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NIEBIESKA GWIAZDKA – 
AKCJA CHARYTATYWNA 

Akcja charytatywna pod nazwą „Niebieska Gwiazdka 
Zwoleń Edycja1” zorganizowana została w naszym po-
wiecie po raz pierwszy.

Zbiórka publiczna była zarejestrowana przez orga-
nizatora – Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia 
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod numerem 
2021/3166/OR-27 i pozytywnie rozliczona. Złożone przez 
stowarzyszenie sprawozdania zostały przyjęte terminowo, 
bez poprawek.

Organizatorami akcji była Komenda Powiatowa Policji 
w Zwoleniu wraz z naszym Towarzystwem. Koordynato-
rem i pomysłodawcą akcji z ramienia KPP Zwoleń byłą st. 
sierż. Anastazja Furga, organizatorem zbiórki – TMMZ.

Celem akcji była pomoc osobom i rodzinom potrzebu-
jącym z terenu powiatu zwoleńskiego.

25 listopada 2021r. na wniosek przewodniczącej Towa-
rzystwa – Bogusławy Jaworskiej zostało zorganizowane 
spotkanie z udziałem zarządu Towarzystwa i przedsta-
wicieli organizacji działających na rzecz pomocy potrze-
bującym.

Podjęto decyzję o włączeniu do akcji charytatywnej 
Zarządu Enea Orlęta, co zaowocowało przeprowadzeniem 
dwóch zbiórek do puszek na meczach odbywających się 
w hali ZSRT w Zwoleniu.

Do akcji włączyli się przedsiębiorcy dokonując wpłat 
na konto Zbiórki na łączną kwotę 4700 zł.

Były to następujące podmioty:

• Bank Spółdzielczy w Zwoleniu,

• Fabryka Wyrobów Metalowych BRAT – MET Sp. z o.o. 
Zwoleń,

• Skład Budowlany Sp. z o.o. – Marcin Kowalczyk Zwo-
leń,

• Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych- Krzysztof 
Krawiec Paciorkowa Wola,

• ROZMARYN – Paweł Kaca,

• P.P.H.U METROL – Tomasz Grzeszczyk,

• MEDICA Zwoleń,

• WEBSYSTEM – Mirosław Pisarczyk,

• Skup i Sprzedaż Żywych Zwierząt, Sklepy Mięsne – 
Jacek Ptaszek Borki.

Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu 
przekazało przybory szkolne zaś firma Chemikal Partners 
Chróst z Zielonki Starej ufundowała artykuły szkolne 
i chemię gospodarczą.

Do akcji włączyli się również pracownicy Komendy 
Policji w Zwoleniu i strażacy OSP Kazanów, Grabów  
n/Wisłą, Łaguszów, Czarnolas, Tczów.

Firma ZOR PM Sp. z o.o. sp.k . Pawła Bicza ze Zwo-
lenia przekazała potrzebującym 1,5 tony węgla na opał.

Niezwykle hojni okazali się parafianie z Kościoła p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, którzy na 
prośbę księdza proboszcza przynieśli paczki na łączną 
kwotę ponad 5500 zł.

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w obiekcie, któ-
rego zlokalizowany był magazyn również włączył się do 
akcji, zasilając w dary magazyn zbiórki.

Całość zbiórki publicznej rozliczyli Członkowie Za-
rządu TMMZ gdyż Towarzystwo udostępniło swój ra-
chunek bankowy dla wpłat dokonywanych na rzecz akcji 
charytatywnej.

Łącznie wartość zebranych darów pieniężnych i rze-
czowych wyniosła 20 293,35 zł.

Obdarowanych zostało 19 rodzin z tereny powiatu 
zwoleńskiego.

Każda rodzina otrzymała wsparcie rzeczowe w wyso-
kości średnio 1000zł.

Była to żywność, artykuły szkolne, zabawki, chemia 
gospodarcza, pościel. Pod konkretne potrzeby, ustalone 
w oparciu o przeprowadzone rozeznanie przez funkcjo-
nariuszy dzielnicowych, zakupiono: 2 wersalki, komputer 
i drukarkę.

Do akcji charytatywnej pod nazwą „Niebieska Gwiazd-
ka Zwoleń Edycja1” włączyli się również sportowcy 
z Klubu Sportowego piłki ręcznej Enea Orlęta Zwoleń. 
Dziękujemy za pomoc i wsparcie prezesowi Klubu Grze-
gorzowi Młyńskiemu i wiceprezesowi Pawłowi Kacy, 
który wchodził w skład Grupy Inicjatywnej i na bieżąco 
wraz z organizatorami monitorował przebieg akcji.

W skład Grupy Inicjatywnej wchodzili również: Bo-
gusława Jaworska, Ewa Kulińska, Lidia Choroś, Natalia 
Anna Wieczerzyńska – reprezentujące TMMZ, Anastazja 
Furga – współorganizator reprezentująca KPP w Zwole-
niu, Bernard Kasprzycki – proboszcz parafii p.w. Krzyża 
Św. w Zwoleniu, Barbara Śliwa – kierownik Powiatowego 
Centrum Pomocy w Rodzinie w Zwoleniu.

Podczas pierwszego meczu rozegranego pomiędzy 
Enea ORLĘTA z KKS Włókniarz Konstantynów Łódzki w 
dniu 28 listopada 2021r. zebrano do puszek kwotę w wy-
sokości 621,69 zł. Drugi mecz z Wisłą Płock II w dniu 
12 grudnia 2021r. powiększył pulę o 185,35 zł.

Do akcji włączyły się samorządy gminy i powiatu, 
gdzie w puszkach łącznie znalazło się 411,40 zł.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i wspar-
cie rodzin potrzebujących pomocy w okresie przedświą-
tecznym.
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INWESTYCJE GMINNE - SAMORZĄD
GMINA ZWOLEŃ 
Z DOFINANSOWANIEM 
NA SPRZĘT KOMPUTEROWY 
DLA ZWOLEŃSKIEJ SZKOŁY

25 sierpnia 2021 roku w radomskiej delegaturze Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
burmistrz Arkadiusz Sulima podpisał umowę partnerską 
na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły podstawo-
wej w Zwoleniu. Przewidziane wsparcie wyniesie do 
150 tysięcy złotych. W ramach tych środków do pla-
cówki trafią komputery stacjonarne, laptopy, drukarki 
i wiele innych sprzętów. To kolejny sukces samorządu 
w zakresie doposażania szkół w nowoczesne urządzenia 
interaktywne. 

Jest umowa, będzie nowy sprzęt

Gmina Zwoleń znalazła się wśród beneficjentów unij-
nego programu przygotowania szkół, nauczycieli i ucz-
niów do nauczania zdalnego, w ramach którego ma być za-
kupiony nowoczesny sprzęt komputerowy. Umowa w tej 
sprawie została podpisana w środę 25 sierpnia 2021 roku 
w radomskiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego. 
Swoimi podpisami sygnowali ją: ze strony wojewódz-
twa mazowieckiego wicemarszałek Rafał Rajkowski, ze 
strony samorządu gminy Zwoleń burmistrz Arkadiusz 
Sulima.

O programie oraz o potrzebach edukacyjnych placówek 
przed podpisaniem umów opowiadał wicemarszałek Rafał 
Rajkowski. – Uczniowie i nauczyciele to grupy, na których 
pracy szczególnie odbił się czas pandemii. Mimo, że we 
wrześniu nauka ma rozpocząć się w szkolnych murach, 
powinniśmy być przygotowani na każdą ewentualność. 
Nowy sprzęt to inwestycja w przyszłość uczniów i kom-
fort pracy nauczycieli – powiedział wicemarszałek Rafał 
Rajkowski.

O tym, że sprzęt będzie z pewnością dobrze wykorzy-
stany mówił burmistrz Arkadiusz Sulima. – Dokładamy 
wszelkich starań, aby w dobie pandemii, w przypadku 
ewentualnego przejścia w tryb nauki on-line każdy z ucz-
niów miał dostęp do urządzeń umożliwiających zdalne 
nauczanie. Sprzęt, który zostanie zakupiony w ramach 
umowy partnerskiej, będzie też doskonałą pomocą na-
ukową w nauczaniu stacjonarnym. Zależy nam, aby nasi 
uczniowie mogli korzystać z nowoczesnych technologii 
i robimy wszystko, aby im to zapewnić – mówił burmistrz 
Arkadiusz Sulima.

Urządzenia na miarę naszych czasów

Unijne dofinansowanie dla gminy Zwoleń wyniesie do 
150 tysięcy złotych, jednak nie mniej niż 130 tysięcy zło-
tych. W ramach tych środków do Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Zwoleniu trafią nowe urządzenia 
i oprogramowanie. Zakupione zostaną między innymi: 
komputery stacjonarne, laptopy, drukarki, urządzenia wie-
lofunkcyjne, projektory, monitory interaktywne, a także 
moduły i programy edukacyjne ułatwiające naukę zdalną. 
Przeprowadzone zostaną też szkolenia dla nauczycieli 
oraz uczniów. 

Środki zostały przyznane w ramach projektu „Mazo-
wiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i ucz-
niów do nauczania zdalnego”, który jest realizowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Samorząd nie zwalnia tempa

Warto podkreślić, że samorząd gminy Zwoleń dokła-
da wszelkich starań, aby sukcesywnie doposażać szkoły 
podstawowe z terenu gminy w nowoczesny sprzęt. Tylko 
w ubiegłym roku pozyskano na ten cel w sumie 175 ty-
sięcy złotych. W kwietniu do gminy popłynęło 70 tysięcy 
złotych dofinansowania na zakup laptopów do zdalnego 
nauczania. Do szkół podstawowych trafiło wtedy 20 kom-
puterów ACER Nitro 5 AN515-43-R6NW z zestawami 
słuchawkowymi oraz niezbędnym oprogramowaniem MS 
Office. Jesienią natomiast pozyskano 105 tysięcy złotych 
dofinansowania. Dzięki tym środkom zakupiono 30 sztuk 
laptopów HP Inc 250G7 wraz z oprogramowaniem MS 
Office wersja edu oraz zestawem słuchawek z mikrofo-
nem. Jak zapowiada burmistrz, będą podejmowane dalsze 
działania zmierzające do unowocześniania pracowni kom-
puterowych w szkołach z terenu gminy Zwoleń.

UM Zwoleń

Umowę podpisali: wicemarszałek Rafał Rajkowski, Zwoleń burmistrz Arka-
diusz Sulima. Na podpisaniu obecni byli również: skarbnik gminy Zwoleń 
Maria Kalbarczyk oraz radny sejmiku wojewódzkiego Tomasz Śmietanka.
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UROCZYSTE OTWARCIE 
MIEJSCA REKREACYJNO-
-WYPOCZYNKOWEGO 
W ZWOLENIU ZA NAMI

 

Wspólne grillowanie w strefie stworzonej z myślą 
o mieszkańcach i dla mieszkańców – 20 sierpnia 2021 
roku odbyło się oficjalne otwarcie miejsca przeznaczone-
go do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. Mowa 
o dużej, ogólnodostępnej altanie przy zwoleńskim Orliku, 
która została wyposażona w wygodne stoły, ławy i dwa 
kamienne paleniska wraz z niezbędnymi narzędziami do 
grillowania. Tuż obok stanęła stacja do samodzielnego 
serwisowania rowerów. 

Wspólne grillowanie

W piątek 20 sierpnia 2021 odbyło się uroczyste otwar-
cie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego. We wspólnym 
grillowaniu wzięło udział blisko 70 osób, a wśród nich 
nie tylko młodzież, ale także seniorzy. 

 

– Bardzo cieszę się, że tak wiele osób odpowiedziało 
na nasze zaproszenie. Wspaniale, że we wspólnym bie-
siadowaniu wzięły udział osoby z różnych grup wieko-
wych. Świadczy to o tym, że miejsce dobrze wpisuje się 
w potrzeby nie tylko młodzieży, która zabiegała o taki 
obiekt, ale także seniorów i rodzin z dziećmi. O to nam 
chodziło. Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie będzie 
można spotykać się i wspólnie spędzać wolny czas, do 
czego serdecznie zachęcamy. Dziękuję wszystkim, którzy 
zaangażowali się w jego powstanie – mówił Arkadiusz 
Sulima, burmistrz Zwolenia.

Współdziałanie z pięknym efektem

Wykonawcami inwestycji byli: „Energon” Jarosław 
Stankiewicz ze Zwolenia oraz firma FHU INTER Grze-
gorz Świątek również ze Zwolenia. Łączny koszt realiza-
cji zadania to 114 tysięcy 385 złotych. Samorząd gminy 
Zwoleń za pośrednictwem Stowarzyszenia „Dziedzictwo 
i Rozwój” pozyskał na ten cel dofinansowanie unijne 
w kwocie 72 tysiące 783 zł. Środki zostały przyznane 
z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

– Dziękuję przedstawicielom Stowarzyszenia „Dziedzi-
ctwo i Rozwój” za wspieranie naszych inicjatyw. Wspól-
ne działanie na rzecz mieszkańców jest wartością samą 
w sobie, która przynosi wymierne efekty i to nas bardzo 
cieszy. Dziękuję również wykonawcom zadania, firmie 
„Energon”, której właścicielem jest Jarosław Stankiewicz 
oraz Grzegorzowi Świątkowi, właścicielowi firmy FHU 
INTER, którzy swoje prace wykonali terminowo i bardzo 
solidnie – mówił burmistrz Arkadiusz Sulima.

Piękny, ogólnodostępny obiekt
 

Przybyli goście mogli częstować się przygotowanymi przez sponsora kiełbaskami.

– Chcieliśmy, aby obiekt w pełni odpowiadał na zgła-
szane przez mieszkańców potrzeby. Altana ma powierzch-
nię 35 m2 i jest wyposażona w sześć stołów i dwadzieścia 
cztery ławki. Część z nich znajduje się pod dachem, część 
natomiast w pobliżu kamiennych palenisk służących do 

Altana wraz z grillami oraz wyposażeniem została umiejscowiona przy par-
kingu w pobliżu Kompleksu Sportowego „Orlik” w Zwoleniu. 
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grillowania. Teren wokół został uporządkowany, przycięte 
drzewa i zasiana trawa (na pow. 250 m2), powstały tu 
wygodne chodniki z kostki brukowej i utwardzony pły-
tami betonowymi plac pod altanę oraz dwa grille (łącznie 
242 m2). Wszystko po to, aby maksymalnie podnieść kom-
fort korzystania z tego miejsca – poinformował Piotr Wajs, 
kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie 
Miejskim w Zwoleniu.

Urządzenie jest wyposażone w niezbędne narzędzia 
oraz pompkę powietrza z adapterem na wszystkie rodzaje 
zaworów rowerowych.

Warto dodać, że obiekt posiada oświetlenie fotowol-
taiczne oraz pełny monitoring. – Monitoring obejmuje 
swoim zasięgiem cały obiekt, co ma uchronić go przed 
ewentualnymi aktami wandalizmu. Wierzymy w miesz-
kańców i liczymy na to, że będą nam zgłaszali wszelkie 
niewłaściwie zachowania. Dbajmy o to miejsce, bo jest 
ono naszym wspólnym dobrem – podsumował Grzegorz 
Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.

UM Zwoleń 

W pobliżu altany stanęły stojaki na rowery oraz stacja do samodzielnego ser-
wisowania rowerów, ale też innych pojazdów: motorów, wózków dziecięcych, 
wózków inwalidzkich, hulajnóg czy deskorolek. 

KONCERT DOŻYNKOWY 
„DZIĘKUJEMY ROLNIKOM”

29 sierpnia 2021 roku w Zwoleniu miało miejsce co-
roczne święto plonów. Ze względu na pandemię uczczono 
je w nieco skromniejszy sposób niż zwykle. Nad zwoleń-
skim zalewem odbył się Koncert Dożynkowy pod hasłem 
„Dziękujemy Rolnikom”. Mieszkańcy Paciorkowej Woli 
Nowej przygotowali z tej okazji piękny wieniec gminno-
-parafialny, który przypominał podczas uroczystej mszy 
świętej o ciężkiej i pełnej poświęcenia pracy rolników. 

Uroczysta msza z pięknym wieńcem
Dożynki zainaugurowała uroczysta msza święta od-

prawiona w intencji rolników w kościele pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Koncele-
brował ją proboszcz parafii, ksiądz Bernard Kasprzycki, 
a zabrani dziękowali za plony i modlili się o zdrowie 
rolników i obfite plony w kolejnych latach.

 

Podczas mszy zostały poświęcone i pobłogosławione 
przyniesione przez rolników wieńce, chleby oraz dary 
ziemi. Gminę Zwoleń reprezentował tradycyjny wieniec 
dożynkowy wykonany przez mieszkańców sołectwa Pa-
ciorkowa Wola. Był on wypleciony w tradycyjny sposób, 
z tegorocznych zbóż. 

– Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wień-
cząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to 
wyraża podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę 
o urodzaj w przyszłych latach. Dziękuję mieszkańcom 
sołectwa Paciorkowa Wola Nowa na czele z panią soł-
tys Marzeną Furgą za przygotowanie pięknego wieńca 
gminno-parafialnego. Raz jeszcze składam wszystkim 
rolnikom najserdeczniejsze wyrazy szacunku i uznania za 
całoroczną, bardzo ciężką oraz pełną poświęcenia i wy-
rzeczeń pracę oraz wysiłek służący dobru nas wszystkich 
– powiedział Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy
Dalsza część uroczystości miała miejsce przy ul. Spor-

towej w Zwoleniu. Zgodnie z tradycją nie mogło zabrak-
nąć przemarszu korowodu dożynkowego. Poprowadził 
go Zespół Ludowy „Kazanowianki znad Iłżanki” z gminy 
Kazanów. Tuż za nim podążali starostowie powiatowi 
dożynek: Agnieszka Kosmala z gminy Zwoleń i Grzegorz 
Kowalczyk z gminy Policzna. Za nimi kroczyła dele-
gacja Koła Gospodyń wiejskich z Łaguszowa z gminy 
Przyłęk niosąca powiatowo-gminny wieniec dożynkowy. 
Następne szły delegacje chlebowe, w tym starostowie 
dożynkowi z gminy Zwoleń: Martyna Wnuk i Dominik 
Wnuk z miejscowości Jasieniec Soleckim, którzy nieśli 
chleb wypieczony z tegorocznych zbóż przez piekarnię 
Tomasza Makucha ze Zwolenia. Miejsce za nimi zajęli 
gospodarze dożynek, w tym burmistrz Zwolenia Arka-
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diusz Sulima oraz zastępca burmistrza Zwolenia Grzegorz 
Molendowski.

Po przejściu korowodu dożynkowego i uroczystym 
powitaniu miała miejsce najważniejsza i bardzo podnio-
sła chwila święta plonów - uroczyste przekazanie chleba 
wypieczonego z tegorocznych zbóż. Na ręce wicestarosty 
złożyli go starostowie dożynek powiatowych. Następnie 
delegacje z poszczególnych gmin przekazały dożynkowe 
chleby swoim gospodarzom.

Podziękowania dla rolników
Jak przystało na święto plonów, nie mogło zabraknąć 

podziękowań i morza życzeń dla rolników oraz okolicz-
nościowych przemówień. Jako pierwszy do zebranych 
zwrócił się wicestarosta powiatu zwoleńskiego Waldemar 
Urbański. Do podziękowań dla rolników dołączyli także: 
sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz oraz poseł 
na sejm Anna Kwiecień, którzy życzyli im wytrwałości, 
niegasnącej determinacji w ich ciężkiej pracy i zrozumie-
nia społecznego. 

Część artystyczna
Po części oficjalnej rozpoczął się tradycyjny obrzęd 

dożynkowy w wykonaniu członków Zespołu Ludowego 
„Kazanowianki znad Iłżanki”.

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima chleb dożynkowy, będący tegorocznym 
dziękczynieniem otrzymał z rąk Starostów Gminnych: Martyny i Dominika 
Wnuk.

Był to montaż słowno-muzyczny będący opowieścią 
o żniwach, zaprezentowany według scenariusza kierow-
niczki zespołu Beaty Przepiórki. 

Przed godziną 20.00 rozpoczął się koncert zespołu cy-
gańskiego „Romanca”. Po nim na scenę wkroczyła gwiaz-
da wieczoru – zespół „Top Girls”. Wokalistki porwały 
zebranych do wspólnej, szalonej zabawy przy dźwiękach 
ich największych hitów.

 
Warto dodać, że podczas dożynek prowadzona była ak-

cja promocji szczepień przeciw Covid-19. Przy specjalnie 
stworzonym do tego celu stoisku rozdawane były ulotki 
informacyjne i gadżety. Zainteresowani mogli zapoznać 
się ze szczegółami dotyczącymi szczepień. 

UM Zwoleń

REMIZA OSP W JASIEŃCU 
Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ 

15 września 2021 roku Burmistrz Zwolenia Arkadiusz 
Sulima podpisał umowę z wykonawcą zadania pn. „Ochro-
na powietrza poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej 

na budynku remizy OSP w Jasieńcu-Kolonia”. Środki na 
realizację inwestycji w 90% pochodzą z dofinansowania 
pozyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Umowa z wykonawcą podpisana
W sierpniu 2021 roku samorząd gminy Zwoleń przepro-

wadził postępowanie zakupowe, w wyniku którego wybra-
no najkorzystniejszego wykonawcę. Bezkonkurencyjną 
ofertę przedstawiła wówczas firma Cieślak-Kosiorowska 
Ewa P.P.U.H. „Ewa” SOL-TECH, która swoje prace wy-
ceniła na kwotę 22 800 zł. 
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ZNACZĄCE DOFINANSOWANIE  
Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
WODNEJ W WARSZAWIE

Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
jest kluczem do sukcesu inwestycyjnego – doskonale 
o tym wie samorząd gminy Zwoleń, który po raz kolej-
ny sięgnął po znaczące dofinansowanie. W pierwszym 
tygodniu września 2021 roku w radomskiej delegaturze 
siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima 
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Marii Kalbarczyk 
podpisał umowę na dofinansowanie pochodzące z pro-
gramu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza 
wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych” 
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Tym razem dzięki pozyskanemu przez samorząd gminy 
Zwoleń dofinansowaniu w kwocie 20 520 zł na straż-
nicy OSP w Jasieńcu wykonana została kompleksowa 
instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,23 kWp. Wykonawca 
ponadto przygotuje niezbędną dokumentację związaną 
z uruchomieniem i przyłączeniem instalacji do sieci OSD.

- Jednostka zyskała panele monokrystaliczne o wyso-
kim współczynniku uzysku mocy z jednostki powierzchni, 
co ważne dostosowane do polskich warunków klimatycz-
nych. Inwestycja bez dwóch zdań przyczyniła się m.in do 
ochrony środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń 
do atmosfery oraz obniżyła koszty utrzymania obiektu 
poprzez zmniejszenie opłat za energię elektryczną. Dzięki 
realizacji tego zadania unikniemy emisji ponad 4 ton dwu-
tlenku węgla do atmosfery rocznie - informuje burmistrz 
Zwolenia Arkadiusz Sulima.

UM Zwoleń

Umowę z wykonawcą reprezentowanym przez Ewę Cieślak-Kosiorowską 15 
września przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Pawła Bieniasa podpisał 
burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

Przekazania umowy wykonawcy - Ewie Cieślak-Kosiorowskiej dokonał 
burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

BĘDZIE WIELKA INWESTYCJA! 
BURMISTRZ ZWOLENIA ARKADIUSZ SULIMA 
ODEBRAŁ CZEK NA DOFINANSOWANIE DLA 
BUDOWY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 

Aż 9,5 miliona złotych z rządowej kasy trafi do gminy 
Zwoleń na budowę ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad 
rzeką Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu 
nad zalewem. 26 października w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie wicewojewoda mazowiecki 
Sylwester Dąbrowski wręczył burmistrzowi Zwolenia 
Arkadiuszowi Sulimie symboliczny czek na taką kwotę. 
To już drugie dofinansowanie dla tej inwestycji. Pierw-
sze zostało przyznane z budżetu Mazowsza i wyniesie 
4 miliony złotych. Łącznie daje to zawrotną kwotę 13,5 
miliona złotych. To rekordowa suma dla tego typu inwe-

stycji w historii Zwolenia. Dzięki tym środkom powsta-
nie tu ciąg pieszo-rowerowy z drewnianymi pomostami, 
tarasami widokowymi, altanami z miejscami na ognisko 
i strefami aktywności fizycznej. Zostanie też zagospoda-
rowany teren przy zalewie, gdzie powstanie kampering 
i wiele innych atrakcji.

Mieszkańcy wyznaczyli kierunek działań samorządu
Samorząd gminy Zwoleń zdecydowanie nie zwal-

nia tempa w dążeniu do realizacji zamierzonych celów 
i po raz kolejny udowadnia, że jest niezwykle skuteczny 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Po rozbudowie 
infrastruktury sportowej wartej wiele milionów złotych, 
która nadal jest w toku, przyszedł czas na budowę zaple-
cza turystyczno-rekreacyjnego na tym terenie. – W trak-
cie kampanii wyborczej prowadziłem mnóstwo rozmów 
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z mieszkańcami, którzy zgłaszali mi potrzebę utworze-
nia dla nich trakcyjnego obszaru do spędzania wolnego 
czasu. Pomyślałem, że byłoby świetnie stworzyć deptak 
z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową wzdłuż rzeki 
Zwolenki i zagospodarować teren wokół zalewu, który ma 
przecież duży potencjał turystyczny. Dzięki pozyskanym 
dofinansowaniom ten pomysł już w przyszłym roku za-
cznie nabierać realnego kształtu – informuje Arkadiusz 
Sulima, burmistrz Zwolenia. 

Deszcz pieniędzy dla gminy Zwoleń
26 października 2021 roku w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim w Warszawie miała miejsce bardzo ważna 
dla Zwolenia chwila. 

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski przekazał burmistrzowi Zwolenia Arka-
diuszowi Sulimie symboliczny czek na kwotę 9,5 miliona złotych.

W uroczystości przekazania czeków uczestniczył także zastępca Burmistrza 
Zwolenia Grzegorz Molendowski.

Pieniądze zostały przyznane w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Warto przypomnieć, że również 
w październiku gmina Zwoleń otrzymała dofinansowa-
nie dla tej inwestycji z innego źródła. Środki w kwocie 

4 miliony złotych zostały przyznane w ramach Instru-
mentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego 
Rozwoju. - Ogromnie dziękuję wszystkim osobom za-
angażowanym w to, aby te środki trafiły do gminy Zwo-
leń, zarówno parlamentarzystom, Zarządowi Mazow-
sza z marszałkami na czele, jak i pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Zwoleniu, którzy dbali, aby wnioski były 
dobrze przygotowane. Cieszę się, że dzięki zrozumieniu 
naszych lokalnych potrzeb przez osoby na wyższych 
szczeblach, mieszkańcy zyskają wspaniałe miejsce do 
rekreacji i wypoczynku – podkreśla burmistrz Arkadiusz 
Sulima.

Projekt już w trakcie przygotowania

Pełna dokumentacja projektowa dla deptaka już po-
wstaje. Opracuje ją firma MW DESIGN Monika Woj-
cieszak z Radomia. - W skład projektu wejdzie ścieżka 
pieszo-rowerowa o długości blisko dwóch kilometrów 
i szerokości trzech metrów z nawierzchnią utwardzoną 
i drewnianymi pomostami. Będą tu strefy aktywności 
fizycznej z wygodnymi dojściami i zejściami z głównych 
dróg. Firma wykona również projekt zagospodarowa-
nia trasy ścieżki, budowy tarasów widokowych i tablic 
informacyjno-edukacyjnych o walorach ekologicznych 
i turystycznych – informuje Piotr Wajs, kierownik Re-
feratu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
w Zwoleniu. 

Według wstępnych planów założonych dla pierwszego 
etapu inwestycji, początek ścieżki będzie przebiegał od 
ul. 11-go Listopada do ul. Perzyny i ul. Kardynała Wy-
szyńskiego przy parkingu koło kościoła, a następnie do 
ul. Słowackiego. Dalej ścieżka będzie wiodła w dwóch 
kierunkach: wzdłuż rzeki Zwolenki do Alei Jana Pawła II 
oraz w odwrotnym kierunku, do stadionu miejskiego 
przy ul. Chopina. Projekt wraz z pozwoleniem na budo-
wę ma być gotowy do 17 grudnia tego roku.

Drugi etap inwestycji będzie prowadzony w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. W jego ramach zaplanowane 
jest poprowadzenie ścieżki aż do parku w Strykowicach 
Górnych położonego nad zalewem przy ul. Sportowej 
w Zwoleniu. Przewiduje się także zagospodarowanie 
terenu przy zbiorniku wodnym, który zdecydowanie 
zyska na atrakcyjności. – Ostateczny kształt atrakcji 
wokół zalewu będzie znany na etapie projektowania. 
Będziemy chcieli zmieścić w budżecie kort tenisowy, 
pole biwakowe, ale też park linowy. Budowa ścieżki we-
dług wstępnych założeń ma rozpocząć się w przyszłym 
roku, zaraz po zakończeniu opracowywania dokumenta-
cji projektowej – podsumowuje Grzegorz Molendowski, 
zastępca burmistrza. 

 UM Zwoleń
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DZIENNY DOM SENIOR+ 
W ZWOLENIU MIEJSCEM 
CIEKAWYCH SPOTKAŃ 
I INTEGRACJI 

 

Różnorodne zajęcia i warsztaty, spotkania z ekspertami, 
wycieczki krajoznawcze, wizyty w muzeum, kinie, teatrze 
i bibliotece, spacery nordic walking, fizjoterapia, opieka 
psychologa i pielęgniarki, a nawet alpakoterapia – Dzien-
ny Dom Senior+ w Zwoleniu prężnie działa i zachęca 
seniorów do aktywności. 

5 maja 2021 roku po długim lockdownie wprowa-
dzonym w związku z pandemią koronawirusa, Dzienny 
Dom Senior+ w Zwoleniu mógł powrócić do działalności 
stacjonarnej. – Czas lockdownu był bardzo trudny dla 
osób starszych, szczególnie tych mieszkających samotnie. 
Dlatego zajęcia w ramach działalności Dziennego Domu 
Senior+ w Zwoleniu odbywały się online. Opiekunowie 
byli też w stałym kontakcie z pensjonariuszami, gotowi 
nieść wsparcie i pomoc w razie potrzeby. Cieszę się, że 
seniorzy mogli w maju powrócić do zajęć stacjonarnych, 
ponieważ nic nie zastąpi spotkań i rozmów na żywo. 
Otrzymują tu szeroką ofertę zajęć integracyjnych, po-
prawiających pamięć i koncentrację, a także kulturalnych 
i oświatowych. Jest też fizjoterapia i opieka psychologa. 
Zachęcam do zapoznania się z ofertą Domu Seniora, bo 
jesień życia nie musi być samotna i pozbawiona radości 
– podkreśla Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

Radosny powrót do zajęć stacjonarnych
Jak informuje kierownik zwoleńskiego Domu Seniora 

Krzysztof Molenda, pensjonariusze bardzo chętnie powró-
cili do zajęć stacjonarnych w placówce. – Na początku 
seniorzy postanowili uporządkować przestrzeń wokół bu-
dynku. Wraz ze stażystkami, które utrzymywały z nimi 
stały kontakt podczas lockdownu, postanowili posadzić 
kwiaty i młode drzewka. Była to wspaniała integracja 
międzypokoleniowa. Następnie z wielką radością powró-
ciliśmy do zajęć, które są dla nich już znane i lubiane – 
mówi kierownik Krzysztof Molenda.

Ciągle aktywni
Wraz z nadejściem ciepłych dni seniorzy udali się 

na wycieczkę rowerową do farmy alpak „Alpakarnia 

Przystań-Tu”. Spotkanie z tymi przemiłymi zwierzętami 
zaowocowało nawiązaniem współpracy z Fundacją Pro-
CivitasBono w realizacji projektu „Zrozumieć innych, od-
naleźć siebie – integracja międzypokoleniowa seniorów”. 
W jego ramach podopieczni Domu Seniora w Zwoleniu 
wzięli udział w dedykowanej dla nich alpakoterapii. 

Oprócz wypraw rowerowych seniorzy uczestniczą też 
w wycieczkach krajoznawczych. W czerwcu zwiedzali 
Nałęczów, Lublin oraz Królewskie źródła w Kozienicach. 
We wrześniu natomiast udali się do Sandomierza i Ba-
ranowa Sandomierskiego. Podopieczni Domu Seniora 
spędzają też czas na spacerach z kijami nordic walking 
i chodzą na grzybobranie.

Z kulturą za pan brat
Dom Seniora w Zwoleniu to nie tylko pobudzanie 

sprawności fizycznej, ale także intelektualnej. Podopieczni 
biorą udział w licznych akcjach kulturalnych. We wrześniu 
udali się na koncert muzyczny do zwoleńskiego Kina Świt 
oraz do radomskiego teatru, gdzie obejrzeli sztukę „Po-
moc domowa”. Seniorzy odwiedzają też Miejsko-Gminą 
Bibliotekę Publiczną, gdzie uczestniczą w krótkich wykła-
dach zachęcających do czytelnictwa. Troje podopiecznych 
wzięło udział w miejskim Narodowym Czytaniu. Odrębna 
akcja została zorganizowana także w budynku Domu Se-
niora. W każdy czwartek w placówce ma miejsce „Kino 
Seniora”. Wyświetlane są filmy z serii „Polska z góry”, 
które zabierają widzów w wirtualną podróż po naszym 
urokliwym państwie.

Dbają o zdrowie
Kluczem do długowieczności jest dobre zdrowie. 

W Domu Seniora w Zwoleniu zapewniono podopiecz-
nym codzienną, trzygodzinną fizjoterapię ze specjalistką 
z tej dziedziny. Seniorzy mogą korzystać z terapii według 
potrzeb. Placówkę regularnie odwiedza też pielęgniarka, 
która dokonuje pomiaru ciśnienia oraz cukru we krwi, 
a także saturacji. W razie potrzeby kieruje daną osobę na 
szczegółowe badania. Zadbano tu również o dobry stan 
psychiczny pensjonariuszy. Do ich dyspozycji jest psy-
cholog, którzy oprócz indywidualnych porad prowadzi też 
zajęcia poprawiające pamięć i koncentrację. Nawiązano 
także współpracę z doktor Teresą Kacperczyk-Baran, która 
poprowadziła dwa wykłady prozdrowotne. W planach są 
kolejne, a seniorzy mogą też skorzystać z indywidualnych 
porad lekarskich. W odwiedzinach w Domu Seniora była 
również dietetyk Karolina Zapora. Opowiedziała zebra-
nym o zdrowych nawykach żywieniowych, dietach i wy-
konała chętnym pomiar masy ciała wraz z parametrami 
towarzyszącymi. Po tej wizycie w Domu Seniora raz w 
tygodniu organizowany jest tak zwany „owocowy dzień”. 

Rozwój i edukacja w każdym wieku
W zwoleńskim Domu Seniora mocno stawia się na pod-

noszenie kompetencji pensjonariuszy. Dzięki nawiązanej 
współpracy ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo i Rozwój 
seniorzy wzięli udział w kursie komputerowym. Bardzo 
ciekawym spotkaniem był wykład historyczny popro-
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wadzony przez Cezarego Imańskiego oraz warsztaty re-
gionalne z Joanną Tęczą. W planach jest nauka podstaw 
języka angielskiego. Seniorzy bardzo chętnie uczestniczą 
również w regularnych zajęciach organizowanych w pla-
cówce. Są to warsztaty kulinarne, podczas których powsta-
ją prawdziwe pyszności. Odbywa się też terapia zajęciowa 
pod okiem wykwalifikowanego instruktora z tej dziedziny. 
Seniorzy wykonują wiele różnych prac, np. wiązanki na 
groby bliskich, czy stroiki świąteczne. Wykorzystują do 
tego różne materiały, często naturalne, które sami zbierają 
podczas spacerów. 

Liczne akcje informacyjne
Jak podkreśla kierownik Krzysztof Molenda osoby star-

sze, szczególnie te samotne często mają problem z zała-
twianiem różnych spraw formalnych. Dlatego w Domu 
Seniora prowadzone są liczne akcje informacyjne. Nawią-
zano stałą współpracę z prawnikiem, który w przystępny 
sposób przekazuje seniorom wiedzę na tematy dotyczące 
aktów prawnych i odpowiada na indywidualne pytania. 
Dom Seniora odwiedzili też przedstawiciele ZUS-u, 
którzy zaproponowali garść informacji z zakresu upraw-
nień emerytalnych, czy składania zeznań podatkowych. 
Odbyła się również akcja informacyjna dotycząca spisu 
powszechnego. 

Zwoleńskich seniorów odwiedzają także mundurowi. 
Policjanci opowiadali o bezpieczeństwie na drodze, ale nie 
tylko. Uczulali też na oszustwa na tak zwanego „wnuczka” 
i wiele innych. W planach jest wizyta strażaków, któ-
rzy opowiedzą o bezpieczeństwie w sezonie grzewczym, 
a także kurs pierwszej pomocy poprowadzony przez ra-
townika medycznego.

Wrażliwi na potrzeby innych
Seniorzy oprócz cyklicznych zajęć w placówce bardzo 

chętnie włączają się też w akcje charytatywne, między 
innymi poprzez zbieranie nakrętek. Udział w tego typu 
wydarzeniach uwrażliwia ich na potrzeby innych, a po-
magając czują się potrzebni.

Rekrutacja trwa
Każdy, kto chciałby rozpocząć swoją przygodę włącza-

jąc się w aktywną społeczność Dziennego Domu Senior+ 
w Zwoleniu nadal może się zgłaszać. Szczegółowe infor-
macje dostępne są pod nr tel.: 48 676-23-30, w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu przy Placu 
Kochanowskiego 1 oraz w siedzibie Dziennego Domu 
Senior+ przy ulicy Wojska Polskiego 78 w Zwoleniu. 

UM Zwoleń

GMINA ZWOLEŃ 
Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH 
PROGRAMU „CYFROWA GMINA”

Ponad 450 tysięcy złotych popłynie do gminy Zwoleń 
z programu „Cyfrowa gmina”. Symboliczną promesę na 
przyznaną kwotę odebrał zastępca burmistrza Zwolenia 
Grzegorz Molendowski. Środki zostaną przeznaczone 
na cyfryzację i zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego 
Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Uroczystość wręczenia symbolicznych promes odbyła 
się w sali widowiskowo-kinowej w Iłży. 

innymi temu będą służyły pozyskane w ramach programu 
„Cyfrowa gmina” środki. Z pewnością też pomogą one 
udoskonalić i usprawnić pracę jednostki – powiedział 
przed wydarzeniem burmistrz Arkadiusz Sulima.

Gmina Zwoleń otrzymała promesę na kwotę ponad 450 
tysięcy złotych. Środki mogą być przeznaczone zarówno 
na zakup sprzętu IT, czy niezbędnych licencji do realizacji 
e-usług, pracy i edukacji, jak i poprawę cyberbezpieczeń-
stwa samorządowych systemów informatycznych. Jak 
zaznaczano podczas spotkania, samorządy będą miały 
dużą swobodę w zakresie wykorzystania przyznanych 
dofinansowań. Oprócz zakupu sprzętu i oprogramowania 
pracownicy urzędów będą mogli uczestniczyć w różnego 
rodzaju szkoleniach. – Dzięki środkom z programu „Cy-
frowa gmina” będziemy mogli uzupełnić zarówno sprzęt 
w naszych jednostkach, ale też co istotne, będziemy mo-
gli również zainwestować w pracowników. Stawiamy na 
cyberbezpieczeństwo i wdrażanie bezpiecznej sieci funk-
cjonowania, a dofinansowanie bardzo nam w tym pomoże 
– podkreślał zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski.

Co istotne, przyznane środki mogą być przeznaczone 
również na zrefinansowanie wydatków, które zostały już 
poniesione w czasie pandemii. Był to okres wdrażania 
wielu nowych systemów informatycznych, mających 
uprościć funkcjonowanie urzędów w tym trudnym okresie 
oraz umożliwić załatwianie jak największej ilości spraw 
przez Internet.

Program „Cyfrowa Gmina” finansowany jest z fundu-
szy europejskich w ramach programu React-EU.

UM Zwoleń

Promesy wręczali: Janusz Cieszyński – sekretarz sta-
nu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Artur Standowicz – wicewojewoda mazowiecki, a także 
posłanki Ziemi Radomskiej: Anna Kwiecień i Agnieszka 
Górska. Promesę w imieniu burmistrza Arkadiusza Sulimy 
odebrał jego zastępca Grzegorz Molendowski. 

– Ogrom danych, jakie znajdują się w urzędach powin-
ny być odpowiednio przechowywane i chronione. Między 
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TRZY ULICE NA TERENIE 
ZWOLENIA ZOSTAŁY 
PRZEBUDOWANE

5 listopada 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Zwole-
niu została podpisana umowa z wykonawcą zadania pod 
nazwą „Przebudowa ulic na terenie miasta Zwoleń”. 

Inwestycja obejmie ulice: Krakowską, Curie Skło-
dowskiej oraz Pogodną. Łączny koszt prac to blisko  
327 tysięcy złotych. 

Wykonawcą każdej z trzech części zadania przebudowy 
ulic było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 
ze Zwolenia. 5 listopada 2021 roku została podpisana 
w tej sprawie stosowna umowa. – Nawierzchnie ulicy 
Krakowskiej, Curie-Skłodowskiej i Pogodnej były w bar-
dzo złym stanie technicznym. Liczne spękania i ubytki 
wymagały pilnej naprawy. Robimy wszystko, aby krok 
po kroku poprawiać stan dróg na terenie gminy Zwoleń. 
Dużo już zostało w tym obszarze zrobione, ale jeszcze 
też dużo pracy przed nami. Mieszkańcy zgłaszają kolejne 
potrzeby w tym zakresie i będziemy chcieli każdej z nich 
sukcesywnie wychodzić naprzeciw – mówił Arkadiusz 
Sulima, burmistrz Zwolenia. 

Zadanie podzielone na części
Pierwsza część zadania dotyczyła przebudowy uli-

cy Krakowskiej w Zwoleniu, od ulicy Świętego Jana 
do ulicy Aleja Pokoju na odcinku o długości 127,8 mb. 

Koszt prac wyceniono na kwotę 97 tysięcy 555 złotych. 
Druga część zadania przewidywała przebudowę ulicy 
Curie-Skłodowskiej w Zwoleniu, od ul. Świętego Jana 
do ul. Aleja Pokoju, na odcinku o długości 123,4 mb. 
Wartość zaplanowanych prac to 134 tysiące 804 złotych. 

 

Trzecia część zadania objęła przebudowę ulicy Po-
godnej w Zwoleniu, od ul. Majora Hubala w kierunku 
południowym, na odcinku o długości 132 mb. Koszt prac 
został wyceniony na kwotę 94 tysiące 208 złotych. 

Zakres prac
Zakres prac w każdej z trzech części zadania był bar-

dzo podobny. Wykonawca w pierwszej kolejności rozbrał 
istniejące krawężniki, obrzeża i nawierzchnie chodników 
oraz część jezdni. Następnie wykonał frezowanie jezdni 
i niezbędne roboty ziemne, w tym odpowiednią podbu-
dowę pod nawierzchnię chodnika oraz płyt dotykowych 
przy przejściu dla pieszych. Ułożył też obrzeża betonowe 
i ustawił krawężniki. Na jezdni położył nową nawierzch-
nię, wyregulował studzienki telekomunikacyjne, zawory 
oraz studnie kanalizacji sanitarnej. Przy ulicy Curie-Skło-
dowskiej zamontował też pierścienie odciążające, płytę 
nastudzienną i włazy. 

UM Zwoleń

OBIEKT SPORTOWY 
PRZY SZKOLE W SYDOLE 
JUŻ GOTOWY – PRACE 
BUDOWLANE ZAKOŃCZONE 

Dofinansowanie: 666 333,58 zł

Całkowita wartość: 666 333,58 zł

Szkoła podstawowa w Sydole zyskała piękny i nowo-
czesny obiekt sportowy. W jego skład wchodzą dwa boi-
ska wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem szyte na miarę 
XXI wieku. Wartość prac wyniosła ponad 650 tysięcy 
złotych, a dużą część tej kwoty pokryło dofinansowanie 
zewnętrzne, przyznane w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Gmina Zwoleń stawia na sport
Budowa boisk wielofunkcyjnych to jedna z wielu zadań 

w obszarze sportu, które są obecnie realizowane na terenie 
gminy Zwoleń. A warto podkreślić, że tak dużych inwe-
stycji w sport nie było tu od lat. – Jesteśmy dumni, że mo-

Zadanie „Poprawa stanu infrastruktury sportowej 
w gminie Zwoleń poprzez budowę boisk przyszkolnych 
PSP Sycyna lokalizacja Sydół” realizowane przy 
wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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żemy oddać do użytku uczniów tak piękny i nowoczesny 
obiekt. Społeczność szkolna długo na niego czekała, dla-
tego tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy zrealizować 
tak potrzebną inwestycję. Jestem przekonany, że boiska 
będą świetnie wykorzystywane do rozwoju sportowych 
pasji i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Liczę też, że będą odpowiednio użytkowane, tak, aby 
służyły jak najdłużej kolejnym pokoleniom miłośników 
sportu – mówi Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia. 

Powstał nowoczesny obiekt
W ramach inwestycji przy szkole w Sydole powstały 

dwa boiska wielofunkcyjne. Jedno z nich, o wymiarach 
20mx40m łączy pola do gry w piłkę ręczną, mini piłkę 
nożną oraz kort tenisowy o wymiarach 10,97 m × 23,77 m 
z nawierzchni poliuretanowej. Wybudowane zostało też 
boisko wielofunkcyjne łączące pole do gry w koszykówkę 
o wymiarach 15 m × 28 m oraz do gry w siatkówkę o wy-
miarach 9 m × 18 m o nawierzchni poliuretanowej. Wyko-
nawca zamontował także niezbędne dla funkcjonowania 
obiektu elementy wyposażenia sportowego oraz małej 
architektury. – Cieszymy się, że warunki atmosferycz-
ne pozwoliły dokończyć inwestycję jeszcze przed zimą. 
Dzięki temu uczniowie już wczesną wiosną będą mogli 
korzystać z nowej infrastruktury sportowej – podkreśla 
Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia. 

Duże pieniądze z zewnątrz
Koszt budowy boisk to 666.333,58 zł. Warto podkreślić, 

że samorząd gminy Zwoleń pozyskał bardzo duże dofi-
nansowanie zewnętrzne na realizację zarówno inwestycji 
w Sydole, jak i budowę kompleksu sportowego przy szko-
le podstawowej przy ulicy Ludowej w Zwoleniu, gdzie 
nadal trwają prace budowlane. Łączna wartość tych zadań 
to 2 miliony 346 tysięcy złotych, a wsparcie finansowe 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 
w sumie 1 milion 937 tysięcy złotych.

Zdjęcia boiska przed przebudową i po przebudowie

Widok boiska przed modernizacją

Widok boisk po modernizacji

UM Zwoleń

GRUPA 23 DOTARŁA 
SZCZĘŚLIWIE DO CELU.  
W TYM ROKU NA PIELGRZYMI SZLAK 
WYRUSZYŁO 40 PIELGRZYMÓW 

13 sierpnia 2021 roku na Jasną Górę dotarła 43. Piel-
grzymka Diecezji Radomskiej, której hasłem przewodnim 
w tym roku były słowa „Maryja Nadzieją Rodzin”. Jak 
co roku do stóp Jasnogórskiej Pani pielgrzymowała także 
Zwoleńska Grupa Pielgrzymkowa nr 23. Pielgrzymi wyru-
szyli na szlak 5 sierpnia i przez dziewięć dni wędrówki po-
konali 240 km. Każdego dnia towarzyszyły im: modlitwa, 
śpiew i konferencje, nawiązujące do hasła pielgrzymki. 

Duchowym przewodnikiem pielgrzymów był ksiądz 
Piotr Popiel, pomagali mu zaś: ks. Łukasz Sypul oraz sio-
stra zakonna Sylwia Pietryga organizująca śpiew. Liderem 
grupy niezmiennie od wielu lat był Roman Kazirodek, 

któremu pomagali porządkowi. Posługę w grupie sani-
tarnej pełniły pielęgniarki: Dorota Szpak, Lucyna Stępień 
i Krystyna Wawrzak.
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Z pielgrzymami z grupy 23 na Przeprośnej Górce spot-
kali się samorządowcy z gminy Zwoleń. Wśród nich byli 
m.in.: burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima oraz z-ca 
burmistrza Grzegorz Molendowski, którzy utrudzonym 
i zmęczonym pątnikom przywieźli kanapki oraz napoje.

- Od kilku lat przedstawiciele samorządu zwoleńskie-
go spotykają się z pielgrzymami z grupy 23 na Alejach 
Najświętszej Maryi Panny, by wspólnie podziękować 
Jasnogórskiej Pani za szczęśliwą i bezpieczną drogę. 
W tym roku po raz drugi zdecydowaliśmy, że dołączymy 
do zwoleńskiej grupy już na Przeprośnej Górce i razem 
z nią pokonamy ostatni odcinek. Jest mi niezmiernie miło, 
że zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez pielgrzymów 
i wspólnie mogliśmy dotrzeć do celu oraz uczestniczyć 
we mszy świętej odprawionej na jasnogórskich błoniach 
– powiedział Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

Pielgrzymom Diecezji Radomskiej towarzyszył pod-
czas drogi ks. BP Marek Solarczyk Ordynariusz Diecezji 
Radomskiej, który szedł w grupie 21. Akademickiej. 

 

Ksiądz biskup ostatniego dnia pielgrzymki spotkał się 
także z pielgrzymami zwoleńskiej 23, którym nie tylko 
udzielił błogosławieństwa ale także podziękował za pod-
jęty trud rekolekcji w drodze. 

Z ks. biskupem Markiem Solarczykiem już w Często-
chowie spotkali się również: burmistrz Zwolenia Arka-
diusz Sulima oraz z-ca Grzegorz Molednowski.

W związku z panującą pandemią oraz narzuconymi 
przez nią restrykcjami, w tym roku pielgrzymi z Diecezji 
Radomskiej uczestniczyli we mszy świętej na błoniach od-
prawionej tylko dla nich. Msza św. koncelebrowana była 
przez Ordynariusza Diecezji Radomskiej Marka Solar-
czyka oraz Biskupa Pomocniczego Diecezji Radomskiej 
Piotra Turzyńskiego. Po mszy każda z grup pielgrzymko-
wych miała możliwość udać się do Bazyliki, by pokłonić 
się przed cudownym obrazem.

UM Zwoleń

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 
101. ROCZNICĘ „CUDU NAD WISŁĄ” 

15 sierpnia 2021 roku po raz kolejny w naszym mie-
ście oddaliśmy hołd bohaterom, którzy w sierpniu 101 lat 
temu na przedpolach Warszawy stoczyli bój. W 1920 roku 
w dniach od 13 do 15 sierpnia rozegrana została decydu-
jąca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, określana mia-
nem „Cudu nad Wisłą”. Bitwa ta uznawana jest za 18 
przełomową bitwę w historii świata, która zadecydowała 
o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu 
Europy przed bolszewizmem.

Uroczystości podobnie, jak w latach ubiegłych rozpo-
częły się o godzinie 10.00 mszą świętą odprawioną w in-
tencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Zwoleniu. 

W nabożeństwie oprócz licznie zgromadzonych miesz-
kańców uczestniczyli: poczty sztandarowe, samorządow-
cy, przedstawiciele instytucji, placówek oświatowych oraz 
partii politycznych a także harcerze.

 

Po mszy świętej zebrani prowadzeni przez poczet sztan-
darowy Urzędu Miejskiego w Zwoleniu przemaszerowali 
pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, gdzie delegacje skła-
dając wiązanki kwiatów oddały hołd poległym bohaterom.
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Kwiaty przy pomniku złożyli przedstawiciele Gminy 
Zwoleń na czele z Burmistrzem Zwolenia Arkadiuszem 
Sulimą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Pawłem 
Sobieszkiem.

rodaków sprzed 101 lat uważane jest za jedno z najważ-
niejszych w historii świata. To właśnie ta bitwa zatrzymała 
nie tylko atak Rosji Radzieckiej na Polskę ale zatrzymała 
także rozlew komunizmu na Europę i cały świat. Jak wie-
my z historii sowieccy dowódcy mówili jasno, zmiećmy 
Polskę, i będziemy w Paryżu i w Hiszpanii. Dzięki naszej 
strategii oraz determinacji nie udało się. Tu nad Wisłą 
została zatrzymana. To wielka zasługa naszego państwa, 
naszych żołnierzy i naszego narodu dla Europy i świa-
ta. 15 sierpnia jest świętem naszej wielkiej dumy, dumy 
z naszych wartości, z naszego oręża oraz postawy jaką 
potrafimy zaprezentować my Polacy - mówił burmistrz 
Zwolenia Arkadiusz Sulima - Bitwa Warszawska była 
największym polskim zwycięstwem od czasów Wiktorii 
Wiedeńskiej. Stała się wzorem postawy moralnej i patrio-
tyzmu dla kolejnych pokoleń. Dziś możemy oddać hołd 
obrońcom Ojczyzny sprzed ponad 100 lat i innym żoł-
nierzom, którzy przelewali krew na bitewnych polach. To 
zwycięstwo było możliwe ponieważ obrońcy Warszawy 
wykazali się wyjątkowym męstwem i hartem ducha. Cały 
naród skupił się wokół wielkiego zadania odbudowy sił 
zbrojnych i obrony dopiero co odzyskanej niepodległości 
- dodał burmistrz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz 
Zwoleni Arkadiusz Sulima.

Burmistrz nie tylko nawiązał do wydarzeń z 1920 roku 
przypominając ich krótką historię ale również życzył 
wszystkich żołnierzom z okazji Święta Wojska Polskiego 
wszelkiej pomyślności oraz tego, by trud związany z peł-
nioną przez nich służbą przynosił im zawsze satysfakcję 
zawodową.

- 15 sierpnia to bardzo ważny dzień. To nie tylko święto 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ale również 
święto wielkiego polskiego triumfu. Zwycięstwo naszych 

Hołd poległym w obronie Ojczyzny pod zwoleńskim 
pomnikiem oddali także posłowie na Sejm RP: Andrzej 
Kosztowniak (trzeci od prawej), Marek Suski (trzeci od 
lewej) i Dariusz Bąk (drugi od lewej). 

Wspólnie z posłami bohaterom pokłonili się także: 
burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, Paweł Drobek, 
dyrektor mazowieckiego oddziału ARiMR oraz Jan Ma-
zurkiewicz, wiceprezes zarządu Enea Wytwarzanie.

UM Zwoleń

GMINA ZWOLEŃ WSPOMOGŁA 
ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU 
LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY! 

Wakacje były czasem wymarzonego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. Jak co roku uczniowie naszych szkół 
w wieku od 8 – 16 lat, skorzystali ze zorganizowanej 
formy wypoczynku w postaci wyjazdu na kolonie letnie.

Dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Zwoleniu ze 
Związkiem Zawodowym Centrum Narodowego Młodych 

Rolników oraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicja-
tyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras oraz 
Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hu-
fiec Łask im. Dywizjonu 303 dzieci rolników wyjechały 
do: Stegny, Władysławowa oraz Białego Dunajca.

Jako pierwsza ze Zwolenia na kolonię pojechała 45 
osobowa grupa do Stegny. Uczestnicy kolonii wyjechali 
1 sierpnia 2021 roku z parkingu spod Urzędu Miejskiego 
w Zwoleniu. 
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Dzieciom i młodzieży wspaniałego a zarazem bezpiecz-
nego wypoczynku życzyli wówczas: burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima oraz sekretarz gminy Zwoleń Mirosław 
Chołuj.

Kolejny wyjazd dzieci i młodzieży odbył się 10 sierpnia 
2021 roku , kiedy to 36 osobowa grupa rozpoczęła swoją 
wakacyjną przygodę, której celem było Władysławowo. 
Młodym wczasowiczom szczęśliwej drogi oraz wielu wa-
kacyjnych przygód życzyli: burmistrz Arkadiusz Sulima 
i z-ca burmistrza Grzegorz Molendowski.

Ostatni wyjazd wakacyjny odbył się w czwartek 
12 sierpnia 2021 roku 29 osobowa grupa dzieci i młodzie-
ży z terenu powiatu zwoleńskiego wyruszyła na kolonię 
letnią do Białego Dunajca. 

Z wyjazdów wakacyjnych skorzystało łącznie 110 dzie-
ci i młodzieży z terenu powiatu zwoleńskiego. Uczestni-
kami kolonii byli przede wszystkim dzieci i młodzież, 
których co najmniej jedno z rodziców bądź opiekunów 
prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Cieszę się, że pomimo niepewnej sytuacji pandemicz-
nej z wyjazdów kolonijnych współorganizowanych przez 
samorząd gminy Zwoleń skorzystało 110 dzieci. Świadczy 
to niewątpliwie o zaufaniu jakim obdarzają nas rodzice, 
za co raz jeszcze dziękuję. Mam nadzieję, że kolejne, 
tym razem zimowe kolonie również będą cieszyły się tak 
dużym powodzeniem - powiedział burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima. 

UM Zwoleń

ŚCIEŻKA SPORTOWO-
REKREACYJNA PRZY 
ZWOLEŃSKIM ZALEWIE 
JUŻ GOTOWA 

Zakończyły się prace budowlane przy zwoleńskim za-
lewie. Mieszkańcy zyskali do swojej dyspozycji wygod-
ną ścieżkę sportowo-rekreacyjną z energooszczędnym 

oświetleniem typu LED i urządzeniami do ćwiczeń. War-
tość inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Samorząd 
gminy Zwoleń pozyskał na ten cel znaczące dofinanso-
wanie zewnętrzne w kwocie 120 tysięcy złotych.

Wygodny ciąg pieszy i urządzenia sportowe
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W ramach zadania przy zalewie w Zwoleniu powstała 
ścieżka sportowo-rekreacyjna o długości 465 metrów, sze-
rokości trzech metrów i nawierzchni z kolorowego asfaltu. 

Ścieżka zaczyna się po przeciwnej stronie brzegu z ką-
pieliskiem, biegnie wzdłuż brzegu z zaporą wodną i łączy 
się z już istniejącą ścieżką, tworząc z nią spójną całość. 

zostały wycenione na kwotę 430 tysięcy 443 zł. Część tej 
kwoty została pokryta ze środków zewnętrznych. Dofinan-
sowanie wyniosło 120 tysięcy złotych i zostało przyznane 
z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2021.

Zalew zupełnie zmieni swoje oblicze

Warto podkreślić, że budowa ścieżki sportowo-rekrea-
cyjnej jest początkiem zmian, jakie będą zachodziły przy 
zwoleńskim zalewie. - Obecnie jesteśmy w trakcie przy-
gotowań do realizacji kolejnej, bardzo dużej inwestycji, 
czyli zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego. 
Chcemy, aby zalew stał się miejscem atrakcyjnym dla 
mieszkańców i wartym odwiedzenia przez gości z ze-
wnątrz. Pozyskaliśmy już na ten cel znaczące dofinan-
sowanie zewnętrzne, które pokryje większość kosztów 
związanych z realizacją zadania – podkreśla burmistrz 
Arkadiusz Sulima.

Zagospodarowanie terenu przy zalewie to nie jedyne 
plany samorządu w zakresie rozbudowy infrastruktury 
rekreacyjnej. - Trwa już opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę innowacyjnej w regionie ścieżki dy-
daktyczno-ekologicznej. Według planów koncepcyjnych 
ma powstać ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Zwolenki 
wraz z drewnianymi pomostami i tarasami widokowymi 
– informuje Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza 
Zwolenia.

Łączna wartość pozyskanego dofinansowania na re-
alizację zaplanowanych zadań to 13,5 miliona złotych. 
To rekordowa suma dla tego typu inwestycji w historii 
Zwolenia.

UM Zwoleń

Przy ścieżce stanęły urządzenia siłowni plenerowej, 
ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Ciąg sportowo-
-rekreacyjny zyskał też oświetlenie.

– Mieszkańcy mogą już spacerować wygodnym 
i oświetlonym deptakiem wokół zalewu. Przy ścieżce 
stanęły urządzenia siłowni plenerowej, co mam nadzieję 
zachęci osoby odwiedzające to miejsce do kolejnych ak-
tywności – mówi Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

Wykonawcą zadania był Zakład Usług Administra-
cyjno-Budowlanych Karol Liberski ze Zwolenia. Prace 

DWIE DROGI OFICJALNIE 
ODDANE DO UŻYTKU. 
PRZEKAZANO TEŻ  
SPRZĘT DLA OSP 
W JASIEŃCU SOLECKIM 

Samorządowcy gminy Zwoleń wraz z wicemarszał-
kiem województwa mazowieckiego Rafałem Rajkowskim 
oficjalnie oddali do użytku przebudowane drogi: gminną 
drogę dojazdową na trasie Sycyna Północna – Barycz 
oraz drogę w miejscowości Koszary. Obydwie inwestycje 
zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym z budżetu 
województwa mazowieckiego. Wicemarszałek spotkał 
się także z druhami OSP w Jasieńcu Soleckim i wraz 
z burmistrzem Arkadiuszem Sulimą przekazał im spe-
cjalistyczny sprzęt.

Droga Sycyna Północna – Barycz już po przebu-
dowie

Dobra współpraca pomiędzy samorządami przyno-
si wymierne efekty. Końca dobiegła właśnie realizacja 
ważnego dla mieszkańców zadania, przebudowy drogi 
dojazdowej Sycyna Północna – Barycz. Koszt inwestycji 
to 249 tysięcy 217 złotych, przy czym dotacja dla zadania 
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych z budżetu Mazowsza wyniosła 130 ty-
sięcy złotych. – Współpraca z samorządem województwa 
mazowieckiego układa się wzorowo. Dziękuję wicemar-
szałkowi Rafałowi Rajkowskiemu za dostrzeganie potrzeb 
naszej Małej Ojczyzny i wspieranie nas w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, bez których wielu inwestycji nie 
moglibyśmy wykonać – powiedział Arkadiusz Sulima, 
burmistrz Zwolenia.
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pokryte z dofinansowania pochodzącego z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zakres prac objął odcinek o długości 1390 metrów 
bieżących. Powstało tu też 630 metrów chodnika oraz 
ścieżka rowerowa o długości 760 metrów. Wykonawca 
położył nową nawierzchnię drogi, utwardził pobocza, 
umocnił skarpy i dno rowów. Zamontował też aktywne, 
punktowe elementy odblaskowe wyposażone w światła 
LED oraz panel fotowoltaiczny. Przy jezdni pojawiły się 
sprężyste bariery i nowa wiata przystankowa z zatoką. 
– Była to bardzo duża i ważna dla mieszkańców Koszar 
inwestycja, o którą zabiegali od dłuższego czasu. Dziś 
droga jest bardzo nowoczesna, komfortowa i bezpieczna, 
co nas bardzo cieszy – mówił Grzegorz Molendowski, 
zastępca burmistrza Zwolenia.

Druhowie zyskali specjalistyczny sprzęt
Ostatnim z punktów wizyty wicemarszałka Rafała Raj-

kowskiego w gminie Zwoleń było spotkanie z druhami 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu Sole-
ckim, podczas którego wraz z burmistrzem Arkadiuszem 
Sulimą oficjalnie przekazano nowoczesny, specjalistyczny 
sprzęt. 

Wartość przekazanego sprzętu to prawie 20 tysięcy zło-
tych, z czego dotacja od samorządu województwa mazo-
wieckiego wyniosła 9 tysięcy złotych. – Umiejętności dru-
hów muszą być uzupełniane odpowiednim wyposażeniem. 
Dlatego w tej kwestii nie zwalniamy tempa i pozyskujemy 
środki na doposażanie jednostek. Niewątpliwie zakupiony 
sprzęt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i efek-
tywności pracy strażaków ochotników na terenie gminy 
Zwoleń – podsumował burmistrz Arkadiusz Sulima. 

 UM Zwoleń

W oficjalnym oddaniu drogi do użytku mieszkańców 
i podróżnych uczestniczył wicemarszałek, który także 
zabrał głos.

– Dzięki dobrej współpracy z samorządowcami gminy 
Zwoleń mieszkańcy zyskali kolejną przebudowaną drogę. 
Doskonale rozumiemy, że współdziałanie jest niezbędne, 
aby miasta i sołectwa mogły się prężnie rozwijać i cie-
szymy się, że tu, w Zwoleniu układa się ono tak dobrze 
– mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Zadanie przebudowy drogi Sycyna Północna – Ba-
rycz objęło wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcin-
ku jezdni o długości 995 metrów i szerokości 3,5 metra. 
Wybudowane zostały też pobocza z kruszywa kamiennego 
i zamontowane oznakowanie drogowe.

Mieszkańcy korzystają z przebudowanej drogi 
w Koszarach

Wicemarszałek Rafał Rajkowski uczestniczył także 
w oficjalnym otwarciu przebudowanej drogi w miejsco-
wości Koszary. 

Była to jedna z największych inwestycji drogowych 
w gminie Zwoleń w minionym roku. Jej wartość to 1 mi-
lion 187 tysięcy złotych. Aż 60% wartości zadania zostało 
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BUDŻET NA 2022 ROK 
DLA GMINY ZWOLEŃ 
UCHWALONY – BĘDĄ 
WIELOMILIONOWE 
INWESTYCJE 

29 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu 
odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której jednogłoś-
nie uchwalono budżet gminy na 2022 rok. Na realizację 
zaplanowanych zadań zabezpieczono ponad 16 milionów 
złotych. Oznacza to szereg inwestycji, które są wyczeki-
wane przez mieszkańców Zwolenia i pobliskich sołectw. 
Będą liczne przebudowy dróg, rozbudowy oświetlenia 
ulicznego, modernizacje świetlic, doposażenie placów 
zabaw i miejsc rekreacyjnych, a także rekordowe nakłady 
finansowe na rozwój infrastruktury sportowej i rekrea-
cyjnej.

Budżet przyjęty jednogłośnie

W posiedzeniu Rady Miejskiej w Zwoleniu wzięli 
udział wszyscy zasiadający w niej radni. Sesja rozpoczę-
ła się przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i 
sprawozdania burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy 
z działalności międzysesyjnej. Następnie przedstawiono 
projekt uchwały budżetowej. Został on pozytywnie zaopi-
niowany zarówno przez gminne komisje, jak i Regionalną 
Izbę Obrachunkową.

Najważniejszym punktem sesji było głosowanie nad 
przyjęciem uchwały budżetu gminy Zwoleń na 2022 rok. 
Wzięli w nim udział wszyscy zasiadający w Radzie rajcy, 
którzy jednogłośnie przyjęli nowy budżet. Burmistrz 
Arkadiusz Sulima podziękował zebranym za zaufanie.

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima tuż po głosowa-
niu podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2022.

– Dziękuję za przyjęcie tego budżetu, budżetu, który 
nie jest łatwy. Od radnych wpłynęło ponad 70 wniosków 
do realizacji i tylko nieliczne zostały w tym budżecie uję-
te. Ale jak pamiętacie państwo z lat ubiegłych, te zadania 
są wprowadzane do budżetu w ciągu roku, w miarę poja-
wiających się środków finansowych. Zapewne rok 2022 
będzie pod tym względem bardzo podobny i wnioski 
będą wprowadzane do realizacji podczas kolejnych sesji 
Rady. Dziękuję za przyjęcie budżetu i jestem przekonany, 
że wspólnie będziemy w stanie go zrealizować - mó-
wił burmistrz Arkadiusz Sulima. Pokrótce podsumował 
też mijający rok. – Rok 2021 był dla samorządu gminy 
Zwoleń dobrym czasem, ponieważ udało się pozyskać 
duże środki zewnętrzne w kwocie ponad 20 milionów 
złotych. Dziękuję radnym oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego za wkład pracy i realizację wielu zadań – 
dodał burmistrz i złożył zebranym oraz mieszkańcom 
życzenia noworoczne. 

16 milionów na inwestycje

Dochody gminy Zwoleń w 2022 roku mają wynieść 
69 milionów 385 tysięcy 985 złotych. Wydatki ujęte 
w uchwale budżetowej to 73 miliony 232 tysiące 199 
złotych. Na inwestycje zabezpieczono kwotę rzędu 16 
milionów 38 tysięcy 289 złotych. To o 5 milionów złotych 
więcej niż w roku ubiegłym.

Jednym z największych zadań, które zostało ujęte 
w budżecie na 2022 rok jest stworzenie kompleksowej 
infrastruktury turystycznej w Zwoleniu. Inwestycja obej-
mie budowę ścieżki dydaktyczno-ekologicznej nad rzeką 
Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu 
nad zalewem miejskim. Kontynuowana będzie prze-
budowa stadionu i budowa obiektu sportowego przy 
zwoleńskiej szkole podstawowej. Ponadto w planach 
są liczne przebudowy dróg. Nowy blask zyska droga 
Jasieniec-Podborek i droga w miejscowości Mieczy-
sławów. Rozbudowana zostanie też droga do Wacławo-
wa. Zmodernizowane będą również ulice 11 Listopada 
i Batalionów Chłopskich w Zwoleniu i przebudowany 
chodnik przy ul. Kilińskiego. Powstaną też bezpieczne 
przejścia dla pieszych na ulicach Generała Sikorskiego, 
11 Listopada i Sienkiewicza w Zwoleniu. Na wiele z tych 
inwestycji samorząd gminy Zwoleń pozyskał znaczące 
dofinansowania zewnętrzne. 

Wśród zaplanowanych działań są także przebudowy 
świetlic wiejskich w miejscowościach Atalin i Mieczy-
sławów oraz doposażenie placów zabaw i miejsc rekrea-
cyjnych na terenie całej gminy Zwoleń. To tylko niektóre 
z zamierzonych działań samorządu gminy Zwoleń. - 
Kolejne inwestycje będą planowane w trakcie trwania 
roku budżetowego, a ich kierunki wyznaczą pozyskiwane 
dofinansowania zewnętrzne – podsumował Grzegorz 
Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.

UM Zwoleń
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K U L T U R A  I  O Ś W I A T A
WARSZTATY  
PN. „TANIEC LEKARSTWEM 
DLA DUSZY I CIAŁA”

Szóstego września 2021 roku odbyły się pierwsze war-
sztaty pn. „Taniec lekarstwem dla duszy i ciała” skiero-
wane dla osób 55+ (lub nieco młodszych) . Było bardzo 
sympatycznie, apetycznie i tanecznie. Warsztaty zdrowia 
poprowadziła Lidia Chrząstek - socjolog medycyny, pe-
dagog, doradca zawodowy specjalizujący się w tworzeniu 
wizji firm oraz ich rozwoju. Uczestnicy warsztatów przy-
gotowywali koktajle odżywcze oraz sałatki. 

Warsztaty taneczne poprowadził Mateusz Chrząstek - 
Mistrz Polski w tańcach standardowych. Uczył cha-chy 
i tanga. Uczniowie do lekcji podeszli z wielkim zaangażo-
waniem bo przecież taniec może stać się pasją w każdym 
wieku. 

Dziewiątego września odbyły się drugie warsztaty pn. 
„Taniec lekarstwem dla duszy i ciała”, rozpoczęły się 
w sali tańca DK aerobikiem, który poprowadziła instruk-
torka Urszula Bronisz Dąbrowska. Kolejnym punktem 
programu warsztatów było przygotowywanie zakwa-
su buraczanego. Uczestnicy przyrządzali zdrowe dania 
obiadowe z sezonowych warzyw m.in. placki z kaszy 
gryczanej i cukinii oraz paprykę z fasolą. Zajęcia pro-
wadziła Lidia Chrząstek – socjolog medycyny. Warszta-
ty z pewnością poprawiły uczestnikom samopoczucie, 
zrelaksowały i dostarczyły wielu pozytywnych emocji. 
20 września w ramach spotkań pn. „Taniec lekarstwem 
dla duszy i ciała” w Domu Kultury w Zwoleniu odbył 
się wykład Dr Elżbiety Bojarskiej - Olejnik pt. „Jak za-
chować sprawny układ krwionośny przez całe życie”. 
Organizatorem wykładu było Towarzystwo Miłośników 
Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego. Podsumo-
wując głównym celem warsztatów była poprawa zdrowia 
fizycznego i psychicznego poprzez taniec, ruch, warsztaty 
żywieniowe, pielęgnacyjne i zdrowotne. 

NA.Wieczerzyńska

POTAŃC NA KLEPISKU
W sobotę 6 listopada 2021 r. w zwoleńskim Domu 

Kultury rozbrzmiewała muzyka ludowa. Po raz pierwszy 
mieliśmy okazję i przyjemność zorganizować POTAŃC 
NA KLEPISKU. Przez 8 godzin grono stu osób bawiło 
się przy muzyce w wykonaniu kapel: Bronisława Machla, 
Zdzisława Kwapinskiego i Tomasza Stachury. 

Gościnnie wystąpił niezwykły młody muzykant z Min-
nesoty - Nathan Neumann. Potańcówki tego typu mają 
za zadanie propagowanie i promocję tradycyjnej muzyki 
ludowej i ściągają do siebie miłośników z różnych zakąt-
ków Polski. Atmosfera była niezwykła, a goście bawili się 
wspaniale i już zapowiedzieli chęć udziału w kolejnych 
tego typu zabawach. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą 
atmosferę. Jesteśmy wdzięczni za promocję tego wyda-
rzenia w mediach społecznościowych i na kanale you 
tube. Szczególne podziękowania dla Józefa Walczyka, 
Zbyszka Mądrego (Ludowizna) oraz Bogusława Koniar-
czyka (Ludowo i wesoło). Koordynatorem wydarzenia 
była Iwona Nędzi .

I.Nędzi
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„3 ROCZEK” KINA ŚWIT
3 października 2021 roku świętowaliśmy „3 roczek” 

Kina Świt funkcjonującego w nowej odsłonie od 2018 
roku. Jak co roku uczciliśmy to wydarzenie występem 
niezwykłych artystów. Tym razem gościliśmy twórców 
muzyki żeglarskiej, a byli nimi 

ROBOTRONS STEEL 
GALAXY ANGELS

10 października 2021 roku w Kinie Świt w Zwoleniu 
odbyło się unikalne i niepowtarzalne wydarzenie ROBO-
TRONS STEEL GALAXY ANGELS.

Specjalnie zaprojektowany interaktywny program edu-
kacyjny dla publiczności wielopokoleniowej. Technolo-
giczne widowisko nowego formatu, spektakl dla całej 
rodziny podczas, którego było można zobaczyć olbrzymie 
Transformersy mierzące ponad dwa metry. Uczestnicy 
mogli zajrzeć w przyszłość, podróżować po galaktyce, stać 
się członkiem drużyny astronautów i wypełnić niemożliwą 
do realizacji misję, zobaczyć przyszłość na własne oczy. 

Po zakończonym spektaklu dzieci wraz z rodzicami mogli 
zrobić pamiątkową sesję zdjęciową z robotami. 

A.Adamiec

Sylwester Karnafel i Maksymilian Wosk z zespołu Ko-
chankowie Sally Brown.

Kino Świt na 90 minut zamieniło się w tawernę, 
a uczestnicy koncertu śpiewali, tupali i klaskali razem 
z artystami.

J.Długłęcki

JUBILEUSZ CHÓRU 
KAMERALNEGO Z DOMU 
KULTURY W ZWOLENIU

10 grudnia br. w sali Kina Świt odbył się jubileuszowy 
koncert Chóru Kameralnego Domu Kultury w Zwoleniu. 
Już 10 lat możemy słuchać i podziwiać ten niezwykły ze-
spół ludzi, który za każdym razem zaskakuje nas kolejnym 
pomysłem na utwór, który każdy gdzieś na pewno słyszał. 
Pomysłodawcą, założycielem, aranżerem, a nade wszystko 
trenerem wokalnym chóru jest Piotr Markowski, który 
z oddaniem, zaangażowaniem i konsekwencją prowadzi 
zajęcia. Członkowie chóru to ludzie, dla których muzyka 
jest pasją i sposobem wyrażania własnych emocji. 

Chór Kameralny przez dekadę swojej działalności zdo-
był wiele nagród na prestiżowych konkursach, suppor-
tował koncerty takich artystów jak Zbigniew Wodecki, 
Andrzej Rybiński czy Blue Cafe. W grudniowy piątkowy 

wieczór sala kina pękała w szwach. Podczas koncertu 
widzowie mogli usłyszeć 12 utworów z różnych kręgów 
muzycznych, począwszy od Mazowsza, przez Marka 
Grechutę czy Czesława Niemena, aż po Cynthię Erivo. 
Publiczność była zachwycona, co wyrażała gromkimi 
oklaskami oraz potrójnym standing ovation. Warto pod-
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kreślić, że w części koncertu chórowi towarzyszył fanta-
styczny band, składający się z zawodowych muzyków, 
Tomasz Gieroń – gitary/akordeon, Mateusz Skórkiewicz 
– Perkusja, Piotr Nowakowski – instrumenty klawiszowe, 
Bartosz Szetela – bas a także soliści – Natalia Kosmowska 
i Radosław Suwała. A skoro to jubileusz, nie mogło odbyć 
się bez życzeń i gratulacji, które dyrygent chóru przyjął 
w imieniu zespołu od dyrektor Domu Kultury – Natalii 
Anny Wieczerzyńskiej, burmistrza Zwolenia – Arkadiu-
sza Sulimy oraz wicestarosty zwoleńskiego – Waldemara 
Urbańskiego. Ten piękny jubileusz był niezwykle ważny 
przede wszystkim dla samych chórzystów, którzy o pra-
cy w chórze oraz o koncercie powiedzieli: „Te minione 
lata uczestnictwa w chórze bardzo rozwinęły mnie i mój 
głos. Za nami wiele wspólnych koncertów, wyjazdów oraz 
przygód. Każde z tych wydarzeń to osobna wspaniała 
historia, które zawsze będę mile wspominać. Również 
każdy z utworów to osobna historia i wspomnienia. To coś 
cudownego móc mieć kontakt z tak kreatywnymi, utalento-
wanymi i ciepłymi ludźmi. Wierzę, że pod takim dowodze-
niem Dyrygenta jeszcze wiele muzycznych ścieżek przed 
nami.” Agata Zagożdżon

„Obecność w chórze daje mi dużo radości. Śpiew 
uszczęśliwia i bardzo jednoczy. Chór wrze radosnym ży-
ciem, entuzjazmem; panuje miła atmosfera, oparta na zży-
tej przyjaźni. Pomimo dużych różnic wiekowych doskonale 
się wszyscy rozumiemy. Po piątkowym koncercie jest we 
mnie tak wiele emocji, że będę potrzebowała jeszcze trochę 
czasu, aby ochłonąć. Natomiast jest jedno uczucie, które 

towarzyszy mi nieustannie od koncertu – WDZIĘCZNOŚĆ. 
Wdzięczność, za to że mogę być częścią tak wspaniałego 
chóru, jak również za możliwość przekazania emocji, pły-
nących prosto z serca.” Jagoda Przepiórka

„Obecność w chórze jest dla mnie odcięciem się od 
monotonnej rzeczywistości. 

Na każdej z prób poszerzam swoje horyzonty w dzie-
dzinie odpowiedniej techniki śpiewania, rozwoju i pracy 
zespołowej. Przez te 10lat ludzie, z którymi jest mi dane 
uczestniczyć w zajęciach chóralnych są kimś dużo więcej 
,niż ludzie, którzy mają taką samą pasję jak ja. Myślę, 
że nasz jubileuszowy koncert pokazał jak wiele pracy, 
a przede wszystkim serca włożyliśmy w przygotowania. 
Usłyszeliśmy bardzo miłe słowa od strony władz miasta 
jak i publiczności. Nie ma nic lepszego od dawania przy-
jemności słuchaczowi, oraz bycia docenionym.” Martyna 
Pyciarz

„Dla mnie nasz chór to jedna wielka, muzyczna rodzina. 
Bardzo się cieszę, że mogę rozwijać i dzielić się swoją pa-
sją z tak wspaniałymi ludźmi pod okiem mistrza w swoim 
fachu-Pana Piotra. Koncert był dla mnie niesamowitym 
przeżyciem, na początku czułam lekki stresik, który potem 
przerodził się w radość i niesamowitą satysfakcję. Jestem 
przeszczęśliwa, że mogłam być częścią tego pięknego mu-
zycznego wydarzenia, które pozostanie w mojej pamięci 
do końca życia.” Julia Marek

„Jesteśmy wdzięczni i cholernie szczęśliwi, że to właś-
nie my możemy być częścią tego cudownego teamu. Choć 
mieszkamy zupełnie w innym powiecie, a nawet woje-
wództwie, to czujemy się jak u siebie, jak we własnym 
domu, gdzie rodzinnie możemy spędzać swój czas i czerpać 
przyjemność ze wspólnego obcowania z muzyką Jak widać 
muzyka nie tylko łączy pokolenia, ale też i ludzi z innych 
regionów Dziękujemy Piotrze, że wziąłeś nas pod swoje 
skrzydła.” Aneta i Darek Kosmowscy

„Właściwie cały mój tygodniowy plan podporządkowa-
ny jest piątkowi – nic wtedy nie planuję, bo jest próba chó-
ru. Jesteśmy drużyną, która wie, że może na siebie liczyć 
nie tylko w chórze, ale też w życiu prywatnym. I w zasadzie 
nie ma znaczenia, że wiekowo jesteśmy różni, bo lubimy 
się i lubimy ze sobą przebywać, wspólnie cieszyć się tym 
co robimy. Praca nad utworami jest naprawdę żmudna, 
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ale kiedy słyszymy efekt, kiedy widzimy reakcje widzów 
wiemy, że zrobiliśmy dużo, nie wszystko, bo zawsze moż-
na zrobić więcej, ale naprawdę dużo. Przygotowania do 
koncertu były bardzo pracowite i stresujące. Teraz, kiedy 
już opadły emocje mogę powiedzieć, że naprawdę jestem 
szczęśliwa, że mogę być częścią czegoś tak pięknego, że 
mogę robić to co kocham... i jestem wzruszona reakcją 
cudownej publiczności, gratulacjami otrzymywanymi od 
znajomych i nieznajomych. Dziękuję Ci Piotrze, że 10 lat 
temu zadzwoniłeś do mnie i zaprosiłeś do tak zacnego 
projektu.” Ela Chachlowska

Możliwość bycia w chórze to dla mnie pewien rytuał. 
Sanktuarium w którym się rozwijam pod względem śpie-
wu, ale przede wszystkim jako człowiek. Jubileusz był dla 
mnie czymś wyjątkowym, było to dla mnie zwieńczenie 
tego co wypracowałem przez tyle lat pod kierownictwem 

Pana Piotra Markowskiego. Dziękuję osobom związanym 
z chórem i Panu Piotrowi za to wszystko, za wspomnienia, 
za cierpliwość do mnie i możliwość dojrzewania przy 
takich osobach. Radosław Suwała 

Jedno z moich muzycznych dzieci właśnie skończyło 
10 lat. Muzycznych od początku do końca, bo to przecież 
zarówno czuwanie nad dobrą emisją głosu, jak i aranżo-
wanie utworów. Dzisiaj, po tych 10 latach, najbardziej 
jestem jednak dumny z tego, że w stosunkowo niewiel-
kiej miejscowości - Zwoleniu - udało się stworzyć zespół 
pasjonatów śpiewu, muzyki, ale i przyjaciół, którzy po 
dekadzie beż żadnych kompleksów stanęli na scenie i dali 
piękny koncert! Dziękuję i czekam z niecierpliwością na 
kolejne muzyczne wydarzenia oraz utwory, które są przed 
nami, a już grają w mojej głowie. Piotr Markowski.

Dom Kultury w Zwoleniu

WERNISAŻ WYSTAWY 
ZWOLEŃSKIEGO ARTYSTY 
JANA TOMASZA OKO

10 grudnia w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury 
w Zwoleniu odbył się wernisaż wystawy zwoleńskiego 
artysty Jana Oko, pod tytułem „Malarstwo”. Można było 
obejrzeć obrazy, które jeszcze nie były publicznie prezen-
towane, pełne emocji i ekspresji.

Zebranych powitała dyrektor Domu Kultury w Zwole-
niu Natalia Anna Wieczerzyńska. Pokrótce przedstawiła 
sylwetkę autora wystawy Jana Tomasza Oko. – Prace, 
które są reprezentowane na wystawie w naszej galerii 
pochodzą z prywatnych zbiorów kolekcjonera Rafała 
Wojtaszka. Jan Oko pochodzi ze Zwolenia. Jest z wy-
kształcenia i zamiłowania malarzem, poetą, scenografem 
i wychowawcą. Ukończył Studium Scenografii Teatralno-
-Widowiskowej oraz Filmowo-Telewizyjnej na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w Instytucie 
Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Prace 
malarskie Jana Oko prezentowane były w wielu miastach 
Polski: Lublinie, Puławach, Katowicach, Krakowie i Zwo-
leniu. Jego obrazy znajdują się też w wielu prywatnych 

kolekcjach w kraju i zagranicą, między innymi w Paryżu, 
Amsterdamie, Londynie, Mediolanie, Berlinie, Halle czy 
Toronto – poinformowała dyrektor Natalia Anna Wiecze-
rzyńska. Jest to wystawa szczególna, dlatego że jej auto-
rem jest mieszkaniec Zwolenia. Każdy z prezentowanych 
tu obrazów jest inny, co świadczy to o tym, że Jan Oko 
jest wszechstronnym malarzem. Sam osobiście również 
posiadam jedną pracę autora, moją własną karykaturę. 
Cieszę się, że indywidualna wystawa Jana Oko gości 
w zwoleńskim Domu Kultury, po raz pierwszy, ale liczę 
na to, że nie ostatni – mówił burmistrz Arkadiusz Sulima. 
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Komisarzem wystawy jest Waldemar Gołdziński, in-
struktor fotografii i plastyki DK w Zwoleniu. Podczas 
wernisażu opowiedział o pracach Jana Oko i samym ar-
tyście. – Jan Oko jest człowiekiem bardzo twórczym. 
Jestem zaskoczony zaprezentowanymi tu pracami, ponie-
waż znam autora jako osobę spokojną i wyciszoną. Jego 

prace zaś to ekspresja i żywioł. Są tu portrety, martwe 
natury, dominuje technika olejna. Nie wszystkie prace 
są malowane na płótnie, autor tworzy na tym, co aku-
rat ma pod ręką. Ale to bardzo dobrze o nim świadczy. 
Na pewno inspirowały go prace znanych mistrzów, co 
jest bardzo interesujące. Z pewnością warto obejrzeć tę 
wystawę – podkreślał Waldemar Gołdziński. Dzięki wielu 
spotkanym na mojej drodze osobom otworzyłem się na 
sztukę. W życiu artysty bardzo ważne jest to, z kim ma 
kontakt. Obecnie pracuję z osobami niepełnosprawnymi 
i czerpię od nich, bo nie są oni skażeni akademią. To co 
robią jest szczere, intuicyjne i pełne emocji. Ich prace są 
niesamowicie dobre – zaznaczył Jan Oko. Oprócz zajęć 
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wilczowoli Jan Oko 
prowadzi też pracownię ceramiczną i zajmuje się ogólną 
arteterapią dla osób niepełnosprawnych. W wolnym czasie 
maluje, pisze wiersze, tworzy inscenizacje, podróżuje 
i uczestniczy w licznych wystawach.

Źródło – Urząd Miejski w Zwoleniu

PIERWSZY ZWOLEŃSKI 
PIKNIK WOJSKOWY

15 sierpnia 2021 roku odbył się Pierwszy Zwoleński 
Piknik Wojskowy. Dom Kultury w Zwoleniu przygotował 
stoisko pracy twórczej, w którym organizował rodzinne 
konkursy z nagrodami i warsztaty artystyczne utrzymane 
w tematyce związanej z wojskiem i militariami. Dzieci 
robiły zbroje z papieru, tarcze, koniki ułańskie a także heł-
my strażackie. Odbywały się również zajęcia plastyczne, 
gdzie można było wziąć udział w kolorowaniu samolotów, 
czołgów, samochodów wojskowych. Dzieci wykazały 
mnóstwo wyobraźni w doborze kolorów oraz wykazały 
się dużą inwencją twórczą. Warsztaty poprowadziła Iwona 
Nędzi.

Podczas wydarzenia odbył się też konkurs karaoke, 
do którego zgłosiło się 4 chętnych dzieci. Uczestnicy za-
śpiewali znane piosenki do specjalnie przygotowanych 
podkładów muzycznych m.in. „Ramię w Ramię” Viki 
Gabor, Kayah, EKIPA -3EKIPA, „Ale Jazz!” Sanah czy 
„Chodź, pomaluj Mój świat” - 2 plus 1. 

Koordynatorką konkursu była Aneta Adamiec instruk-
torka DK ,która wraz z Bartoszem Pietrzykiem konfe-
ransjerem i instruktorem teatru DK oceniali prezentacje. 
Wszystkie wykonania były piękne w związku z tym każdy 
otrzymał grę ufundowaną przez Dom Kultury. 
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Odbył się również konkurs taneczny do ktorego zgłosiło 
się 10 dzieci. Zadaniem było wykonanie tańca Jerusalema. 
Jury w składzie: Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor 
DK i Aneta Adamiec instruktorka tańca DK przyznało 
nagrodę główną Julii Winiarskiej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe gadżety.

Wydarzenie uświetniły zespoły artystyczne z Domu 
Kultury w Zwoleniu: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta 
Zwolenia, Młodzieżowy Zespół Wokalny, solistki i duety 
z zespołów tanecznych Janet i Flow , Joanna Tęcza – so-
listka i folklorystka.

A.Adamiec

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z JUSTYNĄ PYRGIEL

15 października 2021 roku w Domu Kultury w Zwole-
niu odbyło się spotkanie autorskie Justyny Pyrgiel i pro-
mocja książki „Chabry”. 

Justyna Pyrgiel - poetka, pisarka, polonistka, związana 
z Ziemią Jana Kochanowskiego. Dostrzega w życiu nie-
powtarzalną urodę, którą możemy odnaleźć w jej ciepłych 
i bliskich sercu tekstach. Wydała trzy publikacje: „Rozmo-
wa oblana sokiem pomarańczy”, cykl wierszy napisanych 
do publikacji „7 Przypadków Jana Pawła II” i „Chabry”.

„Chabry” to przeszłość, którą opisała Justyna Pyrgiel na 
podstawie opowiadań rodzinnych i sąsiedzkich. Autorka 
przenosi nas w świat zdarzeń, które miały miejsce w latach 
50 tych. Ukazuje nam codzienność życia bohaterów, zwy-
czaje ale też ich marzenia, rozterki, tęsknoty i wrażliwość. 
Pobudza wyobraźnię zapraszając do poznania tradycji tej 
ziemi, która nabrała już wymiaru historycznego.

Rozmowę z Justyną Pyrgiel prowadziła Natalia Anna 
Wieczerzyńska.

Autorka opowiadała m.in. co było inspiracją do napi-
sania CHABRÓW?. 

Jakie utwory literackie, zagrały ważną rolę w napisaniu 
książki? i jakie przesłanie jest zawarte w treści książki? 
Spotkanie uświetniła oprawa słowno - muzyczna w wyko-
naniu: Joanny Tęczy, Michała Tęczy, Zespółu Kompany, 
Paweła Ponety, Moniki Żaczkiewicz i Bartosza Pietrzyka.

Gratulacje autorce złożył Arkadiusz Sulima Burmistrz 
Zwolenia oraz zaproszeni goście. Był tort i ciasto, które 
osobiście przygotowała autorka CHABRÓW - Justyna 
Pyrgiel.

NA. Wieczerzyńska
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WERNISAŻ WYSTAWY ARTYSTKI 
MAŁGORZATY FURGI 

Szesnastego września 2021 roku w Galerii Fotografii 
i Plastyki DK w Zwoleniu odbył się wernisaż wystawy 
artystki Małgorzaty Furgi. Oficjalnego otwarcia doko-
nał Burmistrz Zwolenia Pan Arkadiusz Sulima. Głos za-
brał również komisarz wystawy Waldemar Gołdziński. 
Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Furdze za za-
prezentowanie wystawy malarstwa w Galerii Fotografii 
i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu. Życzymy dobrego 
samopoczucia i ciągłych poszukiwań w dziedzinie sztuki, 
pozytywnej energii do działania, uśmiechu na co dzień 
i weny, która pozwoli realizować pasję.

MAŁGORZATA FURGA 
malarka, graficzka, fotografka, tatuażystka i długo by 

wymieniać…
Urodzona 27 września 1988 r. w Pionkach skąd też po-

chodzi lecz swoje korzenie wiąże z Antoniówką – domem 
rodzinnym dziadków, gdzie odnalazła spokój i inspirację 
do wielu projektów. Studiowała na Wyższej Szkole Sztuki 
i Projektowania w Łodzi jednak dusza romantyka zawiod-
ła ją do Londynu za swoją miłością nie pozwalając jej na 
ukończenie edukacji artystycznej. Od 2011 r. przykładna 
obywatelka Wielkiej Brytanii szukająca szczęścia w bran-
ży artystycznej.

Malarstwo, grafika, fotografia studyjna, plenerowa 
i portret stały się preludium do najciekawszego dotychczas 
epizodu edukacyjnego, jakim była praca w Parlamencie 
Wielkiej Brytanii w latach 2014 – 2017. Przeszła praw-
dziwą szkołę życia na stanowisku Asystentki Przewod-
niczącego do Spraw Wewnętrznych pracując w biurze 
i prowadząc kampanię wyborczą parlamentarzysty Keith’a 
Vaz’a.

Presja czasu oraz ogromna odpowiedzialność sprawiły, 
że miała ochotę „rzucić wszystko i wyjechać w Biesz-
czady” ale chęć samorozwoju była silniejsza i została 
w Londynie. Kolejne lata spędziła na pracy, jako grafik 
komputerowy, fotografka i malarka rozwijając talenty 
i pogłębiając techniki wyrazu.

Nieopanowana chęć eksploracji własnych możliwości 
sprawiła, że odkryła w sobie nową i jak dotąd największą 
pasję jaką jest sztuka tatuowania czym zajmuje się do 
dziś pod pseudonimem rysaatattoo. Jej talent został do-
ceniony w Londynie przez jedno z najbardziej cenionych 
na świecie studiów tatuażu i jeszcze w tym roku planuje 
z nimi współpracę.

NA.Wieczerzyńska

IV ZWOLEŃSKI KONKURS 
„TEATR JEDNEGO WIERSZA” 

26 listopada 2021 roku w Domu Kultury w Zwoleniu 
odbył się IV Zwoleński Konkurs „Teatr Jednego Wier-
sza”. Do Konkursu przystąpiło ogółem 85 wykonawców 
z placówek oświatowych powiatu zwoleńskiego. Konkurs 
odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: I katego-
ria- przedszkola i klasy „0” – 35 wykonawców, II kate-
goria – klasy I-II – 27, III kategoria – klasy III-IV – 23. 
Występujących oceniała komisja konkursowa w składzie: 
Krzysztof Śmietanka – doradca metodyczny języka pol-
skiego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli, Wydział w Radomiu, nauczyciel 
języka polskiego, Bogusława Jaworska – przewodnicząca 
Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia, Ewa Kuliń-
ska – dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zwoleniu. 

W pierwszej kategorii wiekowej komisja nagrodzi-
ła i wyróżniła następujących wykonawców: I miejsce 
Patrycja Byzdra, Zuzanna Tonderska, Zofia Cieślik z 
Przedszkola Samorządowego w Policznie za inscenizację 
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wiersza „Chory Kotek”, I miejsce Adam Krawiec , Lena 
Jakubowska, Maja Adamiec z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Paciorkowej Woli za wiersz „Stefek Burczymu-
cha”. Ex aequo II miejsce: Amelia Jarosz, Maja Borzęcka, 
Lena Gregorczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Wł. Jagiełły w Zwoleniu za prezentację wiersza „Nosoroż-
ce w dorożce”, II miejsce: Patrycja Figura z Przedszkola 
Samorządowego w Czarnolesie za prezentację wiersza 
„Przyjęcie”,

II miejsce: Amelia Leszczyńska, Karol Orłowski, 
Aleksander Wróbel z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zwoleniu – wiersz „Żuk”, Ex aequo III miejsce: Zuzan-
na Woch, Karolina Kusio z Publicznego Przedszkola Nr 1 
w Zwoleniu za wiersz „Zakochana Parówka”, III miejsce: 
Zofia Blicharz z Przedszkola Samorządowego w Policznie 
za teatralną prezentację wiersza „Brudas”, III miejsce: 
Antoni Bednarczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
H. Długoszewskiej w Babinie za wiersz „Dyzio marzy-
ciel”. Statuetkę Grand Prix za oryginalną prezentację wier-
sza „Ala i lale” otrzymał Kacper Litwinek z Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Sycynie. 
W drugiej kategorii wiekowej kl. I-II komisja nagrodziła:

I miejsce: Hanna Śledzińska, Kacper Szewczyk, Alex 
Rutka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej 
Woli za teatralną prezentację wiersza pt. „Żuraw i czapla”, 
II miejsce: Marcelina Grudzińska z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu za wiersz 
„Królewna” E. Szelburg – Zarembina. Ex aequo III miej-
sce: Natalia Pękalska z Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu za wiersz „Kłamczucha”, 
III miejsce Adrianna Kucharska, Oliwier Miękus, Paweł 
Miękus z Zespołu Placówek Oświatowych w Policznie za 
prezentację wiersza „Paweł i Gaweł”. III miejsce: Liwia 
Bachanek, Ignacy Gajda, Urszula Wieczorek z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Policznie za wiersz „Jak to do-
brze być dziewczynką”, „Jak to dobrze być chłopakiem”. 

W trzeciej kategorii klas III-IV jury przyznało miejsca 
i nagrody: ex aequo I miejsce: Jan Szymański , Joanna 
Kubis z Domu Kultury w Zwoleniu za teatralną prezenta-
cję wiersza „Opowiadał dzięcioł sowie”. I miejsce: Rok-
sana Giermasińska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Wł. Jagiełły w Zwoleniu za wiersz „Pchła Szachrajka”. 
Ex aequo II miejsce: Hanna Figurska z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu za wiersz 
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„O Śnieżce raz jeszcze”. II miejsce: Aleksandra Gle-
guła z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Tczowie, III miejsce: dla Hanny Makuch z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu za 
wiersz pt. „Rupaki”. Grand Prix za ogranie rekwizytu 
otrzymała Hanna Gregorczyk z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Wł. Jagiełły w Zwoleniu za wiersz „Smoczuś”. 

Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wy-
konawców i placówek dyplomy, maskotki oraz słodki po-
częstunek. Zarząd Powiatu w Zwoleniu ufundował albumy 
i gadżety. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dodatkowo 
wspaniałe nagrody i piękne statuetki.

Koordynatorką konkursu była Ewa Bulzacka.
A.Adamiec

WARSZTATY „MAKRAMA  
W STYLU BOHO”

W ramach aktywizacji i poszerzania umiejętności, 
17 października 2021 r. w Domu Kultury w Zwoleniu, 
spotkaliśmy się z 15- osobową grupą miłośników ręko-
dzieła na warsztatach „Makrama w stylu boho”.

W trakcie warsztatów pod okiem Pani Moniki Serafin 
poznaliśmy podstawowe sploty makramy, które następnie 
wykorzystaliśmy do robienia ozdób na ścianę. Wyplata-
nie makram nie jest trudne, pomaga się wyciszyć i daje 
ogromną satysfakcję, potrzeba tylko trochę cierpliwości 
i wyobraźni, by stworzyć sznurkowe kompozycje i deko-
racje. Początki nauki nie były łatwe, uczestniczki ze sku-
pieniem starały się wykonywać polecenia prowadzącej, 
jednak z biegiem czasu kobiety w pełni puszczały wodze 
fantazji i kończyły swoje prace z poczuciem pełnej satys-
fakcji z własnych umiejętności. Trochę sznurka i sprawne 
ręce – to wszystko, co potrzebowaliśmy, żeby wykonać 
prawdziwe dzieła. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za 
udział i wspaniałą zabawę, Pani Monice Serafin za pro-
fesjonalne przeprowadzenie warsztatów oraz Pani Na-
talii Annie Wieczerzyńskiej Dyrektor Domu Kultury 
w Zwoleniu za udostępnienia sali warsztatowej. Warsztaty 
z makramy zostały sfinansowane w ramach poddziałania 
19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
– działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Justyna Nowicka

DYSKOTEKA W DK
18 września 2021 roku w DK odbyła się zabawa ta-

neczna przy hitach kultowych zespołów lat 80 i 90. Stroje 
były jak najbardziej na czasie. Uczestnicy mogli poczuć 
się tak, jak wtedy gdy byli nastolatkami i bawili się na 
swoich pierwszych dyskotekach w strojach, akcesoriach, 
neonowych dodatkach, perukach i licznych dekoracjach 
z lat 80, 90.

Dyskotekę poprowadził DJ- ZIBO. Wszyscy bawili 
się wyśmienicie.

Dom Kultury w Zwoleniu
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MAZOWIECKI SPACER 
ARTYSTYCZNO PRZYRODNICZY 

22 września w Zwoleniu miał miejsce jeden z pięciu 
Mazowieckich Spacerów Artystyczno Przyrodniczych 
z opowieściami i muzyką na żywo poprzedzony warsztata-
mi na żywo i online. Spacer został zrealizowany w ramach 
Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy. 

Szufa, Magdalena Podsiadła, Joanna Jasiorowska Kornak, 
Kinga Mazur, Teresa Stachniak, Lidia Siepietowska Kęm-
pińska, Iwona Nędzi. 

Dziękujemy Zdzisławowi Kwapińskiemu, który wraz 
z Jerzykiem Szufą zadbał o oprawę muzyczną wydarzenia. 
Jesteśmy również wdzięczni wszystkim uczestnikom spa-
ceru za zaufanie, że będzie sympatycznie i czarodziejsko. 

Mamy nadzieję, że się nie zawiedliście. Piękne fotogra-
fie wykonał Grzegorz Brzózek z grupy na FB „Spacerkiem 
po Zwoleniu” i Ryszard Krawczyk a smaczny poczęstunek 
ufundował Mirosław Chołuj, również serdecznie dzięku-
jemy.

Organizatorami wydarzenia byli; Mazowiecki Instytut 
Kultury i Dom Kultury w Zwoleniu. Zwoleńscy Opowia-
dacze pracowali pod czujnym okiem edukatora i animatora 
kultury Jerzego Szufy. Scenariusz spaceru został przygo-
towany wg. opowieści, które powstały na warsztatach. Im-
prowizowane historie były ciekawe, czasem zaskakujące 
i przekazane w sposób bardzo spontaniczny. 

Spacer miał na celu spotkanie z odbiorcami i potwier-
dzenie, że dla nich również ważna jest historia miasteczka, 
ekologia, natura i przyroda. 

Staraliśmy się w nowatorski sposób pokazać, jak wiele 
skarbów posiadamy na naszym terenie. Wydarzenie oka-
zało się fantastyczną przygodą i bogatym przeżyciem za-
równo dla organizatorów jak i uczestników. Finałem było 
zasadzenie symbolicznej ,,Lipy Szczęścia i Dobrobytu” 
w Ogrodach Domu Kultury oraz ognisko. 

Mamy nadzieję, że relacje zawiązane między osobami, 
które zgłosiły się do projektu, zaowocują dalszym dzia-
łaniem i kontynuacją tego typu spacerów w przyszłości. 
Zrodziło się już kilka pomysłów, które postaramy się zre-
alizować. 

Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi historiami po-
dzielili się podczas wędrówki: Beata Frankowska, Jerzy 

Koordynatorem projektu realizowanego w naszym 
mieście była Iwona Nędzi z Domu Kultury w Zwoleniu. 

1 października Opowiadacze ze Zwolenia zaprezen-
towali się w Ogrodzie Saskim w Warszawie na podsu-
mowaniu projektu, w którym brało udział 5 wybranych 
placówek kultury z województwa mazowieckiego wśród 
których wyróżniony został Dom Kultury w Zwoleniu. 
W wydarzeniu uczestniczyła GEORGIANA KEABLE 
z Norwegii - prekursorka opowiadań z natury Organi-
zatorami wydarzenia byli Mazowiecki Instytut Kultury 
i Dom Kultury w Zwoleniu. 

I.Nędzi
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XXXVII BIESIADA 
GAWĘDZIARZY, POETÓW 
I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Smacznie i radośnie było w niedzielę 24 października 
2021 roku w Domu Kultury w Zwoleniu, w którym odbyło 
się jedno z najstarszych wydarzeń kulturalnych w Zwole-
niu XXXVII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków 
Ludowych. Zorganizowana została przez Dom Kultury 
w Zwoleniu.

Biesiada ma już swoją długoletnią tradycję i grono 
twórców ludowych, którzy przyjeżdżają do Zwolenia by 
przedstawić swoje unikatowe prezentacje.

Już po raz 37 przy biesiadnym stole spotkali się miłoś-
nicy kultury ludowej, artyści zajmujący się kultywowa-
niem tradycji ludowych z subregionu radomskiego.

Gości i uczestników serdecznie przywitała Natalia 
Anna Wieczerzyńska - Dyrektor Dom Kultury w Zwo-
leniu. Wśród gości powitała, Waldemara Urbańskiego 
Wicestarostę Zwoleńskiego, Grzegorza Molendowskie-
go – zastępcę burmistrza miasta Zwolenia, Mirosława 
Chołuja, sekretarza gminy Zwoleń. Bogusławę Jaworską 
przewodniczącą TMMZ, Adolfa Krzemińskiego regiona-
listę, folklorystę, poetę, przewodniczącego jury, Mariana 
Popisa polonistę, Prezesa Stowarzyszenia RENESANS 
w Radomiu

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Grzegorz Molen-
dowski Zastępca Burmistrza Zwolenia. Następnie głos 
zabrał regionalista Adolf Krzemiński, który podsumował 
dotychczasową działalność twórców kultury ludowej sub-
regionu radomskiego. Prezentacjom konkursowym przy-
słuchiwało się jury w składzie: mgr Adolf Krzemiński, dr 
Marian Popis. Wydarzenie poprowadziła Joanna Tęcza 
instruktor folkloru Dom Kultury w Zwoleniu. W tym roku 
Komisja wysłuchała 24 prezentacje -zaprezentowało się 
25 wykonawców z subregionu radomskiego. – śpiewacy, 
gawędziarze oraz poeci, wśród wykonawców nie zabrakło 
również dzieci i młodzieży. Podczas Biesiady odbywała 
się degustacja potraw staropolskich.

Dom Kultury w Zwoleniu przygotował dla wszystkich 
wykonawców dyplomy, którzy po prezentacji otrzymali 
od zaproszonych gości.
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Protokół XXXVII BIESIADY GAWĘDZIARZY, POE-
TÓW I ŚPIWAKÓW LUDOWYCH - ZWOLEŃ 2021

Jury w składzie:
1.  Adolf Krzemiński - regionalista, folklorysta, poeta, 

przewodniczący jury.
2.  Marian Popis - polonista, Prezes Stowarzyszenia RE-

NESANS w Radomiu.
Komisja wysłuchała 24 prezentacji - 25 wykonawców 
z subregionu radomskiego i przyznała nagrody oraz wy-
różnienia:

Dwie główne nagrody - ufundowane przez Arkadiusza 
Sulimę - Burmistrza Zwolenia otrzymały:
1. Wanda Krawiec ze Zwolenia - 250 zł.
2. Bogusława Grzywa z Gałek Rusinowskich - 250 zł.

Nagrody finansowe ufundowane przez Arkadiusza Sulimę 
- Burmistrza Zwolenia otrzymały:
1. Joanna Tęcza ze Zwolenia - 200 zł.
2. Jadwiga Skoczylas z Nierziączki - 200 zł.

Nagrody ufundowane przez Stefana Bernaciaka Starostę 
Zwoleńskiego otrzymali: 
1. Krystyna Krajewska z Łaguszowa - 200 zł.
2. Barbara Kietlińska z Gałek Rusinowskich - 200 zł.
3. Danuta i Władysław Gawędowie z Wysokiej - 200 zł.
4. Zofia Kucharska z Kozienic - 200 zł.

Nagrody finansowe ufundowane przez Arkadiusza Sulimę 
- Burmistrza Zwolenia otrzymały:
1. Krystyna Gaca z Przystałowic Małych - 150 zł.
2. Ewa Jelonek z Gąsaw Rządowych - 150 zł.
3. Zofia Kucharczyk z Gałek - 150 zł.
4. Danuta Woźniak z Dziechowa - 150 zł.

Nagrody finansowe ufundowane przez Firmę LUKES 
Łukasza Tęczę
1. Ewa Czarnota z Wólki Łagowskiej - 150 zł.
2. Marianna Cieślak z Przystałowic Małych - 150 zł.

Nagrody finansowe ufundowane przez Arkadiusza Sulimę 
- Burmistrza Zwolenia otrzymali:
1. Maria Pietras z Sałek - 100 zł.
2. Piotr Lendzion z Woli Lipienieckiej Małej - 100 zł.
3. Krystyna Kołtun z Cudnowa - 100 zł.
4. Renata Czubak z Zaborowa - 100zł.
5. Wiesław Dypa z Grabowa n/Wisłą - 100zł.

Nagrodę finansową ufundowaną przez Bogusławę Jawor-
ską otrzymała:
1 Jolanta Stachowicz z Mirowa Starego - 100 zł.

Nagrodę finansową ufundowaną przez Mirosława Chołuja 
Członka Zarządu Powiatu otrzymała: 
1. Irena Goździkowska z Łagoszowa - 100 zł.

Nagrody rzeczowe dla dzieci ufundował Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego otrzymali je:
1. Helena Baranowska ze Zwolenia
2. Adam Krawiec ze Strykowic Górnych
3. Żaneta Żaczek z Tymienicy Starej

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy przygoto-
wane przez organizatora i gospodarza Biesiady - Dom 
Kultury w Zwoleniu

Jury podkreśliło wysoki poziom wykonawców oraz 
realizacji wydarzenia, które odbyło się po raz XXXVII 
w czasie pandemii Covid 19.

Nagrody rzeczowe - ufundowane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego otrzymali wszyscy 
wykonawcy Biesiady.

Gorące podziękowania zostały skierowane do dyrektora 
Natalii Anny Wieczerzyńskiej, Joanny Tęczy, - koordy-
natora wydarzenia i pracowników Domu Kultury oraz 
fundatorów tegorocznej biesiady.

Tekst:
Adam Dziedzic 

Obiektywnie@info.pl

ZA NAMI DUŻE, TANECZNE 
WYDARZENIE – III ANDRZEJKOWY 
KONKURS TAŃCA O GRAND PRIX 
BURMISTRZA ZWOLENIA

26 listopada scenę Kina Świt w Zwoleniu opanowało 
blisko 250 tancerzy z różnych miast Polski. Młodzi artyści 
stanęli w szranki w III Andrzejkowym Konkursie Tańca 
o Grand Prix Burmistrza Zwolenia. Były piękne, kolorowe 
stroje, ciekawe choreografie i wiele litrów wylanego potu. 
Ale przede wszystkim była dobra zabawa i wspaniała 
atmosfera. 

Przybyłych gości powitała dyrektor Domu Kultury 
w Zwoleniu Natalia Anna Wieczerzyńska. – Jest nam 
bardzo miło gościć zarówno tancerzy, ich rodziców, opie-
kunów i choreografów w Zwoleniu. Do konkursu zgłosiły 

się 22 zespoły z różnych regionów Polski, łącznie 248 
tancerzy. Bardzo cieszymy się, że w trwającej pandemii, 
przy zachowaniu wymogów sanitarnych udało nam się 
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spotkać na żywo – podkreślała Dyrektor Natalia Anna 
Wieczerzyńska. – Pomysłodawcą i koordynatorem wyda-
rzenia jest instruktorka tańca Domu Kultury w Zwoleniu 
Aneta Adamiec. Jest to sukces jej, Domu Kultury i miasta 
Zwoleń – dodała dyrektor i życzyła tancerzom udanych 
występów. Następnie głos zabrał burmistrz Zwolenia Ar-
kadiusz Sulima, który oficjalnie otworzył konkurs. – Jest 
to już trzecia edycja konkursu. Pierwsza została przyjęta 
bardzo dobrze i była wspaniałym wydarzeniem. Druga, ze 
względu na pandemię odbyła się w formie online, ale też 
cieszyła się powodzeniem. Dziś liczba tancerzy, która ma 
wystąpić na scenie świadczy o tym, że konkurs powinien 
odbywać się w kolejnych latach. Taniec to duże emocje 
i magia, dlatego jestem przekonany, że tu na scenie za-
dzieje się naprawdę wiele. Życzę pięknych prezentacji, ale 
każdy, kto dziś tu wystąpi już jest wygranym – podkreślał 
Burmistrz Arkadiusz Sulima. Wydarzenie poprowadził 
Wojciech Szymański, dziennikarz, konferansjer i prezen-
ter Radia Eska Radom. Ze względu na trwającą pandemię 
koronawirusa, dla bezpieczeństwa uczestników konkursu 
odbywał się on w podziale na bloki taneczne. Pierwszy 
z nich to „Performing Art.”. W kategorii klas I-III pierwsze 
miejsce zdobył Teatr Tańca Actus Animi Stowarzyszenie 
Przyjaciół Actus Animi z miejscowości Wolbrom. Dru-
gie miejsce na podium wywalczyła grupa Mała Rewia 
Taneczna Gr.4 z Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. 
W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce wytańczyła grupa 
Mała Rewia Taneczna Gr.3 z Miejskiego Domu Kultury 
w Dęblinie, a drugie Zespół Tańca Excellent Junior Studio 
Inspektorat Tańca z Radomia. 

W kategorii klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych 
pierwsze miejsce przypadło grupie Modern Boogie Town 
z miejscowości Biała Podlaska, a drugie grupie Teatr Tań-
ca Actus Animi Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi 
z miejscowości Wolbrom. Drugi blok taneczny to Street 
Dance. W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła gru-
pa CK STARS Fitmania Dance z Kielc, a drugie grupa 
Power Kids Kids Studio ze Zgierza. W kategorii klas IV-
-VI pierwsze miejsce wytańczyła grupa CK KIDS Fit-
mania Dance z Kielc, drugie Zespół Igrek Spółdzielczy 
Klub „Igrek” z Radomia, a trzecie Studio Tańca FOX ze 
Starachowic. 

W kategorii klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych 
zwyciężył zespół Swaq Queens RoYal Dance Center z Ja-
nowa Lubelskiego. Drugie miejsce wytańczyła grupa CK 
CREW Fitmania Dance z Kielc, a trzecie Hip Hop Boogie 
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Szkoła Tańca z miejscowości Biała Podlaska.Kolejnym 
blokiem tanecznym były „Inne Formy”. W kategorii klas 
I-III pierwsze miejsce wywalczyła grupa Szubi Dubi 
Szkoła Tańca Natalia Skwarek z Radomia, drugie grupa 
Holly Dolly Szkoła Tańca Natalia Skwarek z Radomia 
i trzecie grupa Roztańczone Smerfetki Szkoła Tańca Na-
talia Skwarek z Radomia. W kategorii klas IV-VI pierwsze 
miejsce zajął Zespół Taneczny JANET z Domu Kultury 
w Zwoleniu, a drugie Zespół Taneczny ZWOLENIAKI 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu. W katego-
rii klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych zwyciężyły 
Mażoretki MODMZ z Domu Kultury w Zwoleniu. Drugie 
miejsce przypadło grupie Mażoretki MODMZ z Domu 
Kultury w Zwoleniu. Podczas konkursu jury wyróżniło 
najlepsze prezentacje wydarzenia. Grand Prix Burmistrza 
Zwolenia zdobył Zespół CK Kids Fitmania Dance z Kielc. 
Nagrodę specjalną dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu 
otrzymał natomiast Teatr Tańca Actus Animi Stowarzy-
szenie Przyjaciół Actus Animi z miejscowości Wolbrom.  
Organizatorem III Andrzejkowego Konkursu Tańca 
o Grand Prix Burmistrza był Dom Kultury w Zwoleniu. 
Partnerem i sponsorem wydarzenia zaś Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Zwoleniu. 
Patronat honorowy nad nim objął Burmistrz Zwolenia 
Arkadiusz Sulima.

Źródło – Urząd Miejski w Zwoleniu

WYSTAWA MALARSTWA 
TOMASZA WRÓBLEWSKIEGO 
W DOMU KULTURY W ZWOLENIU

W dniu 28 października 2021 (czwartek) o godz. 17:00 
w Galerii Fotografii i Plastyki Dom Kultury w Zwoleniu 
odbył się wyjątkowy wernisaż artysty plastyka Tomasza 
Wróblewskiego. Wszystkich przybyłych na wernisaż mi-
łośników sztuki przywitała Natalia Anna Wieczerzyńska 
Dyrektor Dom Kultury w Zwoleniu a otwarcia dokonał 
Grzegorz Molendowski Zastępca Burmistrz Zwolenia. 
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uporządkowania w geometryczną przestrzeń, zderzenie 
konkretu z nieokreślonością.... na zakończenie malarz 
Tomasz Wróblewski powiedział - ...Wszystkie prace 
nawiązują do moich podróży, spostrzeżeń i fotogra-
ficznych notatek. Przedstawiłem w nich światło, prze-
strzeń, ciepło, wiatr i zapachy, które gdzieś w mojej 
głębi pozostały dając mi radość tworzenia, jak również 
wewnętrzny spokój i chęć do dalszej pracy twórczej. 
Czwartkowa wystawa spotkała się z bardzo ciepłym 
odbiorem. Nie brakowało miłych rozmów na tematy 
związane ze sztuką i nie tylko. 

Tomasz Wróblewski – ur. 1964. Mieszka w Pion-
kach. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Nałęczowie, w 1990 roku Instytut Wychowania Ar-
tystycznego UMCS w Lublinie, dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. m. Hermana, 2009 Podyplomowe 
Studia Menedżerskie dla Artystów, Twórców i Anima-
torów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Od 1994 roku należy do Związku 
Polskich Artystów Plastyków Okręgu Radomskiego. 
Od 1990 roku do 2008 roku prowadził w Pionkach Ga-
lerię „Format”. Pomysłodawca i komisarz wystawy ar-
tystów powiatu radomskiego „Formatowanie”. Pracuje 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. Zajmuje się 
malarstwem i scenografią. 40 wystaw indywidualnych, 
udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą m.in.: „Szkice do autoportretu” Muzeum Sztuki 
Współczesnej – Radom, „Przedwiośnie” BWA – Kiel-
ce, „II, III Triennale Autoportretu – Radom „19 Festi-
wal Polskiego Malarstwa Współczesnego” – Szczecin, 
„Tarnowskie Klimaty” – Tarnów, „Biennale Małych 
Form Malarskich” – Toruń, „Triennale z Martwa Na-
turą” – Sieradz, Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 46. 
Salon Zimowy – Radom. „9 realizacji filmowych jako 
II scenograf, m.in. film „Fundacja” F. Bajon, „Afonia 
i pszczoły” J.J. Kolski, serial „Stacyjka” R. Piwowar-
ski, film „Solidarność” J.J. Kolski. Nagrody: I nagroda 
w Ogólnopolskim Konkursie Graficznym – Legnica 
1995, I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Malar-
skim – Zwoleń 2004, I nagroda w Konkursie Malarskim 
Centralny Okręg Przemysłowy – Pionki 2017, Ani-
mator Kultury Miasta Pionki 2015, Medal Zasłużony 
dla Powiatu Radomskiego 2015. Jego prace znajdują 
się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Dyneburgu na 
Łotwie, Państwowym Muzeum Sztuki na Majdanku, 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu oraz w zbio-
rach prywatnych w kraju i za granicą.

Objektywnie@info.pl

Podczas wernisażu obecni byli samorządowcy: Grze-
gorz Molendowski Zastępca Burmistrza Zwolenia, Mi-
rosław Chołuj Sekretarz Gminy Zwoleń. O wystawie 
i o wystawionych pracach artysty plastyka Tomasza 
Wróblewskiego opowiedział kurator wystawy, Wal-
demar Gołdziński instruktor fotografii i plastyki Dom 
Kultury w Zwoleniu. Na ekspozycję składa się zestaw 
prac i motywów, które od dawna towarzyszyli artyście 
jako stały element jego otoczenia. Podczas wernisażu 
artysta Tomasz Wróblewski mówił o swojej twórczości: 
- Moje obrazy znajdujące się na wystawie to zestaw 
prac i motywów, które od dawna towarzyszyły mi jako 
stały element mojego otoczenia. Jest to mój zamknięty, 
autonomiczny świat. To kształt kontrastów i przejść - 
strefy światła przechodzące w półmrok, przypadkowość 
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NOWE INSTRUMENTY DLA 
MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRZE 
DĘTEJ MIASTA ZWOLENIA

- 18 grudnia w Domu Kultury w Zwoleniu odbyło się 
oficjalne przekazanie Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
Miasta Zwolenia instrumentów zakupionych w ramach 
wsparcia finansowego przez Fundację ENEA. W spot-
kaniu uczestniczyli; Jan Mazurkiewicz Wiceprezes Za-
rządu ds. Korporacyjnych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., 
Piotr Kutkowski Rzecznik Prasowy Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o., Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia i Grze-
gorz Molendowski Zastępca Burmistrza Zwolenia.

Zwoleńska Orkiestra dzięki wsparciu finansowym Fun-
dacji ENEA zyskała 16 instrumentów na kwotę 50 000 
tysięcy złotych min; klarnety, trąbki, puzony suwakowe 
firmy Yamaha, saksofony altowe, saksofony tenorowe, 
saksofony barytowe i suzafon firmy Thomann oraz czy-
nele marszowe. 

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima podziękował 
Prezesowi Janowi Mazurkiewiczowi za piękny prezent 
dla naszej orkiestry, która promuje Zwoleń w kraju i za 
granicą. W 2022 roku będzie uczestniczyła w World Music 
Contest – Kerkrade Holandia w bardzo prestiżowym festi-
walu w którym udział biorą wyselekcjonowane najlepsze 
orkiestry z całego świata.

Podziękował również za dobrą współpracę na prze-
strzeni lat oraz wsparcie innych działań na terenie naszego 
miasta i gminy.

Do podziękowań dołączyli się Natalia Anna Wiecze-
rzyńska dyrektor Domu Kultury i Piotr Bąbolewski ka-
pelmistrz MODMZ

N.A.Wieczerzyńska

45 KONKURS RECYTATORSKI 
„WARSZAWSKA SYRENKA” 

15 marca br. w Domu Kultury w Zwoleniu przeprowa-
dzone zostały Eliminacje Powiatowe 45 Konkursu Recy-
tatorskiego „Warszawska Syrenka”. Komisja w składzie: 
Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury 
Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu, Prezes Sto-
warzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionali-
sta- przewodniczący Komisji Marian Popis –V-ce Prezes 
Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Ra-
domska” w Radomiu, polonista przesłuchała 6 uczniów 
reprezentujących szkoły i instytucje kultury. Do udziału 
w finale Konkursu organizowanego przez Mazowiecki 
Instytut Kultury w Warszawie zakwalifikowali się: Piotr 
Piskorek - kl. III - Domu Kultury w Zwoleniu i Lena 
Dąbrowska - kl. V - Dom Kultury w Zwoleniu. Wyróż-
nienia zdobyli: Jagoda Dąbrowska - Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Przyłęku, Martyna Kaca – Dom Kultury 
w Zwoleniu, Julia Winiarska - Dom Kultury w Zwoleniu.

Dla wszystkich uczestników organizator eliminacji 
powiatowych Dom Kultury w Zwoleniu przygotował 
pamiątkowe dyplomy a dla laureatów i wyróżnionych 
nagrody książkowe. 

A.Adamiec
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MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA  
DĘTA MIASTA ZWOLENIA
20 czerwca 2021 – udział MODMZ w spotkaniu Orkiestr 
Dętych w Jedlińsku Musztra paradna podczas Imienin 
Pana Jana 12-17 lipca – warsztaty w Krynicy – Zdrój
19-24 lipca – warsztaty w Krynicy – Zdrój 
Prezentacja podczas pikniku wojskowego w Zwoleniu / 
Jubileusz OSP w Tczowie 15 sierpnia
Pikniku w Sadach Błędowskich – pokaz musztry parad-
nej - 22 sierpnia
XVIII Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale 
– uczestnictwo 5 września
Grand Premier Prix na Festiwalu Diffwinds (Differdan-
ge International Festiwal for winds) w Luksemburgu – 
28 października – 1 listopada

Instruktorami MODMZ są :Piotr Bąbolewski, Tomasz 
Chwaliński, Tomasz Chowiera, Michał Chwaliński

MAŻORETKI
Mistrzostwa Świata Mażoretek Online MIA
2 miejsce Mistrzostw Świata MIA w kategorii mażoretki 
klasyczne scena. 
2 miejsce - Angelika Toporek- solo mace adults
2 miejsce - Angelika Toporek - solo classic mace adults
3 miejsce - Natalia Lis - solo classic pompon teen
3 miejsce - Angelika Toporek - solo classic pompon adults
3 miejsce - duet Paulina Solecka/Lena Śmietanka - duo/
trio classic baton teen
3 miejsce - duet Julia Hajduk/ Natalia Lis - duo/trio classic 
pompon teen

4 miejsce - duet Maja Kaczmarska/Daria Krawiec - duo/
trio classic baton teen
5 miejsce - Julia Hajduk - solo flag teen
5 miejsce - Iga Dziewit - solo baton teen
6 miejsce - Wiktoria Kwaśnik - solo classic baton teen

Otwarte Mistrzostwa Mażoretek – Racibórz 2021
2 miejsce – Angelika Toporek – solo buława seniorki
4 miejsce – Iga Dziewit – solo buława juniorki

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW 
DOMU KULTURY W ZWOLENIU
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MWF World Cup – Puchar Świata Mażoretek – Zadar, 
Croatia 2021
1 miejsce – Angelika Toporek – solo buława seniorki
2 miejsce – Iga Dziewit – solo buława juniorki
Andrzejkowy Konkurs Tańca o Puchar Burmistrza Zwo-
lenia
1 miejsce – Mażoretki MOD Zwoleń w kat.mażoretki
2 miejsce – małe Mażoretki MOD Zwoleń w kat.mażoretki
Mażoretki przygotowała Angelika Toporek tamburmajor-
ka Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia

ZESPOŁY TEATRALNE I RECYTATORZY 
29 3/4 Mały Konkurs Recytatorski w Starachowicach
- I miejsce w kategorii IV-VI: Julia Winiarska

Jesienne Impresje MOK w Pionkach
- I miejsce: Monika Żaczkiewicz;
- Wyróżnienie: Gabriela Toporek

XXXV Ogólnopolskie Dni Leśmianowskie
- Wyróżnienie: Monika Żaczkiewicz, Małgorzata Grabara
III Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej w Lipskim 
Centrum Kultury
Laureaci: Lena Dąbrowska, Julia Winiarska, Martyna 
Kaca, Gabriela Toporek, Monika Żaczkiewicz
Wyróżniony: Piotr Piskorek

IV Zwoleński Festiwal „Teatr Jednego Wiersza”
I miejsce: Jan Szymański i Joanna Kubis

Wojewódzki Konkurs Recytatorski Primus Inter Pares w 
Warszawie
II miejsce: Monika Żaczkiewicz

Ogólnopolski Festiwal Strasna Zaba w Płochocinie:
- Kategoria I wyróżnienie Lena Dąbrowska, I miejsce 
Julia Winiarska
- Kategoria II wyróżnienie Gabriela Toporek, II miejsce 
Monika Żaczkiewicz

Ogólnopolski Festiwal Siódme Niebo w Krakowie:
- wyróżnienie Lena Dąbrowska, II miejsce Julia Winiarska
Mały Konkurs Recytatorski w Zwoleniu
kat. I-IV kl. wyróżnienie Liliana Rurarz
kat. V-VIII kl. wyróżnienie Martyna Kaca, Julia Winiar-
ska, nagroda Lena Dąbrowska

Warszawska Syrenka w Zwoleniu
Nagrody: Piotr Piskorek, Lena Dąbrowska
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Wyróżnienia: Martyna Kaca, Julia Winiarska
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Zwoleniu
Nominacje do przeglądu wojewódzkiego: Monika Żacz-
kiewicz, Weronika Kowalska
Wyróżnienia: Gabriela Toporek 
Recytatorów przygotował Bartosz Pietrzyk instruktor 
teatru DK

ZESPOŁY TANECZNE
III Andrzejkowy Konkurs Tańca O Grand Prix Burmistrza 
Zwolenia 2021
1 miejsce – zespół taneczny Janet

Ogólnopolski Festiwal Tańca i Sztuki Cyrkowej VIVER-
SO Kielce 2021
1 miejsce - zespół taneczny Janet 

Ogólnopolski Mikołajkowy Festiwal Tańca Nowoczesne-
go Rudolf w Ożarowie Mazowieckim 2021

Formacje hip hop/new age 12-13 lat:
2 miejsce zespół taneczny Janet
Mini formacje street dance powyżej 16 lat:
3 miejsce zespół taneczny Flow
Solo new age poziom początkujący 10-12 lat:
1 miejsce Lilianna Rurarz
2 miejsce Julia Solecka
3 miejsce Sandra Wolszczak
Solo new age poziom średniozaawansowany 11 lat:
1 miejsce Julia Winiarska
2 miejsce Martyna Kaca
Solo hip hip średniozaawansowany 12-13 lat:
3 miejsce Aleksandra Wólczyńska
Solo hip hop open: 5 miejsce Wiktoria Grudzińska
Duety hip-hop/new age 10-13 lat:
2 miejsce Martyna Kaca i Aleksandra Żak ex aequo  
Lilianna Rurarz i Julia Winiarska
3 miejsce Julia Solecka i Olga Urbanek ex aequo  
Lena Galbarczyk i Iga Molendowska
Duety street dance 12 - 13 lat:
3 miejsce Sandra Wolszczak i Aleksandra Wólczyńska

Dziecięca Grupa Rytmiczno – Folklorystyczna 
11-12 czerwiec – udział w Międzywojewódzkim Sejmiku 
Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie. Zespół 
Piątkowy Stok – Wielka Niedziela opiekun merytoryczny 
Joanna Tęcza , muzyka Michał Tęcza

19 czerwiec - XXVII Ogólnopolski Festiwal „Dziecko 
w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim – wyróżnienie 
dla Helenki Baranowskiej w kat. soliści, śpiewacy
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20 czerwiec – XXVII Konkurs Kapel i Śpiewaków Lu-
dowych Regionów Nadwiślańskich „POWIŚLAKI” – 
Maciejowice w kategorii solista śpiewak Joanna Tęcza 
3 nagroda i mistrz uczeń Marta Stępień i Helena Baranow-
ska z Dziecięcej Grupy Rytmiczno – Folklorystycznej.

27 czerwiec XLII Imieniny Pana Jana – Joanna Tęcza 
i Dziecięca Grupa Rytmiczno Folklorystyczna śpiew 
w kościele i udział w koncercie nad zalewem. 
Muzeum Wsi Radomskiej „Sobótki” występ Zespołu 
KGW Mierziączka i Zespół Piątkowy Stok w reżyserii 
Joanny Tęczy instruktorki folkloru DK – uczestnictwo.

18 lipiec XXVII Festiwal Folkloru Józefa Myszki – Iłża 
– udział Joanna Tęcza – 2 nagroda solista, śpiewak.

25 lipiec – Dni Kolbergowskie Przysucha Przegląd Folk-
loru – Joanna Tęcza solista – wyróżnienie i nominacja na 
Festiwal Folkloru Polskiego
Przegląd Zespołów Seniora Sycyna – udział solistki  
Joanny Tęczy

6-8 sierpnia – Festiwal Folkloru Polskiego 55 Saba-
łowe Bajania Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, 
Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów, Starostów 
Weselnych Bukowina Tatrzańska
2 miejsce w konkursie śpiewu solowego Joanna Tęcza.

15 sierpień – Dzień Wojska Polskiego udział w koncercie 
Joanny Tęczy. 

22 sierpień – udział solistki Joanny Tęczy w XIV Spot-
kaniu z piosenką ludową Policzna 2021

28-29 sierpień – 55 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpie-
waków Ludowych Kazimierz Dolny – udział Zespołu 
Śpiewaczego ze Strykowic Górnych – opiekun Joanna 
Tęcza.

Wrzesień – OKR Konkurs Recytatorski Zwoleń udział 
dzieci z grupy muzycznej i folkloru:
1 nagroda – Marysia Pastuszko
Wyróżnienie – Helenka Baranowska 
udział – Marta Stępień

24 październik Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpie-
waków Ludowych w Domu Kultury Zwoleniu – udział 
i nagrody 
1 miejsce – Joanna Tęcza śpiew
1 miejsce Helenka Baranowska – śpiew z Grupy Dziecię-
cej Folklorystyczno - Rytmicznej.

9 grudzień – udział w XX Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
Seniorów w Kozienicach.

29 grudzień – udział w XI Świątecznym Konkursie Ko-
lęd organizowany przez Parafię pw. Krzyża Świętego 
w Zwoleniu: 1 miejsce zajęła Pani Joanna Tęcza instruktor 
folkloru DK. 3 miejsce przyznano Helenie Baranowskiej 
i Julii Nel Pawlak z Dziecięcej Grupy Rytmiczno - Folk-
lorystycznej z DK. 

Opiekun merytoryczny - instruktor folkloru Joanna Tęcza
Tekst-Dom Kultury

NOWE ZAJĘCIA  
DLA DZIECI W DK

Dom Kultury w Zwoleniu od października 2021 r. po-
szerzył swoją działalność o zajęcia ogólnorozwojowe dla 
dzieci. Celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego 
i harmonijnego rozwoju dzieci na etapie edukacji przed-
szkolnej. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych 
działań dzieci. Doskonalenie percepcji słuchowej, koor-
dynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji przestrzennej 
i ćwiczenie spostrzegawczości. Uczestnicy są inspirowani 
do tworzenia działań rozwijających pamięć i myślenie. 
Ważne jest wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw 

koleżeńskich, pogłębianie umiejętności współpracy i ko-
munikowania się. 
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Na zajęciach podejmowane są takie działania jak: 
rozmowy na różne istotne tematy, do których dobierane 
są odpowiednio inne aktywności takie jak np.: zabawy 
ruchowe przy muzyce, zabawy twórcze, eksperymenty, 
gry i zabawy sprawnościowe, zabawy sensoryczne, po-
budzające kreatywność dzieci oraz wiele innych. Pod-
czas tych zajęć dzieci wykorzystują ruch, który jest jedną 
z podstawowych potrzeb człowieka i służy do wyrażania 
emocji, nawiązywania kontaktów oraz porozumiewania 
się. Ważnym elementem jest także zainspirowanie dzieci 
sztuką a mianowicie wprowadzenie różnego rodzaju tea-
trzyków, różnych technik plastycznych czy tez aktywnego 
słuchania muzyki klasycznej. Zajęcia cieszą się dużym 
zainteresowaniem i uznaniem rodziców, odbywają się 
w każdy czwartek i są prowadzone przez Karolinę Rurarz 
i Annę Sałek.

K.Rurarz

SYSTEM REJESTRACJI 
AUDIOWIZUALNEJ DOMU 
KULTURY W ZWOLENIU

Dom Kultury w Zwoleniu pozyskał dofinansowanie 
na realizację projektu „System rejestracji audiowizualnej 
Domu Kultury w Zwoleniu”. Pod tą długą nazwą kryje się 
Studio telewizyjno-broadcastingowe wyposażone w pro-
fesjonalny sprzęt nagraniowy, oświetleniowy i transmisyj-
ny! W ramach projektu w dniach 19-20 stycznia odbyło 
się szkolenie pracowników Domu Kultury w Zwoleniu 
dotyczące projektowania oferty kulturowej on-line. 

40



Na zaproszenie Domu Kultury uczestniczyli przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, Starostwa Po-
wiatowego w Zwoleniu, Muzeum Regionalnego w Zwo-
leniu, Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu 
oraz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu.  
Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby i instytucje 
zainteresowane tworzeniem z nami interesującego pro-
gramu dla mieszkańców naszego regionu.

Dom Kultury

NARODOWE CZYTANIE 2021
Za nami kolejna edycja Narodowego Czytanie. W tym 

roku cała Polska czytała „Moralność pani Dulskiej”  
Gabrieli Zapolskiej.

w Zwoleniu, uczniowie, przyjaciele biblioteki. Po raz 
pierwszy do akcji przyłączyli się Seniorzy z Dziennego 
Domu Senior+. Wszyscy lektorzy z wielkim zaangażo-
waniem wcielili się w role bohaterów lektury, starając się 
jak najlepiej oddać ich charaktery.

Głównym celem akcji Narodowe Czytanie jest pro-
pagowanie literatury polskiej oraz popularyzacja czy-
telnictwa. Pogoda nie zawiodła, goście również, czytali 
samorządowcy w tym włodarze miasta i powiatu, dyrek-
torzy instytucji kultury, bibliotekarze, nauczyciele licz-
nie reprezentujący Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych 

Podobnie jak w minionych latach wydarzeniu towarzy-
szyło wręczenie nagród laureatom konkursu „Najlepszy 
Czytelnik Lata 2021”. Punktem dodatkowym dziewiątej 
zwoleńskiej odsłony, było wręczenie honorowych odznak 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” trzem zasłużonym bi-
bliotekarkom.

Lidia Choroś
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BIBLIOTEKARZE UHONOROWANI 
ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY 
DLA KULTURY POLSKIEJ”

Trzy bibliotekarki z powiatu zwoleńskiego Lidia Cho-
roś, Elżbieta Cywka i Monika Krześniak odebrały z rąk 
Radosława Fogla posła na Sejm RP odznakę „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego.

Z wnioskiem do ministra o przyznanie tego odznaczenia 
wystąpili dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu Ewa Kulińska 

i burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima. Honorową od-
znakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje się oso-
bom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu 
i ochronie kultury.

Uroczyste wręczenie odznaczeń nastąpiło 4 września 
2021 roku, podczas zwoleńskiej odsłony Narodowego 
Czytania. Parlamentarzysta Radosław Fogiel oraz obecny 

na uroczystości burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima 
gratulowali bibliotekarzom i życzyli dalszych, owocnych 
działań na rzecz upowszechniania kultury.

Irena Błażewska, lokalna poetka zadedykowała Paniom 
swój wiersz pt. „Biblioteka”.

FASCYNUJĄCE SPOTKANIE 
Z EWĄ CIELESZ

W ramach działającego w zwoleńskiej bibliotece Dys-
kusyjnego Klubu Książki w poniedziałek, 27 września 
2021 roku, w jej ogrodach odbyło się bardzo ciekawe spot-
kanie z Ewą Cielesz, autorką poczytnych trylogii „Córka 
cieni”, „Pochyłe niebo” i innych bestsellerowych powie-
ści. Książka „Tango” otrzymała nagrodę w plebiscycie 
„Najlepsze książki na lato 2021” w kategorii – powieść 
pełna emocji. Pani Ewa oprócz powieści pisze również 
scenariusze teatralne, opowiadania oraz wiersze dla dzie-
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NAJLEPSZY CZYTELNIK 
LATA 2021

Wzorem lat ubiegłych Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu i jej 
filie w Jasieńcu, Strykowicach i Sycynie zorganizowały 
konkurs „Najlepszy Czytelnik Lata”.

Celem konkursu było zachęcanie dzieci i młodzieży 
do obcowania z książką, rozwijanie zainteresowań czy-
telniczych oraz popularyzacja czytelnictwa jako formy 
spędzania wolnego czasu. Uczestnikami konkursu byli 
użytkownicy do lat 15, korzystający ze zbiorów bibliotek. 
Konkurs trwał od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 roku. Liczyła 
się ilość przeczytanych książek.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
- w Zwoleniu:
I miejsce – Maja Nędzi, II miejsce – Anna Nakoneczna, 
III miejsce – Filip Adamiec, jury przyznało dwa wyróż-
nienia dla Leny Nakonecznej oraz Igora Adamca.

- w Jasieńcu:
I miejsce – Adam Ciecieląg, II miejsce ex aequo – Anna 
Ciecieląg i Aleksandra Ciecieląg, III miejsce – Małgorzata 
Getler, jury przyznało cztery wyróżnienia dla Julii Sotyn, 
Niny Sotyn, Patryka Bielca oraz Weroniki Bielec.
- w Strykowicach:
I miejsce – Kacper Maciejczyk, II miejsce – Aleksandra 
Kosmala, III miejsce – Adam Krawiec oraz jury przyznało 
wyróżnienie dla Zuzanny Rogali.

- w Sycynie:
I miejsce – Kacper Stępień, II miejsce – Piotr Lachtara 
oraz III miejsce – Jakub Domagała.

Uroczyste wręczenie nagród przez Radosława Fogla 
posła na Sejm RP, Stefana Bernaciaka starostę zwoleń-
skiego, Arkadiusza Sulimę burmistrza Zwolenia oraz 
Grzegorza Molendowskiego zastępcę burmistrza, Ewę 
Kulińską dyrektor biblioteki, nastąpiło 4 września 2021 
roku podczas odsłony Narodowego Czytania.

Lidia Choroś

Laureaci konkursu w Zwoleniu

Laureaci konkursu w Jasieńcu

Laureaci konkursu w Strykowicach

Laureaci konkursu w Sycynie

ci i dorosłych. Zakochana w teatrze osiąga na tym polu 
liczne sukcesy.

Pisarka wykorzystując swoje umiejętności teatralne 
i pisarskie w niezwykle interesujący sposób opowiadała 
zebranym o swoim dzieciństwie, warsztacie pisarskim, 
procesie tworzenia oraz inspiracjach do poszczególnych 
powieści.

Publiczność oczarowana spotkaniem, wysłuchała kilku 
wierszy recytowanych przez męża autorki, aktora teatral-
nego.

Tradycyjnie na zakończenie zebrani mogli zakupić 
książki i zdobyć autograf pisarki oraz wspólną fotografię.

Elżbieta Cywka
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GRANICA POLSKI JEST  
PROGIEM NASZEGO DOMU

Pod takim hasłem w piątek, 12 listopada 2021 roku 
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Filię Biblio-
teki Publicznej w Sycynie, upamiętniające 103. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W montażu słowno-muzycznym, którego celem było 
promowanie postawy patriotycznej wśród lokalnej spo-
łeczności, wystąpiły dzieci i młodzież korzystająca z bi-
blioteki, przygotowana przez bibliotekarkę Lidię Kęm-
pińską.

Z BOISKA W ŚWIAT 
GIER I KSIĄŻEK

 W piątek, 26 listopada 2021 r. odbyło się ostatnie w tym 
roku spotkanie autorskie, w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, finansowane przez Instytut Książki. Tym razem 
gościem Filii Biblioteki Publicznej w Strykowicach Gór-
nych był Paweł Leśniak, człowiek wielu talentów: były 
piłkarz, rysownik, twórca gier komputerowych, pisarz.

Na spotkaniu, w którym udział wzięły władze naszego 
miasta Arkadiusz Sulima burmistrz Zwolenia, Grzegorz 
Molendowski zastępca burmistrza, Mirosław Chołuj 
sekretarz Gminy Zwoleń oraz Andrzej Skorek członek 
Zarządu Powiatu, bibliotekarze i czytelnicy, autor opo-
wiadał o swoich wyborach życiowych, gdzie piłka nożna 
oraz gra w pierwszej lidze konkurowała z pisarstwem na 
korzyść literatury. W jaki sposób wydał swoją pierwszą 
książkę. W dobie komputerów i poczty elektronicznej 
pisarz wydrukował swoją powieść i wysłał ją tradycyjnie 
do dziewięciu wydawnictw. Jedno z nich doceniło jego 
talent, co zaowocowało nawiązaniem współpracy.

Paweł Leśniak pisze w nurcie fantastyki i horroru. Jak 
sam twierdzi najlepiej mu się tworzy wcześnie rano, kie-
dy głowa jest wypoczęta. Umieszczając akcję powieści 
w dawnym czasie lub miejscu, pisarz bardzo gruntownie 
przygotowuje się do tematu. Wnikliwie zbiera informa-
cje o życiu i zwyczajach ludzi z tego okresu. Słuchacze 

dowiedzieli się, że lubi książki Andrzeja Sapkowskiego i 
Stephena Kinga, a jednym z pierwszych recenzentów jego 
powieści jest żona, która wraz z małą córeczką towarzy-
szyła autorowi w spotkaniu.

Tradycyjnie na jego zakończenie uczestnicy mogli 
zakupić powieść, zdobyć autograf i zrobić wspólną fo-
tografię.
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Podczas uroczystości zebrani mogli posłuchać wierszy 
Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste” i ”Co to jest 
Polska”, „Twój dom” Wandy Chotomskiej, „Jedenasty 
Listopada” Michała Jankowiaka.

Nie zabrakło również pieśni patriotycznych: „Roty” 
Marii Konopnickiej, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „My, 
Pierwsza Brygada”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”, 
„Szara piechota”, „Rozmaryn”. W podniosłym nastroju 

wszyscy uczestnicy włączyli się do wspólnego śpiewu.
Spotkanie uświetniła swoim występem Grupa Seniorów 

Pogodna Jesień ze Zwolenia wykonując utwory: „O Panie, 
który jesteś na niebie”, „Bywaj dziewczę zdrowe”, „Moja 
Ojczyzno, jak ja tęsknię za Tobą”.

Na zakończenie włodarze miasta Arkadiusz Sulima 
burmistrz Zwolenia i Mirosław Chołuj sekretarz Gminy 
Zwoleń wręczyli dzieciom upominki.

ATRAKCYJNE SPOTKANIE 
AUTORSKIE W JASIEŃCU

Działające w naszych bibliotekach Dyskusyjne Klu-
by Książek umożliwiają zdobycie środków finansowych 
z Instytutu Książki, które mogą być przeznaczone na 
spotkanie autorskie. Wykorzystując taką możliwość Filia 
Biblioteki Publicznej w Jasieńcu oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przyłęku zorganizowały spotkanie autorskie.

Tym razem, gościem bibliotek była pochodząca z Zie-
mi Radomskiej pani Izabela Maria Krasińska, pisząca 
pod pseudonimem literackim. Ciekawostką jest, że au-
torka spokrewniona jest ze znanym pisarzem Zygmuntem 
Krasińskim. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycz-
nej atmosferze. Pani Izabela w humorystyczny sposób 
opowiadała o początkach swojej twórczości, warsztacie 
pisarskim, wsparciu rodziny, szczególnie męża. Charakte-
ryzowała krótko każdą z napisanych powieści, intrygując 
czytelnika niedopowiedzeniami dotyczącymi dalszych 

losów bohaterów. Odpowiadała na pytania czytelników. 
Książki Izabeli M. Krasińskiej to pełne emocji powieści 
obyczajowe, ale znajdziemy w nich również wątki histo-
ryczne i elementy thillera. 

W spotkaniu oprócz klubowiczek DKK, czytelników 
i bibliotekarzy uczestniczyli również burmistrz Zwole-
nia Arkadiusz Sulima, Grzegorz Molendowski zastępca 
burmistrza, Mirosław Chołuj sekretarz Gminy Zwoleń, 
Andrzej Skorek członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego.

INFORMACJA O POZYSKANYM 
DOFINANSOWANIU

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z budżetu państwa, Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwo-
leniu pozyskała w roku 2021 dofinansowanie w kwocie 
10 769 zł.

Ewa Kulińska
dyrektor MGBP w Zwoleniu

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0” Priorytet 1 Kierunek Interwencji 1.1. 

45



PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ I JEJ FILII 
BIBLIOTECZNYCH W 2021 ROKU

Rok 2021 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu był kolejnym 
rokiem wyzwań, dostosowań organizacji, metod i form 
pracy, a zatem i oferowanych usług do obecnych trendów 
i zaistniałej sytuacji. Mimo ograniczeń i pracy w reżimie 
sanitarnym w miarę możliwości staraliśmy się zaspakajać 
potrzeby naszych użytkowników kupując nowości wy-
dawnicze, opracowując je i udostępniając czytelnikom.

Ofertę usług tradycyjnych wzbogaciliśmy usługami 
elektronicznymi, przystępując do systemu ACADEMICA 
- Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zaso-
bów Biblioteki Narodowej, uzyskując dostęp do cyfrowej 
wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism 
naukowych. Ponadto od listopada podpisaliśmy porozu-
mienie bibliotek biorących udział w projekcie LEGIMI 
– konsorcjum mazowieckie przy Bibliotece Publicznej 
m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Ma-
zowieckiego i wykupiliśmy dla czytelników dwa kody 
darmowego dostępu do e-booków, audiobooków i syn-
chrobooków.

Księgozbiory bibliotek wzbogaciły się o 1476 ksią-
żek, z tego 47 woluminów pochodziło od darczyńców. 
Dokonaliśmy zakupu książek za kwotę 33 299 zł, z tej 
kwoty 10 769 zł pozyskaliśmy dofinansowania ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Prio-
rytet 1, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych.

Przy wyborze publikacji do zakupu z wielką starannoś-
cią braliśmy pod uwagę preferencję czytelników, książki 
nominowane i nagradzane, bestsellery, lektury szkolne, 
książki bogato ilustrowane i edukacyjne dla dzieci oraz 
powieści z dużą czcionką (posiadamy - 389 woluminów). 
Należy dodać, że w naszych bibliotekach w br. najliczniej-
szą grupą czytelników były osoby czytające beletrystykę. 
Z tego względu literatura tego typu stanowiła największą 
liczbę zakupionych książek.

Placówki odnotowały 23962 odwiedzin w bibliotekach 
i udzieliły użytkownikom 1658 informacji. Zarejestro-
waliśmy 3378 użytkowników, w tym: 2993 czytelników, 
którzy wypożyczyli 49523 książki oraz 3394 egzemplarze 
czasopism. Na miejscu w bibliotekach udostępniono 7055 
zbiorów, w tym: 5292 czasopism nieoprawnych. W bi-
bliotekach użytkownicy mieli dostęp do 14 komputerów 
z bezpłatnym Internetem oraz usługę druku i ksero.

Nasze działania zamieszczamy na stronie internetową 
MGBP (mgbpzwolen.naszabiblioteka.com) oraz portalach 
społecznościowych Facebook działających przy wszyst-
kich placówkach. W 2021 roku zarejestrowano 15995 
wyświetleń na stronie internetowej. 

Biblioteki kontynuowały udział w kampanii społecz-

nej promującej czytelnictwo wśród najmłodszych „Mała 
Książka-Wielki Człowiek”- projekcje skierowanym dla 
dzieci w wieku 3-6 lat (tj. wieku przedszkolnym). W ra-
mach akcji wydaliśmy 77 wyprawek czytelniczych skła-
dających się z Karty Małego Czytelnika, książki wraz 
z broszurą dla rodziców i naklejek. Małym czytelnikom, 
którzy odwiedzili bibliotekę co najmniej 10 razy przyzna-
waliśmy dyplomy i odznaki. Wydaliśmy 56 dyplomów 
i odznak z tytułem akcji.

Placówki brały również udział w akcjach: Książka na 
telefon, Żonkile, XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Biblio-
tek, XX Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom, 
Bookcrossing czyli uwolnij książkę!, Maj miesiącem prze-
baczenia, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek.

Wzorem lat ubiegłych we wszystkich bibliotekach 
publicznych organizowano: dyskusje o książkach, głoś-
ne czytanie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, 
warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz 
wycieczki krajoznawcze.

W związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Au-
torskich przypadającym 23 kwietnia, MGBP w Zwoleniu 
po raz pierwszy ogłosiła konkurs pt. Moja miejscowość 
w literaturze pod patronatem Burmistrza Zwolenia, na 
własny wiersz lub opowiadanie. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z Gminy 
Zwoleń i gmin ościennych.

W 2021 roku w ramach działających Dyskusyjnych 
Klubów Książek, uzyskano dofinansowanie z Instytutu 
Książki w kwocie 4900 złotych na spotkania autorskie 
z Ewą Cielesz, Izabelą Marią Krasińską, Pawłem Leśnia-
kiem i Zbigniewem Masternakiem.

Książnica zwoleńska z okazji obchodów Światowego 
Dnia Pluszowego Misia, po raz pierwszy przygotowała 
zabawę dla wszystkich dzieci polegającą na zrobieniu sa-
modzielnie portretu swojego ulubionego misia. W zabawie 
wzięło udział 35 dzieci. Fundatorem dwóch głównych 
nagród dużych, pluszowych futrzaków oraz słodkich upo-
minków dla wszystkich uczestników zabawy był sekretarz 
Gminy Zwoleń i jednocześnie członek Zarządu Powiatu. 
Dyplomy i książeczki -łamigłówki o Świętym Mikołaju 
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W 2021 roku bibliotekarze podnosząc swoje kompeten-
cje zawodowe brali udział (najczęściej online) w licznych 
szkoleniach, webinariach, konferencjach i spotkaniach 
zorganizowanych m.in. przez: Dział Wojewódzki Sieci 
Bibliotek, LABIB, Mazowiecki Instytut Kultury, Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Ewa Kulińska
dyrektor MGBP w Zwoleniu

ufundowała biblioteka. Podsumowanie zabawy nastąpi-
ło podczas Mikołajek zorganizowanych na rynku przez 
Urząd Miejski w Zwoleniu.

W Filii Biblioteki Publicznej w Sycynie przez kolejny 
rok prężnie działał zespół dziecięcy Sycyniaczki, uświet-
niając swoimi występami różne uroczystości i odnosząc 
sukcesy m.in.: spotkanie w Sycynie z okazji 103. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, spotkanie Jaseł-
kowe A Jezus czeka w stajence ( Remiza OSB w Sycynie, 
Kościół Zesłania Ducha Świętego w Zwoleniu). Mło-
dzi wykonawcy zdobyli I miejsce, jako zespół oraz I i II 
miejsce, jako soliści w XI Parafialnym Konkursie Kolęd 
i Pastorałek w Zwoleniu.

Podsumowując wyżej wymienione formy pracy MGBP 
i jej filie biblioteczne zorganizowały 173 różnych wyda-
rzeń, w których wzięło udział 2213 osób.

Partnerami niektórych bibliotecznych działań byli: 
Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Dom Kultury, 
Biblioteka Pedagogiczna, Powiatowa Komenda Policji, 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Samo-
dzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Ko-
chanowskiego, Dzienny Dom Seniora +, Stowarzyszenie 
Oświatowe Sycyna, szkoły, media.

Ponadto Biblioteka Miejska sprawowała nadzór mery-
toryczny nad biblioteka publicznymi gminnymi i ich filia-
mi na terenie powiatu zwoleńskiego. W 2021 roku MGBP 
w Zwoleniu, jak w ubiegłych latach zebrała i sporządziła 
szczegółowe sprawozdania z działalności i stanu bibliotek 
w powiecie dla Biblioteki Wojewódzkiej, Biblioteki Naro-
dowej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Udzielała 
instruktażu, wykonała Analizę Funkcjonowania Bibliotek 
Publicznych (AFB), wypełniając elektroniczny formularz 
danych statystycznych w ramach działania efektywności 
bibliotek publicznych zleconych przez Bibliotekę Główną 
m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Ma-
zowieckiego. Wnioskowała do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego o przyznanie trzem bibliotekarkom 
odznak honorowych Zasłużony dla Kultury Polskiej.

PATRON ZOBOWIĄZUJE
Gdyby kogoś w naszym kraju zapytać z jakimi histo-

rycznymi postaciami kojarzy mu się Zwoleń, to na pewno 
najwięcej odpowiadających wskazałoby Jana Kochanow-
skiego. Nic dziwnego, przecież to ojciec polskiej poezji, 
a jego doczesne szczątki spoczywają w zwoleńskim koś-
ciele. Jest jednak jeszcze jedna wielka postać na zawsze 
związana ze Zwoleniem. To Władysław Jagiełło – król 
Polski, który jak wiemy w 1425 roku nadał prawa miej-
skie Zwoleniowi. Tym czynem na trwale wpisał się w 
historię naszego miasta. Oczywiste się wydaje, że takiej 
Postaci należy się nasza nieprzeciętna pamięć i wdzięcz-
ność. W Zwoleniu jest takie miejsce szczególne, które o 
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ze nasi poprzednicy nie zapomnieli o tym historycznym 
fakcie i należycie uhonorowali króla Jagiełłę.

Już niebawem, w 2025 roku nasze miasto obchodzić 
będzie kolejny doniosły jubileusz 600 - lecia nadania praw 
miejskich. Zbliżający się jubileusz dla nas wszystkich bę-
dzie wielkim wyzwaniem, ale w szczególności dla naszej 
społeczności szkolnej. Wiele uwagi zwrócone będzie na 
nasz Zwoleń, ale i zapewne i na naszą szkołę. Nosi imię 
króla Władysława Jagiełły, przed jej budynkiem znajduje 
się jedyny w Zwoleniu Jego pomnik. Dla nas to wielkie 
wyzwanie, do którego szkoła musi być należycie przygo-
towana – zarówno sam obiekt jak i społeczność szkolna. 
Oblicze szkoły zmienia się - ostatnio wybudowane zo-
stało boisko wielofunkcyjne, planowane są inne prace 
porządkowe i modernizacyjne. W okresie bezpośrednio 
poprzedzającym obchody zamierzamy w naszym środo-
wisku zrealizować działania, które zwrócą szczególną 
uwagę na te wydarzenia i rozwinąć świadomość i wiedzę 
uczniów. Dołożymy wszelkich starań, by zbliżający się 
jubileusz należycie uczcić. Oby Władysław Jagiełło do-
stojnie patrzący na nasze miasto mógł być dumny z jego 
mieszkańców.

Zbigniew Plewicki 

tym świadczy. Jest to szkoła podstawowa, przed którą 
stoi pomniki-popiersie króla Jagiełły. Stanowi on wido-
my ślad działalności zwoleńskiego społeczeństwa, które 
w 1975 roku ten pomnik ufundowało. Miało to związek 
z obchodami 550 - lecia miasta Zwolenia, jubileuszu, 
który jeszcze wielu z nas pamięta. Dobrze się więc stało, 

JUBILEUSZ 60-LECIA POLSKIEGO 
ZWIĄZKU EMERYTÓW RENCISTÓW 
I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY 
W ZWOLENIU

60 lat minęło, kiedy to z inicjatywy kilku osób, między 
innymi: Felicjana Nowakowskiego, Franciszki Kaczyń-
skiej i Czesława Pytlewskiego powstał w Zwoleniu Od-
dział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Na przestrzeni lat liczba członków zmieniała 
się od kilkunastu w początkowym okresie, z tendencją 
wzrostową przez kolejne lata. Dziś Oddział liczy bez mała 
200 członków i jest jedną z najliczniejszych organizacji 
pozarządowych w powiecie zwoleńskim. 

60 lat funkcjonowania jest niezbitym świadectwem 
wielkiej aktywności, trudu i wytężonej pracy jego działa-
czy, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem. W Za-
rządzie Oddziału Rejonowego pracowało i pracuje wiele 
osób pod przewodnictwem między innymi – w ostatnich 
latach Marianny Żulińskiej, Barbary Grzybowskiej , Bar-
bary Skrzek i aktualnie Barbary Libiszewskiej. Aktywność 
członków pozwala na realizację ciekawych i różnorod-
nych przedsięwzięć. Nasi seniorzy pokazują, że pozy-
tywne nastawienie do życia nie mija z wiekiem. Jesteśmy 
jedną, wielką senioralną rodziną. Doskonale czujemy się 

w swoim towarzystwie, czego dowodem są spotkania na 
„czwartkowych herbatkach” organizowanych w Domu 
Kultury. Program naszych działań jest bogaty. Spotkania 
okolicznościowe, uroczystości świąteczne, wycieczki, 
ogniska, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe weszły 
już na stałe do naszego kalendarza.

W budowaniu tej pięknej wspólnoty pomagają nam 
władze samorządowe miasta Zwolenia, Powiatu i Gmin. 
Nieocenioną pomoc otrzymujemy od Dyrektor Domu 
Kultury Anny Wieczerzyńskiej, dzięki której Zarząd ma 
miejsce do pracy, a członkowie mogą się systematycz-

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
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nie spotykać. 14 października 2021 roku w Zajeździe 
FRASZKA seniorzy świętowali swój okrągły – Diamen-
towy Jubileusz oraz Dzień Seniora . Czas ten był okazją 
do podziękowań skierowanych do władz samorządowych 
oraz sponsorów i sympatyków Związku. 

Szczególnie ucieszył nas fakt, iż mogliśmy przyczynić 
się do uhonorowania instytucji najbardziej nas wspie-
rających. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów – Zarząd Główny, w uznaniu wybitnych zasług 
dla Związku nadał Złotą Honorową Odznakę dla Urzędu 
Miasta oraz Domu Kultury w Zwoleniu. Aktu wręczenia 
Odznak dokonała Wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgo-
wego – Małgorzata Kowalczyk. Gratulacjom i wzajem-
nym podziękowaniom nie było końca. Powagę uroczysto-
ści podkreślili nasi wspaniali goście w osobach: Starosta 
Powiatu Zwoleńskiego Stefan Bernaciak, Wicestarosta 
Waldemar Urbański, Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Su-
lima, Zastępca Burmistrza Grzegorz Molendowski, były 
Zastępca Burmistrza Włodzimierz Kabus, Sekretarz Gmi-
ny Kazanów Marianna Sulima, Dyrektor Domu Kultury 
Anna Wieczerzyńska, Wiceprzewodnicząca Oddziału 
Okręgowego PZERiI w Radomiu Małgorzata Kowalczyk, 
Członek Zarządu Oręgowego Andrzej Domański oraz była 
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Barbara Skrzek. 

Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i pięknych życzeń skła-
danych przez naszych gości na ręce Przewodniczącej Bar-
bary Libiszewskiej. 

Jak na diamentowe gody przystało był również tort, 
szampan, zabawa taneczna i wspólne biesiadowanie.

Alicja Jola Sułowska
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PIĄTKOWY STOK
NA PRZESTRZENI 2021 ROKU

Dzień dziecka zorganizowany dla naszych dzieci i wnuków (czerwiec 2021).

Dożynki Prezydenckie (wrzesień 2021).

Przedstawienie obrzędu „Sobótki” w Muzeum Wsi Radomskiej (czerwiec 
2021).

Piknik wojskowy w Zwoleniu. Występ i przygotowanie stoiska z potrawami 
regionalnymi. (sierpień 2021).

Festiwal ziemniaka w Muzeum Wsi Radomskiej. Zajęliśmy III-ie miejsce 
w konkursie na potrawę regionalną z ziemniaka. (wrzesień 2021).

Udział w projekcie „Kobiety południowego Mazowsza. Inspirujemy, wspiera-
my, współpracujemy, działamy.” Nova Perspektywa (listopad 2021).
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