STALOWO-DREWNIANA /Z OPCJĄ PRZEJAZDU 
AMBULANSU [NOŚNOŚĆ 3,5t]/ 

  

Podzadanie 4.23. Prace projektowe (dokumentacja geodezyjna 
projektowa, techniczna, budowlana) inwestycji w ramach Zadania 4 
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Zadanie 5. Renowacja i zagospodarowanie zabytkowego 

budynku dawnej synagogi 
Gmina  
Nowy Korczyn 

 

Budowa systemu ścieżek 
rowerowych 
a) wzdłuż odrestaurowanego 

nabrzeża Nidy 

b) z Rynku na starówce, przez 
„Most Zamkowy”, do 
przystani nad Wisłą 

c) połączenia z innymi szlakami 
rowerowymi Ponidzia oraz 
całego województwa 
świętokrzyskiego 

 2014-2020 Gmina  
Nowy Korczyn 
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X. Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa  
 

Podstawą dla określenia zasad wydatkowania środków UE na przedsięwzięcia, 

dot. mieszkalnictwa jest Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE 

L 210/1 z 31.07.2006 r.). Uszczegółowieniem zapisów Rozporządzenia 1080/2006 w 

tym zakresie, są przepisy wykonawcze Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z 

dnia 8 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. 

Urz. UE L 371/ z 27.12.2006 r.).  

Inwestycje związane z mieszkalnictwem w RPO WŚ 2007-2013 mogą uzyskać 

wsparcie, wyłącznie jako element kompleksowego projektu rewitalizacyjnego, 

wpisującego się w lokalny program rewitalizacji. Przedsięwzięcia takie muszą ściśle 

wynikać z celów prowadzonych działań rewitalizacyjnych na danym terenie. 

Kwalifikować mogą się jedynie wydatki ponoszone na adaptację budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, z przeznaczeniem na lokale socjalne, bądź na 

renowację/modernizację (nie budowę nowych) budynków stanowiących własność 

publiczną lub własność podmiotów o celach niezarobkowych wykorzystywanych na 

cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1828/2006 

inwestycje w obszarze mieszkalnictwa mogą być realizowane wyłącznie na 

wyznaczonych obszarach wsparcia, które spełniają co najmniej trzy z następujących 

kryteriów, w tym dwa kryteria spośród tych wymienionych w lit. od a) do h):  

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;  

b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;  

c) niekorzystne trendy demograficzne;  

d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania skolaryzacji;  

e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;  

f) szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;  

g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;  

h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;  
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i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;  

j) niski poziom wydajności energetycznej budynków.  

 

Teren poddany rewitalizacji w Nowy Korczyn spełnia następujące warunki: 

� wysoka stopa długotrwałego bezrobocia  

Bezrobocie w miejscowości i gminie Nowy Korczyn wciąż jest wysokie i bardzo 

odczuwalne. W 2008 r. zarejestrowanych było 225 osób. Zjawisko to może się 

pogłębić w wyniku trwającego kryzysu ekonomicznego.  

� wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia  

Wynika on m.in. ze znacznego bezrobocia w miejscowości i gminie. Najbardziej 

niepokojący jest jego ciągły wzrost od wielu lat. 

� niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i 

wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji  

� niekorzystne trendy demograficzne 

Liczba ludności gminy Nowy Korczyn systematycznie maleje, co jest efektem przede 

wszystkim niekorzystnej tendencji w zakresie przyrostu naturalnego oraz emigracji. 

� niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej 

Jednym z niezadawalających zjawisk jest nie najwyższy wskaźnik prowadzenia 

działalności gospodarczej (zwłaszcza w sektorze turystycznym).  

� porównywalnie niski poziom wartości zasobu 

mieszkaniowego  

Podany wyżej bardzo niski poziom mieszkań komunalnych, przy nie najwyższym 

wskaźniku prywatnych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym.  

� niski poziom wydajności energetycznej budynków  

W zabudowie Nowego Korczyna dość znaczący odsetek stanowi stare budownictwo, 

nie poddane renowacji i modernizacji, w większości są to budowle niepoddane 

termoizolacji, ze starą nieszczelną stolarką okienną. 
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IX. Plan finansowy realizacji rewitalizacji - na lata 2009-2013 (obligatoryjnie)  
 

Inwestycja Program, 
Działanie 

Termin 
realizacji 

Koszt  
(w pln) 

Źródła 
finansowania 

 

2009-2013 (obligatoryjnie) 

Rewitalizacja centrum 
Nowego Korczyna 
- Etap I 

RPO WŚ 
Działanie 6.2. 

2009-2013 5 392 657,97 brutto 
(wraz z kosztami 
dokumentacji i nadzorów) 

RPO WŚ – 60 % 
Gmina Nowy Korczyn 
– 40% 

Zadanie 1. Modernizacja ciągów spacerowych i drogowych, 

budowa parkingów oraz poprawa stylistyki poprzez małą 

architekturę starej części centrum (Strefa rewitalizacyjna A) 

297 5075,65 brutto  

Podzadanie 1.1. UL. RZEŹNICZA I PLAC FESTYNOWY 
CHODNIKI I NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  
ORAZ STYLOWE OŚWIETLENIE 

1 334 523,00 netto 
1 628 118,06 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
LIKWIDACJA SIECI NAPOWIETRZYCH 
SIEĆ ENERGETYCZNA - KABLOWA /NOWA/ 
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODBUDOWA FI250 
SIEĆ WODOCIĄGOWA - FI100 AZBEST DO WYMIANY 
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 
NAWIERZCHNIA PLACU FESTYNOWEGO Z KOSTKI 
BET. 8cm Z PODBUDOWĄ 
NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BET. 8cm Z 
PODBUDOWĄ 
REWALORYZACJA MUSZLI KONCETOWEJ 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.2. UL. TARNOWSKA 
OŚWIETLENIE  
I MAŁA ARCHITEKTURA 

90 140,00 netto 
109 970,80 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODBUDOWA FI250 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.3. UL. ZAMKOWA 
OŚWIETLENIE  
I MAŁA ARCHITEKTURA 

371 158,00 netto 
452 812,76 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
CHODNIKI Z KOSTKI 
NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BET. 8cm Z 
PODBUDOWĄ 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.4. UL. KRAKOWSKA 
MAŁA ARCHITEKTURA,  
STYLOWE OŚWIETLENIE 

29 100,00 netto 
35 502,00 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 

  

Podzadanie 1.5. STYLOWE CIAGI SPACEROWE NA STARÓWCE 
/ULICE: PIUŁSUDSKIEGO, FARNA../ 

241 485,60 netto 
294 612,43 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
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STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 
Podzadanie 1.6. TABLICE I ZNAKI INFORMACJI HISTORYCZNEJ  
I TURYSTYCZNEJ 
ROZSTAWIONE W STREFIE A 

60 000 netto 
73 200 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
TABLICA INFORMAC. 
OZNAKOWANIE SZLAKÓW SPACEROWYCH 

  

Podzadanie 1.7. BUDOWA PARKINGU DLA AUTOKARÓW 
TURYSTYCZNYCH I PASANTÓW INDYWIDUALNYCH 
/KOŁO FARY/ 

312 180 netto 
380 859,60 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
CHODNIK DO RYNKU I PLACYK PRZED BRAMĄ FARY 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI WYSOKIEJ NA 
PODBUDOWIE 60cm + KRAWĘśNIKI 

  

Zadanie 2. Odnowienie nabrzeża Nidy i urządzenie terenów 

rekreacyjnych (cz.1.) 
1 904 122,32 brutto  

Podzadanie 2.9. OCZYSZCZENIE NABRZEŻA RZEKI,  

URZADZENIE CIAGÓW SPACEROWYCH, 
OŚWIETLENIA, ALTAN I PAWILONIÓW 
MAŁEJ GASTRONOMII. /PROMENADA OD 
UL. KRAKOWSKIEJ DO PLACU 
FESTYNOWEGO. WYKONANIE ZEJŚCIA Z 
ULICY KRAKOWSKIEJ/ -/ OD UL. 
KRAKOWSKIEJ DO POLA BIWAKOWEGO/ 

911 648,10 netto 
1 112 210,68 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OCZYSZCZENIE NABRZEśA , WYKONANIE NIWELACJI I TRAWNIKA 
ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIA /KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE-NASADZENIA I 
PIELEGNACJA/ 
CIAG SPACEROWY SZER. 2.4m / 1,2m 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 
ŁAWKI STALOWO-DREWNIANA L=2m 
ALTANY 
PAWILON MAŁEJ GASTRONOMII 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /STAL OCYNK/ 
ZEJŚCIE /SCHODY/ Z UL. KRAKOWSKIEJ 

  

Podzadanie 2.10. REWITALIZACJA PLAŻY I KĄPIELISKA 
ZAPLECZE USŁUGOWO-SANITARNE - 
- PRZYSTAŃ ŁODZI I KAJAKÓW 

649 107,90 netto 
791 911,64 brutto 

 

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
GEODEZIA - POZYSKANIE AKTUALNYCH MAP - 
NABRZERZE RZEKI OD MOSTU DROGI KRAJOWEJ DO  
PLACU FESTYNOWEGO 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OCZYSZCZENIE NABRZEśA , WYKONANIE NIWELACJI I 
TRAWNIKA /W CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ/ 
WZMOCNIENIE LINII BRZEGOWEJ 
DOJAZD DO PARKINGU + PARKING - DROGA 
URWARDZONA, śWIROWA. 
REWITALIZACJA PLAśY /NAWIEZIENIE PIASKU/ 
SANITARIATY - OBIEKT STAŁY SEZONOWY - ZA WAŁEM 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE 
PARKING NA 20 SAMOCHODÓW /NAW. śWIROWA UTWARDZ./ 

  

+ koszty techniczne: 

Dokumentacja techniczna 350 000,00 brutto 

Nadzory inwestorsko-architektoniczne 100 000,00 brutto 

Opracowanie studium wykonalności i LPR 21 960,00 brutto 

Prace studyjno-koncepcyjne 30 500,00 brutto 

Promocja projektu 11 000,00 brutto 

Działania nie realizowane w ramach RPO Działanie 6.2., ale stanowiące ważną składową opisywanego programu rewitalizacyjnego: 

Modernizacja ulic w 
starej części centrum 

Narodowy 
Program 

2009-2010 508 552,65 Budżet państwa  – 
254 276,32 zł. 

Gmina Nowy Korczyn 
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Nowego Korczyna 
(nawierzchnia jezdni 
oraz chodniki) – ulice: 
Piłsudskiego, 
Tarnowska, Zaścianek, 
Krakowska 

Przebudowy 
Dróg 
Lokalnych 
2008-2011 

– 254 276,33 zł. 

Przebudowa drogi 
Kraków - Sandomierz 

 2008-2009 2 380 647 Budżet Państwa  – 1 
2 350 647 zł. 
Gmina Nowy Korczyn 
– 30 000 zł. 

Przebudowa  
ul. Buskiej (nawierzchnia 
jezdni oraz chodnik) 

 2008-2009 1 764 000 Budżet Państwa  – 1 
764 000 zł. 
Gmina Nowy Korczyn 
– 64 000 zł. 

Remont i adaptacja 
pawilonu na Rynku (oraz 
wyposażenie) na 
potrzeby punktu IT 

RPO WŚ 
Działanie 
Projekt „U źródeł 

pełnej mocy. 
Kampania 
promocyjna gmin 
Południowego 
Ponidzia” 

2009 50 000 RPO WŚ  – 40 000 zł. 
Budżet państwa – 
10 000 zł. 

Ustawienie na Rynku 
tablicy turystycznej z 
mapą Ponidzia 
Królewskiego i planem 
Nowego Korczyna 

RPO WŚ 
Działanie 
Projekt „U źródeł 

pełnej mocy. 
Kampania 
promocyjna gmin 
Południowego 
Ponidzia” 

2009 15 000 RPO WŚ  – 80 % 
Gmina Nowy Korczyn 
– 20 % 

Termoizolacja i 
adaptacja Gminnego 
Ośrodka Kultury wraz z 
modernizacją chodników 
doprowadzających w 
Nowym Korczynie 

PROW 
„Odnowa i 
rozwój wsi” 

2009-2010 488 406 PROW  – 316 545,00 
zł. 
Gmina Nowy Korczyn 
– 171 861,17 zł.  

Modernizacja stadionu 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w Nowym 
Korczynie 

RPO WŚ 
Działanie 5.3. 
Inwestycje w 
sferę 
dziedzictwa 
kulturowego, 
turystyki i 
sportu 

2009-2010 2 512 190,78 RPO WŚ  – 1 507 
314,47 zł. 
Gmina Nowy Korczyn 
– 1 004 876,31 zł. 

 

2009-2013 inwestycje miękkie niezbędne jako dopełnienie działań rewitalizacyjnych 

Wspólna promocja 
regionu Ponidzia 
Królewskiego 
(Południowego), w tym 
Nowego Korczyna 
Projekt „U źródeł pełnej mocy. 
Kampania promocyjna gmin 
Południowego Ponidzia” 

RPO WŚ 
Działanie 
Projekt „U źródeł 

pełnej mocy. 
Kampania 
promocyjna gmin 
Południowego 
Ponidzia” 

2009-2011 2 173 000 RPO WŚ  – 80 % 
Gminy: Nowy 
Korczyn, Pacanów, 
Solec-Zdrój, Stopnica, 
Wiślica – 20 % 
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Zakup i remont 
instrumentów dla 
Orkiestry Dętej im. Jana 
III Sobieskiego w Nowym 
Korczynie 

PROW 2009 25 000 PROW i Gmina Nowy 
Korczyn 

 

2014-2020 (fakultatywnie) 

Rewitalizacja centrum 
Nowego Korczyna 
- Etap II 

 2014-2020 
8 200 000 

 

Zadanie 3. Modernizacja Rynku 4 900 000  

Podzadanie 3.12. WYMIANA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 

I SIECI NAPOWIETRZNYCH POD PŁYTĄ 
RYNKU 

(netto) 
734 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
GEODEZIA - POZYSKANIE AKTUALNYCH MAP DLA STARÓWKI /DO 
WAŁÓW/ 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
LIKWIDACJA SIECI NAPOWIETRZYCH 
SIEĆ ENERGETYCZNA - KABLOWA /NOWA/ 
SIEĆ WODOCIĄGOWA - FI100/80 
KANALIZACJA DESZCZOWA - ODBUDOWA FI 250 

  

Podzadanie 3.13. NOWA NAWIERZCHNIA JEZDNI, PLACU MANEWROWEGO 

PRZYSTANKU, MIEJSCA POSTOJOWE I BUDOWA CHODNIKÓW Z KOSTKI, WYMIANA 
LUB REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 
- PLAC RYNKOWY - 

(netto) 
742 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
PARKINGI - Z KOSTKI BET. ZE WZM. PODBUDOWY 
CHODNIKI - NAW. Z KOSTKI ZE WZM. PODBUDOWY 
JEZDNIA - NAW. BITUMICZNA ZE WZMOC. PODBUDOWY /Z POW. PLACU 
PRZYSTANKU/ 

  

Podzadanie 3.14. STYLIZOWANY PRZYSTANEK DLA PKS I BUSÓW 

/POCZEKALNIA Z ZAPLECZEM HANDLOWO-SANITARNYM/WC PUBLICZNE/ 
(netto) 

646 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
KUBATURA /BEZ PL. MANEWROWEGO/ 

  

Podzadanie 3.15. SKWER CENTRALNY 

- UPORZADKOWANIE CIĄGÓW SPACEROWYCH, ZIELENI, STYLOWA MAŁA 
ARCHITEKTURA /ŁAWKI, TABLICE OGŁOSZEŃ, INFORMACJA TURYSTYCZNA…./ 

(netto) 
1 125 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
NOWY PLAC RYNKOWY - NAWIERZCHNIA KAMIENNA 30% 
NOWY PLAC RYNKOWY – NAWIERZCHNIA KLINKIEROWA 70% 
ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIA /KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE-NASADZENIA I 
PIELEGNACJA/ 
MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKI /KAMIEŃ L=2m/ 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /KAMIEŃ/ 
REWALORYZACJA ZIELENI PARKOWEJ 
TABLICE /SŁUPY/ OGŁOSZENIOWE 

  

Podzadanie 3.16. POPRAWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIAPLACU - 

/WSPÓŁGRAJACEGO ZE STYLIZOWANA MAŁĄ ARCHITEKTURĄ/ 
(netto) 

108 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 

  

Podzadanie 3.17. PUNKT CENTRALNY – STYLIZOWANA FONTANNA (netto) 
162 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
FONTANNA /GRANIT, INOX/ ~8x8m 

  

Podzadanie 3.18. Prace projektowe (dokumentacja geodezyjna 
projektowa, techniczna, budowlana) inwestycji w ramach Zadania 3 

(brutto) 
344 000  
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Zadanie 4. Odnowienie nabrzeża Nidy i urządzenie terenów 

rekreacyjnych (cz.2.) 
3 300 000  

Podzadanie 4.19. OCZYSZCZENIE NABRZEŻA RZEKI, URZĄDZENIE 
CIAGÓW SPACEROWYCH, OŚWIETLENIA, ALTAN I PAWILONIÓW MAŁEJ 
GASTRONOMII - /OD MOSTU DROGI KRAJOWEJ DO UL. KRAKOWSKIEJ/ 

(netto) 
327 000  

Elementy składowe podzadania: 
OCZYSZCZENIE NABRZEśA , WYKONANIE NIWELACJI I TRAWNIKA /W 
CZĘŚCI POŁUDNIOWEJ/ 
ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIA /KRZEWY LIŚCIASTE I IGLASTE-NASADZENIA I 
PIELEGNACJA/ 
ALTANA /30m2/ 
PAWILON MAŁEJ GASTRONOMII /25m2/ 
STAŁE KOSZE NA ŚMIECI /STAL OCYNK/ 
CIĄG SPACEROWY SZER. 1,5m / 1,0m 
ŁAWKI STALOWO-DREWNIANA STABILIZOWANA L=2m 
OŚWIETLENIE - LAMPY STYLOWE + OKABLOWANIE 

  

Podzadanie 4.20. POLE NAMIOTOWE /NIEKOMERCYJNE/ 
NA WYSOKOŚCI BOISKA PIŁKARSKIEGO 

(netto) 
98 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
POLE BIWAKOWE /Z PRZYŁĄCZAMI ELEKT./ 

  

Podzadanie 4.21. WYEKSPONOWANIE ZABYTKOWEJ STARÓWKI 
WIDZIANEJ Z BRZEGÓW NIDY 

(netto) 
115 000  

Elementy składowe podzadania: 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
DODATKOWE OSWIETLENIE ELEWACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
MARKERY KIERUNKOWE 

  

Podzadanie 4.22. BUDOWA STYLOWEGO MOSTKU /PIESZO-
JEZDNEGO/ ŁĄCZĄCEGO STARÓWKĘ Z PRZECIWLEGŁYM BRZEGIEM NIDY - 
NA PRZEDŁUŻENIU UL. ZAMKOWEJ/ 

(netto) 
1 869 000  

Elementy składowe podzadania: 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE, INWENTARYZACJA 
WYBÓR WYKONAWCY / PRZETARG 
STYLIZOWANY MOST /~65m ROZPIĘTOŚCI W WARIANCIE 
JEDNOPRZĘSŁOWYM/ Z PRZYCZÓŁKAMI KAMIENNO-BET. - SZER. 3m- 
KONSTRUKCJA STALOWO-DREWNIANA /Z OPCJĄ PRZEJAZDU 
AMBULANSU [NOŚNOŚĆ 3,5t]/ 

  

Podzadanie 4.23. Prace projektowe (dokumentacja geodezyjna 
projektowa, techniczna, budowlana) inwestycji w ramach Zadania 4 

(brutto) 
206 000  

Zadanie 5. Renowacja i zagospodarowanie zabytkowego 

budynku dawnej synagogi 
7 000 000  

Budowa systemu ścieżek 
rowerowych 
d) wzdłuż 

odrestaurowanego 
nabrzeża Nidy 

e) z Rynku na starówce, 
przez „Most 
Zamkowy”, do 
przystani nad Wisłą 

f) połączenia z innymi 
szlakami rowerowymi 
Ponidzia oraz całego 
województwa 
świętokrzyskiego 

 2014-2020 500 000  
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XII. System wdrażania  
 
Wybór prawnej formy zarządzającego programem 
 

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji oparty będzie na 

strukturze rozproszonego zarządzania projektami, w oparciu o procedurę stworzoną 

w tym celu przez gminę.  

System wdrażania posiada rozwiązania wariantowe, na wypadek odstąpienia od 

wykonania części zadań lub konieczności modyfikacji planu finansowego. 

Poszczególne warianty rezerwowe zostaną opracowane dla każdego projektu osobno 

przez zespół wdrażający. 

Każde poszczególne zadanie posiada własny układ wskaźników bieżącego 

monitorowania oraz spodziewanych efektów końcowych. Zespół wdrażający wykonuje 

okresowe analizy zmienności, stosując odpowiednie metody statystyczne dla 

weryfikacji hipotez o istotności monitorowanych zmian. 

Jednym z możliwych sposobów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie 

współpraca z sektorem publicznym oraz organizacjami pozarządowymi. 

Zasadą współpracy będzie zasada partnerstwa. Za kontakty z sektorem publicznym i 

organizacjami biznesowymi w sprawach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz za 

wdrażanie i monitorowanie programu rewitalizacji odpowiadać będzie Zespół ds. 

rewitalizacji, powołany przy samorządzie gminy Nowy Korczyn. Jego 

zadaniem będzie:  

� Opracowanie harmonogramu zadaniowo-czasowego dla każdego, wdrażanego 

projektu. 

� Ustalenie kwantyfikowalnych wskaźników monitoringu projektu. 

� Ustalenie harmonogramu finansowania inwestycji wdrażanych. 

� Przygotowanie programów rezerwowych (na wypadek: odstąpienia gminy od 

finansowania projektu na etapie fazy wstępnej studium wykonalności; 

odrzucenia wniosku o współfinansowanie przez zewnętrze źródła 

finansowania; utraty zdolności do podpisania umowy z wykonawcą lub 

unieważnienia przetargu; odmowy refinansowania po wykonaniu zadania). 

� Kwartalną ocenę postępu prac nad wdrożeniem inwestycji ujętych w 

programie oraz bieżące sygnalizowanie sytuacji problemowych Wójtowi 

Gminy. 
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Zespół będzie na bieżąco informować Wójta, Przewodniczącą Rady Gminy oraz 

kierownika Referatu Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Mienia Komunalnego stanie zaawansowania projektu. 

Wdrożenie projektu inwestycyjnego według wniosku komisji monitorującej będzie 

wymagać decyzji Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika. 

Projekty zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji będą wdrażane według 

kolejności ustalonej w harmonogramie zadań. Kolejność ta może zostać zmieniona 

uwarunkowaniami budżetowymi lub terminami narzucanymi przez komitety 

sterujące m.in. programem RPOWŚ 2007-2013, itp. Zasadą jest maksymalizacja 

wykorzystania dotacji. 

W procesie wdrożenia każdego projektu przewiduje się udział następujących zasobów 

pracy: 

� Wójt Gminy (zatwierdzanie i akceptacja). 

� Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 

Środowiska i Mienia Komunalnego (dokumentacja, przetargi, analizy, 

kosztorysy, dokumentacja przetargowa). 

� Skarbnik (dopasowanie harmonogramu do budżetu, kontrasygnacja dla Wójta 

Gminy). 

� Zespół ds. rewitalizacji (wybór wykonawców, monitoring całości procesu). 

� Wykonawca Projektu (inżynier projektujący). 

� Urząd zewnętrzny (decyzje, pozwolenia). 

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Nowy Korczyn 

dokonywana będzie co najmniej raz w okresie trwania kadencji Rady Gminy. Decyzję 

o aktualizacji Programu podejmuje Wójt Gminy na wniosek Pełnomocnika do spraw 

Rewitalizacji.  

Propozycje działań zgłaszanych do włączenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

lub modyfikacja już istniejących, a mieszczących się w wyznaczonych obszarach 

rewitalizacji, przyczyniających się do osiągnięcia założonych celów rewitalizacji, 

zgłaszane są do Pełnomocnika do spraw Rewitalizacji i jako takie nie wymagają 

podejmowania decyzji o aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji a jedynie 

zastosowania procedury zgłaszania tychże propozycji czy też modyfikacji.  
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XIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej  
 

System monitorowania programu rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji będzie monitorowany przez samorząd gminy 

Nowy Korczyn dla własnych celów. 

W celu oceny postępu realizacji i efektywności wdrażania poszczególnych projektów   

i zadań inwestycyjnych z zakresu rewitalizacji prowadzony będzie monitoring: 

1. finansowy – w postaci raportów okresowych; 

2. rzeczowy – wyrażony w we wskaźnikach produktu, rezultatu i oddziaływania. 

Okresowe raporty finansowe przygotowywane będą przez podmioty odpowiedzialne 

za realizację zadań w oparciu o harmonogramy finansowe płatności dokonywanych 

na rzecz wykonawców. 

Raporty rzeczowe będą przygotowywane pod kątem stopnia realizacji zadań 

inwestycyjnych określonych wskaźnikami produktu, rezultatu, oddziaływania i 

wynikających z warunków szczegółowych umów na realizację przedsięwzięć. 

Wyżej wymienione raporty będą przedstawiane Wójtowi Gminy.  

Bazowym okresem monitoringu jest rok (lub jego ostatni kwartał) poprzedzający rok, 

w którym rozpoczęto wdrażanie Programu.  

Prowadzenie monitoringu wdrażania Programu oraz ocena należy do Wójta Gminy 

oraz Rady Gminy. 
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Sposoby oceny programu rewitalizacji.  

Ocena Lokalnego Programu Rewitalizacji ma służyć przede wszystkim 

oszacowaniu osiągnięcia wskaźników oddziaływania (o których mowa w rozdziale o 

wskaźnikach), czyli długotrwałych efektów związanych z poszczególnymi projektami 

inwestycyjnymi. Powinna ona odpowiedzieć na pytanie o trafność planowanych 

przedsięwzięć w kontekście potrzeb, a także winna ocenić efekty i korzyści z ich 

wdrożenia. Przeprowadzenie takiej oceny jest obowiązkiem beneficjentów 

poszczególnych projektów.  

Ocena projektów i zadań inwestycyjnych w ramach LPR, których częścią są projekty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej przebiegać powinna odpowiednio: 

a) przed realizacją Programu, 

b) w wyznaczonym wcześniej momencie w trakcie realizacji.  

c) po realizacji Programu.  

W ramach tej oceny przewiduje się, że po zakończeniu danego projektu, przez kolejne 

4 lata – w systemie dwuletnim – sporządzane będą raporty celem weryfikacji 

rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania. 

 

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi. 

Proponowane działania, określone w programie rewitalizacji, są również 

zgodne z zasadą partnerstwa, gdyż niektóre zadania mogą być realizowane przy 

wspólnym angażowaniu kapitału publicznego i prywatnego, albo też w przypadku 

działań społecznych – przy wspólnym wysiłku jednostek Urzędu Gminy oraz 

organizacji pozarządowych.  

Tworzenie Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji należy do zadań 

Pełnomocnika Wójta Gminy do spraw Rewitalizacji.  

Celem Partnerstwa jest doskonalenie podjętego procesu rewitalizacji poprzez 

budowanie zrozumienia dla rewitalizacji oraz współpracę w jej realizacji. Lokalni 

Partnerzy na rzecz Rewitalizacji uczestniczyć będą w procesie rewitalizacji poprzez 

spotkania, dyskusje. Opinia społeczna została zbadana poprzez badania ankietowe. 

Partnerstwo ma skupiać przedstawicieli dziedzin życia społeczno – ekonomicznego, 

istotnych dla rozwoju gminy Nowy Korczyn, chcących w sposób aktywny przyczyniać 

się do realizacji rewitalizacji.  
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Promocja 

Główną jednostką odpowiedzialną za promocję Lokalnego Programu Rewitalizacji, za 

promocję poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych w programie będzie 

Urząd Gminy Nowy Korczyn. Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. 

cele realizacji poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych w ramach programu, 

planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania tych projektów.  

Promocja projektu będzie zgodna z art. 8 Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 

z dnia 8.12.2006r.  

Celem działań związanych z promocją Programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy 

beneficjentów projektów podejmowanych w ramach Programu, a także instytucji 

mogących stać się partnerami w realizacji niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Grupami tymi są: 

• bezpośredni beneficjenci większości projektów – mieszkańcy gminy, 

• środowisko przedsiębiorców, 

• organizacje pozarządowe, 

• partnerzy społeczni. 

W ramach promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji podejmowane powinny być w 

szczególności takie działania jak: 

• strona internetowa UG Nowy Korczyn, 

• ulotki informacyjne, 

• spotkania z partnerami gospodarczymi oraz społecznymi, 

• publikacje w prasie (np. w Echu Dnia), 

• informacje o inwestycjach w mediach TV (np. TVP Kielce) lub radio (np. PR 

Kielce). 
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XIV. Konsultacje społeczne i współpraca partnerska w ramach programu 
rewitalizacji  
 

Ze względu na budowanie zrozumienia społecznego dla rewitalizacji, 

zainicjowania postawy partnerskiej dla tego programu, przeprowadzono wczesną 

jesienią 2009 r. na terenie miejscowości Nowy Korczyn konsultacje społeczne w 

postaci badania ankietowego.   

 

Mieszkańcy Nowego Korczyna w badaniu ankietowym ocenili swoją 

miejscowość w większości kategorii na poziomie ŚREDNIM I ZŁYM.  W ocenie 

poszczególnych czynników decydujących o rozwoju gminy i o jakości życia 

w gminie, najlepiej, tj. na poziomie „dobrze”, oceniono jakość opieki zdrowotnej.  

Na poziomie średnim m.in. stan infrastruktury, życie kulturalne, wizerunek i 

promocję miejscowości. ŹLE oceniono szczególnie kwestie związane z obecnym 

stanem infrastruktury turystycznej i udziału turystyki w obecnej gospodarce 

miejscowości, które to niewykorzystanie i zacofanie w tej materii, biorąc pod uwagę 

jej potencjał jest bardzo negatywnym zjawiskiem. 

Szczegółowo odpowiedzi ukazuje poniższa tabela (wyniki podane w procentach 

zaznaczeń danej oceny) 

  
bardzo 

dobrze 
dobrze średnio źle 

bardzo 

źle 

1 
Infrastruktura (drogi, sieć wodociągowa, obiekty 

publiczne) 15% 30% 50% 4% 1% 

2 Wizerunek i promocja Nowego Korczyna  na zewnątrz 15% 40% 40% 3% 2% 

3 
Życie kulturalne - ciekawe imprezy, festyny, 

możliwość spędzenia wolnego czasu 25% 25% 40% 10% 0% 

4 
Atrakcyjność Nowego Korczyna  dla inwestorów i 

przedsiębiorców 0% 20% 60% 20% 0% 

5 
Czystość, porządek, ład przestrzenny w Nowego 

Korczyna  
5% 15% 60% 15% 5% 

6 Jakość opieki zdrowotnej w Nowego Korczyna  5% 70% 20% 5% 0% 

7 
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Nowego 

Korczyna  
20% 20% 40% 20% 0% 

 
8 

Możliwość uczenia się; kształcenia; zmiany                        

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców  
0% 35% 15% 45% 5% 
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9 
Obecnie płynące korzyści dla mieszkańców z ruchu 

turystycznego 
0% 10% 5% 75% 10% 

10 
Obecny stan bazy turystycznej Nowego Korczyna 

(gastronomia, noclegi itd.) 0% 0% 20% 78% 2% 

11 
Poziom pracowitości i zaradności mieszkańców 

Nowego Korczyna  0% 5% 45% 45% 5% 

 

Mieszkańcy Nowego Korczyna  jako główne atuty swej miejscowości i gminy 

wskazali w zdecydowanej większości następujące odpowiedzi (w kolejności ich 

częstości powtarzania): 

� Historia, dziedzictwo kulturowe, zabytki 

� Rzeka Nida 

� Bliskość rzeki Wisły 

� Położenie prze drodze krajowej nr 79 i drodze wojewódzkiej 

� Położenie niedaleko przeprawy promowej przez Wisłę 

 

Pośród głównych problemów z jakimi się borykają mieszkańcy Nowego 

Korczyna  które władze gminy powinny rozwiązać, podano następujące odpowiedzi (w 

kolejności ich częstości powtarzania): 

• Bezrobocie 

• Brak infrastruktury turystycznej i około turystycznej (w tym bazy noclegowej) 

• Wiele budynków, w tym zabytki, popadające w ruinę (m.in. synagoga) 

• Brak parkingów 

• Nie najlepszy stan dróg i chodników 

• Brak miejsc rekreacji 

• Brak kina 

• Brak przedszkoli 

 

Pośród miejsc i obiektów w gminie Nowy Korczyn, które powinny być 

odnowione lub odbudowane, mogąc podawać w jednej ankiecie kilka obiektów, 

mieszkańcy w dominującej większości wskazali na następujące obiekty:   

 Tereny nad Nidą (nadrzeczne) 

 Synagoga 

 Płyta Rynku 

 Budynek starej poczty przy Rynku 
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Przy precyzującym pytaniu o obiekty do remontu, odbudowy lub budowy w 

kontekście stworzenia warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego Nowego 

Korczyna , mieszkańcy mogąc maksymalnie wskazać 5 pozycji z podanych propozycji, 

wyrazili opinię, że najważniejsze są kolejno wedle częstotliwości odpowiedzi: 

1. Odnowienie terenów nad Nidą (odnowienie zejść, budowa bulwarów, ścieżek, 

przystani i plaży) 

2. Estetyka Rynku oraz uliczek w starym centrum 

3. Drogi i chodniki 

4. Parkingi 

5. Stworzenie reprezentacyjnego deptaku „miasteczka” 

6. Powstanie ścieżek rowerowych 

7. Budowa placu zabaw dla dzieci 

8. Oświetlenie uliczne 

9. Budowa mostu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Zamkowej łączącego 

oba brzegi Nidy  

10. Powstanie punktu IT 

11. Oznakowanie turystyczne miejscowości 

 

Na pytanie Jaki jest w Pana / Pani ocenie obecny stan infrastruktury w 

Nowego Korczyna ? Co należałoby tutaj zmienić i poprawić? Mieszkańcy 

odpowiedzieli, że jest bardzo zły. Szczególnie niezadawalający jest stan dróg, 

chodników oraz budynków publicznych. Mieszkańcy wskazują potrzebę 

następujących inwestycji w tym zakresie: 

• Budowa ścieżek rowerowych 

• Poprawa stanu dróg i chodników 

 

Poddani konsultacji mieszkańcy wyraźnie akcentowali potrzebę ściągnięcia 

turystów do Nowego Korczyna, tak aby miejscowość mogła bardziej niż dotąd „żyć 

z turystyki”. 

Mieszkańcy chcą też aby gmina starała się o jak największe korzystanie z środków 

unijnych. 


