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2021 ROK CZASEM WIELOMILIONOWYCH INWESTYCJI
W POWIECIE ZWOLEŃSKIM
Budowa i przebudowa wielu kilometrów dróg, nowe ścieżki rowerowe i chodniki, zakup sprzętu medycznego i elementów wyposażenia dla zwoleńskiego szpitala i poradni specjalistycznych, przekazanie nowoczesnych
urządzeń multimedialnych dla placówek oświatowych, kompleksowa termomodernizacja szkolnej sali sportowej,
budowa obiektu sportowego przy zwoleńskim liceum i skuteczne sięganie po środki zewnętrzne z unijnej i rządowej kasy na realizację tych zadań – jak podkreślają samorządowcy powiatu zwoleńskiego, 2021 rok był bardzo
intensywny i wypełniony działaniami podejmowanymi na rzecz mieszkańców i z myślą o mieszkańcach.

Starosta zwoleński Stefan Bernaciak

Starosta zwoleński Stefan Bernaciak: „2021 rok był
dla nas bardzo intensywnym czasem. Jednym z obszarów, w którym przeprowadziliśmy wiele inwestycji,
było drogownictwo. Sukcesywnie realizowaliśmy plan
poprawy infrastruktury drogowej na naszym terenie,
szukaliśmy różnych źródeł dofinansowań i skutecznie
po nie sięgaliśmy. Nawiązywaliśmy też współpracę z lokalnymi samorządami, które uczestniczyły w kosztach
przebudów. W efekcie tych działań w 2021 w powiecie
zwoleńskim powstały kolejne kilometry wygodnych
i bezpiecznych dróg. Były to bardzo duże zadania na
łączną kwotę blisko 5,5 miliona złotych. Jest to niewątpliwie tegoroczny sukces całego samorządu powiatu
zwoleńskiego. Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa,
planujemy kolejne przebudowy dróg, na które już pozyskaliśmy bardzo duże dofinansowania zewnętrzne,
tj. 12.149.550 zł. Na naszym terenie jest około 240 km
dróg powiatowych. Jeśli chcemy, aby powiat dynamicznie się rozwijał, musimy zadbać o ich ciągłą rozbudowę
i modernizację, dlatego obecnie mocno skupiamy się
właśnie na tym obszarze”.

Wicestarosta Waldemar Urbański

Wicestarosta Waldemar Urbański: „W mijającym roku, oprócz inwestycji w obszarze drogownictwa realizowaliśmy też liczne zadania
z zakresu ochrony zdrowia, sportu i oświaty.
Doposażyliśmy miejscowy szpital i poradnie
specjalistyczne w bardzo nowoczesny sprzęt
o łącznej wartości ponad czterech milionów
złotych, przy czym większość tej kwoty została pokryta z pozyskanego dofinansowania.
Przeprowadziliśmy też termomodernizację sali
sportowej przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu o wartości blisko miliona
złotych i wybudowaliśmy kompleks sportowo-rekreacyjny przy zwoleńskim Liceum Ogólnokształcącym, także przy wsparciu środków
z zewnątrz. Inwestowaliśmy również w doposażenie szkół w urządzenia multimedialne i ciekawe projekty edukacyjne dla młodzieży. 2021 rok
w powiecie zwoleńskim był dobrze wykorzystanym czasem”.

MILIONY NA PRZEBUDOWY DRÓG
Droga Bartodzieje-Kazanów
zmienia swoje oblicze
Dobiegła końca przebudowa czterokilometrowego
odcinka drogi Bartodzieje-Kazanów. Przebudowano
też blisko półkilometrowy
odcinek tej trasy w centrum Kazanowa, a już
niebawem rozpocznie się
kolejny etap modernizacji, w którym zaplanowano przebudowę następnych czterech kilometrów
jezdni. Łączna wartość
tych inwestycji to ponad
6 milionów złotych!

Przecięcia wstęgi na przebudowanej drodze Bartodzieje - Kazanów dokonali m.in. Rafał Rajkowski
- wicemarszałek województwa mazowieckiego, Stefan Bernaciak - starosta zwoleński, Waldemar
Urbański - wicestarosta oraz Teresa Pancerz-Pyrka - wójt gminy Kazanów i Arkadiusz Baran –
wójt gminy Tczów.

Największą inwestycją drogową zrealizowaną w powiecie zwoleńskim w 2021 roku
była przebudowa drogi powiatowej Bartodzieje - Kazanów
w ramach tak zwanego etapu
drugiego. Zadanie objęło modernizację odcinka o długości
ponad czterech kilometrów.
Początek przebudowy znalazł się przy skrzyżowaniu
z drogami gminnymi w miejscowości Brzezinki Stare, zaś
koniec w miejscowości Kazanów. Została tu poszerzona
jezdnia i wykonano obustronne pobocza oraz nowe zjazdy
do posesji. Przy drodze po-

wstały perony przystankowe
z kostki brukowej, parking
wzdłuż ogrodzenia cmentarza
i chodnik łączący istniejący
ciąg pieszy z cmentarzem.
Koszt przebudowy wyniósł 2
miliony 988 tysięcy złotych.
Samorząd powiatu zwoleńskiego pozyskał na ten cel
bardzo duże dofinansowanie
zewnętrzne w kwocie 1 miliona 793 tysięcy złotych. Środki
zostały przyznane w ramach
„Instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego
rozwoju województwa mazowieckiego”. Władze powiatu
nawiązały też współpracę
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Wyremontowaną drogę Tczów-Wincentów otworzyli m.in. Stefan Bernaciak, starosta zwoleński,
Waldemar Urbański, wicestarosta, Piotr Fijołek, przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu,
Arkadiusz Baran, wójt gminy Tczów oraz Tomasz Mordziński, dyrektor PZD w Zwoleniu.
Na przebudowanej drodze powiatowej w centrum Kazanowa Rafał Rajkowski - wicemarszałek województwa mazowieckiego, Stefan Bernaciak - starosta zwoleński, Waldemar Urbański – wicestarosta, Piotr Fijołek - Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu oraz Teresa Pancerz-Pyrka - wójt
gminy Kazanów i Arkadiusz Baran – wójt gminy Tczów.
z włodarzami gmin, przez których teren przebiega droga
Bartodzieje-Kazanów i które uczestniczyły w kosztach
przebudowy.
Przebudowano też blisko
półkilometrowy odcinek drogi powiatowej Bartodzieje-Kazanów w centrum miejscowości Kazanów. Koszt
modernizacji wyniósł 318
tysięcy 278 złotych. Zadanie było współfinansowane
ze środków budżetu urzędu
marszałkowskiego, które zostały przyznane w ramach
„Instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego
rozwoju województwa mazowieckiego”. Zakres prac objął
frezowanie starej nawierzchni
jezdni, obsadzenie krawężników, położenie nowej nawierzchni drogi i wykonanie
kanału
technologicznego.
Wykonawca zamontował też
nowe oznakowanie drogowe
pionowe i poziome.
Samorząd powiatu zwoleńskiego podpisał również
umowę z wykonawcą przebudowy kolejnego, ponadczterokilometrowego odcinka
drogi Bartodzieje-Kazanów.
Prace mają ruszyć z początkiem 2022 roku i obejmą
poszerzenie jezdni, wymianę
uszkodzonych
przepustów
pod koroną drogi, budowę

kanału
technologicznego
i nowych peronów. Przebudowane zostaną też skrzyżowania z drogami gminnymi. Odcinek zyska nową
nawierzchnię i obustronne
pobocza. Wykonane zostaną
również nawierzchnie zjazdów do posesji, a także wyregulowane istniejące zjazdy
z kostki brukowej. Roboty budowlane mają zakończyć się
w czerwcu przyszłego roku.
Koszt tych prac wyniesie 2
miliony 725 tysięcy złotych,
a dofinansowanie 1 milion 362
tysiące 808 złotych. Środki
zostały przyznane w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd powiatu
nawiązał też współpracę z samorządem gminy Tczów, który przeznaczy na przebudowę
500 tys. zł. Pozostałe koszty
w kwocie 862 tys. zł zostaną
pokryte z budżetu powiatu
zwoleńskiego. – Po zakończeniu prac budowlanych
w ramach tego etapu modernizacji wszystkie trzy odcinki
trasy stworzą jedną spójną
całość. Droga ma duże znaczenie komunikacyjne i występuje tu znaczne natężenie
ruchu. Modernizacja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się
po niej – mówi starosta zwoleński Stefan Bernaciak.

Ulica Majora Hubala
w Zwoleniu już po
przebudowie
29 listopada 2021 roku oficjalnie oddano do użytku
zmodernizowaną ulicę Majora Hubala w Zwoleniu. Droga
została poszerzona, zyskała
chodnik, wygodną ścieżkę rowerową i nowoczesne
oświetlenie. Koszt inwestycji wyniósł ponad milion
złotych, a 50% wartości zadania zostało pokryte z dofinansowania zewnętrznego.
Zakres prac budowlanych
był bardzo szeroki i objął odcinek drogi o długości 916
metrów bieżących. Został tu
wykonany chodnik z kostki brukowej po lewej stronie
jezdni, a przy jej krawędzi powstał ciąg pieszo-rowerowy
z kolorowego betonu asfaltowego. Droga jest też poszerzona i pokryta nową nawierzchnią. Wykonawca wybudował
odwodnienia pobocza, zjazdy
do posesji, przebudował też
dwa skrzyżowania. Dla bezpieczeństwa pieszych zostały
wyznaczone dwa przejścia
o podwyższonym standardzie.
Droga zyskała oznakowanie
poziomie i pionowe, a także nowe, energooszczędne
oświetlenie typu LED.

Uroczystego otwarcia przebudowanej ulicy Majora Hubala dokonali m.in. Anna Kwiecień, poseł na
Sejm RP, Stefan Bernaciak, starosta zwoleński oraz Arkadiusz Sulima, burmistrz Zwolenia oraz
Mirosław Chołuj, Jerzy Kamionka i Andrzej Skorek, członkowie Zarządu Powiatu w Zwoleniu.

Koszt przebudowy wyniósł
1 milion 139 tysięcy złotych.
50% kosztów zostało pokryte
z pozyskanego przez samorząd powiatu dofinansowania
zewnętrznego, przyznanego
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe
50% wartości zadania zostało
podzielone pomiędzy dwa samorządy, powiatu zwoleńskiego oraz gminy Zwoleń.
Droga Odechów-SiennoOstrowiec Świętokrzyski
z nową nawierzchnią
i zjazdami
W październiku tego roku
samorząd powiatu zwoleńskiego oddał do użytku przebudowany odcinek
drogi w miejscowości Wólka Gonciarska w gminie
Kazanów. Zadanie zostało
zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych
pochodzących z budżetu
Mazowsza i wsparciu gminy
Kazanów.
W ramach zadania zostały
wykonane zjazdy do posesji
i pól o nawierzchni z kruszywa
łamanego. Wymieniono zdegradowaną konstrukcję jezdni
i na całej długości położono
warstwę wyrównawczą, wiążącą oraz ścieralną z betonu
asfaltowego. Nową nawierzchnię zyskały też skrzyżowania
z drogami gminnymi. Wykonawca mechanicznie ściął za-

wyżone pobocza i wykonał je
z kruszywa łamanego. Ponadto w ramach zadania udrożniono obustronne rowy oraz
zamontowano nowe przepusty pod zjazdami i skrzyżowaniami. Na zakończenie droga
zyskała oznakowanie poziome. Koszt przebudowy to 647
tysięcy 816 złotych. Wsparcie
z budżetu Mazowsza wyniosło 250 tysięcy i zostało
przyznane w ramach zadania
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. W kosztach
przebudowy uczestniczył też
samorząd gminy Kazanów.
Droga Tczów-Wincentów
już oddana do użytku
W lipcu tego roku zakończyła się przebudowa drogi
Tczów-Wincentów. Wykonane prace modernizacyjne
są efektem dobrej współpracy samorządów powiatu zwoleńskiego i gminy
Tczów.
Zakres prac budowlanych
objął odcinek o długości 690
metrów. Wykonawca poszerzył jezdnię do pięciu metrów
i położył na niej nawierzchnię
z betonu asfaltowego. Po obydwu stronach drogi zostały
utworzone pobocza z kruszywa łamanego. Oczyszczono
też i wyprofilowano istniejące
rowy. Na koniec droga zyskała nowe oznakowanie pozio-

me i pionowe. Koszt inwestycji wyniósł 349 tysięcy 154 zł
i został podzielony pomiędzy
dwa samorządy: powiatu
zwoleńskiego i gminy Tczów.
Gmina wydatkowała na ten
cel 150 tysięcy złotych, a pozostałe koszty zostały pokryte z budżetu powiatu zwoleńskiego.
Będą kolejne przebudowy
dróg – jest ponad
12 milionów złotych
dofinansowania!
Już niebawem w powiecie
zwoleńskim będą prowadzone kolejne duże inwestycje drogowe. Tutejszy
samorząd pozyskał ogromne dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład.
Do powiatu popłynie 12
milionów 149 tysięcy 550
złotych dofinansowania zewnętrznego. Środki zostaną
przeznaczone na przebudowy dwóch dróg powiatowych:
ulicy Słowackiego w Zwoleniu oraz ponadpięciokilometrowego odcinka trasy
Zwoleń-Filipinów w Czarnolesie, Piątkowie i Bierdzieży.
Przebudowany zostanie także most wraz z obustronnymi dojazdami w ciągu drogi
powiatowej nr 3536 na trasie
Odechów-Sienno-Ostrowiec
Świętokrzyski w miejscowości Kowalków Kolonia.

Otwarcia przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 3536W w Wólce Gonciarskiej, gm. Kazanów dokonali m.in. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Stefan Bernaciak, starosta zwoleński, Waldemar Urbański, wicestarosta oraz Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

DUŻE INWESTYCJE W OCHRONĘ
ZDROWIA, SPORT I OŚWIATĘ
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Szpital i poradnie specjalistyczne doposażone w nowoczesne urządzenia
W obszarze rozwoju
miejscowej służby zdrowia w 2021 roku samorząd
powiatu
zwoleńskiego
postawił krok milowy. Po
kompleksowym remoncie
wnętrz szpitala doposażył w nowoczesny sprzęt
medyczny zarówno jego
oddziały, jak i poradnie
specjalistyczne wchodzące
w skład SPZZOZ w Zwoleniu. Na ten cel pozyskał
ogromne środki zewnętrzne
z funduszy unijnych w łącznej kwocie 3 milionów 1
tysiąc 699 złotych. Dzięki
tym pieniądzom do szpitala i przychodni trafiły urządzenia ułatwiające szybką
i trafną diagnostykę.
W minionym roku samorząd powiatu zwoleńskiego
zakończył remont szpitala
o wartości ponad 5 milionów złotych. W tym roku
postawił na doposażenie
oddziałów placówki, a także
poradni specjalistycznych
w nowoczesny sprzęt medyczny. Na ten cel pozyskał
ogromne środki zewnętrzne
z funduszy unijnych w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom zakupiono między
innymi bardzo nowoczesny
aparat RTG, aparaty ultrasonograficzne, aparaty EKG
i KTG najnowszej generacji,
autoklawy, urządzenia do
dezynfekcji, koncentratory

Nowoczesny aparat RTG, który znajduje się w zwoleńskim szpitalu prezentują m.in.: Adam
Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Stefan Bernaciak, starosta zwoleński, Leszek
Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, Piotr Fijołek, przewodniczący Rady Powiatu
w Zwoleniu i Stanisław Bartosiewicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu.
tlenu, cieplarki laboratoryjne, mikroskopy, wirówki
laboratoryjne, pompy infuzyjne, aparat do elektrokoagulacji, kolposkopy, tory
wizyjne z trzema gastroskopami i wiele innych. Pracownia fizjoterapii otrzymała
elektryczny stół do masażu, zestaw do elektroterapii
i zestaw do laseroterapii.
Doposażone zostały też sale
chorych. Na oddziały trafiły: wózki medyczne, wózki
do przewożenia pacjentów
w pozycji leżącej, łóżka
szpitalne ze zmienną wysokością, łóżka reanimacyjne,
materace piankowe i zmiennociśnieniowe, szafki przyłóżkowe, a także urządzenia
gastronomiczne.

osób
niepełnosprawnych,
szatnie dla pacjentów, gabinet lekarza oraz dziewięć
kabin zabiegowych wraz
z nowym wyposażeniem,
w tym do zabiegów wodnych. Po przeciwnej stronie
umiejscowiona jest duża
sala do kinezoterapii z odpowiednimi urządzeniami.
Stanie tu też nowa recepcja. Koszt prac wyceniono na kwotę 670.448,83 zł
i w większości zostanie on
pokryty z budżetu powiatu.
10% wartości zadania będzie opłacone ze środków
własnych SPZZOZ w Zwoleniu. Nowy oddział zostanie
uruchomiony już z początkiem nowego roku.
Warto dodać, że w trakcie realizacji jest także za-
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danie budowy parkingu
przy zwoleńskiej przychodni. Finalizowane są również
działania dotyczące uruchomienia pozyskanego bardzo
nowoczesnego tomografu
komputerowego do szybkiej
i trafnej diagnostyki obrazowej, który już dotarł na stałe miejsce docelowe obok
przychodni zdrowia w Zwoleniu.
Duże środki dla oświaty
Samorząd powiatu zwoleńskiego
nieprzerwanie
stawia również na rozwój
infrastruktury w obszarze
oświaty. W bieżącym roku
pozyskał na ten cel łącznie
blisko milion złotych wsparcia zewnętrznego.

Będzie nowy, komfortowy
oddział rehabilitacji
Usługi rehabilitacyjno-zdrowotno-edukacyjne,
które były do tej pory
świadczone w zwoleńskim
szpitalu, zostaną przeniesione do nowej lokalizacji
– dawnego internatu znajdującego się obok Zespołu
Szkół
Rolniczo-Technicznych przy ulicy Sienkiewicza w Zwoleniu. Będzie tu
przestronnie, komfortowo
i bardziej nowocześnie.
Prace przygotowujące
pomieszczenia do nowych
funkcji dobiegają już końca.
Powstały tu trzy łazienki,
w tym damska, męska i dla

Stefan Bernaciak, starosta zwoleński, Zbigniew Młynek, dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu oraz
Waldemar Urbański, wicestarosta w modernizowanej Pracowni Fizjoterapii w Zwoleniu.

Stefan Bernaciak, starosta zwoleński oraz Waldemar Urbański, wicestarosta przed
wyremontowaną salą ZSR-T w Zwoleniu.

Tomograf komputerowy prezentują: Stefan Bernaciak, starosta zwoleński, Waldemar Urbański,
wicestarosta oraz Zbigniew Młynek, dyrektor SPZZOZ w Zwoleniu.
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W ramach tych środków
w 2021 roku zrealizowano
między innymi duże zadanie
termomodernizacji budynku
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Obiekt
został przebudowany, ocieplony, zyskał też nową stolarkę
okienną i drzwiową oraz instalację fotowoltaiczną. Łączna kwota pozyskanego dla
tego zadania dofinansowania
to 880 tysięcy 886 złotych,
w tym 680 tysięcy 886 złotych z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych oraz 200
tysięcy złotych z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
Kolejnym zadaniem w obszarze oświaty, na które pozyskano środki zewnętrzne, to
budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana
Kochanowskiego w Zwoleniu. Zewnętrzne wsparcie
dla tej inwestycji wyniosło 97
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tysięcy 426 złotych i zostało
przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Przy szkole wybudowano czterotorową bieżnię
do biegów sprinterskich oraz
pięciostanowiskową siłownię
plenerową.
Samorząd powiatu w bieżącym roku pozyskał też środki na doposażenie zwoleńskich
szkół
ponadpodstawowych
w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym interaktywne
monitory oraz laptopy. Łączna
wartość zadania to 52,5 tysiąca złotych. Kwota otrzymanej
dotacji celowej z programu
„Aktywna tablica” to 42 tysiące złotych. W 2021 roku doposażona została też biblioteka
w Liceum Ogólnokształcącym
w Zwoleniu. Trafiły tu nowości
wydawnicze, lektury szkolne
oraz elementy wyposażenia
oraz sprzęt, w tym czytniki do
e-booków. Samorząd powiatu
zwoleńskiego pozyskał na ten
cel 12 tysięcy złotych dofinansowania zewnętrznego.

Lekcja wychowania fizycznego na nowym kompleksie sportowym przy Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu.

