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Miasteczka nam wypięknieją

Miasteczka nam wypięknieją
W Rakowie będzie piękny rynek, w Rytwianach zagospodarowany teren wokół pozostałości
zamku, Strawczyn zbuduje stylową uliczkę. Świętokrzyskie gminy otrzymają ponad 20 mln
na poprawę swego wizerunku.
Wczoraj wójtowie podpisali z marszałkiem Adamem Jarubasem wstępne umowy na dofinansowanie
inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach "rewitalizacji małych miast". Najwięcej
pieniędzy dostanie Raków - 7,8 mln zł. Dołoży ponad 5 mln i w ciągu trzech lat chce zmienić wygląd
rynku oraz przyległych do niego ulic. Jak pisaliśmy, pod koniec ubiegłego roku rozstrzygnięty został
konkurs na koncepcję rewitalizacji miasteczka. Wpłynęło na niego 20 prac, które oceniał m.in. prof.
Stefan Kuryłowicz, jeden z najbardziej znanych polskich architektów. Zwyciężyła polsko-belgijska
pracownia "Projekt" z Warszawy. Jej koncepcja przewiduje m.in. budowę sceny na rynku,
zadaszonego miejsca targowego, fontanny, a także publicznych toalet. Zachowana zostanie część
zadrzewienia. Wójt Rakowa Alina Siwonia zapowiada, że w tym roku powstanie projekt budowlany, a
prace ruszą w przyszłym. - Dla Rakowa to szalenie ważna inwestycja z punktu widzenia turystyki.
Nie mamy przecież przemysłu i najlepszych warunków dla rolnictwa, musimy się w tym kierunku
rozwijać - podkreśla pani wójt.
Rytwiany otrzymają 2,1 mln zł na zagospodarowanie otoczenia fragmentu baszty, jaka
zachowała się z zamku należącego przed sześcioma wiekami do arcybiskupa
gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca. - Planujemy rekultywację terenu, alejki, oświetlenie,
a także zabezpieczenie ruin - mówi wójt Grzegorz Forkasiewicz. Dodaje, że dla turystów
chcą przygotować dodatkową atrakcję. Prawdopodobnie wokół resztek zamku staną wykute
w kamieniu figury średniowiecznych rycerzy.
Także 2,1 mln zł pozyskał Strawczyn. Wójt Tadeusz Tkaczyk zapowiada, że zmieni się otoczenie
urzędu gminy, teren zostanie odwodniony, wyłożony kostką. Będą także nowe przystanki, chodniki, a
ul. Szkolna zmieni się w stylową uliczkę.
Nagłowice, którym przyznano 1,5 mln zł, planują przede wszystkim odnowić dach i elewację
budynku szkoły, a także ogrodzenie. - Zmodernizujemy też stadion, chodniki w centrum - mówi wójt
Elżbieta Frejowska.
Miliony na rewitalizację
Prócz Rakowa, Rytwian, Strawczyna i Nagłowic dofinansowanie na rewitalizację otrzymają: Nowy
Korczyn (3,2 mln zł), Osiek (1,5), Łoniów (1,2), Obrazów (0,7), Iwaniska (0,5).
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