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Miasto się Zmienia

Szanowni Państwo,
Ostatnie wybory samorządowe w naszym mieście były pierwszymi wyborami jednomandatowymi. Spośród wielu
kandydatów na stanowisko burmistrza wybrano jednego, a spośród ogromnej rzeszy kandydatów na radnych,
mieszkańcy wybrali po jednej osobie w każdym okręgu. Oznacza to, że Mieszkańcy dali prawo realizacji swoich
pomysłów konkretnemu Burmistrzowi i konkretnym Radnym. Te plany i pomysły nie zawsze się ze sobą stykały, były
więc weryfikowane poprzez dyskusje i ustalenia pomiędzy Radą Miasta i Burmistrzem. To jest proces, który niestety
trwa pewien czas i nie zawsze prowadzi do kosensusu. Tym razem udało się wypracować generalne założenia
rozwojowe miasta na takim poziomie, na jaki nas stać. Ma to związek z faktem, że Radni, poprzez wybory
jednomandatowe, czują się mocniej związani z mieszkańcami swoich okręgów wyborczych, znają ich oczekiwania
i potrzeby określane podczas wielu spotkań. Na realizację tych zadań potrzeba dwóch rzeczy. Czasu na przygotowanie
projektów i dokumentów wymaganych przez prawo oraz pieniędzy, a tych nigdy dosyć. Niezbędne jest również
współdziałanie Rady i Burmistrza, by niepotrzebne nikomu wojenki i awantury nie zdominowały merytorycznej
dyskusji o problemach, jak to onegdaj bywało.
Zastaliśmy miasto w niedobrym stanie. Z potężnym zadłużeniem i wieloletnimi zaniedbaniami, które ujawniają
się w coraz to nowych miejscach. Odważnie zmodyfikowaliśmy niektóre prowadzone realizacje, widząc konieczność
tych zmian w perspektywie długoterminowego rozwoju. Podjęliśmy wiele decyzji finansowych o znaczeniu
strategicznym, co pozwoliło na realizację niektórych, nie planowanych wcześniej, przez poprzedników, zamierzeń.
Jasnym stało się, że nasze miasto musi odblokować pod inwestycje mieszkalne ogromny, póki co bezużyteczny, obszar
pomiędzy ul. Chemiczną i ul. Leśną. Że musi uruchomić projekt budowy nowego cmentarza, że musi podjąć inwestycję
w budowę oczyszczalni ścieków , poprawę infrastruktury wodnej, ściekowej i ciepłowniczej, bo tu zaniedbania są
karygodne i grożące niewyobrażalnymi konsekwencjami. Musi też, bo tego oczekują Mieszkańcy , naprawiać chodniki,
ulice i całą infrastrukturę. Rozpoczęliśmy ten proces i będziemy go konsekwentnie realizować. Nawet, jeśli grupy
bardzo aktywnych krzykaczy będą nam w tym przeszkadzać, wprowadzając stan zamieszania, niepewności
i podpierania się kłamstwem oraz świadomymi przeinaczeniami. Doprowadzimy proces naprawy Pionek
do szczęśliwego końca. I, jeśli nawet, nie wszystko uda się zrealizować , to nie zrezygnujemy z tego działania
i wykorzystamy każdą okazję i możliwość, by ten stan poprawić. Również wtedy, gdy niektóre grupy społeczne nie będą
usatysfakcjonowane decyzjami podjętymi przez Radę i Burmistrza, bo nigdy nie ma tak by wszyscy byli zadowoleni. W
dłuższej perspektywie te decyzje, o czym jestem przekonany, okażą się słuszne. O świadomości podejmowanych
działań i ich pozytywnych konsekwencjach niech świadczy chociażby wykonanie budżetu miasta za rok ubiegły. Jeśli
ktoś tego nie widzi, to albo nie chce widzieć albo nie ma dobrych intencji.
Trudno jest nie zauważyć, że na terenie miasta trwają już prace naprawcze, modernizujące i inwestycyjne. Będą
trwać nadal , z coraz większym rozmachem i zaangażowaniem sił i środków finansowych. Ten informator zaprezentuje
Państwu obraz tych zmian. Zapewne nie wszystkich, bo wiele jest w fazie przygotowawczej lub na początku realizacji.
Nie wszystkie oczekiwania mogą też być zrealizowane od razu. Cieszy jednak aktywność samych Mieszkańców,
wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych osób w sygnalizowaniu potrzeb i współrealizacja w ich zaspokajaniu.
Poprawmy to, co jest wokół nas poprzez wspólną dbałość o czystość, eliminację zachowań demoralizujących
i dewastujących infrastrukturę. Rada Miasta z uwagą słucha Mieszkańców i dokonuje wyboru działań w celu
zaspokojenia potrzeb jak największej liczby Pionkowian. To najwłaściwsza, naszym zdaniem, droga.

Serdecznie pozdrawiam. Zawsze do Państwa dyspozycji.
Zbigniew Belowski

Przewodniczący
Rady Miasta Pionki

MIASTO SIĘ ZMIENIA

Plac zabaw - zbudowaliśmy plac
zabaw nad Stawem Górnym
wartość inwestycji: 18.400,00 zł

Plac zabaw - zbudowaliśmy plac
zabaw przy ul. Kruczej 9
wartość inwestycji: 27.100,00 zł

Kule wodne z basenem - kupiliśmy
zestaw atrakcji nad Staw Górny,
przeznaczony dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
wartość inwestycji: 8.300,00 zł

Bubble Football - kupiliśmy
zestaw do gry w piłkę w kulach dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
W sezonie wakacyjnym będzie
użytkowany nad Stawem Górnym,
zimą w obiektach sportowych
wartość inwestycji: 16.000,00 zł

Pomosty - w miejsce starych,
zagrażających bezpieczeństwu
pomostów kupiliśmy nowe
wartość inwestycji: 50.000,00 zł

Skate Park - wyremontowaliśmy
i pomalowaliśmy elementy
na Ogródku Jordanowskim
wartość inwestycji: 14.993,70 zł

Plac zabaw - rozpoczęliśmy budowę
placu zabaw przy ul. Brzozowej
wartość inwestycji: 45.000,00 zł

Street Workout nad Stawem Górnym
kupiliśmy urządzenia do ćwiczeń
na świeżym powietrzu
wartość inwestycji: 14.600,00 zł

WAKEPARK - kupiliśmy dwie
przeszkody wodne do wakeboardu
wartość inwestycji: 50.430,00 zł

MIASTO SIĘ ZMIENIA

Plac Konstytucji 3 Maja dokończyliśmy remont, który
rozpoczęliśmy w ubiegłym roku
wartość inwestycji: 53.848,00 zł

Ogródek Jordanowski wyremontowaliśmy piaskownicę,
a także inne elementy na Ogródku
Jordanowskim
wartość inwestycji: 13.419,30 zł

Nowe Oświetlenie LED przy ulicach:
Al. Jana Pawła II, Słowackiego,
Sienkiewicza - zamontowaliśmy 77 szt.
opraw oświetleniowych led
wartość inwestycji: 78.400,00 zł
przy ul. Słowackiego zamontowaliśmy
także 15 nowych słupów
wartość inwestycji: 16.000,00 zł

Archiwum - zaadaptowaliśmy
pomieszczenia w PG nr 2
wartość inwestycji: 43.900,09 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy
i budynek magazynowy nad Stawem
Górnym - wykonaliśmy remont dachu
i drobne naprawy wewnątrz
wartość inwestycji: 30.504,49 zł

Zabytkowy budynek przy
ul. Radomskiej 7 -dzięki staraniom
radnego Kazimierza Myśliwca
przyznano środki na remont. Obecnie
przygotowywana jest dokumentacja,
prace zaplanowane są na 2017 rok
wartość inwestycji: ok. 6 mln zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej wykonaliśmy Remont tarasu
przy budynku WTZ
wartość inwestycji: 14.993,70 zł

Przygotowaliśmy projekty ulic Zbudowaliśmy i /lub
Fabrycznej; wartość projektu: 54.120,00 zł wyremontowaliśmy chodniki ulic Sportowej; wartość projektu: 63.960,00 zł Polnej
Słowackiego; wartość projektu: 36.900,00 zł wartość inwestycji: 55.000,00 zł
Reja; wartość projektu: 24.304,80 zł
Al. Lipowe
Kozienickiej; wartość projektu: 42.189,00 zł wartość inwestycji: 18.000,00 zł
Willowej; wartość projektu: 17.097,00 zł
Mickiewicza
drogi wojewódzkiej obejmującej
wartość inwestycji: 18.000,00 zł
ul. Kozienicką i Mickiewicza
Leśnej
wartość projektu: 99.630,00 zł
wartość inwestycji: 52.000,00 zł
oraz wykonaliśmy inne remonty
cząstkowe ulic
wartość inwestycji: 90.995,00 zł

niezbędne inwestycje w pwkc
KILKANAŚCIE LAT CZEKALIŚMY NA INWESTYCJE,
W TYM REMONT ULICY ZWYCIĘSTWA
PWKC staje na przeciw wyzwaniom i zaczyna realizować
zadania odkładane przez lata. Po raz pierwszy mieszkańcy
Pionek będą mogli zobaczyć inwestycje w sieci
ciepłowniczej prowadzone w okresie letnim, do tej pory
usuwano jedynie usterki w sezonie grzewczym.
Rozpoczęliśmy inwestycję w dziale wodociągowokanalizacyjnym, którą jest budowa sieci kanalizacyjno ciśnieniowej w ulicy Zwycięstwa opiewająca na kwotę
541.200,00zł na którą mieszańcy czekali kilkanaście lat.
Prace ruszyły w lipcu, w sierpniu rozpoczniemy układanie
nawierzchni asfaltowej na ulicy, która dziś jest praktycznie
nieprzejezdna.

30 czerwca 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej prezes PWKC Krzysztof
Kowal podpisał umowę na dofinansowanie realizacji
zadania pod nazwą „Przebudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”. Całkowity koszt
inwestycji wynosi 35.905.369,77 zł w tym Dotacja
z Funduszu Spójności to 18.71.493, 58 zł.
Zakres robót projektu obejmuje:
- modernizację przepompowni głównej,
- wykonanie nowego punktu zlewczego nieczystości
płynnych dowożonych taborem asenizacyjnym,
- wykonanie nowego układu mechanicznego
oczyszczania ścieków,
- zastosowanie zblokowanego układu do usuwania
piasku i skratek z płuczką piasku i skratek,
- budowę osadnika wstępnego w miejscu jednego z
dwóch istniejących osadników wstępnych,
- budowę nowego reaktora biologicznego wyposażonego
w komorę: predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji,
nitryfikacji i odtlenienia,
- budowę instalacji do chemicznego strącania fosforu
(wspomaganie procesu defosfatacji),
- wykonanie nowej przepompowni recyrkulacji osadów,
- budowę dwóch nowych osadników wtórnych,
- przebudowę komór osadu czynnego nr 2 – zmiana
funkcji techn. na komorę tlenowej stabilizacji osadu
zmieszanego (KTSO),
- wykonanie nowego węzła mechanicznego odwadniania
osadu wyposażonego w układ do higienizacji osadu,
- wykonanie zadaszonego składowiska osadu
odwodnionego.

Ponadto podpisana została
umowa na projekt sieci
wodociągowo - kanalizacyjnej
wraz z odwodnieniem
w rejonie ulic Kościuszki
i Piłsudskiego z terminem
zakończenia w bieżącym roku
kalendarzowym.
Jeszcze w tym roku zostanie rozpoczęty proces realizacji
sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w rejonach ulic
„trudno dostępnych” między innymi w ul. Akacjowej,
ul. Klonowej, ul. Jesionowej oraz ul. Wspólnej.
Pod koniec sezonu grzewczego nastąpiła awaria
taśmociągu tzw. nawęglania, wynikająca z braku należytej
konserwacji i utrzymania, przez co musieliśmy podjąć
decyzję o wymianie. Nowy taśmociąg został przeniesiony
tak, aby skrócić drogę transportu węgla, co w konsekwencji
obniży koszty utrzymania. Inwestycja opiewa na kwotę
554.730,00 zł, jest finansowana ze środków PWKC
i zostanie wykonana do końca sierpnia.
Przepompownia wody kotłowej w ciepłowni rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją, która
w znacznym stopniu ograniczy zużycie energii. Warto
podkreślić, że od czasu budowy pompy, silniki i inne
urządzenia nie były modernizowane.
Obok tych projektów realizowana jest bieżąca
modernizacja oraz remonty Stacji Uzdatniania Wody sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych. Trwa również budowa
kanalizacji deszczowej przy ulicy Spokojnej.
NOWE STAWKI ZA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze
w Pionkach sp. z o.o. działając na podstawie art. 24
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków tekst jednolity (Dz.U.z 2015r. poz
139 ze zm.) wprowadziło od 1.07.2016 roku nowe stawki
za wodę i odprowadzanie ścieków. Wprowadzone stawki
wynikają z kalkulacji kosztów uwzględniających niezbędne
wydatki na utrzymanie i modernizację sieci i urządzeń
w okresie 12 miesięcy oraz niezbędne nakłady
inwestycyjne w tym na sukcesywną wymianę urządzeń
pomiarowych. Jak już Państwo dowiedzieli się z mediów
oraz od swych zarządców łączna opłata brutto za 1 m³.
wody i ścieków wynosi 7,12 zł dla gospodarstwa
domowego natomiast organizacje i podmioty prowadzące
działalność gospodarczą (w tym podmioty prowadzące
działalność produkcyjną) łącznie za 1 m³. wody i ścieków
brutto płacą 9,65 zł; ponadto wprowadzona została opłata
za gotowość 2,29zł/miesięcznie oraz odczyt i rozliczenie w
kwocie 2,16 zł/odb/okres. Dla porównania średnia opłata
w pobliskich miastach z kwietnia 2016r wynosi za 1 m³
wody i ścieków 11,78 zł/m ³a opłata abonamentowa
wynosi od 4,10 zł do 7,29 zł. Podwyżka jest wynikiem
również dostosowania stawek do sytuacji rynkowej. W
gminie Pionki ścieki są o 1.5 razy wyższe niż w mieście
Pionki.

modernizacja oczyszczalni Ścieków
WŚRÓD WIELU ZADAŃ, JAKIE STOJĄ PRZED PWKC,
N A J P O WA Ż N I E J S Z Y M J E S T M O D E R N I Z A C JA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
Pomimo kolejno wyznaczanych nieprzekraczalnych
terminów dostosowawczych na lata 2005, 2010, 2015 ani
miasto ani spółka (czy też ówczesny oddział PWKC) nie
podjęły żadnych kroków modernizacyjnych, co obecnie
naraża spółkę na dotkliwe kary sięgające 150 tysięcy
złotych miesięcznie. Kary te zostały zawieszone do roku
2019. Można mieć nadzieję, że o ile spółka do tej daty
zmodernizuje oczyszczalnię, osiągając wyznaczone
parametry odprowadzanych ścieków, kary te być może
zostaną umorzone. W przeciwnym wypadku po roku 2019
spółka będzie płaciła comiesięczne bieżące kary.
Sytuacja jest na prawdę bardzo poważna. Rozpoczął się
wyścig z czasem. W 2012 roku Rada Miasta poprzedniej
kadencji, mając świadomość powagi sytuacji, podjęła
uchwałę mówiącą, że w każdym roku przeznaczy 800 tyś.
zł na modernizację ciepłowni. Nigdy jednak żadne środki
finansowe nie trafiły na ten cel.
Burmistrz zobowiązał zarząd spółki do opracowania
planów modernizacyjnych i złożenia do końca grudnia
ubiegłego roku wniosku do Narodowego Funduszu
O c h r o n y Ś r o d o w i s k a i G o s p o d a r k i Wo d n e j
o dofinansowanie z funduszy europejskich modernizacji,
szacowanej na kwotę blisko 36 mln złotych brutto
(dokładnie: 35.905.369,74 złotych).
Wniosek PWKC przeszedł pozytywnie procedury
kwalifikacyjne i uzyskał bezzwrotne dofinansowanie w
wysokości 18.718.493,58 zł. W dniu 30.06.2016 została
podpisana stosowna umowa z NFOŚiGW. Na jej podstawie
spółka PWKC wystąpiła z kolejnym wnioskiem do Funduszu
o niskooprocentowaną pożyczkę na pozostałą kwotę netto,
czyli 10.643.849,29 zł. Trwa kompletowanie zespołu
kierującego realizacją projektu unijnego oraz
przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Burmistrz
nalega, aby pierwsze prace inwestycyjne rozpoczęły się
jeszcze w bieżącym roku.
Na prośbę burmistrza członkowie Rady Miasta odbyli
wizytę w PWKC, zapoznając się z fatalnym stanem
technicznym infrastruktury ciepłowniczej i wodnokanalizacyjnej. W spółce trwa epidemia wśród kadry
kierowniczej – wszyscy zapadają nagle na dziwne
załamania zdrowotne, diagnozowane przez tego samego
lekarza, wystawiającego wielotygodniowe zwolnienia
lekarskie, praktycznie uniemożliwiające powrót
na zajmowane dotychczas stanowiska. Oczyszczalnia z dnia
na dzień została pozbawiona w ten sposób kierownictwa
i to w przeddzień potężnego projektu inwestycyjnego.
Podczas wizytacji radni ze zdumieniem stwierdzali
skandaliczny stan instalacji, bez śladów jakiejkolwiek
konserwacji przez ostatnie lata.
RADNI ODWIEDZILI OCZYSZCZALNIĘ
W TARNOWSKICH GÓRACH
Burmistrz zorganizował dla radnych wizytę studyjną

Oczyszczalnia przez lata nie była modernizowana

Niezbędna jest jak najszybsza modernizacja

w Tarnowskich Górach. Podczas całodziennej wyprawy
radni mieli okazję zapoznać się z tamtejszymi instalacjami
wodno-kanalizacyjnymi i ciepłowniczymi, różnorodną
formą właścicielską, organizacyjną i prawną ich
funkcjonowania, systemami zarządzania i nadzoru, a także
spotkać się z burmistrzem i innymi przedstawicielami
samorządu tego ponad 60-tysięcznego miasta.
W ocenie radnych wizyta dała im solidne podstawy do
przemyśleń i pilnych decyzji, które stoją przed nimi.
Trzy dni po wizycie studyjnej burmistrz zwołał
posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu PWKC poświęcone
problemom spółki i stojącymi przed nią pilnymi zadaniami.
Wypracowane przez wakacje rozwiązania zostaną
przedstawione w formie projektów rozwiązań i uchwał na
najbliższe posiedzenie Rady Miasta.

Radni dowiedzieli się, jakie rozwiązania wprowadzić w spółce
wodno - kanalizacyjnej w Pionkach

STAW GÓRNY
Krok po kroku staramy się uatrakcyjnić ośrodek
rekreacyjny nad Stawem Górnym.
W ubiegłym roku poszerzyliśmy plażę piaskową, kupiliśmy
leżaki, parasole, sprzęt pływający (rowerki wodne i kajaki),
usunęliśmy zdewastowane, drewniane pomosty i po raz
pierwszy od lat otworzyliśmy miejsce do kąpieli.
Doprowadziliśmy wodę do natrysków, a już po sezonie
we wrześniu uruchomiliśmy wyciąg nart wodnych
i wakeboardingu.
W bieżącym roku przeprowadzone zostały kolejne
inwestycje. Wyburzyliśmy urągające temu miejscu stare
toalety, usunęliśmy drewniany budynek wraz z szopami
i splantowaliśmy teren. Zbudowaliśmy nowe oświetlenie,
wyremontowaliśmy dach dawnej przepompowni,
wymalowaliśmy budynek restauracyjny
i część betonowych wałów. Pojawił się plac zabaw dla dzieci,
basen z kulami wodnymi, siłownia zewnętrzna
do streetworkoutu, kule do gry w tzw. buble football – piłkę
nożną w bańkach. Kupiliśmy również stoliki z ławami.
Za chwilę wymienione zostanie ogrodzenie, dostawione
dwie przeszkody do wakeboardingu, zbudowane zostaną
dwa boiska do siatkówki plażowej i plażowej piłki nożnej.
Po zakończeniu sezonu rozebrany będzie wał po stronie
cmentarza, a ziemia z wału posłuży do budowy cmentarza
komunalnego przy ulicy Kozienickiej, ponieważ wysoki
poziom wód gruntowych wymaga wyniesienia części
terenu nowego cmentarza na ponad 2 metry.
Zapraszamy do rodzinnego wypoczynku nad stawem.
By ułatwić korzystanie z rekreacji nad Stawem Górnym
uruchamiamy możliwość rezerwacji i opłat za narty wodne
poprzez portal internetowy www.pionki.wakems.com

Pojawiły się miejsca do relaksu

Wyciąg do wake’a przyciąga miłośników sportów wodnych z całej okolicy

Mieszkańcy Pionek w upalne dni chętnie korzystają z plaży miejskiej

Apelujemy do osób wypoczywających nad Stawem
G ó r n y m o w s p ó l n ą t r o s kę o n a s z o ś r o d e k ,
o niedopuszczanie do niemądrych zachowań i niszczenia
urządzeń. Tłuczenie butelek po piwie na terenie ośrodka,
wrzucanie butelek i szkła do wody jest niebezpieczne dla
innych użytkowników, w tym szczególnie dzieci! Prosimy nie
wprowadzać na teren ośrodka zwierząt, które
zanieczyszczają plażę, bo tam między innymi w piasku bawią
się dzieci. Prosimy w ogóle nie karmić łabędzi, a szczególnie
nie wabić tych pięknych ptaków na teren ośrodka, bo
zanieczyszczają piasek i tereny wypoczynkowe. Karmienie
dzikich zwierząt nie służy ich zdrowiu! Prosimy również
wędkarzy o uprawianie wędkarstwa poza terenem ośrodka
– pozostawianie na pomostach rozmoczonego chleba,
pływających wokół folii po chlebie itp. śmieci nie wystawia
wędkarzom dobrego świadectwa.
Jeśli pomimo naszej wspólnej troski, wzajemnego
upominania, nadal będą się pojawiać ekscesy naruszające
zasady zdrowego rozsądku i porządku, zmuszeni będziemy
wprowadzić mandaty karne, a przecież wszyscy
chcielibyśmy ich uniknąć.

90-lecie ks proch pionki
90 LAT KLUBU SPORTOWEGO PROCH PIONKI
18 czerwca Klub Sportowy PROCH świętował
dziewięćdziesięciolecie swojego istnienia. Obchody
jubileuszu rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Świętej
Barbary, gdzie poświęcono pierwszy sztandar klubu,
ufundowany przez lokalnych przedsiębiorców,
sympatyków i kibiców. Następnie w towarzystwie musztry
paradnej przemaszerowano na Stadion Miejski, gdzie
odbyła się oficjalna część obchodów. Sportowcy i działacze
zostali uhonorowani odznakami Polskiego Związku Piłki
Nożnej, Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
oraz Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. List
Gratulacyjny przysłał także prezes Polskiego Związku Piłki
Nożnej Zbigniew Boniek, z kolei Zarząd Województwa
Mazowieckiego odznaczył KS PROCH medalem Pro
Masovia. Uroczysty charakter wydarzenia nadała oprawa
artystyczna Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu
"Grandioso", natomiast uczniowie pionkowskich szkół
bardzo efektownie ułożyli się w napis PROCH.
Widowiskowo wyglądała parada motocykli, które
zaprezentowały dyscypliny sportowe, niegdyś uprawiane
w KS PROCH. Piękną oprawę i godne obchody klubu
zawdzięczamy Honorowemu Komitetowi Obchodów 90lecia KS PROCH Pionki, na którego czele stanęła Pani
Wiceburmistrz Jolanta Sarnecka Buczek.
AWANS DO IV LIGI
Największy prezent zrobili sami piłkarze, którzy po 18
latach wrócili do IV ligi. Podopieczni trenera Mariusza
Sztobryna udowodnili, że wszystko jest możliwe jeśli się
ciężko pracuje i mocno wierzy w sukces. „Biało-zieloni”
przegrali tylko w pierwszej kolejce w Nowym Mieście,
kolejne 29 meczów zagrali bez porażki.
HISTORIA KLUBU
KS PROCH Pionki został powołany do życia w 1926 roku.
Założycielem i pierwszym długoletnim prezesem był
Wincenty Dróżdż. Proch rósł w siłę wraz z Państwową
Wytwórnią Prochu, przy której działał. Największy rozkwit
klubu przypadł na lata 1926-1939 i wiązał się z napływem
inteligencji technicznej, która kształtowała życie
społeczno-kulturalne miasta m.in. poprzez rywalizację
sportową. Oprócz dominującej sekcji piłki nożnej
w Pionkach uprawiano lekkoatletykę, kolarstwo i boks,
grano w hokeja na lodzie i tenisa ziemnego. Po wojnie
w klubie działały silne sekcje siatkówki, pływacka, piłki
wodnej, koszykówki czy hokeja na trawie. Przez 90 lat
swojej historii Klub Sportowy Proch wychował setki
wybitnych sportowców, reprezentantów Polski
i uczestników Igrzysk Olimpijskich. Na mecze do Pionek
przyjeżdżały piłkarskie drużyny Ruchu Chorzów, Polonii
Warszawa, Legii Warszawa, Korony Kielce czy
Warszawianki. Od 1926 roku KS Proch jest niezmiennie
ważną częścią życia społecznego, kulturalnego
i sportowego Miasta Pionki, Ziemi Radomskiej oraz
Mazowsza.

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta „GRANDIOSO”

Parada motocyklowa dyscyplin niegdyś uprawianych w KS PROCH

ontr

Przekazanie Sztandaru Klubu

Obecna drużyna piłkarska KS PROCH - 15 maja 2016 r. Pierwszy z lewej
prezes klubu, Mirosław Lepa. fot. Jakub Wojtaszewski

Piłkarska drużyna KS PROCH - 1929 r. Pierwszy z lewej założyciel klubu i
długoletni prezes, Wincenty Dróżdż. fot. archiwum klubu

DNI KULTURY UKRAIŃSKIEJ
W czerwcu po raz pierwszy w Pionkach odbyły się Dni
Kultury Ukraińskiej pod honorowym patronatem
Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy
w Polsce. Było to nowe wydarzenie w naszym mieście,
które pokazało współczesną kulturę ukraińską
z najciekawszej strony. Zespoły z Wisznewe dały występy
na bardzo wysokim poziomie i z pewnością na długo
zostaną w pamięci pionkowian.
Blisko stu artystów przez dwa dni dawało ucztę
duchową oglądającym. "To nieprawdopodobne, żeby na
szczudłach zatańczyć tango i jeszcze zrobić szpagat... nigdy
nie widziałam czegoś równie pięknego" – tak występ
szczudlarzy skomentowała jedna z mieszkanek ulicy Leśnej.
Wykonawcy tacy jak werblistki, bandurzystki, bębniarze,
aktorzy, piosenkarze i inni wzbudzali nie mniejszy podziw,
porywając publiczność do wspólnego śpiewu i zabawy.
Artyści z Ukrainy pokazali, że dzięki pasji, zaangażowaniu
i regularnym treningom można dojść do perfekcji, którą
w tym wypadku dopełniły bogato zdobione stroje nadające
indywidualny charakter każdemu z artystów.
Pod sceną ustawione zostały kramy z polskim
i ukraińskim rękodziełem, można było bezpłatnie
skosztować regionalnych specjałów oraz tradycyjnej
kuchni ukraińskiej. Wydarzenie przyciągnęło setki
mieszkańców i z pewnością wpisze się w kalendarz
cyklicznych wydarzeń Pionek.
Miasto nie płaciło za występy artystów, były one
konsekwencją partnerskiej umowy z Miastem Wisznewe.
Pragniemy serdecznie podziękować Ośrodkowi
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej za bezpłatny nocleg dla grupy artystów, a także
dyrekcji i pracownikom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
za przygotowanie posiłków dla występujących.

Mieszkańcy Pionek z zainteresowaniem oglądali występy gości

Nowością na pionkowskiej scenie był występ bandurzystek

W ukraińskich rytmach

Widowiskowe tango szczudlarzy zachwyciło niemal wszystkich

nowa odsłona
Miejskiego Ośrodka Kultury
NOWY DYREKTOR I DUŻO ZMIAN

Anna Kostrzewa w marcu tego roku objęła funkcję
dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, od tego czasu
przeprowadzone zostały liczne zmiany w wyglądzie
budynku i organizacji sekcji.
Z myślą o dzieciach spędzających wakacje w mieście
MOK przygotował ofertę jednodniowych wyjazdów w
ciekawe miejsca - 12 lipca pojedziemy do Kieleckiej
M a n u f a k t u r y S ł o d y c z y, M u z e u m Z a b a w e k
i Energetycznego Centrum Nauk.
19 lipca zapraszamy na warsztaty z robotyki
godz. 10:00 i godz. 12:00 koszt 20 zł.
ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 048-6-125-125
Wyremontowana została kawiarenka, taras został
ogrodzony ekologicznymi paletami, wkrótce zawitają tam
parasole, a także zaaranżowane zostaną miejsca do
czytania prasy i książek. Zadbano o czystość wokół
budynku, posadzono kwiaty i krzewy.

Od kwietnia pojawiły się nowe sekcje:
- tańca klasycznego dla dorosłych,
- tańca klasycznego dla dzieci,
- rytmiki dla maluszków,
- rytmiki dla dzieci przedszkolnych,
- "mały muzyk",
- nauki gry na keyboardzie,
- szachową,
- języka angielskiego,
- fitnessu / zumby,
w najbliższym czasie powołane zostaną sekcje ceramiki,
witrażu i teatralna

Rozpoczęto remont hollu dolnego, pomalowano łazienkę,
wyremontowano salę do rytmiki i zajęć muzycznych.
Przeprowadzono naprawę gzymsu okalającego budynek
i naprawiono rynnę.

PIERWSZY PIONKOWSKI POKAZ MODY
24 maja Plac Konstytucji 3-go maja zamienił się
w profesjonalny wybieg mody. Miejski Ośrodek Kultury
przygotował Pierwszy Pionkowski Pokaz Mody, do którego
zaproszone zostały firmy odzieżowe takie jak ,,Melisa'',
,,Rasińska'', ,,SJOFNE'' oraz ,,Inter Irex''. Zaprezentowano
także kolekcję odzieży przygotowaną przez tegorocznych
dyplomantów kierunku projektowania odzieży.
Organizatorzy zadbali o stoiska z odzieżą , biżuterią
i dodatkami, gdzie przed i w czasie pokazu można było
zamówić wybrane modele. W roli modelek wystąpiły
mieszkanki Pionek. Impreza zgromadziła wielu widzów
i została bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców, dlatego
w przyszłym roku przewidujemy jej kontynuację.

Na pionkowskim wybiegu w roli modelki Pani Danuta Woźniak

WYDARZENIA

SOBÓTKI JANKI WIANKI

Jest taka noc czerwcowa, kiedy uwaga mieszkańców
miasta skupia się nad jedynym w naszym mieście wodnym
rozlewiskiem. W sobotę 25 czerwca nad Stawem Górnym
odbyły się kolejne, osiemnaste już „Sobótki, Janki, Wianki”
organizowane tradycyjnie przez Miejski Ośrodek Kultury
we współpracy z Powiatem Radomskim. „Sobótki”
zwyczajowo rozpoczęły się od rozpalenia ogniska.
Ceremoniału dokonał Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Belowski.
Noc Świętojańska, obchodzona z 23 na 24 czerwca,
zwana wcześniej Nocą Kupały, to święto nie tylko sięgające
głęboko w obyczaje słowiańskie, ale zawierające też
pierwiastki celtyckie, germańskie
i indoeuropejskie.Obchodzone w okresie letniego
przesilenia, było świętem jedności, połączenia ognia
i wody, słońca i księżyca, mężczyzny i kobiety, urodzaju
i płodności, miłości i radości, pełnym magii i wróżb.
Pionkowskie „Sobótki, Janki, Wianki” to szukanie kwiatu
paproci, wyplatanie tradycyjnych wianków oraz cieszące
się dużą popularnością skoki przez ognisko.

34 OGÓLNOPOLSKIE PUSZCZAŃSKIE HARCE

W dniach 20-22 maja br. w Pionkach odbyły się już po raz
34. Ogólnopolskie Puszczańskie Harce - to trzydniowy zlot
zastępów z różnych zakątków Polski, które w Puszczy
rywalizują o przechodnie trofeum Harców - Puszczański
Proporzec. Jest on jedynie pretekst do spotkania.
Najważniejsza podczas spotkań jest idea braterstwa,
możliwość poznania nowych przyjaciół, sprawdzenie
umiejętności w terenie i kontakt z przyrodą. Dużą
popularnością impreza cieszy się wśród harcerzy
przyjeżdżających z dużych aglomeracji miejskich,
dla których przebywanie na łonie natury w ostępach
tak dużego kompleksu leśnego jest rzadkością.
Na tegoroczne Harce, przyjechało ponad 400 osób,
w 70 zastępach z różnych zakątków Polski, z Kluczborka,
Warszawy, Wrocławia, Suchedniowa, Zakopanego,
Skarżyska-Kamiennej, Mińska Mazowieckiego, Lublina,
Siedlec, Poznania, Bytomia, Olsztyna, Radomia, Jedlni
Letnisko, Zwolenia, Kozienic i oczywiście z Pionek.

WYŚCIG SMOCZYCH ŁODZI

Kolejny już raz dyscyplina wodna, której tradycje sięgają aż
do Chin miała miejsce na wodach Stawu Górnego.
W sobotę 25 czerwca dragon boats, czyli smocze łodzie
opanowały pionkowski akwen wodny. Do wodnej
rywalizacji sportowej zgłoszono jedenaście załóg.

W tym roku również nie zabrakło chętnych do skoków przez ognisko

Do rywalizacji stanęło 11 załóg

Panienki tradycyjnie wiły wianki i puszczały je do wody

Dzięki dopingującej widowni emocje były jeszcze większe

WYDARZENIA
OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI WSCHODNIEJ
OYAMA KARATE W KUMITE
Najbardziej prestiżowym wydarzeniem sportowym
minionego kwartału były mistrzostwa Polski w karate.
N a sze m i a sto o d w i e d z i ł o 2 5 7 zawo d n i kó w
reprezentujących 20 klubów z całej Polski. To wyjątkowa
promocja Pionek.

Prezentacja zawodników
Pre

DZIEŃ DZIECKA
To wyjątkowy czas, na który dzieci czekają cały rok.
Dziecięce święto ma swoje prawa - wiąże się
z prezentami, zabawą i ciekawymi wydarzeniami.
W Pionkach niewątpliwie największą atrakcją był
powiatowy festyn „Z mundurem za pan brat”, którego
głównym koordynatorem i organizatorem, jak co roku był
mł. bryg. Grzegorz Wikaliński, Dowódca Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Pionkach. Tego dnia
wszystkie służby mundurowe takie jak Nadleśnictwo, Straż
Pożarna, Policja, Ratownicy WOPR, Żołnierze czy
Inspektorat Transportu Drogowego przygotowały szereg
atrakcji. Dzieci mogły posiedzieć w wozie strażackim,
samochodzie policyjnym, a także przejechać się
meleksem. Przygotowane zostały bardzo ciekawe
konkurencje sprawnościowe z cennymi nagrodami.
Wszystkie dzieci otrzymały gorące danie z grilla, soczek,
batonik, watę cukrową i popkorn. Dziecięce święto
obchodziliśmy również w czasie festynu na Ogródku
Jordanowskim, festynu w OSP i Dziecięcych Zawodów
Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta Pionki.

5 ZAWODNIKÓW CENTRUM TANG SOO DO PIONKI
OTRZYMAŁO POWOŁANIA DO KADRY POLSKI
KICKBOXINGU
To świetny sezon dla pionkowskich zawodników (juniorzy:
Aleksandra Grzywacz, Łukasz Borkowski, Kadeci starsi
Patryk Banaszek, Jakub Grzywacz, seniorzy: Artur
Kozłowski) będą w lipcu reprezentować Polskę
na Mistrzostwach świata Taekwondo International w Anglii
Radość ze strzelenia gola Panu Policjantowi - bezcenna

foto: Patryk Tarnowski

Dzień Dziecka na Ogródku Jordanowskim

MUZEUM CZARNEJ PŁYTY
Czarne płyty, metalowe matryce do tłoczenia,
adaptery, gramofony, w tym kultowy Bambino, można
zo b a c zyć w Re g i o n a l n e j I z b i e C za r n e j P ł y t y
w Pionkach. Miejsce już od połowy kwietnia dostępne jest
dla zwiedzjących!

Izba Czarnej Płyty została powołana do życia przez
pasjonatów lokalnej historii, którzy sięgnęli
do dziedzictwa Zakładów Produkcji Specjalnej "Pronit".
- Pomyślałem, że warto byłoby zgromadzić unikatowe już
dziś eksponaty w jednym miejscu, ocalić najciekawsze
płyty od zniszczenia - mówi Marek Majewski, inicjator.
Swojej fascynacji czarnymi krążkami nie ukrywa,
a o historii zakładu mógłby opowiadać godzinami.
W kolekcji znajduje się wiele unikatowych zbiorów takich
jak dokumentacja dotycząca technologii tłoczenia,
metalowe matryce do tłoczenia płyt, pocztówki
dźwiękowe czy aparatura do odtwarzania muzyki.
Na razie to jedno pomieszczenie, w którym
zgromadziliśmy eksponaty. Oprócz wystawy stałej
będziemy organizować ekspozycje tematyczne. Będzie
można na gramofonach odsłuchać płytę, obejrzeć film
pokazujący produkcję czarnych krążków. I co ważne,
zwiedzanie Izby jest darmowe - mówi Marcin Alot,
dyrektor CAL. Izba ma przede wszystkim pokazywać
proces produkcji. - Bo to jest historia Pionek i Pronitu.
Od maja 2015 roku prowadzimy też społeczną zbiórkę
eksponatów wśród mieszkańców. Zależało nam, żeby
ta izba była naszą wspólną. Odzew był. Dostaliśmy nawet
jedną srebrną okazjonalną płytę.
Zachęcamy do udziału w konkursie na projekt logotypu
Izby Czanrnej Płyty. W konkursie przewidziano nagrodę
finansową. Regulamin dostępny jest na stronie:
www.cal.pionki.pl w zakładce do pobrania.
Izbę Czarnej Płyty w Centrum Aktywności Lokalnej
można odwiedzać codziennie w godzinach pracy placówki,
od poniedziałku do piątku w godz. 8- 18, zaś w soboty i
niedziele podczas wydarzeń organizowanych w CAL-u.

Otwarcie Muzeum Czarnej Płyty, od lewej: inicjator Muzeum -M.Majewski,
M.Alot - dyrektor CAL, R.Zawodnik - Burmistrz Miasta Pionki, T. Szwed artysta, A. Piaseczny - artysta

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI
Z CZARNEGO KRĄŻKA
W dniach 15 i16 kwietnia w Centrum Aktywności
Lokalnej w Pionkach odbył się I Ogólnopolski Festiwal
Piosenki z Czarnego Krążka pod honorowym patronatem
Andrzeja Piasecznego.
W przesłuchaniach wzięło udział ponad 60 osób spośród
których Jury w składzie: Patrycja Kawęcka-Czerska,
Magdalena Boduła oraz Kacper Pietrzyk wyłoniło
laureatów w 4 kategoriach: dzieci powyżej 10 roku życia,
szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne i osoby
dorosłe. Jury , pierwsze nagrody otrzymali odpowiednio:
Amelia Chodoła, Agata Kania, Paulina Mróz oraz
Małgorzata Kutyła. Przyznano również Nagrodę
Publiczności Ryszard Nalewajko, jest nią nagranie
w „Megafon Studio”. Festiwalowe Grand Prix, ufundowane
przez Burmistrza Miasta Pionki Romualda Zawodnika
otrzymała Patrycja Zawisza, wychowanka MiejskoGminnego Domu Kultury w Skaryszewie.
Gościem specjalnym festiwalu był Tomasz Szwed, aktor
i piosenkarz zachwycił publiczność śpiewanymi utworami z
gatunku country.
Festiwal zebrał bardzo pozytywne recenzje i został już
zapowiedziany na kolejny rok. Liczymy, że na trwałe wpisze
się w kalendarz imprez organizowanych w Pionkach.

Andrzej Piaseczny z laureatką Patrycją Zawiszą

POMOC SPOŁECZNA

PROGRAM „RODZINA 500+”
W piątek 1 kwietnia 2016 r. oficjalnie wystartował
w Polsce program „Rodzina 500 plus”. W Pionkach
wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Leśna 5
w Dziale Świadczeń Rodzinnych (parter pok. nr 2, 3 i 4).
Pierwszego dnia złożone zostały 123 wnioski
o świadczenie wychowawcze, a do końca kwietnia było ich
już 893. Do dnia 23 czerwca w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pionkach przyjęto łącznie 1115 wniosków,
w tym:
- 189 wniosków przekazanych drogą elektroniczną
- 926 wniosków w formie papierowej.
Ośrodek wydał już 733 decyzje, w tym przyznające prawo
do świadczenia wychowawczego 727 dla 1090 dzieci.
Łączna kwota wypłaconych do tego dnia świadczeń
wychowawczych to 1.033.000,00zł.
Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie
pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie
świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają
posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych
z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem
dziecka.
Świadczenie wychowawcze mogą pobierać rodzice,
opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka.
Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł
na dziecko, przy czym wypłaty przysługują na: każde drugie
i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny oraz na
pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza
800zł netto. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym
kryterium dochodowe jest wyższe
i wynosi 1200,00zł netto.
Zasiłek w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje
osobom uprawnionym (rodzice, opiekunowie)
do momentu ukończenia przez dziecko 18-stego roku
życia.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Z dniem 16 czerwca 2014 r. w ramach rządowego
programu wprowadzona została ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne
uprawnienia i zniżki na terenie całego kraju rodzinom
wielodzietnym, bez względu na dochód.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie
rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci.
Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych
domów dziecka. Karta przyznawana jest dzieciom
do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole
lub studiują. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio.
Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta
wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina
spełniała ww warunki. Jeśli w chwili składania wniosku
rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci
spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej
Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej
członków.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które
oferowane są zarówno przez instytucje państwowe,
jak i firmy prywatne, które honorują Kartę Dużej Rodziny.
Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie:
rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą
korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy
kolejowe: 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc.
na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75
proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców
i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów
do parków narodowych.
Mieszkańcy Pionek aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny
powinni złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pionkach przy ul. Leśnej 5, pokój nr 18 (od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30).
Od czerwca 2014r do chwili obecnej zostały wydane Karty
dla 120 rodzin zamieszkujących w naszym mieście (łącznie
dla 597 osób).
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Od stycznia 2016r. weszła w życie ustawa o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
W Pionkach w ramach współpracy ze Starostwem Powiatu
Radomskiego dostępna jest również nieodpłatna pomoc
prawna.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został utworzony
w budynku, gdzie swoją siedzibę ma m.in. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, tj. przy ul. Leśnej 5, pokój nr 6 (parter).
Prawnicy organizacji pozarządowych dyżurują od
poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300.
Z porad mogą korzystać osoby, które:
· nie ukończyły 26 roku życia,
· osoby powyżej 65 roku życia,
· kombatanci,

POMOC SPOŁECZNA
weterani,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych
osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej.
Pomoc można uzyskać w zakresie prawa pracy, prawa
cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń
społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego
z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Wykluczone z poradnictwa jest
prawo celne, dewizowe, handlowe oraz sprawy dotyczące
działalności gospodarczej.
Zakres pomocy obejmuje udzielanie porad na temat
obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania
problemów, przygotowanie projektów pism z wyłączeniem
pism procesowych w toczących się postępowaniach,
a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów
sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
·
·
·
·

X-LECIE STOWARZYSZENIA
CENTRUM WOLONTARIATU
W PIONKACH
To już dziesięć lat wspaniałej i bezinteresownej pracy
w naszym mieście. Dziękujemy za postawę godną
naśladowania w kształtowaniu otaczającej rzeczywistości
i zmienianiu świata na lepsze. To poprzez działanie ludzi
dobrego serca wiele osób dostaje szansę na lepsze jutro.
W minionym roku Wspaniałe Anioły przodowały
w następujących akcjach i projektach:
·„TECZKA NA 6” – zbiórka materiałów piśmienniczych
i przyborów szkolnych dla najuboższych dzieci z naszego
miasta.
· „Regaty Kajakowe Osób Niepełnosprawnych” –
współpraca z ŚDS w Pionkach i pomoc
wolontariuszy osobom niepełnosprawnym
·„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM” - zbiórka
słodyczy
·Świąteczna i wielkanocna zbiórka żywności – dla
najuboższych rodzin naszego miasta
·„POMÓŻ ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” – zbiórka
karmy dla zwierząt pionkowskiego przytuliska.
·„Oddaj z kości dar miłości”- zaproszenie mieszkańców
naszego miasta do oddawania krwi
·Koncerty charytatywne w tym ostatni „Alicja po drugiej
stronie lustra”
·„SZLACHETNA PACZKA”
·BANK ŻYWNOŚCI – tysiące ton żywności
rozładowywanych i wydanych przez wolontariuszy
dla najuboższych naszego miasta

·Wigilia miejska – jak co roku pomoc w organizacji posiłku

wigilijnego i jego obsługa
·„Ferie w mieście – wyjazd do Bałtowa” –projekt
dotacyjny dla uczniów Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Pionkach
·Bieg „Wilczym Tropem”- pomoc w organizacji biegu
·Gala Finałowa I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki z
Czarnego Krążka w CAL - pomoc w czasie gali
·Multimedialne Centrum Profilaktyki w Publicznym
Gimnazjum nr 1-projekt- wolontariat pracowniczy - czyli
dyżury kadry pedagogicznej i specjalistycznej dla uczniów
i rodziców naszego miasta, pomoc w rozwiązywaniu
trudności.
Przede wszystkim dziękujemy wolontariuszom którzy
bardzo ciężko pracują z potrzeby serca, jesteście dobrymi
duchami naszego miasta.
Wszystkie jednak te działania nie byłyby możliwe bez
zaangażowania i wsparcia koordynatorów wolontariatu
i zespołu SCW:
Pana Marka Gałana – członka Komisji Rewizyjnej SCW i Pani
Ewy Januszewskiej – koordynatorów PSP nr 5,
Pani Anety Chołuj – Prezes SCW i Heleny Szaczuk –
Wiceprezes SCW – koordynatorów PG 1. Dziękujemy:
Pani Annie Karwatowicz – koordynatorowi w PG 2
Pani Paulinie Lasocie – przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
i koordynatorowi w LO
Pani Małgorzacie Sulimie – koordynatorowi CKZiU
Pani Annie Gałek – koordynatorowi Zespołu Szkół
w Pionkach
Pani Dorocie Hołuj – Wiceprezes SCW i Annie Cygan –
koordynatorom w MOPS
Pani Alicji Baran – koordynatorowi w CAL
Pani Annie Lipskiej – członkowi Komisji Rewizyjnej SCW –
koordynatorowi w MOK
Siostrze Honoracie – koordynatorowi Zespołu Parafialnego
„Caritas” przy Parafii Św. Barbary w Pionkach
Pani Katarzynie Śmietance- Sekretarzowi SCW i Pani Annie
Warchoł – Skarbnikowi SCW oraz Pani Marzenie
Iwanowskiej – księgowej SCW pracującej dla SCW
wolontarystycznIe.
Dziękujemy Pani Anecie Chołuj – Prezes Stowarzyszenia,
która każdego dnia oddaje serce, by wspierać pracę tak
fantastycznego zespołu.

Gala Wolontariatu fot. Riposta Pionki

PRZEDSZKOLAKI
III OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA

17 czerwca po raz trzeci odbyła się zorganizowana przez
Przedszkole nr. 1 Olimpiada Przedszkolaka na którą
zaproszone zostały drużyny sześciolatków ze szkół
i p r ze d s z ko l i w n a s z y m m i e ś c i e . S p o r to wc y
przemaszerowali prezentując się kibicom i złożyli
ślubowanie o stosowaniu zasad fair play. Gdy znicz
olimpijski zapłoną i przebrzmiały dźwięki hymnów
olimpijskiego i polskiego przedszkolaki zawalczyły o
medale i puchary. Rozgrywki były bardzo wyrównane. Mali
sportowcy rzucali do celu, biegli slalomem, przenosili
woreczek, tak by go nie zgubić, kopali piłkę a nawet ciągnęli
linę z przedstawicielami miejskiego zarządu. W rezultacie
osiągnięto następujące wyniki:

Olimpijczycy z Przedszkola nr 1

1 miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej nr 1
2 miejsce - drużyna Przedszkola nr 1
3 miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej nr 5
4 miejsce - drużyna Przedszkola nr 3
5 miejsce - drużyna Przedszkola nr 2
6 miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej nr 2
dziecięca rywalizacja z zachowaniem zasad fair play

Mali, wielcy artyści podczas przeglądu piosenki dziecięcej

W ODWIEDZINACH U BURMISTRZA
Przedszkolaki z „Lipowego Zakątka” odwiedziły Urząd
Miasta i gabinet Burmistrza Romualda Zawodnika. Dzieci
miały mnóstwo pytań nt. pracy w urzędzie, codziennych
obowiązków pana Burmistrza, a także inwestycji szczególnie tych na placach zabaw.

Wizyta w Urzędzie Miasta

II PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
7 czerwca w Centrum Aktywności Lokalnej
odbył się II Przegląd Piosenki Dziecięcej
w kategorii „Piosenka Ludowa”. Celem tegorocznego
przeglądu było wyszukanie młodych talentów,
aktywizacja kulturalna i integracja środowisk
dziecięcych, a także rozbudzenie u młodych
wykonawców zamiłowania do śpiewu i muzyki
o charakterze ludowym.
PRZEDSZKOLAKI W PODRÓŻY
Czerwiec to czas wycieczek przedszkolaków, które
w tym roku odwiedziły Magiczne Ogrody, Warszawskie

ZOO i Cukier Lukier - Manufakturę Lizaków.

Magiczne Ogrody

Manufaktura Lizaków

WAKACJE
NAJLEPSI UCZNIOWIE

Zakończył się kolejny rok szkolny, który nasze dzieci
i młodzież zwieńczyły dobrymi, bardzo dobrymi,
a nawet celującymi wynikami w nauce. Szczególne
gratulacje należą się Aleksandrze Pietras
i Katarzynie Konofalskiej z Publicznego Gimnazjum nr 1,
a także Zuzannie Bolek z PSP nr 5 i Jakubowi Klemmowi
z PSP nr 1 za uzyskanie średniej ocen 6.0. Pisząc
o sukcesach w nauce nie sposób zapomnieć osiągnięć
Mieszka Grodzickiego, który w roku szkolnym 2015/2016
został laureatem 10 poważnych konkursów i olimpiad.
Niewielu uczniów w Polsce może pochwalić się takimi
osiągnięciami.
WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016
I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2016
22 sierpnia Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawi
ostateczną analizę wyników, na podstawie których rady
pedagogiczne szkół wypracują ocenę i wnioski dotyczące
osiągnięć uczniów. W oparciu o pozyskane informacje
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
podajemy wyniki pionkowskich szkół w zestawieniu
z osiągnięciami uczniów szkół powiatów: radomskiego
/ w tym Gminy Pionki/ kozienickiego , zwoleńskiego
i Miasta Radomia zarówno w odniesieniu do sprawdzianu
jak i egzaminu gimnazjalnego.
Najlepszy wynik w szkołach podstawowych w Pionkach
uzyskali uczniowie PSP nr 5, kolejno PSP nr1 i PSP nr2.
tabela 1

Dysponując wynikami uczniów, możemy porównać ich
osiągnięcia w zakresie średniego wyniku uczniów
w szkole, średniego wyniku z części pierwszej obejmującej
język polski i matematykę oraz z części drugiej obejmującej
język angielski . Zachęcamy do zapoznania się ze
szczegółową analizą pod linkami: szkoły podstawowe
gimnazja. Analizy i interpretacje dostępne są na stronach
szkół, a także na stronie www.bip.pionki.pl w zakładce
Informacja Publiczna/Oświata
DRODZY UCZNIOWIE,
Po długim roku szkolnym nadeszła pora wakacyjnego
wytchnienia, życzymy Wam udanego wypoczynku.
Pamiętajmy o zdrowym rozsądku i zasadach bezpiecznego
korzystania z wody i innych atrakcji. Alkohol i papierosy nie
są dla młodzieży - dorośli znów prawią kazania, prawda?
Uwierz - używki naprawdę nie są dla Ciebie, no chyba,
że chcesz się zatruć. Nawet dorośli powinni ich unikać. Gdy
ktoś cię częstuje, zawsze możesz powiedzieć "NIE".
W odmowie nie ma niczego wstydliwego - w ten sposób
dbasz o swoje bezpieczeństwo. Słowa "NIE, DZIĘKUJĘ"
przydadzą ci się również, gdy ktoś nieznajomy oferuje
słodycze lub zaprasza w nieznane miejsca. Skoro kogoś nie
znasz, nie możesz mu przecież zaufać - skąd wiesz,
że słodycze to nie narkotyki, czy nowo poznana osoba nie
chce zrobić ci krzywdy? Warto zajrzeć na stronę
Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/wpcontent/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypocz
ynku_men.pdf - gdzie znajdziemy poradnik bezpiecznego
w y p o c z y n k u ,
a
t a k ż e
http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zarzadzaniekryzysowe/regionalny-system-ostrz/29573,RegionalnySystem-Ostrzegania.html – gdzie przeczytamy więcej nt.
Regionalnego Systemu Ostrzegania. Do pobrania jest
również bardzo ciekawa aplikacja RSO, dzięki której
będziemy powiadomieni o lokalnych zagrożeniach takich
jak klęski żywiołowe, sytuacja na drodze itp.
ZAPAMIĘTAJMY NUMER ALARMOWY 112

Najlepszy wynik w szkołach gimnazjalnych uzyskali
uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2, który wyróżnia
szkołę na tle powiatu radomskiego. Z języka polskiego
i języka angielskiego jest wyższy od średniego wyniku
województwa mazowieckiego.
tabela 2

RADOSNYCH
WAKACJI!!!

KALENDARZ WYDARZEŃ
LIPIEC 2016
DATA

NAZWA WYDARZENIA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

11-15 lipca
godz. 9:00

Wakacyjne warsztaty dla dzieci: Wczoraj i dziś (wiek: 7-12)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej,

12 lipca
cały dzień

Wycieczka do Kielc, w programie: zwiedzanie Muzeum
Zabawek, warsztaty w Manufakturze Słodyczy, Centrum Nauki

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

13 lipca
godz. 17:00

„Bikini” zajęcia otwarte fitness - bezpłatne

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

15 lipca
godz. 10:00

Leśne wędrówki po rezerwacie „Pionki” (wiek: 8+)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej,

16 lipca
godz. 18:00

Wieczór muzyczno - filmowy w plenerze przed MOK

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

16 lipca
godz. 14:00

Spotkanie Integracyjne Klubów Seniora

CAL

„Promyk Nadziei”

18.07-1.08
godz. 9:00

I Edycja Turnieju Trampek

Orlik PG1

Urząd Miasta, Szkoły

20 lipca
godz. 17:00

„Bikini” zajęcia otwarte fitness - bezpłatne

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

20 lipca
godz. 9:00

Warsztatowisko - zajęcia kreatywne dla dzieci (wiek: 7-13)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

21 lipca
cały dzień

Wycieczka do Radomia na zajęcia w Akademii Robotyki Lego
i warsztaty w Obserwatorium Astronomicznym

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

21 lipca
godz. 10:00

Warsztaty przyrodniczo - ogrodnicze (wiek: 7)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej,
Kozienicki Park Krajobrazowy

22 lipca
godz. 16:00

Piknik Narodów - Światowe Dni Młodzieży

Staw Górny

Urząd Miasta

22 lipca
godz. 10:00

„Cuda z papieru” - warsztaty z papieroplastyki dla dzieci (wiek:
7-13)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

23 lipca
godz. 12:00

MotoWeekend

Staw Górny

BmWra

23 lipca
godz. 18:00

Kawiarnia - recital wokalny Magdaleny Drahusz/ pieśni
kupalnockowe

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

24 lipca
godz. 12:00

Trawnikowanie - ekologiczny piknik rodzinny na zielonej
trawce

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

26 lipca
cały dzień

Wycieczka do Kajna Zagórze: Park Miniatur, Park Linowy, a
także zwiedzanie Geoparku w Kielcach

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

26 lipca
godz. 15:30

Origami - japońska sztuka składania papieru (wiek: 14+)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

27 lipca
godz. 17:00

„Bikini” - zajęcia otwarte fitness (bezpłatne)

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

27 lipca
godz. 9:00

Warsztatowisko - zajęcia kreatywne dla dzieci (wiek: 7-13)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

28 lipca
godz. 10:00

\Warsztaty przyrodniczo - ogrodnicze (wiek: 7)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej,
Kozienicki Park Krajobrazowy

29 lipca
godz. 10:00

„Cuda z papieru” - warsztaty z papieroplastyki dla dzieci (wiek:
7-13)

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

29 lipca
godz. 17:00

Scena letnia CAL: impresje muzyczne - koncert + jam session

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej
l

Wydawca:
Wydział Promocji, Kultury i Aktywności Lokalnej
ul. Al. Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
tel.516-276-187
e-mail: promocja@pionki.pl
www.pionki.pl

Zdjęcia:
Nad Zagożdżonką, Riposta Pionki
Druk:
SKAUT.PL Dariusz Zając
ul. Czachowskiego 46
26-670 Radom
Nakład:
7 000 egz.

