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W albumie oprócz fotografii przedstawiamy historie
dotyczącą powstania Towarzystwa. Przedstawiliśmy
skład Członków Założycieli Towarzystwa i składy Zarządów i Komisji Rewizyjnych na przestrzeni 40 lat.
Wyrażamy wdzięczność i podziękowanie dla wszystkich
osób działających społecznie na przestrzeni 40 lat na
rzecz Towarzystwa .

Szanowni Państwo
Z okazji Jubileuszu 40-lecia TMMZ i 35-lecia wydania Głosu Zwoleńskiego został wydany Album fotograficzny. Publikacja przedstawiająca w formie fotografii,
działalność Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia
im. Jana Kochanowskiego. W imieniu Zarządu Towarzystwa dziękuję za przychylność i przekazanie do publikacji zdjęć Pani Elżbiecie Nowakowskiej, Panu Andrzejowi Kuś, Pani Natalii Annie Wieczerzyńskiej oraz
Panu Włodzimierzowi Kabusowi. Dziękuję Paniom:
Lidii Choroś, Ewie Kulińskiej i Renacie Kramarczyk
za wkład pracy przy redagowaniu albumu.

Periodyk pod nazwa „Głos Zwoleński” ukazuje
się od ponad 35 lat. Osoby redagujące starały się zamieszczać w nim informacje dotyczące naszego miasta
Zwolenia i Ziemi zwoleńskiej, z której pochodzi wielki
poeta – Jan Kochanowski. Zespół redakcyjny zamieszcza materiały, pokazując, jak zmienia się nasze miasto
i okolice. Stara się również sięgać do historii Zwolenia,
prezentując sylwetki osób związanych z nasza ziemią.
Kieruję słowa podziękowania do wszystkich członków
Zarządu Towarzystwa Miasta Zwolenia i Zespołu Redakcyjnego, które na przestrzeni 35 lat angażowały się
w utrwalanie naszej zwoleńskiej codzienności. Dzięki
Państwa zaangażowaniu możliwe jest wydawanie kolejnych numerów „Głosu Zwoleńskiego”. Bez Państwa
udziału i społecznego zaangażowania nie byłoby możliwe wydanie 92 numerów „GZ”. Z treścią czasopisma
– od numeru 90 – można się zapoznać również w formie
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biblioteki Publicznej i naszego Towarzystwa.
Systematycznie, co 5 lat ,wydawane są albumy zawierające skompletowane i oprawione numery periodyku.
Zachęcamy mieszkańców i osoby związane z naszym
miastem do włączenia się w przygotowanie kolejnych
numerów czasopisma poprzez przekazywanie redakcji
ciekawych informacji i artykułów o historii naszego
miasta i bieżących wydarzeń.
Redaktor Naczelny „GZ”
Bogusława Jaworska

Wydano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta w Zwoleniu
Fotografie: Dom Kultury, Elżbieta Nowakowska, Kabus Włodzimierz, Ryszard Krawczyk, Małgorzata Celi,
Waldemar Gołdziński, internet
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego,
26-700 Zwoleń, Plac Jana Kochanowskiego 1, tel. 48 676 22 10
Redaguje zespół w składzie: Bogusława Jaworska, Ewa Kulińska, Natalia Anna Wieczerzyńska,
Włodzimierz Kabus i Małgorzata Lepa-Celi
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawa skracania tekstów.
Skład: Bartłomiej Wróbel

Druk: Zakład Poligraficzny „DAG-POL”, Sycyna-Kolonia 114, tel. 603-684-875

2

INWESTYCJE GMINNE - SAMORZĄD
WYPOCZYNEK ZIMOWY
W GÓRACH! DZIECI I MŁODZIEŻ
Z POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
WYPOCZYWAJĄ W PORONINIE

W niedzielę, 30 stycznia 17-osobowa grupa dzieci
i młodzieży z terenu powiatu zwoleńskiego wyjechała
na ferie do Poronina koło Zakopanego. Wypoczynek został
zorganizowany dzięki wieloletniej współpracy Urzędu
Miejskiego ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras.

Dzieciom i młodzieży wspaniałego a zarazem bezpiecznego wypoczynku życzyli: burmistrz Zwolenia Arkadiusz
Sulima oraz sekretarz gminy Zwoleń Mirosław Chołuj.
- Życzę Wam udanego i bezpiecznego wypoczynku.
Naładujcie akumulatory, odpocznijcie i przywieźcie wiele
wspomnień. Proszę Was również o to, byście byli ostrożni
nie tylko w trakcie postojów w czasie drogi ale również
w trakcie pobytu w górach. Słuchajcie opiekunów i przewodników, przestrzegajcie obostrzeń i stosujcie się do
narzucanych ograniczeń. Bawiąc się nie zapominajcie
o bezpieczeństwie. Wróćcie do nas uśmiechnięci i wypoczęci. – mówił Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.
Przed dziećmi i młodzieżą osiem dni wspaniałej zabawy. Organizatorzy zimowego wypoczynku zadbali nie
tylko o bezpieczeństwo i komfortowe warunki ale także
w programie ferii uwzględnili wiele wycieczek i zabaw.
Wśród atrakcji odnajdziemy m.in: wyjazd do aquaparku,
wycieczki górskie oraz zabawy na śniegu W programie
nie zabrakło z instruktorem i wjazdu na stok narciarski.
O bezpieczeństwo wyjeżdzających zadbali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, którzy
sprawdzili nie tylko stan techniczny autokaru ale również
sprawdzili stan trzeźwości kierowcy.
- Dziękuję policjantom z Komendy Powiatowej Policji
w Zwoleniu za sprawdzenie stanu technicznego autokaru
oraz rodzicom uczestników kolonii za zaufanie i powierzenie nam pod opiekę na czas trwania wypoczynku swoich
pociech, zarówno tych mniejszych, jak i tych już całkiem
dużych. - dodał burmistrz.
Wypoczynek został zorganizowany dla dzieci w wieku
szkolnym od 8 do 16 lat. Uczestnikami kolonii są przede
wszystkim dzieci i młodzież, których co najmniej jedno
z rodziców bądź opiekunów prawnych jest ubezpieczone
w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
UM Zwoleń

W MIEJSCOWOŚCI JASIENIEC KOLONIA
POWSTANĄ NOWOCZESNE BOISKA –
JEST DOFINANSOWANIE ZADANIA

Samorząd gminy Zwoleń pozyskał blisko 300 tysięcy
złotych dofinansowania na budowę dwóch boisk w Jasieńcu Kolonii, jedno do gry w piłkę plażową i drugie do
gry w piłkę nożną. Obiekty będą częścią powstającego
miejsca sportowo-rekreacyjnego, gdzie już znajduje się

plac zabaw i siłownia plenerowa. Inwestycja realizowana
jest wieloetapowo i w przyszłości w jego skład wejdą
także: budynek socjalny pełniący funkcję zaplecza, plaża,
altana i miejsce na ognisko.
Znaczące dofinansowanie
Projekt budowy boisk w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jasieńcu Kolonii został wybrany do
realizacji przez Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój
i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, który dofinansuje inwestycję. – Jasieniec Kolonia jest atrakcyjną turystycznie miejscowością.
Posiada zabytkowy kościół i park z pomnikiem wybudowanym w 1800 roku. Obok przechodzi szlak turystyczny
jako łącznik szlaku głównego im. Jana Kochanowskiego,
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a nieopodal znajduje się rezerwat Borowiec nad rzeką
Zwolenką, unikalny w skali międzynarodowej, jako miejsce występowania żółwia błotnego. Dzięki temu rocznie
Jasieniec odwiedza kilka tysięcy turystów. Kompleks
sportowo-rekreacyjny wraz z nowoczesnymi boiskami
dobrze wpisze się w ofertę turystyczną regionu. Będzie też
odpowiednim miejscem do relaksu i uprawiania aktywności fizycznej dla mieszkańców pobliskich miejscowości
– mówi Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.
Pozyskane dofinansowanie wyniesie 281 tysięcy 753
złote. Środki zostały przyznane z podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Dzięki dotacji wybudowane zostanie boisko do gry w piłkę
plażową, o wymiarach 18 m × 26 m z wyposażeniem.
Powstanie też boisko do gry w piłkę nożną, o wymiarach
30 m × 62 m z wyposażeniem i piłkochwytami. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 442 tysiące 800 złotych
– informuje burmistrz Arkadiusz Sulima.
Sport i wypoczynek w jednym miejscu
Przypomnijmy, teren zostanie przystosowany do celów rekreacyjnych, a przy tworzeniu projektu była brana
pod uwagę różnorodność wypoczynku. Plany są bardzo
ambitne - Oprócz boisk, które zostaną wybudowane jeszcze w tym roku w ramach pozyskanego dofinansowania,
w przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa obiektu.

REALIZACJA OGROMNEJ
INWESTYCJI Z ZAKRESU
REKREACJI I TURYSTYKI
W ZWOLENIU CORAZ BLIŻEJ –
POJAWI SIĘ TU WIELE ATRAKCJI
25 stycznia burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima podpisał umowę z wykonawcą projektu drugiego etapu bardzo
dużej inwestycji pod nazwą: „Budowa kompleksowej
infrastruktury turystycznej – ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami widokowymi wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem w Zwoleniu”. Miejsce to
przejdzie ogromną metamorfozę. Ulica Sportowa zostanie
całkowicie przebudowana, stare domki letniskowe zastąpią nowe, powstanie też nowoczesne pole do kamperingu
z pełną infrastrukturą. W planach jest także budowa parku
linowego i parku wodnego. Jednak to nie wszystko - w ramach zadania przy zwoleńskim Orliku stanie tężnia solankowa. Będzie to krok milowy w stronę rozwoju turystyki
i rekreacji w Zwoleniu. Samorząd pozyskał na ten cel aż
13,5 miliona złotych dofinansowania zewnętrznego!
Zwoleń zyska wspaniałą infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną
25 stycznia w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu została
podpisana umowa z wykonawcą projektu dla drugiego
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Według planów mają tu powstać dwa parkingi, w strefie
wypoczynku będzie staw z uporządkowanym nadbrzeżem i miejscem plażowym, altana oraz krąg ogniskowy.
Nieopodal stanie zabudowa socjalno-magazynowa. Budynek po byłej szkole podstawowej zostanie przebudowany
tak, aby służyć do działalności społecznej i integracyjnej
mieszkańców. Będzie to obiekt parterowy, dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dobudowana zostanie do niego scena. Jednak te etapy rozbudowy będą
realizowane w kolejnych terminach, w miarę pojawiających się dofinasowań zewnętrznych – mówi Piotr Wajs,
kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie
Miejskim w Zwoleniu.
Inwestycja wieloetapowa
Zadanie budowy miejsca sportowo-rekreacyjnego w Jasieńcu odbywa się wieloetapowo. W latach 2020-2021
utworzono na tym terenie siłownię plenerową oraz plac
zabaw. – Dotychczasowe działania, w tym opracowanie
projektu i budowa placu zabaw oraz siłowni były finansowane z funduszy sołeckich oraz dofinansowań z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Cieszymy się, że
udało się pozyskać środki zewnętrzne na budowę boisk.
Tworzenie tego miejsca to doskonały przykład dobrej
współpracy sołectw Jasieniec Kolonia i Jasieniec Solecki,
samorządu gminy Zwoleń oraz samorządu województwa
mazowieckiego – podsumowuje Grzegorz Molendowski,
zastępca burmistrza Zwolenia.
UM Zwoleń

etapu budowy infrastruktury turystycznej. To przełomowa
chwila dla Zwolenia, która z pewnością zapisze się w jego
historii. Takich inwestycji jeszcze tu nie było.
– Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej i zagospodarowanie terenu nad zwoleńskim zalewem było jednym
z moim punktów w programie wyborczym. Mieszkańcy
zgłaszali mi, że w mieście brakuje atrakcyjnych miejsc,
gdzie można spędzać wolny czas. Mamy duży potencjał
turystyczny, możemy więc śmiało wypełnić tę lukę. Pozyskaliśmy ogromne dofinansowanie, które daje nam zielone
światło do działania – mówił burmistrz Arkadiusz Sulima.

Wykonawcą dokumentacji projektowej dla drugiego
etapu inwestycji jest firma Vostok Design Wojciech Gawinowski z Krakowa.
– Plany są bardzo ambitne. Przy Orliku wybudowana
zostanie tężnia solankowa, która będzie miała zbawienny
wpływ na zdrowie. Uznaliśmy to miejsce za bardzo trafne
pod taką inwestycję, ponieważ w pobliżu znajduje się już
altana z grillami, plac zabaw, strefa aktywności, w tym
dla osób niepełnosprawnych, a także boiska. Przy okazji
korzystania z tej infrastruktury będzie można zrelaksować
się przy prozdrowotnej tężni, co jest szczególnie ważne
teraz, w dobie pandemii – podkreślił Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.
Za stadionem będzie prowadziła ścieżka pieszo-rowerowa. Ale największe zmiany zajdą przy zwoleńskim
zalewie. – Przebudowana zostanie ul. Sportowa, która
zdecydowanie zyska na atrakcyjności. Powstanie tu aleja
pieszo-rowerowa, po stronie południowej miejsca postojowe oraz nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni. Zostaną
też nasadzone drzewka ozdobne. Po drugiej stronie zalewu będzie wybudowany parking z licznymi miejscami
postojowymi. W drzewach w parku znajdzie się będzie
park linowy, a na tafli zalewu park wodny. Nieopodal
pojawi się pole do kamperingu z prawdziwego zdarzenia, wraz z niezbędną infrastrukturą. W miejsce starych
domków letniskowych staną nowe z przyłączeniem do
infrastruktury technicznej. Zaprojektowana będzie też
roślinność i zagospodarowanie terenu. Będzie pięknie
i nowocześnie. Ostateczny kształt planowanej inwestycji
poznamy jednak dopiero po opracowaniu pełnej dokumentacji, ponieważ w trakcie projektowania ciągle mogą być

wprowadzane w niej zmiany – poinformował burmistrz
Arkadiusz Sulima.
Pierwszy etap już w opracowaniu
Przypomnijmy, projekt dla pierwszego etapu zadania
budowy infrastruktury turystycznej jest już w trakcie opracowania końcowego. Jego wykonawcą jest firma MW
DESIGN Monika Wojcieszak z Radomia. - W ramach
pierwszego etapu planowana jest budowa bulwaru pieszo-rowerowego z tarasami widokowymi, strefami aktywności fizycznej, oświetleniem oraz dojściami i zejściami łączącymi go z drogami głównymi. Początek ścieżki
umiejscowiony zostanie przy ulicy 11 Listopada. Dalej
bulwar będzie prowadził pomiędzy ulicami Kopernika
i Bogusza, do ulicy Perzyny, a następnie w kierunku parkingu za kościołem przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego i w stronę rzeki Zwolenki. Tam ścieżka będzie się
rozgałęziać w dwie strony: do ulicy Alei Jana Pawła II
oraz do stadionu miejskiego – poinformował Piotr Wajs,
kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie
Miejskim w Zwoleniu.
Rekordowe dofinansowanie
Warto przypomnieć, że samorząd gminy Zwoleń pozyskał na realizację zadania budowy infrastruktury turystycznej bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne w łącznej kwocie 13,5 miliona złotych, w tym 9,5 milina złotych
z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 4 miliony złotych
z województwa mazowieckiego z programu „Instrument
Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju”.
Według wstępnych założeń obydwa etapy inwestycji
mają być zrealizowane do końca 2023 roku
UM Zwoleń

ZA NAMI 30. FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
MIESZKAŃCY POWIATU ZWOLEŃSKIEGO
UZBIERALI PONAD 52 TYSIĄCE ZŁOTYCH.

W powiecie zwoleńskim podobnie, jak w całej Polsce 30 stycznia 73 wolontariuszy kwestowało na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W jubileuszowej
zbiórce, która odbyła się pod hasłem „Przejrzyj na oczy”
padł nowy rekord. W tym sukcesie swój udział ma też
sztab WOŚP powiatu zwoleńskiego oraz jego mieszkańcy, którzy mimo pandemii, obostrzeń, ograniczeń oraz
niesprzyjającej pogody znów udowodnili, że potrafią się
pięknie jednoczyć i wspólnie działać dla dobra potrzebujących. Na konto orkiestry z naszego powiatu wpłynęła
niebagatelna kwota ponad 52 tys. zł. Najbardziej skutecznym wolontariuszem okazał się ponownie burmistrz
Zwolenia Arkadiusz Sulima. W jego puszcze znalazło się
aż 6.028,28 zł.

Jednym z wolontariuszy 30. finału był burmistrz Arkadiusz Sulima.

- Po raz drugi miałem ogromną przyjemność być jednym z wolontariuszy. W tym roku w mojej puszce uzbierała się kwota 6028,28 złotych. Śmiało mogę powiedzieć,
że puszka w którą zbierałem pieniążki jest darem serca
od samorządu Gminy Zwoleń. Dziękuję wszystkim tym,
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którzy wsparli tegoroczny finał wrzucając datki do mojej
puszki. Dziękuję Radnym Rady Miejskiej, pracownikom
urzędu, MOPS i starostwa, SANEPIDU, jednostkom kultury, przedsiębiorcom, kierownikom, dyrektorom i pracownikom zakładów pracy działających na terenie Gminy
Zwoleń. Dziękuję także mieszkańcom, których spotykałem na swojej niedzielnej trasie. Bez Was moi drodzy nie
byłoby tej kwoty. Raz jeszcze z serca dziękuję. Razem
możemy czynić wiele dobrego - mówi burmistrz Zwolenia
Arkadiusz Sulima.

Członkowie komisji WOŚP w Zwoleniu podczas liczenia zebranych do puszek
pieniędzy.

Puszki stacjonarne
WOŚP można było wspierać też poprzez wrzucanie
datków do puszek, które stanęły w sklepach i zakładach
pracy na terenie powiatu oraz poza nim. W Zwoleniu
kolorowe skarbonki pojawiły się w następujących punktach: Sklep „Jutrzenka”, Hurtownia A. Skawiński, Salon
Fryzjerski „Fryztom” i Salon Fryzjerski „Brand Barber”.
Puszki znalazły się także w Sklepie „Lewiatan” w Policznie, w Sklepie „Lewiatan” w Kazanowie oraz w Markecie
Budowlanym „Mrówka” w Mostkach. Poza powiatem
skarbonki stanęły w Sklepie „Ryłko” w Radomiu, a także w Salonie Kosmetycznym „Chatelier Beauty Salon”
w Radomiu. W sumie uzbierano do nich ponad 1 tysiąc
700 złotych. W trakcie finału działała też eSkarbonka, do
której można było wpłacać datki bez wychodzenia z domu.
Zbiórka krwi
Finałowi WOŚP w powiecie podobnie, jak w roku ubiegłym towarzyszyła zbiórka krwi zorganizowana przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Akcja poboru rozpoczęła się o godzinie 9.00 i trwała do
16.30. Punkt poboru znajdował się w Urzędzie Miasta
w Zwoleniu.
UM Zwoleń

WYBRANO WYKONAWCĘ
PRZEBUDOWY ULIC
BATALIONÓW CHŁOPSKICH ORAZ
11 LISTOPADA W ZWOLENIU

skiego w Zwoleniu wpłynęły trzy oferty od wykonawców.
Najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia, które wyceniło swoją
pracę na kwotę 4 miliony 85 tysięcy 685 złotych. – Wielokrotnie mieliśmy już okazję współpracować z tą firmą.
Zlecone zadania zawsze były wykonywane rzetelnie i terminowo, liczymy więc, że tak też będzie w przypadku tej
inwestycji. Ulice 11 Listopada i Batalionów Chłopskich są
bardzo ważne komunikacyjnie, stanowią dojazd do nowo
powstałej Komendy Powiatowej Policji, a wzdłuż nich
znajduje się ścisła zabudowa mieszkalna oraz handlowo-usługowa. Ich obecny stan techniczny jest zły, dlatego
pilna przebudowa jest bardzo potrzebna – powiedział Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

9 marca w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu podpisano
umowę z wykonawcą przebudowy dwóch zwoleńskich
ulic: 11 Listopada oraz Batalionów Chłopskich.
Po zakończeniu modernizacji drogi zyskają nie tylko
nowe nawierzchnie, ale też chodniki, wyniesione skrzyżowanie i przejście dla pieszych, wygodne zatoki postojowe, a także energooszczędne oświetlenie uliczne. Koszt
przebudowy to ponad cztery miliony złotych, a większość
tej kwoty zostanie pokryta z pozyskanego przez samorząd
gminy Zwoleń dofinansowania zewnętrznego.
Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem
nadzoru inwestorskiego
Zakończyło się postępowanie przetargowe dla zadania
przebudowy dwóch zwoleńskich ulic. Do Urzędu Miej6

Umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą podpisał Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima. Wykonawcę
reprezentował dyrektor przedsiębiorstwa Tomasz Stolarek.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
przy realizacji zadania powierzono zwoleńskiemu Zakładowi Projektowo Usługowemu ZNAK. Stosowną umowę podpisali: burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima oraz
współwłaściciel zakładu ZNAK Michał Wawrzak.
Poprawi się bezpieczeństwo pieszych i kierowców
Zadanie obejmie przebudowę ul. 11 Listopada i ul. Batalionów Chłopskich na odcinku o długości 1118 metrów
bieżących. Prace będą prowadzone od skrzyżowania ulicy
11 Listopada z ulicami Kopernika i Sienkiewicza wraz ze
skrzyżowaniem, do skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z drogą wojewódzką nr 787 – ulicą Pionkowską.
– Na skrzyżowaniu ulic 11 Listopada, Sienkiewicza i Kopernika wielokrotnie dochodziło do zdarzeń drogowych,
często poważnych w skutkach. Zależy nam, aby poprawić

PRZY UL. 550-LECIA POWSTAŁ
NOWY CIĄG PIESZY

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego chodnika
przy ulicy 550-Lecia w Zwoleniu – budowa zakończona.
Nowy ponad półkilometrowy ciąg pieszy pojawi się też
przy ulicy Kilińskiego w Zwoleniu. Właśnie ruszyły tu
prace budowlane. Dzięki tym inwestycjom bezpieczeństwo
w ruchu drogowym w tych miejscach znacząco się poprawi.
Samorząd gminy Zwoleń realizuje kolejne inwestycje,
które mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.
– Właśnie ruszyły prace przy budowie nowego chodnika
przy ulicy Kilińskiego w Zwoleniu. Stary ciąg pieszy

tu bezpieczeństwo w ruchu drogowym, dlatego wybudowane zostanie tak zwane wyniesione skrzyżowanie, co
z pewnością zmusi kierowców do zmniejszenia prędkości jazdy i zachowania większej ostrożności – podkreślił
Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.
W zakres robót wpisano budowę chodników, zatok
postojowych i zjazdów z kostki brukowej. Jezdnia zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego. „Wyniesienia” pojawią się
na skrzyżowaniu ulic: 11 Listopada, Sienkiewicza i Kopernika oraz na przejściu dla pieszych w ulicy Batalionów Chłopskich. W planach jest również budowa kanału
technologicznego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego typu LED. – Wykonawca planuje rozpocząć
prace budowlane w trybie natychmiastowym, już w kolejnym tygodniu po podpisaniu umowy. Termin zakończenia
prac określony w umowie to październik tego roku, ale
liczymy, że zadanie zostanie zrealizowane szybciej, tak
aby mieszkańcy mogli jeszcze przed jesienią korzystać
z przebudowanych dróg – podsumował Andrzej Skorek,
kierownik referatu utrzymania dróg i zieleni miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.
Trzy miliony dofinansowania na przebudowę dwóch
zwoleńskich ulic
Warto przypomnieć, że samorząd gminy Zwoleń pozyskał na realizację tej inwestycji znaczące dofinansowanie
zewnętrzne, które pokryje aż 80% wartości zadania. Środki
będą pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
UM Zwoleń

był już w bardzo złym stanie, a jest to ważne komunikacyjnie miejsce, ponieważ ulica prowadzi do cmentarza
oraz ośrodka zdrowia. Ruch pieszych jest tu więc wzmożony. Zakończyła się natomiast budowa chodnika przy
ul. 550-Lecia. Droga prowadzi do kościoła, poruszają się
nią też dzieci zmierzające do pobliskiej szkoły. Należało
więc zadbać w tych miejscach o odpowiednie bezpieczeństwo pieszych, stąd decyzja o realizacji tych inwestycji
– mówi Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.
Wykonawcą zadań budowy i przebudowy chodników
jest firma P.P.H.U.B. Format Kamil Krawczyk z Rogolina
w gminie Radzanów. Łączny koszt realizacji inwestycji
wyniesie w sumie 504 tysiące 485 złotych.
Ciąg pieszy przy ul. 550-Lecia już gotowy
Mieszkańcy mogą już korzystać z nowopowstałego
chodnika przy ul. 550-Lecia. Prace budowlane dobiegły
tam końca. Koszt wykonania inwestycji to 124 tysiące
82 zł. - Na odcinku o długości 195 metrów bieżących
i szerokości dwóch metrów powstał nowy ciąg pieszy
z kostki brukowej. Prowadzi on od ul Mickiewicza do
ulicy Czachowskiego. W ramach inwestycji przebudowane zostały też istniejące zjazdy do posesji i wybudowane
nowe. Cieszymy się, że chodnik jest już gotowy, dzięki
czemu jest tu zdecydowanie bezpieczniej – mówi Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza.
UM Zwoleń

7

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW
GMINNYCH ELIMINACJI
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY POŻARNICZEJ
Uczniowie szkół z terenu gminy Zwoleń stanęli do
rywalizacji w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież
Zapobiega Pożarom. W swoich kategoriach wiekowych
najlepsi okazali się Maksymilian Maj i Bronisław Skawiński. Obaj będą reprezentować gminę Zwoleń w eliminacjach powiatowych.
Eliminacje gminne odbyły się 16 marca w sali narad
Urzędu Miejskiego w Zwoleniu. W Turnieju uczestniczyły reprezentacje szkół ze Zwolenia, Paciorkowej Woli
oraz Baryczy.

podzielone na dwie części. W pierwszej części odbył się
test pisemny składający się z ponad dwudziestu pytań.
Do drugiego etapu przeszły trzy najlepsze osoby z każdej
grupy wiekowej. Ich zadaniem była odpowiedź ustna na
trzy pytania.
- Celem turnieju jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej, czyli przepisów przeciwpożarowych, historii
ochrony przeciwpożarowej, znajomości zasad postępowania w przypadku pożaru oraz dbania o bezpieczeństwo
własne i innych w domu, szkole czy pracy. Uczniowie
przygotowując się do turnieju muszą więc przyswoić
dewizy postępowania w przypadku różnych zagrożeń.
Jest to bardzo wartościowa wiedza – mówił mł. bryg.
Mariusz Grudziński z PSP w Zwoleniu.
Jak podkreślali członkowie komisji turniejowej, pytania były dostosowane do wieku uczestników. – Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z pytaniami dotyczącymi działań ratowniczych PSP i OSP. Cieszymy się, że
uczniowie mają chęci, aby przyswajać wiedzę z zakresu,
który nie zalicza się do ich programu nauczania – poinformował mł. bryg. Mariusz Grudziński.
Laureaci przechodzą do kolejnego etapu

Oficjalnego otwarcia tegorocznej edycji konkursu dokonał burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima. Na zdjęciu
także członkowie komisji konkursowej: Marcin Płachta
i Mariusz Grudziński,
- Wszystko to, czego w trakcie przygotowań do turnieju nauczyliście się, bez wątpienia przyda Wam się w życiu codziennym. W sytuacjach zagrażających zdrowiu
i życiu będziecie wiedzieli, jak sobie poradzić – mówił
zwracajac się do uczestników konkursu burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.
Popularyzacja ważnych zagadnień
Tuż po oficjalnym otwarciu przez burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimę uczestnicy konkursu zostali
zapoznani z regulaminem zmagań. Turniej został przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza
z nich to klasy 1-6, druga to klasy 7-8. Eliminacje zostały
8

Wspólna fotografia uczestników konkursu, opiekunów, komisji Konkursowej oraz burmistrza Zwolenia.
Najwyższym poziomem wiedzy w kategorii klas 1-6
wykazał się Maksymilian Maj z PSP w Paciorkowej
Woli. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Liberadzki z PSP
w Baryczy a trzecie Jakub Wolszczak z PSP w Paciorkowej Woli. W kategorii klas 7-8 zwyciężył Bronisław
Skawiński z PSP w Paciorkowej Woli. Drugie miejsce
zdobył Błażej Cywka z PSP w Paciorkowej Woli, a trzecie Antoni Sowiński z PSP w Zwoleniu.
UM Zwoleń

BĘDĄ KOLEJNE URZĄDZENIA
ZABAWOWE I REKREACYJNE

W SOŁECTWACH W GMINIE ZWOLEŃ

Sprzęt zabawowy i rekreacyjny o łącznej wartości 130
tysięcy złotych trafi do sołectw z terenu gminy Zwoleń.
Będzie to kolejny etap doposażania placów zabaw i miejsc
aktywności fizycznej, które w ostatnich latach zupełnie
zmieniają swoje oblicze. Tylko w ubiegłym roku wydano
na rozwój infrastruktury z tego zakresu ponad 320 tysięcy złotych, a jak podkreślają zwoleńscy samorządowcy,
miejsca spotkań w małych społecznościach są bardzo
potrzebne.
Dobrze wyposażone place zabaw
Sołectwa na terenie gminy Zwoleń są sukcesywnie
doposażane w kolejne urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Każdego roku pojawiają się nowe, takie, których
oczekują mieszkańcy. To sprawia, że miejsca spotkań
w małych miejscowościach są trafną odpowiedzią na ich
potrzeby. – Możemy już śmiało stwierdzić, że sołectwa na
terenie gminy Zwoleń są dobrze wyposażone w urządzenia
zabawowe i rekreacyjne. Tylko w ubiegłym roku zostało
przeznaczone na ten cel aż 320 tysięcy złotych. Środki
pochodziły z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw oraz funduszy sołeckich. W tym roku będzie to
niższa kwota, bo 130 tysięcy złotych z funduszy sołeckich. Różnica wynika stąd, że widać już w sołectwach
duże nasycenie tego typu urządzeniami. Po planowanym
doposażeniu będzie ich już wystarczająca ilość, zgodna
z potrzebami, które w dużym stopniu zostaną zaspokojone. Mieszkańcy mają gdzie aktywnie spędzać czas na
świeżym powietrzu, w sposób rekreacyjny, integrując się
w swoich społecznościach, co nas bardzo cieszy – podkreśla burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.
Siedem miejscowości zostanie doposażone
Nowe urządzenia trafią do siedmiu miejscowości na terenie gminy Zwoleń. Będą to sołectwa: Osiny, Paciorkowa
Wola Nowa, Wólka Szelężna, Zielonka Nowa, Koszary,
Linów i Jasieniec Kolonia. – Są to miejsca, gdzie projekty

zagospodarowania przestrzeni placów zabaw i rekreacji
pozwalają na montaż kolejnych urządzeń, zarówno dla
dzieci, do zabawy, jak i dla dorosłych, jako elementów
siłowni zewnętrznych – informuje zastępca burmistrza
Grzegorz Molendowski.
W ramach doposażenia w Osinach pojawią się huśtawki: wahadłowa i sprężynowa. W Paciorkowej Woli Nowej
zamontowane zostaną: karuzela krzyżowa i zjeżdżalnia.
W Wólce Szelężnej staną zestawy treningowe. Jeden z biegaczem, wyciągiem górnym i orbitrekiem, drugi z prasą
nożną. W Zielonce Nowej pojawią się: karuzela czteroramienna i kosz parkowy. Miejscowość Koszary zyska
zaś piaskownicę oraz zestaw treningowy z pajacykiem
i jeźdźcem. W Linowie będzie montaż trzech zestawów
treningowych. Jeden z podciągiem nóg i drabinką, drugi
z wioślarzem i sztangą oraz trzeci z ławeczką skośną. Do
Jasieńca Kolonii trafią natomiast: kolejka linowa i trampolina.
Będzie nowy kierunek działań
Jak podkreśla burmistrz Arkadiusz Sulima, po zapewnieniu mieszkańcom miejsc rekreacji przyszedł czas na
zmianę kierunku działań w sołectwach. – Aktywizacja
sołectw na różnych obszarach jest niezwykle ważna. Pracujemy nad tym, aby pomysły mieszkańców były coraz
bardziej kreatywne i dobrze służyły lokalnej społeczności
– mówi burmistrz Arkadiusz Sulima.
A pomysłów jest wiele. – Staramy się pobudzać lokalne społeczności do twórczego myślenia i inspirować
do działań. Pojawia się sporo nowych pomysłów, w tym
tworzenia sal świetlicowych. To dobry kierunek, ponieważ
takie miejsca są potrzebne. Z pewnością pozwoliłyby na
większe zaangażowanie różnych organizacji, ich rozwój,
czy powstawanie nowych, ale też dokonanie przebudowy
mentalności i rewitalizację w tkance społecznej, co być
może bardziej otworzy mieszkańców na wyjście z domów
i wspólne działanie. Jesteśmy otwarci na oddolne inicjatywy, bo mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój swoich
miejscowości i powinni z tego korzystać – podsumowuje
Piotr Wajs, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
UM Zwoleń

TRWA PRZEBUDOWA STADIONU
MIEJSKIEGO W ZWOLENIU –
KOLEJNE ETAPY ZREALIZOWANE
Jeszcze w tym roku stadion miejski w Zwoleniu zostanie oddany do użytku. Obecnie roboty budowlane idą
tu pełną parą. W budynku socjalnym trwają już ostatnie
prace wykończeniowe, kończą się też przygotowywania
pod budowę bieżni i trawiastej nawierzchni boiska głównego. Rozpoczęły się natomiast roboty ziemne przy boisku
treningowym. Nad całością przedsięwzięcia nieustannie
czuwa Rada Budowy Stadionu.
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Współpraca wielu osób
Inwestycja przebudowy stadionu ma bardzo szeroki
zakres, dlatego dobra organizacja pracy ma tu kluczowe
znaczenie. W związku z tym w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu regularnie odbywają się spotkania Rady Budowy
Stadionu. W posiedzeniach oprócz burmistrza Zwolenia
Arkadiusza Sulimy uczestniczą też: zastępca burmistrza
Grzegorz Molendowski, kierownik referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Zwoleniu Piotr Wajs
oraz pracownik referatu Tomasz Wolak, przedstawiciele
wykonawcy zadania – firmy ANMED, przedstawiciele
podwykonawców prac budowlanych, a także inspektorzy
budowy. – Podczas posiedzeń omawiane są bieżące sprawy związane z kolejnymi etapami przebudowy stadionu.
Jest to bardzo duże zadanie, przy realizacji którego pracuje
mnóstwo osób. Dobra komunikacja pomiędzy Urzędem
a wykonawcami pozwala na sprawną organizację prac
i jednocześnie nadzór nad ich rzetelnym wykonaniem.
Wszystkim zależy, aby modernizacja odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności, stąd bardzo duże zaangażowanie wielu osób w realizację tego zadania. Dokładamy
wszelkich starań, aby obiekt spełniał pokładane w nim
oczekiwania – podkreśla burmistrz Arkadiusz Sulima.
Zaawansowany etap prac
Roboty przy modernizacji stadionu wyraźnie posuwają
się do przodu. Dobiegła już końca budowa parterowego

UMOWA NA DOFINANSOWANIE
BUDOWY BOISK W JASIEŃCU
KOLONII PODPISANA

Obecny widok miejsca w którym powstaną boiska.

6 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie
burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima podpisał umowę
na zewnętrzne wsparcie finansowe dla gminy Zwoleń na
budowę dwóch boisk w Jasieńcu Kolonii. Dofinansowanie
wyniesie blisko 300 tysięcy złotych, a dzięki środkom
powstaną atrakcyjne miejsca do gry w piłkę plażową oraz
piłkę nożną.
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budynku socjalnego, gdzie prowadzone są ostatnie prace
wykończeniowe. – W budynku znajdować się będą szatnie
z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia magazynowe, sala
szkoleniowa, pokoje dla trenerów, a także sauna – informuje zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski.
W pozostałym obszarze obiektu trwają intensywne
prace przygotowawcze pod budowę bieżni oraz położenie warstwy urodzajnej nawierzchni trawiastej w obrębie
głównego boiska. Rozpoczęły się też roboty ziemne przy
boisku treningowym. Poziom zaawansowania ogółu prac
oceniany jest na blisko 50%.
Przypomnijmy, finalnie powstaną tu dwa boiska: główne i treningowe, boksy dla zawodników, piłkochwyty,
bieżnia okrężna z sześcioma torami o długości 400 metrów oraz bieżnia prosta z ośmioma torami o długości
110 metrów. Znajdą się tu też urządzenia sportowe: jednotorowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia
do pchnięcia kulą z polem do rzutów z mączki ceglanej,
rzutnia do pchnięcia kulą z polem rzutów na murawie,
skocznia do skoku wzwyż, rzutnia do rzutu oszczepem
oraz rów z wodą.
Koszt inwestycji to 5 milionów 422 tysiące złotych,
a dofinansowanie zewnętrzne pokryje tę kwotę niemal
w stu procentach. Wsparcie zostało przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
UM Zwoleń

Są środki na budowę boisk
Pozyskane dofinansowanie wyniesie 281 tysięcy 753
złote. Wsparcie finansowe zostało przyznane z podziałania
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 Urzędu Marszałkowskiego
z marszałkiem Adamem Struzikiem i wicemarszałkiem
Rafałem Rajkowskim na czele, za dostrzeganie naszych
lokalnych potrzeb i wspieranie podejmowanych przez
nas działań. Dziękuję też Stowarzyszeniu Dziedzictwo
i Rozwój za wybranie naszego projektu do realizacji.
Współpraca na wielu szczeblach sprawi, że mieszkańcy
Jasieńca Kolonii zyskają atrakcyjne miejsce do uprawiania
aktywności fizycznej i wypoczynku – powiedział Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.
Boiska będą częścią powstającego w Jasieńcu Kolonii
miejsca sportowo-rekreacyjnego. Dzięki pozyskanej właśnie dotacji wybudowane zostanie tam boisko do gry w piłkę plażową, o wymiarach 18mx26m z wyposażeniem.
Powstanie też boisko do gry w piłkę nożną, o wymiarach
30mx62m z wyposażeniem i piłkochwytami. Szacunkowy
koszt realizacji zadania to 442 tysiące 800 złotych. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg dla wykonawców, a po
wyborze najkorzystniejszej oferty ruszą prace budowlane.

W planach dalsze zagospodarowanie obiektu
Warto przypomnieć, że miejsce sportowo-rekreacyjne
w Jasieńcu Kolonii tworzone jest wieloetapowo. Obecnie
znajdują się tu: plac zabaw i siłownia plenerowa. W planach jest dalsze zagospodarowanie tego terenu. Według
przyjętych przez samorząd gminy Zwoleń założeń,
w przyszłości pojawią się tu dwa parkingi, altana, krąg
ogniskowy i miejsce plażowe. Nieopodal stanie zabudo-

wa socjalno-magazynowa. – W planach jest przebudowa
budynku po byłej szkole i dobudowa sceny, tak aby obiekt
mógł służyć do działalności społecznej i integracyjnej
mieszkańców. Jednak te etapy inwestycji będą realizowane w kolejnych terminach, w miarę pojawiających się
dofinasowań zewnętrznych – poinformował Grzegorz
Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.
UM Zwoleń

ULICA KOPERNIKA W ZWOLENIU
BĘDZIE PRZEBUDOWANA
Samorząd gminy Zwoleń wybrał wykonawcę zadania
przebudowy ulicy Kopernika w Zwoleniu i podpisał z nim
stosowną umowę. Droga zyska nowy chodnik, zatoki postojowe oraz zjazdy do posesji. Modernizacja ma udrożnić
ruch drogowy na tym odcinku, który jest tak zwaną „małą
obwodnicą” Zwolenia. Prace budowalne ruszą lada dzień.
Umowa z wykonawcą podpisana
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło sześć ofert od wykonawców zadania przebudowy zwoleńskiej ulicy Kopernika. Najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki
ze Skaryszewa, które wyceniło swoje prace na kwotę 261
tysięcy 700 złotych. Umowa w tej sprawie została podpisana 11 kwietnia.

Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima podpisujący umowę na przebudowę ulicy.

tego odcinka trasy. Po przebudowie mieszkańcy zyskają
nie tylko nowy chodnik, ale też miejsca parkingowe, co
powinno udrożnić ruch aut w tym miejscu i zapewnić
kierowcom swobodny przejazd – podkreśla burmistrz
Arkadiusz Sulima.
Przy drodze zostanie wybudowany też nowy chodnik.
– Chodnik dla pieszych przy ulicy Kopernika pamięta
jeszcze zamierzchłe czasy. Jest zdegradowany i nierówny,
dlatego zostanie rozebrany, a w jego miejsce pojawi się
komfortowy ciąg pieszy z kostki brukowej – informuje
Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.
Zakres prac

Parafowali ją: burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima oraz przedstawiciel
firmy BRUK-BUD.

Potrzebne miejsca parkingowe i nowy chodnik
Modernizacja ulicy Kopernika jest odpowiedzią na
zgłaszane potrzeby lokalnej społeczności. - Mieszkańcy
miasta i gminy Zwoleń już od dłuższego czasu wskazywali
na problem poruszania się ulicą Kopernika w Zwoleniu.
Jest to tak zwana „mała obwodnica” Zwolenia, odnotowujemy tu więc wzmożony ruch kołowy. Problemem są
parkowane na drodze auta, które powodują korkowanie się

Prace budowlane będą prowadzone na odcinku drogi
o długości 332 metrów bieżących. Wykonawca w pierwszej kolejności rozbierze istniejący chodnik i zjazdy do
posesji. Następnie wykona roboty ziemne, korytowanie
i podbudowę. Ustawi krawężniki i obrzeża oraz położy
chodnik z betonowej kostki brukowej. Przebudowane
zostaną też istniejące i wybudowane nowe zjazdy indywidualne do posesji z kostki brukowej. Studzienki i zawory będą wyregulowane, pojawi się nowe oznakowanie
poziome i pionowe jezdni oraz trawniki dywanowe. Będą
tu też zatoki postojowe, co ma udrożnić ruch na ulicy Kopernika. Prace budowlane mają rozpocząć się lada dzień
i zakończyć jeszcze w tym roku.
UM Zwoleń
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4 MILIONY ZŁOTYCH DLA
ZWOLENIA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI
DYDAKTYCZNEJ – UMOWA NA
DOFINANSOWANIE PODPISANA
7 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu została
podpisana umowa na dofinansowanie budowy ścieżki
dydaktyczno-ekologicznej wraz z tarasami widokowymi
nad rzeką Zwolenką. W tym celu z budżetu Mazowsza
popłynie do Zwolenia aż 4 miliony złotych. Dokument
w tej sprawie swoimi podpisami parafowali: burmistrz
Zwolenia Arkadiusz Sulima oraz wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.
Umowa na duże dofinansowanie podpisana
Samorząd gminy Zwoleń mocno stawia na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Właśnie podpisano umowę na duże dofinansowanie dla zadania budowy
ścieżki dydaktyczno-ekologicznej wraz z tarasami widokowymi nad rzeką Zwolenką. Zewnętrzne wsparcie
finansowe wyniesie 4 miliony złotych i zostało przyznane
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju”. - Pozyskane cztery miliony złotych
otwierają nam drogę do zrealizowania pierwszego etapu
zadania budowy kompleksowej infrastruktury turystycznej, w tym ścieżki dydaktyczno-ekologicznej z tarasami
widokowymi. Będzie to duża i wieloetapowa inwestycja, a otrzymane środki są świetnym początkiem na jej
start. Przy tej okazji chciałbym podkreślić bardzo dobrą
współpracę z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
Tu szczególne podziękowania kieruję do wicemarszałka
Rafała Rajkowskiego za ogromne zaangażowanie w nasze
działania. Dzięki jego wsparciu wiele ważnych zadań
na terenie gminy Zwoleń mogło być zrealizowane, co
wszyscy doceniamy. Dziś cieszymy się, że kolejna inwestycja wzbogaci naszą infrastrukturę turystyczną – mówił
Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.

Głos zabrał także wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski. – Ta dotacja daje możliwość realizacji w części zaplanowanego projektu, który
dotyczy powstania ścieżki rowerowej, edukacyjnej i tarasów widokowych. W tym przedsięwzięciu pomogą
środki z budżetu Mazowsza w wysokości 4 milionów
złotych. Wartość całej inwestycji to 6 milionów 700
tysięcy złotych. Gratuluję panu burmistrzowi, jego
zastępcy, władzom gminy, w tym Radzie Miejskiej za
przychylne podejście do inwestycji. W zgodzie i zrozumieniu samorządowym mogą powstawać ciekawe
projekty, czego przykładem są te, które są realizowane
przez gminę Zwoleń – powiedział wicemarszałek Rafał
Rajkowski.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski wręczył burmistrzowi Zwolenia Arkadiuszowi Sulimie podpisaną umowę.

Powstanie piękna ścieżka pieszo-rowerowa
Przypomnijmy, projekt dla pierwszego etapu zadania
budowy infrastruktury turystycznej jest już w trakcie opracowania końcowego. Jego wykonawcą jest
firma MW DESIGN Monika Wojcieszak z Radomia.
W ramach pierwszego etapu planowana jest budowa
bulwaru pieszo-rowerowego z tarasami widokowymi,
strefami aktywności fizycznej, oświetleniem oraz dojściami i zejściami łączącymi go z drogami głównymi.
Początek ścieżki umiejscowiony zostanie przy ulicy
11 Listopada. Dalej bulwar będzie prowadził pomiędzy
ulicami Kopernika i Bogusza, do ulicy Perzyny, a następnie w kierunku parkingu za kościołem przy ulicy
Kardynała Wyszyńskiego i w stronę rzeki Zwolenki.
Tam ścieżka będzie się rozgałęziać w dwie strony: do
ulicy Alei Jana Pawła II oraz do stadionu miejskiego.
Warto dodać, że w kolejnych etapach inwestycji w planach samorządu jest także zagospodarowanie terenu
przy zwoleńskim zalewie, który zdecydowanie zyska
na atrakcyjności.
UM Zwoleń

Umowę swoimi podpisami parafowali (od prawej): skarbnik gminy Maria
Kalbarczyk, burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.
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NOWY CHODNIK PRZY
UL. KILIŃSKIEGO JUŻ
ODDANY DO UŻYTKU

dla nas jest również to, że nowy ciąg pieszy wpłynie nie
tylko na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, ale też
na komfort poruszania się tą trasą, a to przecież bardzo
istotne – podkreśla Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.
Ponad pół kilometra wygodnego chodnika

Zakończyła się budowa ponad półkilometrowego ciągu
pieszego przy ul. Kilińskiego w Zwoleniu. Inwestycja była
bardzo potrzebna, bo chodnik prowadzi do ośrodka zdrowia i miejskiego cmentarza. Teraz będzie tu bezpieczniej
dla pieszych i kierowców.
Samorząd gminy Zwoleń zrealizował kolejne zadanie
mające na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Właśnie oddano do użytku nowy chodnik przy
ul. Kilińskiego w Zwoleniu. – Chodnik w tym miejscu był
bardzo potrzebny, jest to ważna komunikacyjnie jezdnia.
Droga prowadzi do przychodni, a dalej do cmentarza. Odnotowujemy tu duży ruch pieszych i kierowców, dlatego
należało zapewnić im należyte bezpieczeństwo. Ważne

TRWA TERMOMODERNIZACJA
DOMU KULTURY W ZWOLENIU

Prace przy termomodernizacji Domu Kultury w Zwoleniu idą pełną parą. Wymieniono już część okien, ocieplono
fundamenty, trwa też montaż instalacji wewnętrznych.
W planach jest także wykonanie nowej elewacji, schodów
wejściowych oraz windy dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt zyska również fotowoltaikę i pompę ciepła. Wartość inwestycji to 1 milion 700 tysięcy złotych.
Widać pierwsze postępy prac budowlanych
Wykonawcą prac termomodernizacyjnych budynku
Domu Kultury w Zwoleniu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WOMAX” Marek Wosztyl
z Radomia i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „WOMAX” Bartłomiej Wosztyl z Radomia.
Jest to pierwszy etap robót budowlanych i jak podkreśla

Wykonawcą zadania budowy chodnika była firma
P.P.H.U.B. Format Kamil Krawczyk z Rogolina w gminie Radzanów. Inwestycja objęła odcinek o długości 556
metrów bieżących i szerokości dwóch metrów. Nowy
ciąg pieszy prowadzi od ul. Kochanowskiego do ulicy
Podłęcznej, czyli do samego cmentarza. – Stary chodnik
był w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi nierównościami i spękaniami. Na części ulicy po jednej stronie w ogóle nie było ciągu pieszego. Dziś do dyspozycji
mieszkańców oddaliśmy szeroki i wygodny chodnik, który
z pewnością będzie im dobrze służył - mówi Grzegorz
Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.
Zakres wykonanych prac
Wykonawca zadania w pierwszej kolejności rozebrał stary chodnik i wykonywał roboty ziemne, czyli
odpowiednią podbudowę oraz ustawienie krawężników
i obrzeży. Następnie położył nawierzchnię chodnika
z betonowej kostki brukowej. Przebudowane zostały też
istniejące i wybudowane nowe zjazdy indywidualne do
posesji. Ponadto wyregulowano studzienki i zawory oraz
wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi. Prace
budowlane zwieńczyło zasianie trawników dywanowych.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł 380 tysięcy 403 zł.
UM Zwoleń

włodarz Zwolenia Arkadiusz Sulima, idą one zgodnie
z planem. - Inwestycja przewiduje szeroki zakres prac.
Na chwilę obecną posuwają się one bardzo sprawnie.
Część stolarki okiennej została już wymieniona. Trwa
też ocieplanie fundamentów oraz przebudowa zejścia do
kotłowni i piwnic ze schodami od strony dziedzińca. Prowadzone są również prace instalacyjne w środku budynku.
Będziemy bardzo zadowoleni, jeśli tempo robót zostanie
utrzymane – podkreśla burmistrz Arkadiusz Sulima.
Będzie nowa elewacja oraz winda
W dalszym etapie inwestycja obejmie swoim zakresem
obróbkę blacharską, montaż rynien i rur spustowych, ocieplenie budynku styropianem i położenie nowych tynków.
Przebudowane zostaną też główne schody wejściowe,
które będą wyłożone gresem i zyskają nowe balustrady.
W planach jest powiększenie stropodachów nad piwnicami, a nad wejściem głównym i wejściami do piwnicy
oraz kotłowni pojawią się daszki. W zakresie architektoniczno-budowlanym ujęto także wykonanie szklanej
fasady na części elewacji frontowej. Od strony dziedzińca
zmontowana zostanie winda do transportu osób niepełnosprawnych, a wokół budynku położona opaska z kostki
brukowej.
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W zakresie instalacji elektrycznej odtworzona będzie
instalacja odgromowa, wymienione oprawy oświetleniowe
wewnętrzne na ledowe, a także zamontowana instalacja
fotowoltaiki o mocy 30KW. Zmiany zajdą też w obszarze
centralnego ogrzewania. Istniejąca kotłownia zostanie
rozdzielona na dwie. Po modernizacji budynek będzie
zaopatrzany w ciepło z kotłowni gazowej wspomaganej
pompą ciepła powietrze-woda.
Duże dofinansowanie

Postęp prac przy modernizacji domu kultury wspólnie z burmistrzem Zwolenia Arkadiuszem Sulimą oglądał wicemarszalek Rafał Rajkowski.

TRZY BEZPIECZNE
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
W ZWOLENIU JUŻ GOTOWE

Bezpieczne przejście dla pieszych w ul. Sienkiewicza.

W Zwoleniu pojawiły się przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie. Wybudowano je w miejscach,
gdzie odnotowuje się wzmożony ruch pieszych i związane z nim zagrożenie drogowe. Samorząd gminy Zwoleń
pozyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, które
pokryło sto procent kosztów zadania. Dzięki temu bezpieczniej jest już przy ulicach: Sienkiewicza, 11 Listopada
oraz Generała Sikorskiego.
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Całkowity koszt prac budowlanych wyniesie 1 milion
734 tysiące 300 złotych. Dużą część tej kwoty pokryje
dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ponad 900 tysięcy
złotych. Środki zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. – Dzięki termomodernizacji budynek
zyska nie tylko na funkcjonalności, ale też na estetyce,
a nowoczesne rozwiązania pozwolą na obniżenie kosztów
utrzymania obiektu. Prace termomodernizacyjne mają
zakończyć się z początkiem września tego roku – podsumowuje Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza
Zwolenia.

Dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ponad 900 tysięcy złotych zostało
pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego UM Zwoleń 2014-2020.

Ważna inwestycja ze stuprocentowym dofinansowaniem
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym
to obszar, w którym samorząd gminy Zwoleń sukcesywnie
wprowadza nowe rozwiązania. – Jedno z przejść o podwyższonym standardzie wybudowane zostało przy ulicy
Sienkiewicza, w pobliżu Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych. Pozostałe dwa przejścia znajdują się przy ulicy
11 Listopada i ulicy Generała Sikorskiego, czyli drogach
prowadzących do szkoły. Ale korzystają z nich nie tylko
uczniowie placówki, ale też mieszkańcy pobliskich bloków i domów jednorodzinnych. Przy tych ulicach znajdują
się też sklepy i zakłady pracy, więc ruch pieszych jest tu
szczególnie duży. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa
drogowego było bardzo potrzebne – informuje Arkadiusz
Sulima, burmistrz Zwolenia.
Łączny koszt budowy wszystkich trzech przejść to 247
tysięcy złotych. Samorząd gminy Zwoleń pozyskał na ten
cel stuprocentowe dofinansowanie, które pokryło całość
tej kwoty. Wsparcie zewnętrzne zostało przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Staramy się
wykorzystywać wszelkie pojawiające się programy dofinansowań zewnętrznych, dzięki którym możemy podnieść
poziom bezpieczeństwa na drogach – podkreśla Grzegorz
Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.

Doświetlone i dobrze oznakowane przejścia
Jedno z bezpiecznych przejść dla pieszych zlokalizowane jest przy ulicy Sienkiewicza w Zwoleniu, naprzeciwko
wejścia do Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych.
Zastosowane zostały tu dwie sztuki lamp solarnych
LED z akumulatorami i czujnikami zmierzchu, które dobrze doświetliły to miejsce. Przy ulicy zamontowano też
dwa radarowe znaki informacyjne wraz z wyświetlaczami
prędkości jazdy aut. W przypadku jej przekroczenia pojawia się informacja wyświetlana na czerwono. Prawidłowa
prędkość jest pokazywana w kolorze zielonym. Przejście
zostało wyposażone także w punktowe podświetlenie,
oznakowanie poziome i dwie sztuki znaków przejść z detektorem ruchu. Zastosowane zostały też ostrzegawcze
płyty chodnikowe.

Pozostałe dwa przejścia o podwyższonym standardzie
zlokalizowano przy ulicy 11 Listopada i ulicy Generała
Sikorskiego w Zwoleniu.
Zastosowane zostały tu lampy LED z czujnikami
zmierzchu, oznakowanie poziome przejść i terenu dojazdu do nich, oznakowanie pionowe oraz ostrzegawcze
płyty chodnikowe. Zamontowano też punktowe elementy
odblaskowe po każdej stronie przejść.
– Liczymy, że tak oznakowane przejścia dla pieszych
będą wpływały na wyobraźnię kierowców, którzy zdejmą
w ich pobliżu nogę z gazu – podsumowuje Andrzej Skorek, kierownik referatu utrzymania dróg i zieleni miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.
UM Zwoleń

PR ZEBUDOWANE ULICE
ŚWIĘTEGO JANA I ARMII
KRAJOWEJ W ZWOLENIU
OFICJALNIE ODDANE DO UŻYTKU

Inwestycje drogowe o łącznej wartości blisko dwóch
milionów złotych dobiegły końca. Mowa o ulicy Świętego Jana i Armii Krajowej w Zwoleniu, które 9 maja
zostały oficjalnie przekazane do użytku mieszkańców.
W wydarzeniu oprócz samorządowców gminy Zwoleń
z burmistrzem Arkadiuszem Sulimą na czele uczestniczyli także: wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz
oraz posłowie ziemi radomskiej: Anna Kwiecień, Andrzej
Kosztowniak i Marek Suski.
Przecięli wstęgę
Długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje
drogowe dobiegły końca. Dwie zwoleńskie ulice położone
w centralnej części miasta zostały gruntownie zmodernizowane i oficjalnie oddane do użytku. Łączny koszt ich
przebudowy to 1 milion 929 tysięcy 857 złotych, a dofinansowanie zewnętrzne pokryło większość tej kwoty
i wyniosło 1 milion 333 tysiące złotych. Środki zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg.

Do symbolicznego przecięcia wstęgi zostali zaproszeni:
wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, Posłowie
Ziemi Radomskiej: Anna Kiwecień, Andrzej Kosztowniak
i Marek Suski, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru.
– Zadanie zrealizowaliśmy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu rządowemu i był to bardzo duży zastrzyk finansowy dla naszego samorządu. W tym miejscu dziękuję
wicewojewodzie Arturowi Standowiczowi oraz posłom
ziemi radomskiej za wsparcie i bardzo dobrą współpracę,
która dotyczy nie tylko dróg, ale także innych ważnych
dla mieszkańców obszarów. Warto tu przypomnieć, że
pozyskaliśmy też środki na budowę obiektów sportowych
przy szkołach w Zwoleniu i Sydole oraz przebudowę stadionu. Otrzymujemy więc duże wsparcie, za co jeszcze
raz dziękuję – powiedział burmistrz Zwolenia Arkadiusz
Sulima. Podziękował też wykonawcy, firmie TRAKT S.A.
z Górek Szczukowskich za rzetelne zrealizowanie zadania
przebudowy dróg.
- Cieszę się, że mogliśmy po raz kolejny wesprzeć Zwoleń w inwestycjach drogowych. Dziś otwieramy ulice
Świętego Jana i Armii Krajowej, a w trakcie przebudowy
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przy udziale środków rządowych trwa już przebudowa
następnych zwoleńskich ulic: Batalionów Chłopskich oraz
11 Listopada. Jestem przekonany, że będą one wykonane
w równie wysokim standardzie, jak ulice Świętego Jana
i Armii Krajowej i już niedługo znów wspólnie przekażemy je do użytku mieszkańców – mówił wicewojewoda
Artur Standowicz.

ochronnych poręczy łańcuchowych. Po jej obydwu stronach wybudowane zostały chodniki z kostki brukowej.
Powstały też wygodne zatoki postojowe i kanalizacja
deszczowa. Istniejące zjazdy do posesji zostały przebudowane i wybudowane nowe. Po zakończeniu przebudowy
posadzono drzewa i posiano trawę. Koszt modernizacji
drogi wyniósł 1 milion 280 tysięcy 909 złotych.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi posłowie ziemi
radomskiej Anna Kwiecień, Andrzej Kosztowniak oraz
Marek Suski podziękowali burmistrzowi Arkadiuszowi
Sulimie za wzorcową współpracę i gratulowali skutecznego sięgania po środki zewnętrzne.

Druga część zadania dotyczyła przebudowy ulicy Armii
Krajowej na odcinku o długości 409 metrów, od skrzyżowania z ulicą Stefana Żeromskiego do wjazdu na stację
benzynową na skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego,
czyli drogą krajową nr 12. Jezdnia ma nową nawierzchnię wraz z obniżonymi ściekami przykrawężnikowymi
z kostki brukowej. Wybudowano tu jednostronny chodnik,
zatoki postojowe, nowe zjazdy do posesji i przebudowano
istniejące. Wymienione zostały żelbetowe pokrywy studni
kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie studnie telekomunikacyjne. Na zakończenie zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu, posadzono drzewa i posiano trawę. Koszt
przebudowy ulicy to 648 tysięcy 948 złotych.

Nowe nawierzchnie, chodniki, zatoki postojowe
i oświetlenie
Zadanie przebudowy ulicy Świętego Jana objęło odcinek o długości 366 metrów, od skrzyżowania z ulicami
Władysława Jagiełły, Mickiewicza i Świętej Anny, do
Skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego, czyli drogą krajową nr 79. Jezdnia zyskała nową nawierzchnię, oświetlenie
drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci

NOWOCZESNY OBIEKT
SPORTOWY PRZY SZKOLE
W ZWOLENIU JUŻ GOTOWY
– WARTOŚĆ INWESTYCJI TO
PONAD 1,5 MILIONA ZŁOTYCH!

Boisko po modernizacji.

Zakończyła się budowa obiektu sportowego przy szkole
podstawowej przy ul. Ludowej w Zwoleniu. Była to długo wyczekiwana inwestycja zarówno przez społeczność
szkolną, jak i mieszkańców miasta. Teraz jest tu bardzo
nowocześnie - powstała bieżnia do biegów i do skoku
w dal, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę ręczną,
siatkową i koszykówkę, a także nowe boisko piłkarskie
z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Koszt inwestycji to
ponad 1,5 miliona złotych, a większość tej kwoty pokryło
dofinansowanie zewnętrzne.
Jest potrzeba, jest działanie
Samorząd gminy Zwoleń zrealizował kolejną dużą inwestycję z zakresu rozbudowy infrastruktury sportowej
na tym terenie. Przy szkole podstawowej w Zwoleniu
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zakończyła się właśnie budowa obiektu sportowego, na
który tutejsza społeczność długo czekała. – Wiemy, jak
istotną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży
mają dobrze przygotowane obiekty sportowe, gdzie mogą
kształtować swoje pasje i talenty. Dlatego położyliśmy
mocny nacisk na rozbudowę infrastruktury w tym zakresie. Pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne, dzięki któremu powstały aż dwa nowoczesne
kompleksy, jeden przy szkole w Sydole, którego budowa
zakończyła się już w ubiegłym roku i drugi przy szkole
w Zwoleniu. Są one odpowiedzią samorządu na lokalne
zapotrzebowanie i skrojone na miarę naszych czasów.
Z pewnością będą dobrze wszystkim służyły – podkreśla
Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.
Nowe boiska, bieżnia oraz miejsce do skoku w dal
W ramach zadania pod nazwą „Budowy bieżni okólnej, boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do gry w piłkę
nożną przy PSP w Zwoleniu” przebudowany został teren
użytkowany dotychczas jako boisko trawiaste.
Powstała tu trzytorowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową o dystansie 200 metrów, z wyznaczonym odcinkiem prostym oraz rozbieżnia do skoku w dal wraz
z zeskocznią piaskową. Wewnątrz terenu wyznaczonego
pod bieżnię wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami i bramkami. Będzie ono służyło do gry w piłkę ręczną, siatkową
i koszykówkę. Pozostałe tereny zielone przeznaczone są
do gry w badmintona. To jednak nie koniec zmian. Zniknęło stare boisko o nawierzchni asfaltowej, a pojawiło się
nowe, małe boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej
trawy z dwoma kompletami bramek. Obok stanął stół do
tenisa. Przy obiekcie wybudowano też nowe chodniki
i zmodernizowano oświetlenie.

Trzytorowa bieżnia z nawierzchnią poliuretanową o dystansie 200 metrów,
z wyznaczonym odcinkiem prostym oraz rozbieżnią do skoku w dal.

Boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy z dwoma kompletami
bramek.

Koszt budowy obiektu sportowego przy zwoleńskiej
szkole podstawowej wyniósł 1 milion 689 tysięcy 807
złotych, zaś łączna wartość budowy obydwu obiektów,
przy szkole w Sydole i przy szkole w Zwoleniu to 2 miliony 346 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe dla tych
zadań to w sumie 1 milion 937 tysięcy złotych. Środki

zostały przyznane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Cieszymy się, że szkoły zyskały już
wspaniałe miejsca do aktywności fizycznej. Z pewnością
będą im dobrze służyły przez długie lata – podsumowuje
Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza Zwolenia.

DROGA DO WACŁAWOWA JUŻ
ROZBUDOWANA I OFICJALNIE
ODDANA DO UŻYTKU

współpracę i zrealizować kolejny etap tak istotnego dla
lokalnej społeczności zadania – powiedział Arkadiusz
Sulima, burmistrz Zwolenia.
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Za nami oficjalne otwarcie rozbudowanej drogi do Wacławowa. Mieszkańcy zyskali tym samym kolejny, tym
razem blisko półkilometrowy odcinek wygodnej jezdni.
Samorząd gminy Zwoleń zrealizował inwestycję wspólnie
z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi, Nadleśnictwem Zwoleń, które przeznaczyło na ten
cel 195 tysięcy złotych. Była to kontynuacja współpracy
zawartej w 2020 roku.
Dobra współpraca z Nadleśnictwem Zwoleń
Prace budowlane przy realizacji zadania rozbudowy
drogi do Wacławowa już się zakończyły. 12 maja odbyło
się oficjalne oddanie jej do użytku. Warto przypomnieć,
że inwestycja została zrealizowana wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi,
Nadleśnictwem Zwoleń, które uczestniczyło w kosztach
inwestycji. Udzielona przez nie dotacja wyniosła 195
tysięcy złotych. Resztę kosztów gmina Zwoleń pokryła
z własnego budżetu.
– Dziękuję przedstawicielom Nadleśnictwa Zwoleń,
w tym nadleśniczemu Sławomirowi Okoniowi za okazane
wsparcie przy modernizacji i rozbudowie drogi do Wacławowa. Była to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców tej miejscowości, ale też całej gminy Zwoleń. Cieszę
się, że mogliśmy kontynuować nawiązaną w 2020 roku

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele samorządu gminy
Zwoleń z burmistrzem Arkadiuszem Sulimą na czele wraz z przedstawicielami
Nadleśnictwa Zwoleń, wykonawcą zadania oraz mieszkańcami Wacławowa.

Prawie pół kilometra nowej drogi
Zakres prac objął odcinek o długości 405 metrów bieżących i szerokości 5 metrów. Wykonano tu niezbędne
roboty ziemne, odpowiednią podbudowę drogi i warstwy
konstrukcyjne, a następnie położono nawierzchnię z betonu asfaltowego. Po obydwu stronach jezdni wybudowane
zostały pobocza, a także wygodne zjazdy na pola i posesje. Na zakończenie pojawiło się oznakowanie poziome
i pionowe drogi. Wartość wykonanych prac to 394 tysiące
829 złotych.
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Przypomnijmy, zakończona właśnie rozbudowa drogi
do Wacławowa była kontynuacją zadania zrealizowanego w 2020 roku. W jego ramach przebudowano wtedy
odcinek o łącznej długości 1213 metrów bieżących, na
co Nadleśnictwo Zwoleń przekazało 78 tysięcy 245 złotych. – Kolejny odcinek przebudowanej drogi tworzy dziś
spójną całość z tym, który został zmodernizowany w 2020
roku zapewniając mieszkańcom komfortowy dojazd do
Wacławowa. Cieszymy się, że dobra współpraca przyniosła wymierne efekty – podsumował zastępca burmistrza
Grzegorz Molendowski.
UM Zwoleń

Widok drogi po przebudowie.

PIĘKNA UROCZYSTOŚĆ
NADANIA SZTANDARU
KOMENDZIE POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W ZWOLENIU

Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Zwoleniu

27 maj 2022 to data, która z pewnością zapisze się
złotymi literami w historii zwoleńskiej straży pożarnej. To właśnie tego dnia, dzięki inicjatywie środowiska strażackiego, sprawnie działającemu Społecznemu
Komitetowi na rzecz Ufundowania Sztandaru, którego
przewodniczącym był burmistrz Zwolenia Arkadiusz
Sulima oraz ogromnemu zaangażowaniu społeczności
powiatu zwoleńskiego Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Zwoleniu została wyróżniona nowym
sztandarem. Wydarzenie zostało połączone z obchodami
Powiatowego Dnia Strażaka oraz 30-leciem Państwowej
Straży Pożarnej.
Podniosła uroczystość
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną
w intencji strażaków i ich rodzin w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Dalsza część
obchodów miała miejsce na placu przed Urzędem Miejskim w Zwoleniu. Zebranych gości powitał komendant
powiatowy PSP w Zwoleniu Paweł Potucha. Wśród nich
znaleźli się posłowie ziemi radomskiej: Anna Kwiecień,
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Andrzej Kosztowniak i Marek Suski oraz wicewojewoda
mazowiecki Artur Standowicz, a także przedstawiciele
lokalnych samorządów, instytucji, placówek i organizacji
oraz służb mundurowych.
Po przywitaniu gości przewodniczący Społecznego
Komitetu na rzecz Ufundowania Sztandaru, burmistrz
Zwolenia Arkadiusz Sulima odczytał akt ufundowania
sztandaru. – Zadaniem Społecznego Komitetu było opracowanie projektu sztandaru oraz zebranie funduszy na
jego wykonanie, jak też przygotowanie uroczystej ceremonii wręczenia tego zaszczytnego znaku. Tę szlachetną
inicjatywę wsparło wiele osób, instytucji i zakładów. Wierzymy, że sztandar będzie chlubą i dumą dla wszystkich
funkcjonariuszy zwoleńskiej straży pożarnej – mówił
burmistrz Arkadiusz Sulima.
Oficjalne przekazanie sztandaru
Najważniejszą i najbardziej podniosłą chwilą uroczystości było przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej
PSP w Zwoleniu. Został on poświęcony przez kapelana
mazowieckich strażaków, a następnie goście honorowi
wbili pamiątkowe gwoździe w jego drzewiec.

Przekazania sztandaru na ręce mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP w Zwoleniu nadbryg.
Jarosława Nowosielskiego dokonał burmistrz Zwolenia
Arkadiusz Sulima.
W imieniu zwoleńskich strażaków sztandar przyjął
komendant powiatowy PSP w Zwoleniu Paweł Potucha.

Komendant sztandar wręczył pocztowi sztandarowemu.
Po tej uroczystej chwili nastąpiła prezentacja sztandaru
przed pododdziałami strażaków i zaproszonymi gośćmi.
Wręczenie medali, odznaczeń i awansów oraz przekazanie wozu
Kolejną częścią obchodów było wręczenie medali,
odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe oraz
dyplomów Komendanta Głównego PSP funkcjonariuszom
pożarnictwa.
Wśród odznaczonych Brązową Odznaką Zasłużony dla
Ochrony Przeciwpożarowej znalazł się burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, który od wielu lat jest strażakiem
ochotnikiem.
Podczas uroczystości przekazano też zwoleńskiej komendzie PSP lekki samochód rozpoznania ratowniczego,

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM
I WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA
ZWOLENIA ARKADIUSZA SULIMY

17 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Zwoleniu, podczas której radni ocenili pracę burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy. Jednomyślnie udzielili włodarzowi miasta i gminy zarówno wotum zaufania, jak
i absolutorium za 2021 rok.
Jednogłośne decyzje radnych
Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się odczytaniem przez
burmistrza Arkadiusza Sulimę sprawozdania z działalności międzysesyjnej oraz streszczeniem raportu o stanie
gminy. Dokument dotyczy podsumowania działalności
włodarza w poprzednim roku, w szczególności realizacji
polityki, programów strategii, czy uchwał Rady Miejskiej. Następnie poddano dokument pod publiczną debatę. W głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi wotum
zaufania radni byli jednomyślni – wszyscy opowiedzieli
się na tak.
Kolejną bardzo ważną częścią posiedzenia było zapoznanie radnych ze stanem finansów gminy Zwoleń za 2021
rok. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Zwoleniu. Oznacza to, że
środki finansowe gminy były wydatkowane właściwie.

który został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz wszystkich gmin powiatu zwoleńskiego, w tym gminy Zwoleń. Na zakończenie wygłoszono okolicznościowe przemówienia. Burmistrz Arkadiusz
Sulima złożył gratulacje z okazji nadania sztandaru oraz
przejęcia nowego samochodu do użytkowania i podziękował zebranym. – Dziękuję wszystkim fundatorom sztandaru, szczególnie przedsiębiorcom ziemi zwoleńskiej, którzy
bardzo hojnie wsparli tę inicjatywę. Dziękuję również
samorządowcom oraz radnym gminnym i powiatowym,
a także każdemu, kto przyczynił się do nadania nowego
sztandaru zwoleńskiej straży. Strażakom zaś dziękuję za
oddanie i służbę na rzecz każdego z nas – podsumował
burmistrz Arkadiusz Sulima.
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W wyniku głosowania radnych burmistrz Arkadiusz Sulima otrzymał jednogłośne absolutorium.
Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima dziękuje radnym
za otrzymane absolutorium.

– Dziękuję za okazane zaufanie. Cieszę się, że podobnie
myślimy. To absolutorium nie jest tylko moje, jest nasze
wspólne, was jako radnych, pani skarbnik, która ten budżet
spina, jak również wszystkich kierowników jednostek
i naszych referatów. Dziękuję za bardzo dobrą, wspólną
pracę, która pokazuje, jak wiele razem możemy zrobić.
Zgoda w inwestycjach, które realizujemy buduje, a jest
ich naprawdę dużo. Pomimo trudnego czasu, bo przypadającego na okres pandemii, nie zwalnialiśmy tempa
19

i realizowaliśmy wszystkie zaplanowane zadania. Cieszę
się, że pozyskujemy tak dużo środków zewnętrznych,
które pomagają urzeczywistniać nasze zamierzenia oraz
z tego, że udało się częściowo spłacić dług, który gmina
posiadała. Mam nadzieję, że ten rok nie będzie gorszy, że
utrzymamy tempo, które sobie wyznaczyliśmy i będziemy
dalej budować nasze miasto i gminę dla poprawy komfortu życia mieszkańców - powiedział burmistrz Arkadiusz
Sulima.
Zrealizowano inwestycje warte miliony
W 2021 roku samorząd gminy Zwoleń zrealizował szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji. Przeznaczył
ogromne środki na modernizacje dróg. Jednym z największych realizowanych zadań była przebudowa ulic Świętego Jana i Armii Krajowej w Zwoleniu. Łączna wartość
inwestycji to blisko dwa miliony złotych, a dofinansowanie zewnętrzne wniosło ponad 1 milion 300 tysięcy
złotych i pokryło aż 70% wartości zadania. W minionym
roku przebudowano także drogę Sycyna Północna-Barycz.
Koszt inwestycji to 249 tysięcy 217 złotych, przy czym
pozyskana dotacja wyniosła 130 tysięcy złotych.
2021 rok to także zadania odpowiadające na potrzeby
mieszkańców w zakresie rekreacji. W sierpniu oddano do

użytku drewnianą altanę z miejscami do grillowania przy
Kompleksie Sportowym „Orlik” w Zwoleniu. Tuż obok
stanęła stacja do samodzielnego serwisowania rowerów.
Łączny koszt inwestycji to 114 tysięcy 385 złotych, a dofinansowanie unijne wyniosło 72 tysiące 783 zł. Miejsca
do spędzania wolnego czasu powstały także w sołectwach
gminy Zwoleń. W 2021 roku aż piętnaście miejscowości
z tego terenu zyskało nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne. Wybudowano też ścieżkę sportowo-rekreacyjną
wraz siłownią plenerową i oświetleniem przy zwoleńskim
zalewie. Do gminy Zwoleń popłynęło na ten cel 120 tysięcy złotych dofinansowania.
W 2021 roku zakończyła się też budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Sydole. Na realizację tej
inwestycji gmina Zwoleń otrzymała bardzo duże wsparcie
zewnętrzne. Wśród działań samorządu w minionym roku
znalazła się również termomodernizacja budynku przy
ul. Targowej w Zwoleniu, w którym mieści się siedziba
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przeprowadzono także prace modernizacyjne przy budynkach
świetlic wiejskich w trzech miejscowościach: Zielonka
Nowa, Zielonka Stara i Barycz. Wyremontowano również ogrodzenie działki w Sycynie, na której znajduje się
budynek siedziby Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna.

W ZWOLENIU POWSTANIE
LODOWISKO – JEST
DOFINANSOWANIE!

Zwolenia o około 25-30 kilometrów. Docierały do nas
liczne głosy mieszkańców, że chcieliby mieć taki obiekt
tu, na miejscu, co jest oczywiście zrozumiałe. Dlatego
pilnie rozpoczęliśmy poszukiwanie programów dofinansowań zewnętrznych, które mogłyby pokryć część kosztów
związanych z utworzeniem lodowiska i aplikowaliśmy
o środki z zewnątrz. Przy wsparciu wicemarszałka Rafała
Rajkowskiego udało się je pozyskać i już niebawem popłyną do nas fundusze z budżetu województwa mazowieckiego, które zostaną przeznaczone na zakup lodowiska
wraz z niezbędnymi urządzeniami i wypożyczalnią łyżew.
Bardzo się tego powodu cieszymy i myślę, że mieszkańcy
również będą zadowoleni, że taki obiekt tu powstanie –
mówi burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.
Orlik zimą będzie tętnił życiem
W ramach dofinansowania zostanie zakupione mobilne,
sztuczne lodowisko wraz z agregatem, instalacją mrożącą,
podłożem, bandami i odpowiednimi urządzeniami. - Lodowisko będzie umiejscowione na boisku wchodzącym
w skład kompleksu sportowego Orlik w Zwoleniu. Jest
tam odpowiednie oświetlenie i infrastruktura. Tafla będzie miała wymiary około 20 × 30 metrów. Łącznie jej
powierzchnia ma wynosić około 600 m2. Przy obiekcie
powstanie wypożyczalnia łyżew. Korzystanie z lodowiska
będzie bezpłatne dla uczniów w godzinach szkolnych
w ramach zajęć sportowych, a po południami i w dni wolne będzie ono udostępniane dla mieszkańców – informuje
zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski.
Po zakończeniu sezonu zimowego lodowisko ma być
składane i bezpiecznie przechowywane aż do następnej zimy.

Widok Orlika z drona. Lodowisko będzie umiejscowione na boisku wchodzącym w skład kompleksu sportowego Orlik w Zwoleniu

Dobra wiadomość dla miłośników sportów zimowych.
Już podczas najbliższej zimy przy kompleksie sportowym
Orlik w Zwoleniu pojawi się sztuczne lodowisko wraz
z wypożyczalnią łyżew. Samorząd gminy Zwoleń pozyskał na jego zakup znaczące dofinansowanie zewnętrzne.
Są środki na zakup lodowiska
Mocno wyczekiwany przez mieszańców obiekt sportowo-rekreacyjny już tej zimy stanie w Zwoleniu. Mowa
o sztucznym lodowisku, na którego zakup samorząd gminy Zwoleń pozyskał 280 tysięcy złotych dofinansowania
zewnętrznego. Środki zostały przyznane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
„Mazowsze dla sportu 2022”. – Do tej pory w naszym
mieście nie było lodowiska. Najbliższe jest oddalone od
20

UM Zwoleń

W OSINACH POWSTAŁA
PIĘKNA ALTANA W RAMACH
CIEKAWEGO PROJEKTU
Mieszkańcy sołectwa Osiny w gminie Zwoleń zyskali komfortowe miejsce spotkań. Przy istniejącym
tu placu zabaw wybudowano drewnianą altanę ze stołami i ławami oraz grillem. Obiekt powstał w ramach
ciekawego projektu społecznego pod nazwą „Miejsce
spotkań i przekazu słowiańskich tradycji w Osinach”
i był dofinansowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego w programie „Moja Mała Ojczyzna”.

Projekt, w ramach którego powstała altana w Osinach
realizowany był w okresie od marca do sierpnia 2022 roku.
W marcu i kwietniu prowadzono prace przygotowawcze,
aktywizujące mieszkańców do włączenia się w realizację
tej inwestycji. - Wiele prac przy powstawaniu nowego
miejsca spotkań mieszkańcy wykonali samodzielnie, jak
na przykład porządkowanie i utwardzenie terenu pod altanę, czy ułożenie kostki brukowej. Jest to postawa godna
naśladowania, która służy wspólnemu dobru. Gratuluję
zarówno pani sołtys Marii Jeżewskiej podjęcia tej inicjatywy, jak i mieszkańcom ogromnego zaangażowania – mówi
Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.
Na przygotowanym miejscu stanęła altana z grillem.
Obiekt wykonany został w technologii drewnianej, szkieletowej, o wymiarach 4 m × 5 m, z czterospadowym dachem
pokrytym gontem bitumicznym. W środku stanął masywny
drewniany stół z dwiema ławkami. Obok altany pojawił
się grill z betonu imitującego kamień naturalny. Został on
wyposażony w wyjmowaną szufladę na popiół, drucianą
szczotkę do czyszczenia, rożen, ruszt, łopatkę do obracania,
kleszcze, dwuzębny widelec oraz szpikulce do szaszłyków.

Jednak budowa altany to nie wszystko. Zrealizowany został tu wartościowy społecznie projekt pod nazwą:
„Miejsce spotkań i przekazu słowiańskich tradycji w Osinach”. W jego ramach w okresie od maja do sierpnia
odbywał się cykl spotkań ze słowiańską tradycją i zielarstwem. Na zakończenie projektu, 14 sierpnia zorganizowany zostanie podsumowujący piknik integracyjny
z poczęstunkiem i folklorystyczną oprawą muzyczną.
Organizatorem projektu była Gmina Zwoleń, a współorganizatorami: Kółko Rolnicze w Sosnowicy, Koło Gospodyń Wiejskich „Piątkowy Stok” w Pałkach oraz Sołectwo
Osiny reprezentowane przez sołtys Osin Marię Jeżewską.
Mirosława Gregorczyk

BLISKO 50 TYSIĘCY
ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA
DLA STRAŻY POŻARNEJ
Z TERENU GMINY ZWOLEŃ
14 lipca zastępca burmistrza Zwolenia Grzegorz Molendowski podpisał umowę z wicemarszałkiem województwa
mazowieckiego Rafałem Rajkowskim na dofinansowanie
remontu strażnicy OSP w Zwoleniu oraz zakupu środków
ochrony osobistej dla trzech jednostek OSP z tego terenu.
Wsparcie finansowe będzie pochodziło z budżetu województwa mazowieckiego.
Umowa na dofinansowanie podpisana
Gmina Zwoleń otrzyma 49 tysięcy 600 złotych
wsparcia przyznanego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2022”.

W czwartek 14 lipca zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski podpisał w tej sprawie stosowny dokument. Ze
strony samorządu województwa mazowieckiego umowę
sygnował zaś wicemarszałek Rafał Rajkowski.
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– Tylko w tym roku zostanie podpisanych ponad kilka
tysięcy umów o wartości 450 milionów złotych. Te liczby
robią wrażenie, ale jeszcze większe inwestycje, które niedługo zostaną zrealizowane na całym Mazowszu – mówił
wicemarszałek Rafał Rajkowski.
W spotkaniu wziął też udział radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka. – Pomoc dla druhów-strażaków traktujemy priorytetowo. Co roku z budżetu
województwa na ten cel przeznaczamy po kilka milionów
złotych – podkreślał radny Tomasz Śmietanka.
Zastępca burmistrza Grzegorz Molendowski podziękował samorządowcom za przekazane wsparcie. – W imieniu burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy oraz swoim
dziękuję zarządowi województwa za przekazane środki.
Strażacy pełnią nieustającą służbę w celu chronienia zdrowia i życia mieszkańców, a także ich dobytków. Dlatego
ciągłe doposażanie oraz poprawa warunków pracy dru-

JEST WYKONAWCA ZADANIA
PRZEBUDOWY DROGI
W MIECZYSŁAWOWIE –
PRACE MODERNIZACYJNE
RUSZĄ LADA DZIEŃ

hów jest niezwykle istotną kwestią. Dzięki pozyskanym
środkom będziemy mogli poczynić kolejne inwestycje
w tym obszarze – mówił zastępca burmistrza Grzegorz
Molendowski.
Remont strażnicy oraz nowe stroje
W ramach pozyskanych środków zostanie przeprowadzony remont strażnicy OSP w Zwoleniu. Mowa o odnowieniu elewacji frontowej i wymianie stolarki okiennej. Na realizację tego zadania zostanie przeznaczone
35 tysięcy złotych.
Dofinansowanie przyznane z budżetu województwa
mazowieckiego pokryje też koszt zakupu środków ochrony osobistej dla trzech jednostek OSP z terenu gminy
Zwoleń, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Specjalistyczne stroje trafią do OSP Jasieniec Solecki, OSP Zielonka Nowa oraz OSP Zwoleń.
UM Zwoleń

wykonawców tego zadania i została wyłoniona firma,
która je zrealizuje. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło
przedsiębiorstwo „Budromost-Starachowice” Sp. z o.o.
z Wąchocka. Prace budowlane zostały wycenione na kwotę 515 tys. 42 zł. 30 maja burmistrz Arkadiusz Sulima
podpisał z wykonawcą stosowną umowę. – Jest to bardzo
potrzebna inwestycja, ponieważ droga jest w fatalnym
stanie technicznym, a stanowi przecież główny dojazd
do miejscowości Mieczysławów. Po modernizacji jezdni
różnica będzie ogromna, zarówno pod względem komfortu jazdy, jak i bezpieczeństwa – podkreśla burmistrz
Arkadiusz Sulima.
Warto dodać, że samorząd gminy stara się o dotację
z budżetu województwa mazowieckiego na realizację
tego zadania. – Został już złożony wniosek i czekamy
na decyzję marszałka. Wierzymy, że środki zewnętrzne
zostaną nam przyznane i pokryją część kosztów zadania
– podkreśla Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza
Zwolenia.

30 maja burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima podpisał
umowę z wykonawcą zadania przebudowy drogi w miejscowości Mieczysławów. Zmodernizowany zostanie blisko półkilometrowy odcinek jezdni, który jest obecnie
w bardzo złym stanie technicznym. Koszt inwestycji to
ponad 500 tysięcy złotych.
Jest wykonawca zadania i złożony wniosek o dofinansowanie
Samorząd gminy Zwoleń zrealizuje kolejną ważną
dla mieszkańców inwestycję drogową. Lada dzień ruszą
prace budowlane przy modernizacji drogi w miejscowości Mieczysławów. Właśnie zakończył się przetarg dla
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Będzie nowy asfalt, zjazdy i utwardzone pobocza
Zakres prac obejmie odcinek drogi o długości 461 metrów bieżących. – Wykonawca w pierwszej kolejności
rozbierze istniejącą drogę, a następnie wykona niezbędne
roboty ziemne, w tym odpowiednią podbudowę . Położona
zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, wykonane zjazdy z kruszywa, przepusty, utwardzone pobocza
i odmulone przydrożne rowy – informuje Andrzej Skorek,
kierownik referatu Utrzymania Dróg i Zieleni Miejskiej
w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu.
Prace budowlane mają zakończyć się we wrześniu tego
roku.

UM Zwoleń
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15 MARCA 2022 ROKU
DOM KULTURY W ZWOLENIU
ZORGANIZOWAŁ 39. MAŁY
KONKURS RECYTATORSKI
W 39. Małym Konkursie Recytatorskim wystąpiło
ogółem 92 recytatorów. reprezentujących placówki
oświatowe i kulturalne z gmin: Zwoleń, Policzna, Tczów
i Przyłęk. Recytatorów oceniała Komisja w składzie:
Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu, Prezes
Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji, Marian Popis –V-ce
Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu, polonista. Do Rejonowego
Koncertu Laureatów w Radomiu w I kategorii wiekowej
przedszkola i klasy 0 zakwalifikowali się: Adam Krawiec - Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej
Woli, Kacper Litwinek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie. Wyróżnienia zdobyli: Lena Jakubowska
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli,
Natalia Pajączkowska– Zespół Placówek Oświatowych
w Policznie, Mikołaj Pikul– Publiczne Przedszkole Nr 1
w Zwoleniu, Julia Szczepanik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach Starych.
Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu
w II kategorii wiekowej klasy I – IV zakwalifikowali się:
Helena Baranowska – Dom Kultury w Zwoleniu, Lena
Boruch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
Starych, Roksana Guz - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zwoleniu, Hanna Gregorczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, Hubert Kaca - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Tczowie. Wyróżnienia zdobyli: Iga Banaszek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie, Maja
Gołąbek - Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy, Julia
Grot - Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
Starych, Maja Konopka - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Policznie, Hanna Mital - Publiczna Szkoła Podstawowa w Tczowie, Nikola Molęda - Publiczna Szkoła
Podstawowa w Policznie, Zuzanna Sowa - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Tczowie, Lilianna Rurarz - Dom
Kultury w Zwoleniu, Aleksandra Warchoł - Publiczna
Szkoła Podstawowa w Rawicy.
Do Rejonowego Koncertu Laureatów w Radomiu
w III kategorii wiekowej klasy V – VIII zakwalifikowali
się: Bartosz Banaszek – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Tczowie,Lena Dąbrowska - Dom Kultury w Zwoleniu, Bartosz Wrochna - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Czarnolesie, Bartłomiej Liberadzki - Publiczna Szkoła

Podstawowa w Baryczy Wyróżnienia zdobyli: Amelia
Fijoł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu, Barbara Kozieł - Publiczna Szkoła Podstawowa w Policznie,
Julia Winiarska– Dom Kultury w Zwoleniu, Martyna
Kaca – Dom Kultury w Zwoleniu, Konstancja Piotrowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoleniu.
Dom Kultury w Zwoleniu ufundował dla wszystkich
wykonawców pamiątkowe dyplomy. Nagrody książkowe
dla nagrodzonych i wyróżnionych ufundowali główni
sponsorzy – Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom
Kultury w Zwoleniu.
A.Adamiec
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ELIMINACJE POWIATOWE
67. OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO
15 marca 2022 roku Dom Kultury w Zwoleniu zorganizował Eliminacje Powiatowe 67. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego.

W 67. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim wystąpiło 7 osób w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Recytatorów oceniała KOMISJA
ARTYSTYCZNA w składzie: Adolf Krzemiński – Prezes
Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radom-

FERIE ZIMOWE 2022 Z DOMEM
KULTURY W ZWOLENIU!
Wycieczka do Warszawy
01 lutego br. Dom Kultury w Zwoleniu w ramach ferii
zimowych zorganizował wycieczkę do Warszawy podczas, której dzieci uczestniczyły w spektaklu „Podróż
na czternaście łap” w Teatrze Guliwer, odwiedziły także Centrum Nauki Kopernik, w którym spędzili 3,5 h
na świetnej zabawie i eksperymentowaniu. Nie zabrakło
również wrażeń podczas wizyty w Bajkowym Ogrodzie
Świateł Piotruś Pan w Powsinie. Opiekunami wycieczki
byli instruktorzy DK: Natalia Anna Wieczerzyńska, Ewa
Bulzacka, Jolanta Zagożdźon, Aneta Adamiec i Tomasz
Chowiera.
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ska” w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego
„Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji,
Marian Popis –V-ce Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury
Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu, polonista.
Do Eliminacji Wojewódzkich w Warszawie w kategorii –
młodzież szkół ponadpodstawowych zakwalifikowali się:
Weronika Kowalska - Dom Kultury w Zwoleniu, Monika
Żaczkiewicz - Dom Kultury w Zwoleniu. Wyróżnienia
w kategorii młodzieży zdobyli: Martyna Kopcińska –
Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu, Julia Marek –
Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu, Gabriela Toporek
– Dom Kultury w ZwoleniU, Kinga Tuszyńska – Zespół
Szkół Rolniczo Technicznych w Zwoleniu. Wyrożnienie w kategorii dorosłych: Irena Błażewska – Miejsko
Gminna Biblioteka Publiczna w Zwoleniu. Dom Kultury
w Zwoleniu ufundował dla wszystkich wykonawców pamiątkowe dyplomy. Nagrody książkowe dla nagrodzonych
i wyróżnionych ufundowali główni sponsorzy – Starostwo
Powiatowe w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu.
Jury bardzo wysoko oceniło organizację Eliminacji Powiatowych. Laureaci 67. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego zaprezentują się w Warszawie w dniu
22 maja 2022r. o godz. 11.00 w Dzielnicowym Ośrodku
Kultury Ursynów.
A.Adamiec

Zajęcia ogólnorozwojowe
Oprócz atrakcyjnej wycieczki najmłodsi mieszkańcy
gminy Zwoleń mogli podczas ferii zimowych wybierać
spośród bogatej oferty przygotowanej przez Dom Kultury
w Zwoleniu. Jedną z nich były bardzo ciekawe zajęcia
ogólnorozwojowe SCIENCE DAY, skierowane dla dzieci
z klas 0-3. Mali naukowcy dowiedzieli się na czym polega
zjawisko refrakcji, jak nadmuchać balon bez pomocy płuc,
co dzieje się gdy zachodzą reakcje chemiczne. Natomiast
zwieńczeniem zajęć było zrobienie makiety i erupcje wulkanów. Było wybuchowo i odlotowo! Zajęcia poprowadziły Anna Sałek i Karolina Rurarz.

Ferie w Kinie Świt
W Kinie Świt dla dzieci odbywał się Klub Gier bez
Prądu i Warsztaty Rękodzielnicze.
Na zajęciach dzieci robiły maski karnawałowe, poszaleli też podczas balonowej bitwy oraz w wyścigu na
najwyższą budowlę z klocków tworzoną na czas, tworzyły również kartki walentynkowe, zimowy krajobraz na
kartce oraz taki do wyeksponowania na szybie okiennej,
rysowały, malowały, wycinały, grały w gry planszowe
i zręcznościowe, budowały z klocków, rozwijały wyobraźnię. Warsztaty prowadziła Iwona Nędzi.

Pokaz Iluzjonisty Piotra Szumnego
04 lutego 2021 roku Dom Kultury w Zwoleniu w ramach ferii zimowych w prezencie dla wszystkich dzieci
od 6 lat zaprosił iluzjonistę Piotra Szumnego do Zwolenia. Pokaz trwał ok 60 minut . W programie pojawiły się
efekty ilustrowane muzycznie, oraz takie przy których
asystowały dzieci na scenie. Dopisała publiczność wielopokoleniowa. Było wesoło i magicznie.
Zajęcia plastyczne i plener fotograficzny
W ramach ferii zimowych odbyły się zajęcia plastyczne
pn. ZIMA, i plener fotograficzny „Miasto” które poprowadził Waldemar Gołdziński instruktor fotografii i plastyki
DK.

Nauka gry na gitarze
W ramach ferii zimowych odbywała się nauka gry na
gitarze. Zajęcia prowadził Robert Kusio.

Spacer Dokarmianie ptaków
W sobotę odbył się spacer mający na celu dokarmianie ptaków. Dzieci wyruszyły z Kina Świt, przeszły nad
pobliską rzekę, do Parku Miejskiego oraz do Ogrodów
Domu Kultury. Po drodze opowiadały historie z życia
wzięte o przygarniętych i ratowanych zwierzętach. Przypominały sobie nazwy ptaków żyjących w naszej okolicy,
rozmawiały o sposobach dokarmiania różnych gatunków.
Mimo, że nie spotkały zbyt wielu skrzydlatych przyjaciół,
to spacer był bardzo udany. Rozwiesiły słoninkę, kubeczki
ze smalcem i nasionkami, szyszki z ziarenkami. Rozsypały
słonecznik i mieszankę dla ptaków. Opiekunem podczas
spaceru była Iwona Nędzi.

Warsztaty Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta
Zwolenia w Solcu nad Wisłą
Ferie 2022 - czas odpoczynku… ale nie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia. W dniach 7.0212.02 nasza orkiestra przebywała na zimowych warsztatach w Solcu nad Wisłą. Sześć dni intensywnej pracy na
pewno nie pozostanie bez echa. Młodzież pracowała nad
techniką prawidłowej gry na swoich instrumentach oraz
poprawną techniką marszu i tańca mażoretkowego. Nie
zabrakło też czasu na zabawę - gra w piłkę, wieczorki
filmowe czy dyskoteki.

Zimowe warsztaty taneczne
Podczas ferii odbywały się zimowe warsztaty taneczne
dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat i 10-16 lat. Uczestnicy
doskonalili swoje umiejętności taneczne, pracowali nad
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poczuciem rytmu i rozwijali pamięć ruchową. Warsztaty
były doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o tańcu i aktywnego spędzenia wolnego czasu w gronie rówieśników.
Zajęcia prowadziła Aneta Adamiec instruktorka tańca DK.

Zimowe Opowieści Teatralne
W trakcie ferii odbywały się również warsztaty pn.
„Zimowe Opowieści Teatralne” podczas, których dzieci
i młodzież zapoznawały się z ideą storytellingu w teatrze.
Dowiedziały się jak opowiadać historię, tworzyć narrację za pomocą ruchu, gestu i przedmiotu. A to wszystko
okraszone sporą porcją gier i zabaw teatralnych. Zajęcia
poprowadził Bartosz Pietrzyk, instruktor teatru DK.
Tańce, zabawy ludowe , interpretacje muzyczne,
melodie z naszego regionu
Dzieci podczas spotkań, poznały różne tańce i zabawy
m.in. Jaworowy taniec, Stoi różyczka w czerwonym wieńcu, Moja Julianko, Stary niedźwiedź mocno śpi, słuchały
melodii polka , mazur, żabka, oberek, powiślak. Zajęcia
poprowadzili: Pani Joanna Tęcza instruktor folkloru DK
i Pan Michał Tęcza instruktor muzyki DK.
A.Adamiec

DZIEŃ KOBIET 2022

Z DOMEM KULTURY W ZWOLENIU
5 marca 2022 roku w Kinie Świt w Zwoleniu odbył się
niesamowity koncert zespołu „The Klenczon Experience”. Inicjatorem projektu jest lider zespołu Turbo, Wojciech Hoffmann, który przez kilka lat grał w macierzystym
zespole Krzysztofa Klenczona, w Czerwonych Gitarach.
W trakcie koncertu „The Klenczon Experience” usłyszeć
można było piosenki Krzysztofa z okresu Czerwonych
Gitar oraz późniejsze, z czasów Trzech Koron, zagrane
ze szczególną dbałością o jakość i zachowanie klimatu lat
sześćdziesiątych. Usłyszeliśmy takie przeboje jak: „Biały
krzyż”, „Wróćmy na jeziora”, „Kwiaty we włosach”, „Powiedz stary gdzieś Ty był”, „Nikt na świecie nie wie”, „10
w skali Beauforta”, „Historia jednej znajomości”, „Nie
przejdziemy do historii” i kilka innych, ponadczasowych
hitów. Piosenki poruszały serca, szkliły oczy i przenosiły
w świat wspomnień wielopokoleniową publiczność.
Skład zespołu:
WOJCIECH HOFFMANN - gitary i śpiew (TURBO,
ex-CZERWONE GITARY)
AREK MALINOWSKI - bas i śpiew (ex-CZERWONE
GITARY)
DOMINIK PSZKIT - gitary i śpiew
MARIUSZ BOBKOWSKI - perkusja i śpiew (TURBO)
6 marca br. Dom Kultury w Zwoleniu z okazji Dnia Kobiet zorganizował Warsztaty NOCHE CUBANA z Rodrigiem Rodriguezem - Kubańczykiem, modelem, tancerzem
i instruktorem Studio Inspektorat Tańca. Program obejmował naukę podstawowych kroków z salsy kubańskiej,
warsztaty z robienia mojito - kubańskiego drinku i tańce
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jak w prawdziwym kubańskim barze z wykorzystaniem
kroków tańców Latino.
Warsztaty dedykowane były dla wszystkich kobiet bez
względu na wiek i doświadczenie taneczne. Koordynatorką wydarzenia była Aneta Adamiec instruktorka tańca DK
a o oświetlenie zadbał DJ ZIBO.

8 marca br. w Dniu Kobiet w galeriach; Fotografii
i Plastyki oraz Przestrzeni Twórczej odbyło się otwarcie
wystawy MAKRAM Sylwii Cieślik mieszkanki Ziemi
Nałęczowskiej. Oficjalnego otwarcia dokonał Grzegorz
Molendowski zastępca Burmistrza Zwolenia. Na otwarciu
wystawy gościliśmy Sekretarza Gminy Mirosława Chołuja, Andrzeja Skorka Członka Zarządu Powiatu, przedsta-

wicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, media
- Adama Dziedzica portal obiektywnie.pl z Radomia oraz
miłośników MAKRAMY.
Na otwarcie wystawy wybraliśmy wyjątkowy dzień
„Dzień Kobiet” chcieliśmy pokazać prace wyjątkowej
kobiety z pasją , utalentowanej artystki, która kocha rękodzieło, kwiaty i ludzi.
Pani Sylwia Cieślik jest z wykształcenia dziennikarką
i florystką. Swoją pasję doskonaliła biorąc udział w różnego
rodzaju warsztatach m.in. ceramiki, batiku oraz tkania na
krośnie pasiaków. Pasją też zaraziła swoją córkę Kamilę.
Makramy są jednak najbliższe sercu Pani Sylwii. Prace
artystki znalazły miejsce w prywatnych kolekcjach wielu
polskich miast oraz w Holandii, Niemczech i Anglii.
Komisarzem i pomysłodawcą wystawy był Waldemar
Gołdziński instruktor fotografii i plastyki DK.
N.A.Wieczerzyńska

ELIMINACJE POWIATOWE
45 KONKURSU RECYTATORSKIEGO
„WARSZAWSKA SYRENKA”
15 marca br. w Domu Kultury w Zwoleniu przeprowadzone zostały Eliminacje Powiatowe 45 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Komisja w składzie:
Adolf Krzemiński – Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury
Teatralnej „Ziemia Radomska” w Radomiu, Prezes Stowarzyszenia Literackiego „Łuczywo”, poeta, regionalista- przewodniczący Komisji Marian Popis –V-ce Prezes
Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” 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. Wyróżnienia 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

27

TRADYCJE BOŻEGO
NARODZENIA W ZWYCZAJACH
I WIERZENIACH LUDU
22 stycznia br. w Domu Kultury w Zwoleniu odbyły się Tradycje Bożego Narodzenia w Zwyczajach
i Wierzeniach Ludu. Zaproszonych gości przywitali:
Grzegorz Molendowski Zastępca Burmistrza Zwolenia,
Natalia Anna Wieczerzyńska Dyrektor Domu Kultury
w Zwoleniu i Mirosław Chołuj Członek Zarządu Powiatu
w Zwoleniu.

Dziecięca Grupa Rytmiczno - Folklorystyczna i Grupa
Muzyczna z DK przedstawiły tradycje związane z Wigilią,
dniem Trzech Króli, chodzenie z gwiazdą i turoniem, chodzenie po szczodrokach. Zespół Korzenie z Łaguszowa
przedstawił tradycje związane z dniem Matki Boskiej
Gromnicznej. Piękne kolędy usłyszeliśmy w wykonaniu
Zespołu Seniora Pogodna Jesień ze Zwolenia, Zespołu
Sobótka z Czarnolasu, Zespołu Kompany z DK i Zespołu
Piątkowy Stok ze Zwolenia.
Scenariusz i scenografię przygotowali Joanna Tęcza
i Michał Tęcza instruktorzy folkloru i muzyki Domu Kultury w Zwoleniu.
A.Adamiec

ZWOLEŃSKIE PRZEDSZKOLAKI
UCZYŁY SIĘ PROGRAMOWAĆ
„Przedszkolaki uczą się Kompetencji Przyszłości”
– projekt pod taką nazwą został realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Zwoleniu. W jego ramach
zakupiono nowoczesny sprzęt i odbyło się profesjonalne szkolenie personelu, aby umożliwić przedszkolakom udział w atrakcyjnych zajęciach programowania.
Przedsięwzięcie było dofinansowane przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego w programie
„Na dobry początek!”, która przeznaczyła na ten cel
12 tysięcy 506 złotych.

Za realizację projektu odpowiedzialna była gmina Zwoleń, a jej partnerami były: Publiczne Przedszkole nr 1
w Zwoleniu oraz Dom Kultury w Zwoleniu. Zajęcia odbywały się cyklicznie, raz w tygodniu, w okresie od lutego
do czerwca 2022 roku. – To pierwszy tego typu projekt,
który został zrealizowany w zwoleńskiej placówce dla
najmłodszych. Nauka programowania odbywała się poprzez ciekawą zabawę z wykorzystaniem dźwięków, kolorów i ruchu, pokazując dzieciom zasady akcja-kontrakcja,
zapamiętywania i logiki myślenia. Warsztaty były doskonałym urozmaiceniem stałych zajęć dydaktycznych,
a być może ich mali uczestnicy dzięki nim odkryli w sobie
talent, który będą chcieli w przyszłości rozwijać – mówi
Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia.
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W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne,
które były wykorzystywane podczas zajęć, między innymi: Robot Photon EDU, monitor interaktywny 65”
oraz tablet do obsługi robotów. Trafił tu także pociąg
kodujący, interaktywna sterowana gąsienica oraz mata
edukacyjna do nauki logicznego myślenia i pierwszego programowania. Przeprowadzono też profesjonalne

szkolenie dla nauczycieli przedszkola w zakresie obsługi
urządzeń. Nauka była połączona z pierwszym wspólnym
uruchomieniem sprzętu i akcesoriów, tak aby podczas
zajęć dydaktycznych móc jak najlepiej wykorzystać jego
możliwości.
Mali uczestnicy warsztatów podczas ich trwania uczyli
się planowania, rozumienia logiki zdarzeń, komunikacji
oraz pracy w grupie. - Do obsługi Phontona służy tablet,
a robot łączy się z monitorem interaktywnym za pomocą
wtyczki Magic Dongle, co sprawia, że widok aplikacji

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
TAŃCA „ROZTAŃCZONE
MAZOWSZE” W TARCZYNIE 2022
W kategorii Formacje/Inne Formy/Juveniles 9-11 lat
1 miejsce zdobył zespół taneczny JANET

przenosi się na duży, dotykowy ekran, aby wszystkie
dzieci widziały co dzieje się w aplikacji. Maty edukacyjne pozwoliły uatrakcyjnić i ułatwić pracę z robotem,
tworząc interesującą przestrzeń, po której się poruszał –
informuje Grzegorz Molendowski, zastępca burmistrza
Zwolenia.
Warto podkreślić, że zakupiony w ramach projektu
sprzęt pozostanie w przedszkolu i będzie wykorzystywany
do prowadzenia kolejnych zajęć z programowania.
Mirosława Gregorczyk

W kategorii Mini Formacje/Inne Formy/Junior 12-15 lat
3 miejsce zajął zespół taneczny FLOW
W kategorii Solo/Debiuty/9-11 lat Juveniles:
1 miejsce - Lilianna Rurarz
2 miejsce - Lena Galbarczyk
3 miejsce - Julia Solecka
4 miejsce - Aleksandra Żak
W kategorii hip hop solo open 9-11 lat
3 miejsce – Martyna Kaca
6 miejsce – Julia Winiarska
W kategorii hip hop solo open 12-15 lat
4 miejsce – Wiktoria Wólczyńska
W kategorii Duety/Debiuty/9-11 lat Juveniles:
1 miejsce - Julia Solecka i Olga Urbanek
2 miejsce - Maja Szymańska i Maja Tyburska
W kategorii Duety/Open/9-11 lat Juveniles:
1 miejsce - Lilianna Rurarz i Julia Winiarska
2 miejsce - Martyna Kaca i Aleksandra Żak
W kategorii Duety/Open/12-15 lat/Junior:
1 miejsce - Natalia Kustra i Wiktoria Grudzińska
2 miejsce - Julia Baran i Wiktoria Szczepanik
3 miejsce - Sandra Wolszczak i Aleksandra Wólczyńska
Tancerzy przygotowała Aneta Adamiec instruktorka
tańca DK.

DOSTRAJAMY
SIĘ DLA WAS!
W 2022 roku wkraczamy
w nowy wymiar działalności
kulturalnej.
Dom Kultury w Zwoleniu będzie dysponował
własnym studiem telewizyjno – broadcastingowym
wyposażonym w profesjonalny sprzęt nagraniowy,
oświetleniowy i transmisyjny. A to oznacza, że rozwijamy się dla Was, nie stoimy w miejscu, idziemy
z duchem czasu. My poznajemy świat i chcemy by
świat poznał nas! Będziemy realizować nagrania,
tworzyć nowoczesne materiały i nie tylko! Zespół
Domu Kultury przygotowuje się do cyfryzacji i profesjonalnie szkoli w tym zakresie. Jesteśmy otwarci
na osoby z zewnątrz. Zapraszamy do współpracy!!!
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UDZIAŁ W PROGRAMIE
„POCZYTAJMY”
W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Zwoleniu pod opieką nauczycieli: Renaty Kramarczyk
i Marzeny Śmietanki dołączyli do ogólnopolskiego programu, organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod nazwą „PoczytajMy”. Jest to program
edukacyjny, wspierający czytelnictwo. W ramach realizacji programu powstał klub czytelniczy w skład którego
weszli uczniowie klasy 5c. Przygotowywali oni regularne
spotkania czytelnicze dla dzieci z oddziału Ob. W czasie
spotkań członkowie klubu, w nietuzinkowy sposób, pokazali młodszym koleżankom i kolegom jak wciągające
jest czytanie.

Działania zainicjowałyśmy 29 września 2021 roku,
w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Podczas pierwszego spotkania, uczniowie przeczytali opowiadanie Rafała Witka „Zagadka pustego mieszkania”. Po lekturze
dzieci podzieliły się wrażeniami z przeczytanego tekstu
a następnie przystąpiły do wspólnej, integracyjnej zabawy.
W październiku pracowaliśmy z książką Małgorzaty
Musierowicz pod tytułem „Znajomi z zerówki”. Spotkanie
rozpoczęliśmy zabawą integracyjną „Przekazujemy sobie
uśmiech”. Następnie starsi uczniowie czytali opowiadanie
„Kurczak”. Wspólnie zastanawialiśmy się co to znaczy
tolerancja. W naszym codziennym życiu spotykamy ludzi różniących się nie tylko wyglądem ale także kolorem
skóry czy sprawnością fizyczną. To, że ktoś z nas jest inny
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nie znaczy, że jest gorszy, przeciwnie - każdy z nas jest
wyjątkowy na swój sposób. Określaliśmy również cechy
ludzi i omawialiśmy, które z nich są dobre a które złe.
Stwierdziliśmy, że mimo różnic, jakie nas dzielą należy
być tolerancyjnym, bo „Nikt nie jest lepszy od nikogo”.

19 listopada 2021 roku to dzień, w którym odbyły się
kolejne zajęcia w ramach programu „PoczytajMy”. Tym
razem pracowaliśmy z książką Joanny Olech „Szkoła na
Dobrej” a tematem zajęć była mizofonia. Słowo to pochodzi od greckich słów: misos - nienawiść i phonos - dźwięk.
Jest więc nadwrażliwością i nietolerancją określonych
dźwięków. Na początku zajęć dzieci mówiły co lubią
w naszej szkole. Następnie podzieliły ilustracje (orkiestra,
morze, las, odkurzacz, ptaki i karetka na sygnale) na dwie
kategorie: te, które kojarzą się z ciszą i spokojem, i te,
które powodują hałas. Po przeczytaniu fragmentu książki
„Szkoła na Dobrej” dzieci opowiadały z jakim problemem
borykał się główny bohater - Tymon i jakie podjęto próby,
by zaoszczędzić Tymkowi stresu. W losowo wybranych
grupach uczniowie uzupełniali recepty pomysłami na temat: Co można zrobić, by w szkole było ciszej. Następnie,
skategoryzowane wcześniej ilustracje, przyporządkowaliśmy do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przez cały czas trwania zajęć towarzyszyła nam muzyka
relaksacyjna. Książka „Szkoła na Dobrej” uwrażliwia
dzieci na potrzeby innych osób i otwiera oczy na problemy
związane z nadwrażliwością na hałas.
Podczas grudniowych zajęć dzieci wysłuchały opowiadania o tematyce świątecznej, które wprowadziło bożonarodzeniową atmosferę. Wspólnie zostały wykonane

portrety Mikołajów. Praca plastyczna przyniosła dzieciom
wiele radości. Przy dźwiękach kolędy „Przybieżeli do
Betlejem pasterze” podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia.
26 stycznia 2022 roku pracowaliśmy z książką „Kurki
babci Irenki”. Autorką tej książki jest Pani Małgorzata
Gogacz – nauczycielka języka polskiego w naszej szkole.
Pani Małgosia była gościem specjalnym na tym spotkaniu. Opowiedziała dzieciom o okolicznościach powstania
książki i wysłuchała interpretacji swojego dzieła w wykonaniu członków klubu czytelniczego. Wspólnie bawiliśmy się w rytmach piosenki „Gdacze kura ko ko ko”
oraz wykonaliśmy pracę plastyczną - „Kurka z papieru”.
Zadaniem członków klubu czytelniczego i jego opiekunów było również przygotowanie jednej akcji czytelniczej, w której musiało wziąć udział co najmniej sto osób.
My wymyśliliśmy „Maraton czytelniczy”. 25 stycznia
2022 roku członkowie klubu czytali, w tym samym czasie,
uczniom klas 1-3 bajkę „Czyj to wujek? O ograniczonym
zaufaniu” z serii „Bajki. Pozytywne Myślenie”. Pierwsza
część maratonu czytelniczego miała miejsce w grudniu.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia członkowie klubu
czytelniczego przeczytali uczniom klas 1-3 opowiadanie „Boże Narodzenie Tupcia Chrupcia”. Przygotowana
została również prezentacja przedstawiająca ilustracje
z książki.
Akcja pod nazwą „Maraton czytelniczy” była podsumowaniem programu „PoczytajMy”. Miała na celu promocję
czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły. W akcji wzięło
udział 16 klas.
Program PoczytajMy to bardzo ciekawy pomysł na promowanie czytelnictwa. Nasza szkoła brała w nim udział po
raz pierwszy ale przez to pół roku dużo się działo. Każde
z pięciu spotkań było ogromnym przeżyciem zarówno dla
czytających, jak i słuchających. Nasza szkoła otrzymała za
udział w programie następujące książki: „Szkoła na Dobrej”, „Podręcznik dla Superbohaterów” i „Ściśle tajne”.
Opiekunowie programu wysłali sprawozdanie z realizacji
zadań do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wiemy już, że
sprawozdanie zostało przyjęte, uznano, iż zadania zostały
w pełni zrealizowane. Czekamy zatem na dyplom.

ZVOLENIANA – ZA NAMI OTWARCIE
WYSTAWY I ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU W RAMACH
JUBILEUSZU MIASTA ZWOLENIA

Katarzyna Madejska, dyrektor Muzeum Regionalnego
w Zwoleniu po przywitaniu przybyłych na wydarzenia
gości opowiedziała o działaniach muzeum z okazji 597.
rocznicy nadania praw miejskich Zwoleniowi.

20 lutego uczczono 597. rocznicę nadania praw miejskich miastu Zwoleń. Wspólne świętowanie rozpoczęło
się otwarciem wystawy w miejscowym Muzeum Regionalnym. Zaprezentowana tu ekspozycja nosi tytuł „Zvoleniana. Historie w przedmiotach ukryte”. Przy okazji
jubileuszu miasta uhonorowano też laureatów konkursu
„Historia w mojej rodzinie: Archiwum”.
Kilka słów o konkursie
Pierwszą częścią spotkania jubileuszowego było spotkanie w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu i uhonorowanie laureatów konkursu „Historia w mojej rodzinie:
Archiwum”.

Renata Kramarczyk, Marzena Śmietanka

– Do udziału w konkursie zaprosiliśmy uczniów ze
szkół z całego powiatu zwoleńskiego. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy złożonej z dwóch części. Pierwsza z nich to opracowanie teczki z materiałami
archiwalnymi związanymi ze swoją rodziną. Druga to
przygotowanie sprawozdania w wybranej formie: nagranego filmu, pisemnego opowiadania, streszczenia,
sprawozdania lub prezentacji multimedialnej. Gratuluję
wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie. Cieszę się, że było dużo zgłoszeń, a ich poziom
wyższy niż w poprzedniej edycji. Dziękuję uczestnikom,
ale też ich opiekunom i rodzicom, bo bez ich zaangażowania i trudu ciężko byłoby stworzyć te prace – mówiła
dyrektor Katarzyna Madejska.
Organizatorem konkursu było Muzeum Regionalne
w Zwoleniu, a partnerem Archiwum Państwowe w Radomiu. Patronat nad konkursem objęli: burmistrz Zwolenia
Arkadiusz Sulima oraz starosta zwoleński Stefan Bernaciak, którzy ufundowali nagrody dla jego uczestników.
– Dzięki takim konkursom możemy dowiedzieć się wielu
ciekawych faktów z historii własnej rodziny. Warto te historie poznawać i dzielić się nimi – podkreślał burmistrz
Zwolenia Arkadiusz Sulima.
Starosta zwoleński Stefan Bernaciak pogratulował
dyrektor Muzeum Regionalnego pomysłu i zachęcał do
tworzenia drzew genealogicznych własnych rodzin, jako
źródeł bezcennych informacji dla kolejnych pokoleń.
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Nagrodzono zwycięzców

Otrzymały je: Amelia Grzeszczyk, uczennica klasy VI c
PSP w Zwoleniu oraz Julia Skubik, uczennica klasy I a
LO w Zwoleniu.
Wystawa

Nagrody wręczali: burmistrz Arkadiusz Sulima,
starosta Stefan Bernaciak oraz dyrektor Archiwum
Państwowego w Radomiu Kazimierz Jaroszek.
Nagrodę główną w konkursie zdobył Piotr Krzak,
uczeń klasy VIII PSP w Przyłęku. Pierwsze wyróżnienie
otrzymali bracia Piotr i Krystian Muszyńscy, uczniowie
klasy VII PSP w Strykowicach Górnych. Drugie wyróżnienie przyznano Marlenie Lesisz, uczennicy klasy VI
PSP w Tczowie. Organizator konkursu, Muzeum Regionalne w Zwoleniu, decyzją dyrektor Katarzyny Madejskiej postanowił przyznać dwa wyróżnienia specjalne.

Po części oficjalnej przyszedł czas na uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem „Zvoleniana. Historie
w przedmiotach ukryte”.
– Prezentujemy tu wszystko co jest związane ze Zwoleniem. Czyli zarówno to, co tu powstało, jak i to, co było
tu używane. Jest to szerokie spektrum eksponatów, które
opowiadają historię Zwolenia od trochę innej strony –
podsumowała dyrektor Katarzyna Madejska.

80. ROCZNICA MORDU
W KAROLINIE
Mszą Świętą w intencji pomordowanych w Karolinie, pięknym programem patriotycznym oraz złożeniem
kwiatów na mogile poległych uczciliśmy 80. rocznicę
bestialskiego mordu 55 mężczyzn w Karolinie. Obchody
rocznicowe odbyły się w niedzielę 20 marca.
W wydarzeniach upamiętniających tragiczne dla naszego regionu dzieje uczestniczyli nie tylko członkowie rodzin ale również samorządowcy, przedstawicie lokalnych
instytucji, młodzież, dzieci oraz mieszkańcy okolicznych
miejscowości.
Msza Święta za ojczyznę i program patriotyczny w wykonaniu społeczności szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie
Tegoroczne obchody wzorem lat ubiegłych rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele Zesłania Ducha
Świętego w Zwoleniu przez proboszcza parafii Krzysztofa
Badeńskiego.
32

Podczas liturgii, dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Sycynie przedstawili program patriotyczny. W wykonaniu uczniów usłyszeliśmy nie tylko
patriotyczne pieśni ale również wzruszajace wiersze nawiązujące do tragicznych dla naszego kraju wydarzeń.
Złożenie kwiatów na mogile w Karolinie
Po liturgii uczestnicy obchodów przenieśli się do lasu
koło Karolina, gdzie znajduje się mogiła ofiar a tuż przy
drodze pamiątkowy kamień. Po wspólnym odśpiewaniu
Hymnu Państwowego przybyłe delegacje oddały hołd
poległym bohaterom.

Kwiaty na mogile poległych złożyli przedstawiciele Gminy Zwoleń na czele z
Burmistrzem Zwolenia Arkadiuszem Sulimą.

Historię wydarzeń pamiętnego 18 marca 1942 roku
przypomniał Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.
Ponadto Burmistrz zaapelował do obecnych, by pamięć
o wydarzeniach sprzed 80 lat była wciąż żywa.
- Pamięć o zbrodni w Karolinie i o jej ofiarach przetrwała dzięki dzielnym ludziom, a przede wszystkim dzięki

WRĘCZENIE MEDALI DLA
ZASŁUŻONYCH I PIĘKNY
KONCERT – ZA NAMI JUBILEUSZ
NARODZIN MIASTA ZWOLENIA
20 lutego odbyły się uroczystości związane z 597. rocznicą nadania praw miejskich Zwoleniowi. Rozpoczęło je
otwarcie wystawy w miejscowym Muzeum Regionalnym
pod tytułem: „Zvoleniana. Historie w przedmiotach ukryte”. Następnie obchody przeniosły się do Kina Świt, gdzie
osobom działającym na rzecz lokalnego społeczeństwa
wręczono honorowe odznaczenia – medale „Zasłużony
dla Ziemi Zwoleńskiej”. Uroczystość zwieńczył piękny
koncert Chóru Kameralnego Domu Kultury w Zwoleniu.
Zwoleń pięknieje
Główna cześć jubileuszu miała miejsce w miejscowym
Kinie Świt. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji,
organizacji i placówek oświatowych, a także mieszkańcy
powiatu zwoleńskiego.

rodzinom z Karolina – strażnikom pamięci, którzy przez
dziesięciolecia prowadzili walkę o prawdę, przekazując
ten bestialski fakt w depozyt kolejnym pokoleniom. Dziś
należy o tym pamięć, to nasza historia, choć bolesna to
prawdziwa. Wszyscy których symbolizuje ten pomnik
chcieli wolnej i chrześcijańskiej Polski, kochali Polskę
miłością tak wielką, że za Nią oddawali życie. Nasza obecność w tym miejscu to przede wszystkim hołd złożony
osobom, które zostały zamordowane w czasie II Wojny
Światowej, ale również deklaracja pamięci bohaterstwa
i męstwa, która w 80 rocznicę wydarzeń jest tak ważna.
To nasze świadectwo, by pamięć o tym wydarzeniu z biegiem czasu nie była wyłącznie zbiorem dat i liczb, tylko
tragiczną historią ludzi wplecioną w konkretne życiorysy,
historią, którą mamy obowiązek przekazywać kolejnym
pokoleniom. Winni jesteśmy im wszystkim pamięć, modlitwę i wdzięczność. Pamiętajmy, że wolność nie jest dana
raz na zawsze. Przykładem współczesnym jest dziś Ukraina, w której rozpoczęła i toczy się wojna. Pamiętajmy, że
o wolność trzeba dbać i trzeba ją pielęgnować. - mówił
burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.
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Wszystkich powitał burmistrz Zwolenia Arkadiusz
Sulima i w kilku słowach przypomniał historię miasta
oraz opowiedział o tym, jak ono wygląda dziś.
– Dzisiejszy Zwoleń jest stale rozwijającym się miastem. Zmienia się jego architektura i infrastruktura.
Prężnie działa tu Dom Kultury, nowoczesne Kino Świt,
biblioteki i Muzeum. Rozwijamy się również sportowo.
Mamy pierwszoligową drużynę piłki ręcznej Enea Orlęta
Zwoleń, Miejski Klub Sportowy Zwolenianka i wiele
innych stowarzyszeń pokazujących ogromną aktywność
naszego społeczeństwa. Naszą chlubą i wizytówką jest
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta Zwolenia, która od
wielu lat promuje te ziemie w kraju i zagranicą. Mamy
też wspaniały Chór Kameralny i Młodzieżowy Zespół
Wokalny, które także odnoszą duże sukcesy, w tym międzynarodowe – podkreślał burmistrz Arkadiusz Sulima.
Gospodarz Zwolenia przypomniał też o inwestycjach,
jakie obecnie są realizowane na tym terenie. – Staramy
się wykorzystywać wszelkie środki zewnętrzne, unijne
i krajowe. Od stycznia 2020 roku swoją działalność rozpoczął pierwszy w powiecie zwoleńskim Dom Senior+.
W minionym roku zaś rozpoczęła się budowa nowych
obiektów sportowych, w tym boisk przy szkołach podstawowych w Sydole i Zwoleniu oraz zupełnie nowego
stadionu sportowego z zapleczem socjalnym i boiskiem
treningowym. W ramach środków zewnętrznych rozpoczniemy niebawem kompleksową termomodernizację
miejscowego Domu Kultury. Łącznie w tej kadencji na
inwestycje pozyskaliśmy już ponad 30 milionów złotych
i nadal wyszukujemy wszelkich dostępnych źródeł dofinansowań – mówił burmistrz.
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Medale dla zasłużonych
Po części oficjalnej przyszedł czas na tradycyjnie uhonorowanie medalami mieszkańców szczególnie zaangażowanych w rozwój regionu. Tytuły z odznaczeniem „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej” wręczył burmistrz Zwolenia
Arkadiusz Sulima wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem
Molendowskim oraz przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia Bogusławą Jaworską.

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla Ziemi Zwoleńskiej”.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Grzegorz Brzózek
– fotograf, twórca i administrator publicznej grupy facebookowej „Spacerkiem po Zwoleniu”, Tomasz Kwaśnik dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Paciorkowej Woli, Piotr Markowski – trener wokalny,
dyrygent, pianista, aranżer i akompaniator, Paweł Sobieszek - przewodniczący Rady Miejskiej w Zwoleniu,
Piotr Wajs - kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Zwoleniu oraz Jolanta Zdrzalik kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
- Ziemia zwoleńska jest małą ojczyzną ludzi o wielkich

sercach. I takie osoby przy okazji jubileuszu naszego miasta chcemy wyróżniać tym wyjątkowym odznaczeniem.
Gratuluję nagrodzonym – podkreślał burmistrz.
Nastrojowy koncert

W dalszej części uroczystości odbył się koncert znanego i lubianego przez zwoleńską publiczność Chóru
Kameralnego Domu Kultury w Zwoleniu, działającego
pod kierunkiem Piotra Markowskiego.
Warto dodać, że zespół w ubiegłym roku obchodził
swoje dziesięciolecie, a na koncie muzyków jest wiele nagród, w tym międzynarodowych. Repertuar chóru
to utwory z kręgu muzyki współczesnej, rozrywkowej,
kompozycje dawnych mistrzów oraz kolędy. Zespół występował między innymi w Sali Kongresowej w Warszawie, czy w zaprzyjaźnionym ze Zwoleniem słowackim
mieście Zwolene. Towarzyszył też na scenie wielu znanym artystom, między innymi: Zbigniewowi Wodeckiemu
i Andrzejowi Rybińskiemu.
Organizatorami Narodzin Naszego Miasta byli: Burmistrz Zwolenia, Dom Kultury w Zwoleniu oraz Muzeum
Regionalne w Zwoleniu.
UM Zwoleńt

PAMIĘTAMY O BOHATERACH!

w Zwoleniu uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia dla naszego narodu, zarówno te sprzed 82 lat w Katyniu, 78 lat w Zwoleniu, jak i sprzed 12 lat w Smoleńsku.

Uroczysta msza święta, przemarsz delegacji ulicami
miasta, złożenie kwiatów i okolicznościowe przemówienie
burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy. Tak wyglądały

Obchody, które odbyły się w niedzielę 10 kwietnia
rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu w intencjach

PAMIĘĆ POLEGŁYCH W KATYNIU,
ZWOLENIU I SMOLEŃSKU JEST
WCIĄŻ ŻYWA
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naszych rodaków, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę
oraz ofiar katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządów, lokalnych instytucji, partii politycznych, placówek oświatowych i kulturalnych oraz mieszkańcy. Nie
zabrakło także najbliższej rodziny kapitana Pawła Janeczka „Janosika”, który pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku
zginął w katastrofie polskiego samolotu TU-154 w Smoleńsku.
Po mszy świętej uroczystości przeniosły się pod Pomnik Męczeństwa i Krzyż Katyński, gdzie po oddaniu
hołdu poległym przez sztandary, przedstawiciele władz
oraz instytucji złożyli wiązanki kwiatów.

Wśród delegacji składających kwiaty była delegacja
gminy Zwoleń na czele z burmistrzem Zwolenia Arkadiuszem Sulimą oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Zwoleniu Pawłem Sobieszkiem.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz
Zwolenia Arkadiusz Sulima, który podkreślił fakt, że
swoją obecnością oddajemy hołd i szacunek naszym rodakom, którzy stracili życie dla Ojczyzny oraz zginęły
w katastrofie samolotu TU-154 w Smoleńsku.

Burmistrz w przemówieniu przypomniał nie tylko krótką historię tragicznych wydarzeń sprzed wielu lat, kiedy
to z rozkazu Stalina zamordowano ponad 21 tys. polskich
jeńców ale również zwrócił uwagę obecnych na tragicznie zmarłych 12 lat temu w katastrofie pod Smoleńskiem.
Przypomniał wszystkim, że wśród nich był między innymi
Prezydent Polski Lech Kaczyński, jego małżonka i jeden
z naszych mieszkańców – kapitan Paweł Janeczek, porucznik Biura Ochrony Rządu, który na służbie broniąc swoich
najwyższych wartości oddał to co miał najcenniejsze - życie.
Arkadiusz Sulima zaapelował do obecnych, by każdego dnia, swoją postawą i pracą troszczyli się o ojczyznę
i o jej wolność.
- Powinniśmy zrobić wszystko by nigdy nie doszło
do podobnych tragedii. Obecne wydarzenia na Ukrainie
i panująca tam wojna z Rosją świadczą o tym, że wolność
i pokój nie są nam dane raz na zawsze. Pamiętajmy, że
o wolność musimy dbać każdego dnia. Nasza obecność
dziś w tym miejscu to przede wszystkim hołd złożony
osobom, które walczyły o niepodległą Polskę, ale również
deklaracja pamięci, bohaterstwa i męstwa, która w dzisiejszych czasach jest tak ważna. Oddajmy więc hołd
pomordowanym. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci
- mówił burmistrz Arkadiusz Sulima.
UM Zwoleń

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
ZESPOŁÓW DOMU KULTURY
W ZWOLENIU
(styczeń-czerwiec 2022 r.)

Folklor
XI Świąteczny Konkurs Kolęd organizowany przez
Parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
I miejsce zajęła Pani Joanna Tęcza instruktor folkloru DK
III miejsce przyznano Helenie Baranowskiej i Julii Nel
Pawlak z Dziecięcej Grupy Rytmiczno - Folklorystycznej
z DK.
62 Dni Kolbergowskie w Przysusze - 05.06.2022
Wyróżnienie Joanna Tęcza

XXVIII Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiśloki” Maciejowice –
12 czerwca 2022
III nagroda Joanna Tęcza
II nagroda Helena Baranowska
XXVI Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle – Lipsko 19 czerwca 2022 – laureatka Joanna
Tęcza w kategorii śpiewacy ludowi i dorośli
wyróżnienie w kat. śpiewacy ludowi dzieci - młodzież
Konkurs „Rodzinne Tradycje Świąt Wielkanocnych”
Zwoleń 25 kwietnia 2022
NAGRODA SPECJALNA – Dziecięca Grupa Folklorystyczno – Rytmiczna z Domu Kultury w Zwoleniu
I nagroda dla Marty Stępień za palmę i pisanki
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Dwie I nagrody za utwory muzyczne dla Wiktora Kończyka i Jana Szymańskiego
Koncert Laureatów XXXIX Małego Konkursu Recytatorskiego w Radomiu – 19-20 maj 2022:
Nagroda Helena Baranowska
Zespoły folklorystyczne przygotowała Joanna Tęcza
instruktor folkloru DK
Teatr
Teatr Po Schodach
1. XX Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
Asteriada w Warszawie: II miejsce
2. X Teatrałki Zwoleńskie w Zwoleniu: nagroda Grand
Prix
3. XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
w Lipsku: I miejsce
4. XXXII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych HECA w Płocku: I miejsce
5. Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Warszawie:
nagroda główna jury

Teatr Mały
1. X Teatrałki Zwoleńskie w Zwoleniu: I miejsce
2. XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
w Lipsku: I miejsce
3. XX Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
Asteriada w Warszawie: III miejsce
Zwoleńska Grupa Recytatorska
1. Mały Konkurs Recytatorski w Zwoleniu
- Nagroda: Lena Dąbrowska
- Wyróżnienia: Julia Winiarska, Martyna Kaca,
Liliana Rurarz
2. |Mały Konkurs Recytatorski w Radomiu
- Wyróżnienie: Lena Dąbrowska
3. Warszawska Syrenka etap powiatowy
- Nagrody: Lena Dąbrowska, Piotr Piskorek
4. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Siódme Niebo
w Krakowie
- II miejsce: Julia Winiarska
- Wyróżnienie: Lena Dąbrowska
5. 67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski etap powiatowy
- Nagroda: Monika Żaczkiewicz, Weronika Kowalska
- Wyróżnienie: Gabriela Toporek
6. 67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski etap wojewódzki
- Nagroda: Monika Żaczkiewicz
7. Finał 67 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
w Ostrołęce
- Wyróżnienie: Monika Żaczkiewicz
8. XXI Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury
Klasycznej im. Jana Kochanowskiego w Miejskim
Ośrodku Kultury w Pionkach
- I miejsce: Monika Żaczkiewicz
9. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Primus Inter
Pares w Warszawie
- II miejsce: Monika Żaczkiewicz
10. XVIII Ogólnopolski Konkurs Poezji i Piosenki
im. K.I. Gałczyńskiego w Płochocinie
- I miejsce: Julia Winiarska
- II miejsce; Monika Żaczkiewicz
- Wyróżnienia: Lena Dąbrowska, Gabriela Toporek
11. Festiwal Żywego Słowa w Warszawie
- I miejsce: Monika Żaczkiewicz
- II miejsce: Gabriela Toporek
Kategoria szkół podstawowych klas V-VIII:
- II miejsce: Lena Dąbrowska, Julia Winiarska
Kategoria szkół podstawowych klas I-III:
- II miejsce: Hanna Makuch
12. XXXV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
im. B. Leśmiana w Ilży
- I miejsce: Monika Żaczkiewicz
- Wyróżnienie: Gabriela Toporek
Recytatorów i grupy teatralne przygotował instruktor
teatru Bartosz Pietrzyk
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Taniec
1. Ogólnopolski Festiwal Tańca „Roztańczone Mazowsze” w Tarczynie – 5 marca 2022
W kategorii Formacje/Inne Formy/Juveniles 9-11 lat
1 miejsce zdobył zespół taneczny JANET
W kategorii Mini Formacje/Inne Formy/Junior 12-15 lat
3 miejsce zajął zespół taneczny FLOW
W kategorii Solo/Debiuty/9-11 lat Juveniles:
1 miejsce - Lilianna Rurarz
2 miejsce - Lena Galbarczyk
3 miejsce - Julia Solecka
4 miejsce - Aleksandra Żak
W kategorii hip hop solo open 9-11 lat
3 miejsce – Martyna Kaca
6 miejsce – Julia Winiarska
W kategorii hip hop solo open 12-15 lat
4 miejsce – Wiktoria Wólczyńska
W kategorii Duety/Debiuty/9-11 lat Juveniles:
1 miejsce - Julia Solecka i Olga Urbanek
2 miejsce - Maja Szymańska i Maja Tyburska
W kategorii Duety/Open/9-11 lat Juveniles:
1 miejsce - Lilianna Rurarz i Julia Winiarska
2 miejsce - Martyna Kaca i Aleksandra Żak
W kategorii Duety/Open/12-15 lat/Junior:
1 miejsce - Natalia Kustra i Wiktoria Grudzińska
2 miejsce - Julia Baran i Wiktoria Szczepanik
3 miejsce - Sandra Wolszczak i Aleksandra Wólczyńska
2. XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
Lipsko – 11 czerwca 2022
1 miejsce zespół taneczny JANET KIDS
1 miejsce zespół taneczny JANET
1 miejsce zespół taneczny FLOW

3. Ogólnopolski Festiwal Tańca „Holiday Dance Festival”
2022 w Markach k. Warszawy - 12 czerwca 2022
Soliści :
1 miejsce Lena Galbarczyk
1 miejsce Iga Molendowska
2 miejsce Julia Niezgoda
2 miejsce Lena Łęcka
2 miejsce Julia Winiarska
2 miejsce Julia Solecka
2 miejsce Aleksandra Wólczyńska
2 miejsce Polina Kisil
3 miejsce Alina Awramiszina
3 miejsce Aleksandra Żak
3 miejsce Klaudia Świgoń
3 miejsce Lilianna Rurarz
3 miejsce Martyna Kaca
3 miejsce Sandra Wolszczak
3 miejsce Wiktoria Grudzińska
5 miejsce Patrycja Rybak
9 miejsce Wiktoria Wólczyńska
Duety:
2 miejsce Lena Galbarczyk i Iga Molendowska
2 miejsce Natalia Kustra i Wiktoria Grudzińska
3 miejsce Alina Awramiszina i Polina Kisil
3 miejsce Lilianna Rurarz i Julia Winiarska
3 miejsce Olga Urbanek i Julia Solecka
3 miejsce Sandra Wolszczak i Aleksandra Wólczyńska
3 miejsce Julia Baran i Wiktoria Szczepanik
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Mażoretki
1. Ogólnopolski Festiwal Mażoretek KURPIE DANCE
– marzec 2022
- 1 miejsce Angelika Toporek - solo buława seniorki
2. Mistrzostwa Okręgu w Kamieniu – kwiecień 2022
kwalifikacja na Mistrzostwa Polski Mażoretek
w Dąbrowie-Górniczej w każdej kategorii
1 miejsce - złoty medal - Mistrz Okręgu w kat. POMPON CLASSIC UKŁAD SCENICZNY SENIORKI
1 miejsce - złoty medal - Mistrz Okręgu w kat. BATON CLASSIC UKŁAD SCENICZNY SENIORKI
1 miejsce - złoty medal - Mistrz Okręgu w kat. BATON CLASSIC DEFILADA SENIORKI
1 miejsce - złoty medal -Angelika Toporek - Mistrz
Okręgu w kat. BUŁAWA SOLO SENIORKI
Skład zespołu: Julia Hajduk, Maja Kaczmarska, Paulina Solecka, Lena Śmietanka, Iga Dziewit, Wiktoria
Kwaśnik, Daria Krawiec, Natalia Lis, Anna Stanisławek, Wiktoria Stępień, Wiktoria Petniak
3. X Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Południowo-Wschodniej - Pustków Osiedle – maj 2022
1 miejsce - mażoretki klasyczne scena
1 miejsce - mażoretki klasyczne defilada
2 miejsce - solo buława grandsenior
Skład zespołu: Julia Hajduk, Maja Kaczmarska, Paulina Solecka, Lena Śmietanka, Iga Dziewit, Wiktoria
Kwaśnik, Daria Krawiec, Natalia Lis, Anna Stanisławek, Wiktoria Stępień, Wiktoria Petniak
4. Mistrzostwa Polski Mażoretek - Kędzierzyn-Koźle –
maj 2022
1 miejsce - Mistrz Polski - kat. solo buława grandsenior - Angelika Toporek
3 miejsce - II-vce Mistrz Polski - kat. mażoretki klasyczne scena seniorki FORMACJA
4 miejsce - mażoretki klasyczne defilada seniorki
Skład zespołu: Julia Hajduk, Maja Kaczmarska, Paulina Solecka, Lena Śmietanka, Iga Dziewit, Wiktoria
Kwaśnik, Daria Krawiec, Natalia Lis, Anna Stanisławek, Wiktoria Stępień, Wiktoria Petniak

Formacje :
1 miejsce JANET
3 miejsce JANET KIDS
7 miejsce FLOW
Tancerzy przygotowała Aneta Adamiec instruktorka
tańca DK.
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6. XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Lipsku – czerwiec 2022
1 miejsce w kat. inne formy - szkoły ponadpodstawowe
7. Europan Majorette Sport Championship – Zadar
Chorwacja – czerwiec 2022
- 7 miejsce Angelika Toporek solo mace seniors
Zespół Mażoretek prowadzi Angelika Toporek tamburmajorka MODMZ
Wokal
1. XXVII Konkursie Muzyczno-tanecznym MUSIC-DANCE w Kozienicach - 1 miejsce na w kat. śpiew
solo klasy 0-3 szkoły podstawowe - Maja Tomczyk

2. XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko’2022 – Muzyka - III m-ce w kategorii
wiekowej kl. II-IV szkoły podst. – Maja Tomczyk
Zespoły wokalne i soliści pracują pod kierunkiem
Piotra Markowskiego nauczyciela muzyki
MODMZ
- III Festiwal Musztry Paradnej „CONSAVIA” w Rzeszowie – czerwiec 2022r.
Orkiestra pracuje pod kierunkiem kapelmistrzów;
Piotra Bąbolewskiego, Tomasza Chwalińskiego przy
współpracy Tomasza Chowiery, Michała Chwalińskiego.
Natalia Anna Wieczerzyńska

5. Mistrzostwa Polski Mażoretek w Będzinie – 2022
Mistrz Polski solo buława seniorki - Angelika Toporek
II WICEMISTRZ POLSKI w kat. CLASSIC POMPON UKŁAD SCENICZNY SENIORKI
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43. IMIENINY PANA JANA
– ZWOLEŃ 2022
Pod Patronatem Honorowym
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Starosty Zwoleńskiego
18 czerwca - VIII Rajd Rowerowy
„Szlakiem Kochanowskich” – trasa;
Zwoleń – Sycyna – Czarnolas – Zwoleń
24 czerwca - XVIII Wieczór Poezji
pn. „Janowi Kochanowskiemu – My współcześni”
25 czerwca - Zwoleńskie Spotkania Taneczne
26 czerwca – Koncert Galowy 43. Imienin Pana Jana
Piątkowe spotkania z poezją poświęcone patronowi
naszej zwoleńskiej ziemi Janowi Kochanowskiemu poecie
doby renesansu, człowiekowi wielu talentów i zainteresowań stały się tradycją, których organizatorem jest Dom
Kultury w Zwoleniu.
W tym roku niezwykłym wydarzeniem muzycznym
był koncert Chóru Kameralnego Domu Kultury pod
kierunkiem Piotra Markowskiego, który wykonał kultowe utwory m.in.; „ Bohemian Rhapsody” Queenu,
„Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego,” Prześliczna Wiolonczelistka” Skaldów. Chórowi towarzyszył warszawski band.

Sobota stała się dniem, który chcieliśmy zagospodarować mieszkańcom w sposób dający poczucie mile spędzonego czasu i postawiliśmy na taniec czyli radość. Zaprosiliśmy zróżnicowaną wiekowo publiczność i wszystkich
tych, którzy poszukują źródła nieskrępowanej radości.
Po raz drugi na Placu Kochanowskiego w Zwoleniu
odbyły się Zwoleńskie Spotkania Taneczne - warsztaty
„Cuban Soul”, które poprowadził Rodrigo Rodriguez –
kubańczyk, tancerz, model. Uczestnicy warsztatów uczyli
się – różnych tańców latynoamerykańskich.
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W niedzielę odbył się Koncert Galowy „43. Imienin
Pana Jana”. Organizatorem wydarzenia był Arkadiusz
Sulima Burmistrz Zwolenia, współorganizatorem Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego a realizatorem Dom Kultury w Zwoleniu. Uroczystości rozpoczął
„Korowód Imieninowy” prowadzony przez Dziecięcą
Grupę Rytmiczno-Folklorystyczną z DK pod kierunkiem
Joanny Tęczy. Uczestnicy korowodu złożyli wiązanki
kwiatów pod pomnikami Jana Kochanowskiego oraz
w Krypcie Kochanowskich w Kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego. Następnie wszyscy przeszli do Muzeum
Regionalnego w Zwoleniu , gdzie odbyło się otwarcie
wystawy pod tytułem „Kochanowski. Od portretu do marki”. Na wystawie zaprezentowane zostały wizerunki Jana
Kochanowskiego, powstające od końca wieku XVI aż po
czasy współczesne.

W części oficjalnej na scenie głównej nad zwoleńskim
zalewem, Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima przywitał
zaproszonych gości wśród, których byli m.in. posłowie;
Dariusz Bąk i Marek Suski oraz Wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. Wręczone zostały nagrody laureatom
XXIV Mazowieckiego Konkursu Literackiego na Fraszkę
„O Statuetkę Jana Kochanowskiego”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Dom Kultury.
I NAGRODĘ i STATUETKĘ ufundowaną przez Burmistrza Zwolenia za zestaw fraszek opatrzonych godłem
Ryzykant otrzymał Marek Wójtowicz z Lublina. II Nagrodę ufundowaną przez Starostę Zwoleńskiego za zestaw
fraszek opatrzonych godłem Kapilara - Artur Kozłowski z Ząbkowic Śląskich. III Nagrodę ufundowaną przez
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu za
zestaw fraszek - godło Chochlik Jury przyznało Januszowi
Sipkowskiemu z Łukowa. Wyróżnienia otrzymali: Jan
Migielicz - Magnes z Leska za zestaw fraszek oraz Adam
Wożyński - Delfin z Jawora również za zestaw fraszek fundator Dom Kultury w Zwoleniu, Stanisław Zieliński Klif z Gdańska za zestaw fraszek – fundator Towarzystwo
Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego,
Tadeusz Charmuszko - Chichotek za zestaw fraszek - fundator Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu.
Wręczone zostały również nagrody laureatom XXIII
Konkursu Wiedzy o Janie Kochanowskim zorganizowanym przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną. W kate41

gorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Maria Płachta,
II Maja Grabowska, III – Weronika Dyrda, wyróżnienie
Julia Siek- uczennice PSP w Zwoleniu. W kategorii szkół
średnich, I miejsce Jakub Wargacki LO, II Paulina Górniak
ZSRT, III Karolina Madejska LO. Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Mróz ZSRT, Julia Skubik LO, Maja Sałek
ZSRT. Tradycyjnie na IPJ odbył się pokaz artystyczny
musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry
Dętej Miasta Zwolenia pod kierunkiem kapelmistrzów:
Piotra Bąbolewskiego i Tomasza Chwalińskiego, który
skupił liczną rzeszę odbiorców i sympatyków orkiestry.
Na scenie zaprezentowały się solistki i duety taneczne
z Domu Kultury w Zwoleniu przygotowane przez Anetę
Adamiec inst. tańca. W bloku konkursowym dla dzieci
odbyły się cztery konkursy, w których dzieci walczyły
o nagrody główne: teatralny o nagrodę Starosty Zwoleńskiego wygrała Julia Sowińska, karaoke o nagrodę Burmistrza Zwolenia Lena Nakoneczna, tanecznym o nagrodę
Dyrektora Domu Kultury w Zwoleniu Sandra Wolszczak,
plastycznym o nagrodę Prezesa Banku Spółdzielczego
w Zwoleniu Gabrysia Mital. Odbył się również konkurs
z zagadkami dla maluchów. Premierę na scenie Koncertu
Galowego IPJ miał w tym roku Dziecięcy Zespół Wokalny
z Domu Kultury prowadzony przez Piotra Markowskiego.
Późnym popołudniem rozpoczęła się część koncertowa,
w której wystąpili; Zespół Kobranocka z Torunia. Grupa
znana z takich przebojów, jak „Kocham Cię jak Irlandię”,
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„Niech Popłyną Łzy”, „Pełno Nas, Lecz Coraz Mniej”
i wielu innych, oraz Zenon Martyniuk z bandem najpopularniejszy polski artysta muzyki disco-polo zaśpiewał
utwory min.: „Przez twe oczy zielone”, czy „Przekorny
los”, które śpiewali wraz z artystą przybyli licznie na koncert fani. Część artystyczną podsumował występ Zespołu
Golden Flash, zapraszając rozśpiewaną i rozbawioną publiczność na zabawę taneczną pod chmurką. „43. Imieniny
Pana Jana” zakończył widowiskowy pokaz sztucznych
ogni. We wspólnej zabawie wzięły udział tłumy mieszkańców i przyjezdnych gości.
Wydarzenie poprowadził Bartosz Pietrzyk- aktor Akademii Teatralno Wokalnej w Lublinie i Teatru Studio BUFFO w Warszawie.
Współorganizatorzy: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Towarzystwo Miłośników
Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego, Grupa Rowerowa Zwoleń.

Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za chwile spędzone z nami!!!

Natalia Anna Wieczerzyńska
Dyrektor Domu Kultury w Zwoleniu

ORGANIZACJE POZAR ZĄDOWE
XVII OGÓLNOPOLSKA
PIELGRZYMKA ROWEROWA
NA JASNĄ GÓRĘ
Grupa Rowerowa Zwoleń po raz jedenasty uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę. W środę 6 lipca, po mszy świętej o godz. 700
w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu,
z błogosławieństwem proboszcza ks. Piotra Walkiewicza
rowerzyści wyruszyli na pielgrzymi szlak. W czwartek,
też po mszy świętej o godz. 700 i z błogosławieństwem,
wyruszyli członkowie sekcji sportowej Młodzieżowego
Parafialnego Klubu Sportowego. Przed wyjazdem ciepłe
słowa do wyjeżdżających skierował z-ca Burmistrza Zwolenia Grzegorz Molendowski.

Rodzin we Włoszczowej, Sanktuarium Świętej Anny,
Sanktuarium Ojca Pio na Górce Przeprośnej, do stóp
Najświętszej Mateńki na Jasnej Górze obie zwoleńskie
grupy dotarły 8 lipca ok. godziny 17. Grupę Rowerową
Zwoleń prowadził Grzegorz Brzózek, sekcję sportową
MPKS Mieczysław Chmielewski.
O godzinie 21.00 wszyscy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Po drodze rowerzyści uczestniczyli w mszach świętych,
zatrzymywali się przy kapliczkach, by modląc się powierzać Maryi swoje intencje i tych, którzy prosili o modlitwę. Na trasie odwiedzili Kościół Św. Andrzeja Apostoła
w Suchedniowie, Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki
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W sobotę o godz. 9.00 odbyło się spotkanie wszystkich Grup z całej Polski w Sanktuarium Świętej Rodziny
w Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie, po wspólnej
modlitwie, prowadzonej przez JE bpa Mariana Rojka Ordynariusza zamojsko-lubaczowskiego i ks. kan. Jerzego
Grochowskiego koordynatora pielgrzymki, indywidualnych świadectwach i fotografii na schodach bazyliki,
przejazd Alejami NMP w kolumnie eskortowanej przez
Policję na Jasnogórskie Wały. Grupy powitali Paulini oraz
ks Karol Mazur z sekretariatu OPR.
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza święta na
placu przed Szczytem Jasnogórskim pod przewodnictwem
bpa Mariana Rojka, który zaznaczył, że przybywając do
Maryi „wybieramy najlepszą szkołę życiowej jazdy. W jej
centrum jest koło – eucharystyczny Chrystus i nasze życie
sakramentalne”.
Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.
Do sanktuarium przyjechało na rowerach ponad 1.200
osób z różnych zakątków Polski.
Patronat nad zwoleńską pielgrzymką objęli ks. Piotr
Walkiewicz, Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Zwoleniu i Arkadiusz Sulima Burmistrz
Zwolenia.
Elżbieta Nowakowska

ORLĘTA ZWOLEŃ
Zwoleń od ponad 20 lat znany był w środowisku piłki
ręcznej ze szkolenia młodych adeptów, jednakże brak
odpowiedniej infrastruktury- hali sportowej- powodował, że młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej czy
gimnazjum kontynuowała treningi w Puławach lub Radomiu. Dopiero budowa nowego kompleksu Zespołu Szkół
Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu sprawiła, że marzenia prekursora tej dyscypliny sportu w naszym mieście,
Jerzego Grzegorza Markiewicza o wielkiej piłce ręcznej
nabrały realnego kształtu. Mecz otwarcia hali sportowej
rozegrany 31 sierpnia 2014 roku pomiędzy puławskimi
Azotami a litewską drużyną Granitas Kowno zgromadził
komplet publiczności. Moda na piłkę ręczną w Zwoleniu
trwa do dnia dzisiejszego. Praktycznie każde domowe
spotkanie zespołu Enea Orlęta Zwoleń, zarówno w rozgrywkach drugoligowych, jak i pierwszej ligi, gromadzi
wielu sympatyków naszego zespołu.
Od roku 2016 do dnia dzisiejszego Klub przeszedł prawdziwą metamorfozę, od gry w trzeciej lidze do zdobycia
wicemistrzostwa I Ligi Regionalnej w sezonie 2021/2022.
Przez drużynę przewinęło się wielu zawodników, grali
między innymi reprezentanci Polski i Ukrainy, zawodnicy,
którzy jeszcze niedawno rywalizowali w najwyższej klasie
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rozgrywkowej – PGNiG Superlidze: Patryk Kuchczyński,
Paweł Grzelak, Mateusz Seroka i Valik Koshowy. W zespole grali też nasi wychowankowie: Kacper Tuszyński,
Piotr Samuś, Kacper Chołuj, Kacper Marzęda, Damian
Spytek, Hubert Szpak, Sebastian Konewka, Paweł Włodarczyk, Patryk Figura.
Klub w nowym sezonie 2022/2023 za cel postawił sobie
bardzo ambitne zadanie – zdobycie mistrzostwa I Ligi
Regionalnej i awans do Ligi Centralnej. To cel trudny ale
możliwy do realizacji, zespół został wzmocniony zawodnikami, którzy gwarantują postęp w grze.
Jednak Enea Orlęta Zwoleń to nie tylko drużyna seniorów, to także ponad 150 dzieci i młodzieży, które z powodzeniem rywalizują w rozgrywkach o mistrzostwo Mazowsza.
Ciężka praca trenerów Krzysztofa Stypińskiego, Macieja
Kuklińskiego, Kacpra Tuszyńskiego i Dawida Michalika
przynosi efekty w postaci coraz lepszych miejsc naszych
zespołów w rywalizacji z rówieśnikami, dobrych lokat na
turniejach międzynarodowych oraz ogólnopolskich, powołaniach do Kadry Mazowsza (między innymi Michał Sałbut,
Igor Domagała, Laura Senatror, Kinga Sochaj).
Klub w dalszym ciągu rozwija się: organizujemy obozy
sportowe w okresie wakacyjnym, zarówno stacjonarne
jak i wyjazdowe. Planujemy udział w rozgrywkach na
Mazowszu dzieci młodszych zrzeszonych w Akademii

Zdrowia i Piłki Ręcznej, prowadzimy też lekcje promujące piłkę ręczną w szkołach naszego powiatu – „Lekcje
z Mistrzem” – cieszą się one dużym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży.

mia i okolic: Jadar, Korporacja Budowlana Darco, Prof.-Technica, System Covers, Orbital Trans, Nexbud, Pyrka
Med., M Studio, Abis, Oknobud Przytyk, Efectownia
i Habza Finanse.

Wszystkie nasze działanie nie byłyby możliwe, gdyby
nie wsparcie ze strony władz Gminy Zwoleń oraz Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, a także całej rzeszy
sponsorów. Sponsorem tytularnym naszego klubu jest
firma Enea, pomagają nam także firmy lokalne: Lobo,
Metrol, Promebel, Skoczek, Browar Maryensztadt, Exodus, Skład Budowlany Kowalczyk, Bank Spółdzielczy
w Zwoleniu, Kraft –Krawiec Traktor, All Cars, Matek
Cars, Pizzeria Rozmaryn oraz firmy z Warszawy, Rado-

Dzięki dużemu zrozumieniu u Dyrekcji Zespołu Szkół
Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu nasze zespoły mogą
przygotowywać się do rozgrywek w komfortowych warunkach, korzystając z hali spotowej.
Zapraszamy wszystkich sympatyków sportu na mecze
piłki ręcznej. Szczegółowe informacje można znaleźć na
naszym profilu na FB oraz stronie www.orletazwolen.pl
Grzegorz Młyński

WYPOCZYNEK SENIORÓW
Zwoleński Oddział Rejonowy Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów dba o aktywne spędzanie czasu
swoich członków. Zarząd zorganizował wypoczynek rehabilitacyjny.
W dniach od 6 do 19 maja 2022 roku grupa pięćdziesięciu siedmiu seniorów przebywała na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Mielnie nad morzem.
Ośrodek „Anastazja” położony jest 50 metrów od
morza. Otoczony pięknym ogrodem i zielenią. Pogoda
sprzyjała przez cały okres pobytu, w związku z tym dużo
czasu spędzali na spacerach, między innymi promenadą
z której, rozciągał się malowniczy widok na morze i miasto. Ma ona trzy kilometry i łączy Mielno z Unieściem.
Ponad to każdy z uczestników turnusu mógł korzystać
z bardzo dobrze wyposażonej rehabilitacji oraz basenu.
Opiekę sprawowali rehabilitanci i lekarz. Serwowane były
trzy, smaczne posiłki dziennie.
W czasie pobytu zorganizowano wycieczki:
• piesza wycieczka po Mielnie w celu zapoznania się z zabytkami miasta
• do Koszalina z górą Chełmską i Sanktuarium Matki
Bożej
• do latarni morskiej w Gąskach, przejazd ciuchcią

• wycieczka pasmem nadmorskim przez Dźwirzyno,
Trzebiatów, Rewal, Trzęsacz, Dziwnów, Woliński Park
Narodowy do tego przeprawa promowa do Świnoujścia
oraz zwiedzanie Kamienia Pomorskiego
• w drodze powrotnej do domu zwiedziliśmy sanktuarium
w Toruniu
Pobyt umilały nam wieczorki taneczne przy muzyce na
żywo oraz biesiady z pieczeniem kiełbasek.
Czas minął szybko, wszyscy wrócili do domów wypoczęci, zadowoleni oraz w dobrej kondycji fizycznej.
B. Libiszewska
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BABSKI KOCIOŁ
W MIECZYSŁAWOWIE

Tworzenie prac z chrobotka

Dień Dziecka

Plońsk wystrój stołu w kategorii artystycznej

Święto Pieczonego Ziemniaka w Radomiu

Płońsk udzial w konkursie Polska od Kuchni

Zielone Swiątki Sycyna
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JUBILEUSZ 40-LECIA POWSTANIA

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW

MIASTA ZWOLENIA
I 35-LECIA WYDANIA PERIODYKU „GŁOS ZWOLEŃSKI”
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