Szanowni Państwo,
Finanse są fundamentem rozwoju miasta.
To one dają podstawę realizacji marzeń, a przecież
wszyscy chcemy dogonić stracony czas,
modernizować miasto, remontować rozsypujące
się chodniki, łatać dziury w ulicach i budować
nowe. Nie przegapić żadnej okazji, by pozyskiwać
środki na nowe miejskie inwestycje. W porządkowaniu finansów miasta odnotowaliśmy spore
osiągnięcia i to jest podstawą do naszego
wspólnego optymizmu.
Wraz z Radą Miasta przyjęliśmy wieloletni
program modernizacji i budowy ulic miejskich.
W bieżącym roku zmodernizowana będzie ulica
Zwycięstwa, boczna uliczka Leśna, ulica
Małkowskich i Reja (jeśli ta inwestycja przeciągnie
się na przyszły rok, to wraz z zabezpieczonymi
na ten cel środkami). Na ukończeniu są projekty
modernizacji kolejnych ulic: Słowackiego
i Krzywej, Kozienickiej i Mickiewicza (droga
wojewódzka). W ramach programu tzw.
„schetynówek” mamy nadzieję pozyskać
znaczące środki zewnętrzne na modernizację ulicy
Fabrycznej, wraz z miejscami parkingowymi
w rejonie stawu. Wykupujemy tereny pod budowę
ulicy Jagiellońskiej na odcinku od Augustowskiej,
koło Kościoła NMP aż pod nowo projektowany
cmentarz komunalny przy ulicy Kozienickiej.
Pojawiła się szansa na budowę tunelu kolejowego
łączącego ulicę Zwoleńską z Augustowską.

Udało się już wiele, co Państwo zapewne widzą
w swoich dzielnicach. Wraz z Radą Miasta bardzo
staraliśmy się, aby żadnej dzielnicy nie pominąć
i na miarę coraz lepszego budżetu równomiernie
rozkładać remonty i inwestycje. Usuwać również
te drobne bolączki jakie nam Państwo
sygnalizujecie, a które przez lata bywały
utrapieniem. Samodzielnie, bądź we współpracy
ze spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi
remontujemy rozsypujące się chodniki w różnych
częściach miasta. Problemem jest brak kanalizacji
odprowadzającej wodę z powierzchni ulic,
dlatego PWKC w kolejnych latach będzie budować
sieć kanalizacji burzowej, umożliwiając naprawę
nawierzchni kolejnych odcinków jezdni.
Z dużą satysfakcją odnotowuję fakt pozyskania
przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno
C i e p ł o w n i c z e o g r o m n y c h ś r o d kó w n a
modernizację oczyszczalni ścieków. Cieszę się
z ogromnych zmian, jakie obserwujemy
w miejskiej spółce.
Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom za zgłaszane
nam uwagi i sygnały w sprawach miasta. W miarę
możliwości staramy się reagować jak najszybciej,
by nam żyło się tu lepiej. Nie wszystko da się zrobić
natychmiast, ale też nie da się nie zauważyć, jak
na naszych oczach zmienia się oblicze miasta!

Dziękuję za nieustanne wsparcie życzliwym uśmiechem i miłym słowem!

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta Pionki

REMONT ULICY ZWYCIĘSTWA

P

o kilkunastu latach
mieszkańcy ulicy Zwycięstwa
doczekali się remontu
Od kilku tygodni trwają intensywne prace
przy budowie ulicy Zwycięstwa i przebudowie
mostu oraz drogi do miejscowości Kamyk.
Budowa przebiega zgodnie z planem. Prace idą
pełną parą zarówno po stronie miejskiego
jak i gminnego samorządu .
Najpierw poprowadzona została kanalizacja
i odwodnienie burzowe za 486 000 zł, teraz
pionkowski samorząd za 379 483 zł
modernizuje ulicę Zwycięstwa, czekała ona
na remont od kilkunastu lat. Z kolei gminny
samorząd naprawia swój odcinek drogi oraz
przebuduje most na rzece Zagożdżonce.
Ta część inwestycji kosztuje ponad 750 000 zł.
Po obu stronach prace mają zakończyć się
do połowy listopada. Wówczas równą ulicą
Zwycięstwa dojedziemy do Kamyka. Skończy
się utrapienie zmotoryzowanych, którzy przez
lata jeździli slalomem po ulicy naszpikowanej
dziurami.
Jeden z pionkowskich miłośników fotografii
pan Maciej Wojciechowski postanowił
uwiecznić postęp prac i podzielił się z nami
s wo i m i o b s e r wa c j a m i u c h w yco ny m i
obiektywem.

Niezależny rzeczoznawca wycenił sieć gazowniczą miasta
Pionki na nieco ponad 600 000 zł, natomiast kwotę
dzierżawy na ponad 46 000 zł rocznie. Miasto
zaproponowało
PGNiG odkupienie sieci gazowej lub jej
Właścicielem części sieci gazowniczej jest miasto Pionki,
jednak od lat nieodpłatnie użytkuje ją spółka Skarbu d z i e r żawę o ra z za m i e r za w yst ą p i ć o za p ł atę
Państwa PGNiG. Dlatego podjęto negocjacje mające na celu za bezumowne korzystanie z tej sieci w latach poprzednich,
co może przynieść miastu kilkaset tysięcy zł.
uzyskanie opłat w związku z posiadaną nieruchomością.

SIEĆ GAZOWNICZA – MIASTO MOŻE
ZACZĄĆ ZARABIAĆ NAWET
46 TYSIĘCY ROCZNIE
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MIASTO SIĘ ZMIENIA
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ WŁADZE SAMORZĄDOWE
W MINIONYM KWARTALE

Wyremontowano chodniki
przy ul. Dębowej i ul. Kozienickiej
wartość inwestycji: 110.000,00 zł

Trwa budowa i remont
ul. Zwycięstwa
wartość inwestycji: 379.483,50 zł

Wykonano remont chodników
przy ul. Spokojnej i ul. Parkowej
wartość inwestycji: 183.336,10 zł

Wykonano remont chodnika
przy ul. Kozienickiej.
Zadanie realizowane
ze spółdzielnią mieszkaniową
wartość inwestycji: 78.108,00 zł

Wykonano remonty drogi dojazdowej,
przystanków komunikacji zbiorowej,
zatoki parkingowej oraz chodników
przy dworcu PKP Pionki Zachodnie
wartość inwestycji: 154.000,92 zł

Wykonano remont peronu
przystankowego i ustawiono nową
wiatę przystankową
przy ul. Kozienickiej
wartość inwestycji: 10.597,80 zł

Utworzono miejsca postojowe
przy ul. Mickiewicza. Zadanie
realizowane ze wspólnotą
wartość inwestycji: 30.000,00 zł

Wykonano drogę dojazdową
do ul. Ogrodowej 7. Zadanie
realizowane ze wspólnotą
wartość inwestycji: 42.130,00 zł

Wykonano remont chodników
przy ul. Aleje Lipowe 17. Zadanie
realizowane ze wspólnotą
wartość inwestycji: 14.823,35 zł
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MIASTO SIĘ ZMIENIA
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ WŁADZE SAMORZĄDOWE
W MINIONYM KWARTALE

Wykonano II etap remontu Basenu
Miejskiego
wartość inwestycji: 174.041,96 zł

Zakupiono niezbędne wyposażenia
Basenu Miejskiego
wartość inwestycji: 40.000,00 zł

Wykonano remont instalacji
elektrycznej w Urzędzie Miasta
wartość inwestycji: 17.500,00 zł

Zakupiono i wymieniono
ogrodzenie, a także oświetlenie
nad Stawem Górnym
wartość inwestycji: 65.000,00 zł

Przeprowadzono niezbędne prace
remontowe w Miejskim Ośrodku
Kultury: wymiana wentylacji,
malowanie, cyklinowanie podłogi,
remont gzymsu, podjazd dla
niepełnosprawnych
wartość inwestycji: 18.500,00 zł

Zaprojektowano Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
wartość inwestycji: 18.000,00 zł
NA REALIZACJĘ ZADANIA
POZYSKANE ZOSTAŁY ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE

W okresie wakacji we wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzone zostały remonty i naprawy
łączna wartość inwestycji: 120.598,00 zł.
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MIASTO SIĘ ZMIENIA
ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ INWESTORA KOMERCYJNEGO

QFG
Rok od rozpoczęcia budowy odbyło
się otwarcie nowego zakładu
produkcyjnego.
Sześć lat potrzebowała firma QFG,
aby otworzyć w Pionkach swój kolejny
z a k ł a d p r o d u kc y j n y. P i e r w s z y
uruchomiono w listopadzie 2010 roku.
I jak zapowiadają właściciele to nie
koniec ekspansji inwestycyjnej
w naszym mieście. Plany są bardzo
ambitne. Już w przyszłym roku ma
zostać otwarta nowa mieszalnia pasz.
W listopadzie 2010 roku ówczesna
firma rodzinna „Krzyżanowscy ”
(obecnie QFG) otworzyła w Pionkach
swój zakład produkcyjny. Od tamtej
pory zmieniło się wiele. QFG z firmy
rodzinnej przekształciła się w globalny
podmiot gospodarczy oferujący swe
produkty na niemalże wszystkich
rynkach świata. W piątek 18 września
po dwunastu miesiącach budowy
otwarto nowy zakład produkcyjny.
- Inwestycja ta, to nasza odpowiedź na
duże zainteresowanie rynku wyrobami
firmy QFG – powiedział tuż przez
uroczystym otwarciem Zakładu Nr 3
prezes holdingu QFG Jarosław
Krzyżanowski.
W powstałym w Pionkach w 2010
roku zakładzie znalazła się farszownia
o wydajności 40 ton na zmianę,
wytwarzająca na potrzeby wszystkich
z a k ł a d ó w, c h ł o d n i a s k ł a d o w a
na surowiec o pojemności 2, 5 tys. ton
oraz zakład produkcyjny z dwoma
liniami technologicznymi.
Uruchomienie nowego zakładu
umożliwiło wówczas restrukturyzację
firmy „Krzyżanowscy ” oraz
wprowadzenie specjalizacji produkcji
w trzech należących do niej zakładach.
Kolejne lata działalności QFG to ciągły
rozwój. Firma kupuje na terenie
dawnego „Pronitu” grunty
i nieruchomości a w planach są kolejne
i n we st yc j e . J e d n o c ze ś n i e Q FG
pozyskała strategicznego partnera
finansowego, jakim jest amerykański
fundusz Highlander Partners, który
objął sześćdziesiąt procent udziałów
w firmie. Ponadto QFG zakupiła między
innymi dawne Centralne Laboratorium
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Otwarcie pierwszego w Pionkach zakładu QFG - listopad 2010 r.

Otwarcie Zakładu nr 3

Badawcze „Pronitu” oraz wraz
z „Tasomix Pasze” buduje wytwórnię
pasz. Otwarcie w ytwórni pasz
planowane jest na połowę przyszłego
roku.
- To w Pionkach trafiliśmy na bardzo
dobry grunt do inwestycji. Nigdy nie
spotkaliśmy się z żadną odmową –
mówi dyrektor QFG Ryszard Fałek.
Obecnie budowa Zakładu Nr 3
kosztowała trochę ponad sto milionów
złotych. Dzięki inwestycji spółka
zwiększy moce produkcyjne o około
3 tys. ton miesięcznie a zatrudnienie
zwiększy się o około sto osób. Już teraz
w całym holdingu QFG pracuje blisko
osiemset osób, z czego pięćset
w Pionkach.
Nowe inwestycje cieszą władze
samorządowe, które nie kr yją
zadowolenia z tak dużego inwestora
i deklarują pomoc wszystkim
p r ze d s i ę b i o r c o m , k t ó r z y c h c ą
inwestować w Pionkach.
- Staramy się pomagać, chociaż
procedury biurokratyczne są dość
skomplikowane i czasochłonne.

Zakład produkcyjny nr 3

W miarę naszych możliwości staramy
się jednak przygotowywać kolejne
grunty inwestycyjne – mówił burmistrz
Ro m u a l d Z a wo d n i k . B u r m i st r z
poinformował jednocześnie, że oprócz
bezpośredniej rozbudowy zakładu
spółka QFG planuje również
rozbudowę infrastruktury
miastotwórczej.
- Wiem, że QFG planuje budowę
zupełnie nowego osiedla
mieszkaniowego – mówił dalej
Romuald Zawodnik – to ogromna
szansa na odmłodzenie miasta,
wypełnienie naszych przedszkoli i szkół
dziećmi i młodzieżą.
Aktualnie QFG dziewięćdziesiąt sześć
procent produkcji kieruje na rynki
zagraniczne. Odbiorcami są największe
sieci handlowe i gastronomiczne. QFG
w 2014 roku osiągnęła dynamikę
wzrostu na poziomie ok. 35 proc.
W ostatnich latach biznes Jarosława
Krzyżanowskiego niezmiennie rośnie,
w tempie wahającym się między 15 a 40
procent rocznie.
źródło: www.nadzagozdzonka.pl

BASEN JAK NOWY
Zakończył się II etap remontu
Basenu Miejskiego
Zakres prac remontowych jest szeroki
i opiera się na zaleceniach Powiatowej
Stacji SANEPID w Radomiu.
Przygotowany został katalog prac
i działań, które Urząd Miasta Pionki
realizuje etapami.
Pierwszy etap (2016 r) objął wykonanie
remontu niecki basenowej i wymianę
oświetlenia na energooszczędne.
W drugim etapie:
̻- zdemontowano drzwi i zamurowano
otwory drzwiowe w części
pomieszczeń basenowych;
- wymieniono drzwi wejściowe;
- wymieniono drzwi wewnętrzne
w niektórych pomieszczeniach
basenowych;
- wymieniono kaloryfery w części
pomieszczeń basenowych;
- wymieniono część instalacji
elektrycznej;
- wymieniono część okien;
- dokończono układanie płytek
na ścianach w pomieszczeniu niecki
basenowej;
- pomalowano sufit w pomieszczeniu
niecki basenowej;
- wykonano remont łazienki
ogólnodostępnej w holu głównym;
- wykonano schody wejściowe
z podjazdem dla osób
niepełnosprawnych;

Jeszcze w tym roku zostanie odnowiona
i pomalowana elewacja zewnętrzna basenu

Doposażono basen w następujące
akcesoria: szafki basenowe w szatni
damskiej, przebieralnie w obu
szatniach, suszarki basenowe w holu
głównym, zamykane szafki na buty,
ławki basenowe, wieszaki basenowe,
lustra basenowe w holu głównym,
kompozycję delfinów w pomieszczeniu
niecki basenowej.
Jeszcze w tym roku zostanie odnowiona
i pomalowana elewacja zewnętrzna.
Trzeci etap prac został zaplanowany
na przyszły rok i obejmie remont
przyległych pomieszczeń, a także
natrysków i szatni. Wówczas będzie
można powiedzieć, że nasz leciwy
basen jest jak nowy.
BASEN CZYNNY RÓWNIEŻ
W NIEDZIELĘ
W odpowiedzi na prośbę mieszkańców
i poprawę komfortu korzystania
z Basenu Miejskiego zapraszamy
do obiektu w wydłużonych godzinach
pracy: pn-pt 8:00 – 21:20,
sobota 9:00 – 17:00
niedziela 11:00 – 17:00
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DOTACJE ZEWNĘTRZNE

Schetynówka
ul. Fabryczna

15 września 2016 r. został złożony
wniosek do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w
Warszawie
w ramach programu „ Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016 - 2019. Wniosek dotyczy
rozbudowy ulicy Fabrycznej na odcinku
od ul. Wspólnej do ul. Polnej.
Całkowita wartość projektu to :
4 457 680 zł, na które składa się
dofinansowanie 50 % i 50% wkładu
własnego
Została zawarta umowa partnerska
ze Starostwem Powiatowym
w Radomiu na kwotę 517 000 zł i Gminą
Zwoleń na kwotę 600 000 zł.
Przewidziany termin realizacji
projektu przyjęto na kwiecień 2017 r.
Podstawowym zadaniem inwestycji
jest rozbudowa ulicy Fabrycznej,
tak aby na całej swojej długości
posiadała szerokość 6 metrów.
Ulicę zaprojektowano jako jednojezdniową o dwóch pasach ruchu
(po jednym pasie o szerokości 3 metry
w każdym kierunku). Na całym odcinku
zaprojektowano chodnik szerokości
1,50m, ścieżkę rowerową
dwukierunkową szerokości 2 metrów
oraz zatokę autobusową szerokości
3 metrów.
Wzdłuż ulicy zaprojektowano 97 miejsc
parkingowych oraz 7 miejsc dla osób
niepełnosprawnych.

W Pionkach powstanie
Orlik Lekkoatletyczny

Już niedługo z Trybun Stadionu
będziemy mogli oglądać nie tylko
mecze IV ligowego KS PROCH Pionki,
ale również zawody lekkoatletyczne.
Ministerstwo Sportu i Turystyki
pozytywnie rozpatrzyło wniosek
pt. “Modernizacja historycznego
stadionu sportowego w Pionkach”
koszt projektu to 2 743 308 zł, z tego
kwota dotacji wynosi 1 370 000 zł,
środki własne Miasta to 1 373 308 zł.
Kosztorys obejmuje:
a. budowę skoczni do skoku wzwyż
(dwa zakresy rozbiegu 15 m i 20 m);
b. remont skoczni do skoku w dal
(długość rozbiegu 51 m dla skoku w dal
i 40 metrów dla trójskoku, zeskocznia
8 m x 2,75 m);

c. remont rzutni do pchnięcia kulą;
d. budowę nowego systemowego
ogrodzenia panelowego, bram i furtek
o wysokości 1,3 m i długości ok. 330 m;
e. remont bieżni okólnej
sześciotorowej 400 m i bieżni prostej dł.
130 m (nawierzchnia poliuretanowo gumowa, przepuszczalna dla wody,
trzywarstwowa);
f. zakup wyposażenia lekkoatletycznego za ponad 250 000 zł brutto.
Pionki wykształciły setki wybitnych
sportowców, reprezentantów Polski
i uczestników Igrzysk Olimpijskich,
dlatego mamy ogromną nadzieję,
iż uda nam się przywrócić ducha
sportowej walki w naszej młodzieży.

A

utobus
do przewozu osób
niepełnosprawnych- środki
pozyskane z PFRON
Wydział Rozwoju pozyskał również
środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w wysokości 80 % wartości tj. kwotę
ponad 200 000 zł na zakup nowego
samochodu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych
w konfiguracji 21 osób z kierowcą.
Celem projektu jest likwidacja barier
transportowych poprzez stworzenie
infrastruktury transportowej, która
zapewni niepełnosprawnym dostęp
do budynków służących rehabilitacji
o s ó b n i e p e ł n o s p ra w nyc h o ra z
wyrówna ich szanse w dostępie
do rynku pracy.
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SPORT
Finał Pucharu Polski dla Prochu!
Broń padła w Pionkach

Proch Pionki - Broń Radom 2:1
Tego chyba nikt się nie spodziewał
"Biało-Zieloni" zasłużenie pokonali
faworyta i drugi rok z rzędu zapewnili
sobie udział w finale okręgowego
Pucharu Polski. Cichym bohaterem tej
edycji pucharu jest Marcin Cierzuch.
W poprzednim meczu jego dwie bramki
dały wygraną 3:2 z Drogowcem
w Jedlińsku. W meczu półfinałowym
po golu Cierzucha w 81 minucie
na stadionie w Pionkach padła
niepokonana jesienią Broń Radom.
Finał Pucharu Polski 26 października
w Radomiu z Oskarem Przysucha.
Przez trzy dni Proch przeszedł
olbrzymią metamorfozę formy. Po
słabym meczu w lidze i porażce 0:1 z LKS
Promna piłkarze trenera Sztobryna
pokazali charakter, nie spuścili głów,
postawili się Broni i sprawili sporą
niespodziankę. To przecież niedawni
trzecioligowcy, aktualny lider czwartej
ligi i niepokonana jesienią od 16
spotkań (łącznie liga i PP) Broń Radom,
była faworytem środowej potyczki
w Pionkach.
Zaczęło się też zgodnie
z oczekiwaniami wielu. Prosty błąd,
strata piłki, rzut karny i gol już w 3
minucie dający Broni prowadzenie 1:0.

Maciej Posuniak (WS Radom) - głównym sędzią spotkania

W pierwszej połowie to rywale mieli
m i n i m a l n ą p r ze wa gę i p r ze d e
wszystkim stworzyli sobie więcej
dogodnych okazji strzeleckich.
Druga połowa to odważniejsza gra
Prochu w ofensywie, która bardzo
szybko przyniosła efekt bramkowy.
Kolejne minuty to o dziwo nie
dominacja Broni, ale coraz groźniejsze
okazje strzeleckie po stronie "białozielonych". Strzał Oskara Bawora
na rzut rożny sparował Młodziński.
Minimalnie obok słupka strzelali
Czerski i Cierzuch. Ten drugi wreszcie
dopiął swego i golem z 81 minuty
wprowadził Proch do finału.

Ogromna radość po bramce Marcina Cierzucha

Oskar Bawor (z prawej) kontra Damian Sałek

PROCH Pionki: 77. Majos - 14. Denkiewicz (86', 20. Kapusta), 19. Kowalkowski, 6. Gromski, 4. Jaroszek - 7. Cierzuch

150 sekund później w idealnej wręcz
sytuacji sam na sam znalazł się
rezerwowy Piotr Godlewski, który
minął już nawet bramkarza, ale zbyt
długo zwlekał z oddaniem strzału
i ostatecznie stracił piłkę.
- Mamy chyba patent na puchar.
Pokonujemy tych niepokonanych. Tak
było tydzień temu w Jedlińsku i dzisiaj
z Bronią. Dobrze wyglądaliśmy
w ofensywie i stworzyliśmy sobie
sporo sytuacji strzeleckich, to cieszy.
Nasz awans do finału to spory sukces.
Przy okazji zmazaliśmy plamę, którą
daliśmy w ćwierćfinale z Centrum
Radom i udowodniliśmy, że ten finał
nam się należał – mówił po meczu
Mariusz Sztobryn, trener Prochu.

(90', 16. Borzęcki), 8. Bawor, 13. Sałek (63', 2. Czerski), 5. Kisiel - 9. Szczepański (kpt) - 3. Rogala (78', 10.
Godlewski). rezerwowi: 21. Zawodnik, 18. Gromski, 15. Jędra.

źródło: www.prochpionki.org
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SPORT
Klub Tang Soo Do Pionki wychował Mistrzów

M

od lewej strony: Michał Borkowski, Patryk Banaszek, Artur Kozłowski

To były największe zawody, w jakich
kiedykolwiek brali udział nasi
zawodnicy. Według organizatorów
p r zez d wa d n i n a 3 0 m ata c h
rywalizowało 3720 uczestników
z całego świata ze wszystkich grup
wiekowych.
Druga z najważniejszych tegorocznych
imprez mistrzowskich odbyła się
w dniach 27 sierpnia - 3 września
w Dublinie, Irlandia. Były to
Mistrzostwa Świata WAKO Kadetów
i Juniorów w Kickboxingu, w których
wzięło udział prawie półtora tysiąca
z a w o d n i k ó w z 4 7 k r a j ó w,
rywalizujących we wszystkich
możliwych formułach, od form przy
muzyce, poprzez formuły planszowe aż
do ringowych włącznie. Na matach
Dublina mogli wystąpić tylko najlepsi
przedstawiciele poszczególnych krajów
świata, sam udział w mistrzostwach
i wygranie choćby jednego pojedynku
był już dużym sukcesem.
W Kadrze Polski wystąpiła trójka
zawodników z Klubu Sportowego
Centrum Tang Soo Do Pionki. Dwójka
z nich, rywalizująca w grupie juniorów:
Michał Borkowski i Ola Grzywacz
dotarła aż do ćwierćfinałów. Tutaj
jednak, w walkach o wejście do strefy
medalowej nasi kickbokserzy ulegli
- 10 -

w ymagającym przeciwnikom
i ostatecznie zostali sklasyfikowani na
piątym miejscu. Biorąc pod uwagę
liczną obsadę kategorii i wysoki poziom
rywalizacji to bardzo dobry wynik.
O braku szczęścia w losowaniu może
mówić nasz najbardziej obiecujący
zawodnik Patryk Banaszek, który
zarówno w walkach pointfighting jak
i light contact kadetów starszych musiał
b ra ć u d z i a ł w e l i m i n a c y j ny c h
przedwalkach. Mimo że obie walki
wygrał, to jednak w następnym etapie
rywalizacji uległ nieznacznie
późniejszym medalistom, kończąc swój
udział w mistrzostwach na 9 miejscu.
Rywalizacja na tak wysokim poziomie
sportowym wymagała
specjalistycznego trybu przygotowań.
Obok systematycznych treningów
w klubie zawodnicy brali udział
w zajęciach indywidualnych
i treningach bokserskich.
Najważniejszym etapem przygotowań
był jednak udział w zgrupowaniach,
konsultacjach i obozach sportowych
Kadry Narodowej. Nasi sportowcy mieli
o ka z j ę t re n o wa ć w o b i e k ta c h
Centralnego Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich w Cetniewie i Zakopanem,
gdzie zwykle szlifują swoją formę
olimpijczycy.

inione wakacje były dla
pionkowskiego sportu wyjątkowo
udane, a to za sprawą zawodników
Klubu Sportowego Centrum Tang Soo
Do, którzy z sukcesami wystąpili
w imprezach mistrzowskich najwyższej
rangi.
Najpierw wspaniałe wieści napłynęły
z Birmingham w Anglii gdzie w dniach
16-17 lipca odbyły się Mistrzostwa
Świata Taekwon-do International.
Dwóch zawodników naszego klubu:
Patryk Banaszek i Artur Kozłowski
wywalczyło tytuły mistrzowskie.
Ponadto Michał Borkowski wywalczył
brązowy medal w kategorii ciężkiej
czarnych pasów seniorów a Patryk
Banaszek dołożył brązowy medal
w walkach drużynowych „Tag team”
juniorów.

Udział zawodników Klubu Sportowego
Centrum Tang Soo Do
w przygotowaniach jak i w samych
imprezach mistrzowskich nie byłby
możliwy bez wsparcia finansowego.
Jednym ze sponsorów był Burmistrz
Miasta Pionki Romuald Zawodnik,
który współfinansował udział naszych
sportowców w Mistrzostwach Świata
Ta e k w o n - d o I n t e r n a t i o n a l
i partycypował w kosztach
przygotowań do Mistrzostw Świata
Kickboxingu.

Turniej „Trampek” 2016

Podczas wakacji Wydział Sportu
i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki
zorganizował 2 cykle turnieju piłki
nożnej dla dzieci młodzieży. W I edycji

SPORT
w zdrowym ciele zdrowy duch
turnieju wzięło udział 8 zespołów
ze szkół podstawowych i gimnazjów,
natomiast w II edycji uczestniczyło
7 zespołów, w tym jeden żeński
o nazwie Ruda Team. Emocje
towarzyszyły rozgrywkom przez blisko
dwa miesiące. Najlepsi okazali się
najmłodsi zawodnicy z zespołu FC
Homunculus (na co dzień reprezentujący jedną z grup Prochu Pionki),
pozostawili w pokonanym polu
znacznie starszych kolegów z zespołów
FC Po Marchewce, FC Pokemony,
Spocone Naleśniki i Klan na Drzewie.
Wszyscy zawodnicy biorący udział
w turnieju otrzymali medale i sprzęt
sportowy.

Finał turnieju „Trampek” 2016

Zawody wędkarskie
o Puchar Burmistrza
Tradycyjnie w drugą niedzielę września
odbyły się XIV Zawody Wędkarskie
o Puchar Burmistrza Miasta Pionki.
Organizatorem wydarzenia jest Koło
Wędkarskie Pionki Miasto.
W zawodach udział wzięło 33
zawodników z 7 różnych kół. Najlepsi
byli: Zbigniew Utnicki (Koło
E l e k t r o w n i a Ko z i e n i c e ) , Ka r o l
Śmietanka (Koło Sieciechów), Michał
Piwoński (Koło Elektrownia Kozienice),

Grand Prix Pionek
w biegach
Bieganie jest jedną z najpopularniejszych form aktywności fizycznych.
W niedzielę 2 października przy
wspaniałej pogodzie na starcie
zgromadziło się w sumie blisko
osiemdziesięciu miłośników biegania.
Biegowe zmagania rozpoczęli
najmłodsi z grup przedszkolnych.
Najmłodszym zawodnikiem był
d w u i p ó ł l et n i A d a m Wó j c i k .
Przedszkolaki rywalizowały
na dystansie pięćdziesięciu metrów.
I c h sta rs i ko l e d zy i ko l eża n k i
na dystansach od stu do trzystu
metrów.
W tak zwanej kategorii „open” – czyli
biegu głównym sportowcy sprawdzali
swoje umiejętności na dystansie pięciu
kilometrów. W tej grupie pierwsze
miejsce zajął Jakub Gołasiewicz,
na drugim miejscu do mety przybiegł
Mariusz Weronowicz, a na trzecim
miejscu na podium stanął Mikołaj
Kucharski. Z kolei wśród kobiet w tej
samej grupie najszybciej trasę pięciu
kilometrów pokonała Julita Bukalska
a na drugim miejscu uplasowała się
Patrycja Sandomierska, trzecie miejsce
wywalczyła Katarzyna Hoffman.
W całym tegorocznym cyklu Grand Prix
Pionek na najwyższym podium stanął
Jakub Gołasiewicz, drugie miejsce
wybiegał Mariusz Weronowicz, a
trzecie Mikołaj Glita. W grupie kobiet
w przeciągu całego roku najlepsza
okazała się Patrycja Sandomierska,
drugie miejsce zajęła Julita Bukalska,
a trzecie Edyta Borkowska.

Nagrody wręczyła Pani Wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek

Z kolei niedzielne Grand Prix w grupie
przedszkolaków wygrała Natalia
Wolska, drugi był Krzysztof Wójcik
i Hanna Lepa. Najmłodszy zawodnik
Grand Prix Adam Wójcik był czwarty.
W grupie klas I – II w kategorii chłopców
pierwsze miejsce zajął Miłosz Maj,
drugie Szymon Suchecki a trzecie
Daniel Bernacik. W kategorii dziewcząt
w tej samej grupie wiekowej pierwsza
na metę przybiegła Natalia Blicharska,
drugie miejsce zajęła Weronika
Kolasińska a trzecie Oliwia Maj.
Klasy III – IV – pierwsze miejsce
przypadło Krystianowi Jackowskiemu,
drugie miejsce – Jakubowi
B e r n a c i ko w i , t r z e c i e m i e j s c e
Bartoszowi Wardzińskiemu.
Dziewczęta uplasowały się
w następujący sposób: pierwsze
miejsce Julita Miękus, drugie miejsce
Oliwia Dziedzic, trzecie miejsce – Anna
Sułek.
Klasy V - VI – pierwsze miejsce zajął
Mikołaj Deszczka, drugi był Paweł
Kustra, natomiast jako trzeci przybiegł
Jakub Kowalski. Dziewczęta zajęły
kolejno: pierwsze miejsce Wiktoria
Wojtulewicz, drugie miejsce Martyna
Sąpor, trzecie miejsce Gabriela Bielas.
Gimnazja: Hubert Kolasiński – pierwsze
miejsce, Cezary Weronowicz – drugie
miejsce. Dziewczęta: pierwsze miejsce
– Julianna Wójcik, drugie miejsce
Patrycja Szumilewicz, trzecie miejsce
Aleksandra Rutka.
Dziękujemy grupie wolontariuszy
z Publicznego Gimnazjum nr 2, która
wspiera organizację Grand Prix Pionek
od pierwszej edycji.

Gran Prix Pionek w biegach przełajowych
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KULTURA

CAL ZAPRASZA NA BOŻONARODZENIOWY
KIERMASZ RĘKODZIEŁA
Przedświąteczne kiermasze na dobre wpisały się w kalendarz
wydarzeń organizowanych przez Centrum Aktywności Lokalnej.
Z roku na rok przybywa chętnych, którzy chcą przyłączyć się do
grona wystawców. Kiermasz budzi też coraz większe
zainteresowanie wśród odwiedzających.
- W tym roku spodziewamy się, że pojawi się ich ponad 40-tu.
Ich cudowne wyroby będziecie mogli zobaczyć w niedzielę 27
listopada od godz. 10 do 17 – zapowiada dyrektor Marcin Alot.
Tylko w CAL-u zobaczycie urocze drobiazgi wykonane
z wykorzystaniem całej gamy dostępnych technik zdobienia z: filcu,
włóczki, masy solnej, wikliny papierowej, krepiny. Będą: naszyjniki,
kolczyki, broszki, swetry, szale, fantazyjne nakrycia głowy, świeczki,
obrazy.
Kiermasz to bowiem doskonała okazja do nabycia pięknych
i niepowtarzalnych: ozdób, stroików, serwetek i innych bibelotów.
Jeśli planujecie wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby z pewnością
powinniście zajrzeć do Centrum Aktywności Lokalnej w ostatnią
niedzielę listopada.
Do 15 listopada organizatorzy czekają na zgłoszenia osób, które
chciałyby dołączyć do grona wystawców. Zgłoszenia przyjmowane
są: pod nr tel. 48 377 70 51, 48 377 70 52, mailowo:
kiermasz@cal.pionki.pl lub osobiście w Centrum Aktywności
Lokalnej.
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WYDARZENIA

Światowe

Dni Młodzieży

Piknik Narodów nad Stawem Górnym

POSTAW NA RODZINĘ –
piknik rodzinny

W niedzielę 11 września odbyła
się druga edycja Pikniku Rodzinnego
organizowanego w ramach kampanii
„Postaw na Rodzinę”. Organizatorami
akcji są Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Klub
Abstynenta „Azyl”.
Piękna pogoda, mnóstwo konkursów,
cenne nagrody, ale przede wszystkim
dobra zabawa przyciągnęły na teren
Ogródka Jordanowskiego setki osób.
Był to wspaniały czas rodzinnej
integracji, promujący rodzinę wolną
od nałogów. Organizatorzy podkreślali,
że wartości, które wynosimy
z rodzinnego domu dają nam podstawę
dobrego funkcjonowania w dorosłym
życiu.
Statystyki są zasmucające, aż 75%
młodych ludzi w wieku 12–17 lat miało
kontakt z alkoholem. Co gorsza, do picia
dzieci często przyczyniają się dorośli!
1/3 nieletnich smak alkoholu poznała
przy rodzicach! W dwóch przypadkach
na trzy dzieci zdobywają alkohol
z pomocą dorosłych! Eksperymenty
z używkami w wielu przypadkach
kończą się tragicznie.
Zdaniem psychologów i pedagogów nic
nie chroni dzieci przed sięganiem
po alkohol i narkotyki tak skutecznie jak
rodzina. Nieletni, którzy wynieśli
z domu przekonanie, że alkohol szkodzi

Biskup Radomski Henryk Tomasik
skierował na ręce Burmistrza Romualda
Zawodnika list z podziękowaniem
za czynny udział miasta Pionki
w o rgan izacj i Światow ych Dn i
Młodzieży.
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego
świata, którzy razem ze swoimi
katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się
w jednym miejscu, by wyznać wiarę
w Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą
i pierwszym gospodarzem tych Dni był
św. Jan Paweł II, który po raz pierwszy
zgromadził młodych w 1984 roku
w Rzymie. Po śmierci Jana Pawła II
kontynuatorem pięknego dialogu
Kościoła z młodymi i wielkim
orędownikiem Światowych Dni
Młodzieży stał się papież Benedykt XVI,
k tó r y p r ze wo d n i c z y ł ko l e j ny m
spotkaniom. Teraz dzięki posłudze

Papieża Franciszka Chrystus jest ciągle
głoszony i adorowany przez młodych
całego świata, a Kościół może
dostrzegać swoje młode i radosne
o b l i c ze ta k b a rd zo p o t r ze b n e
współczesnemu światu.
Tegoroczne spotkanie z Ojcem
Świętym odbyło się w Krakowie.
Do Polski przyjechało wielu młodych
katolików z różnych zakątków świata.
Część pielgrzymów gościła również
w Pionkach, dlatego z całego serca
dziękujemy pionkowianom, którzy
przyjęli pielgrzymów z Namibii, Gwinei
Równikowej, Kazachstanu i Litwy.
21 lipca w ramach Światowych Dni
Młodzieży Nad Stawem Górnym odbył
się Piknik Narodów. Młodzież bardzo
chętnie korzystała z atrakcji ośrodka
rekreacyjnego, integrując się z naszą
lokalną społecznością, następnie
wspólnie został namalowany obraz
z przesłaniem dla świata. Każda
z przybyłych grup podziękowała
w swoim języku za gościnę i miło
spędzony czas w naszym mieście.

Narodowe czytanie

Piknik Rodzinny na Ogródku Jordanowskim

zdrowiu, są mniej skłonni do sięgania
po używki.
W najnowszej edycji kampanii „Postaw
na rodzinę!” apelujemy do rodziców,
by nie oswajali dzieci z alkoholem.
Przekonujemy, że dobra komunikacja
w rodzinie i znajomość problemów
dziecka skutecznie chronią je przed
używkami. Apelujemy do uczniów,
by nie próbowali dorównać kolegom,
którzy mają już za sobą eksperymenty
z alkoholem. Rodzicu pamiętaj!
Wystarczy kilkanaście minut dziennie,
by być na bieżąco ze sprawami
i problemami dziecka. Trzeba tylko
nauczyć się rozmawiać.

W pierwszą sobotę września po raz
piąty odbyło się Narodowe Czytanie,
tym razem pionkowianie poznawali
na nowo tekst „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza. Książkę czytano w ponad
2 tys. miejsc w Polsce i za granicą.
W Pionkach spotkanie odbyło się
na tarasie przed filią Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Leśnej.
Bardzo ważne jest zaszczepienie
miłości do czytania wśród
najmłodszych, dlatego przez trzy dni
uczniowie klas drugich i trzecich
z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5
gościli w Filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Leśnej. Panie
bibliotekarki: Ewa Gerlach oraz
Małgorzata Mamnicka zapoznały
młodych miłośników literatury
z rozmieszczeniem książek
w bibliotece, a także w ciekawy sposób
opowiedziały, jaką drogę musi przebyć
książka zanim trafi na biblioteczne
półki. Biblioteka to również ośrodek
życia kulturalnego i intelektualnego,
dlatego to niezwykle ważne, by nasze
pociechy polubiły to miejsce.
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Zakończenie Wakacji

27 sierpnia nad Stawem Górnym
oficjalnie pożegnaliśmy Wakacje.
Wydarzenie przyciągnęło kilkaset osób.
Od rana rozbrzmiewały letnie hity.
Dj Miki zarażał pozytywną energią,
Karolina Skiba przygotowała zajęcia
fitness, natomiast Wydział Sportu
i Rekreacji przeprowadził konkurencje
zręcznościowe i konkursy z nagrodami.
Nie zabrakło malowania twarzy
i warsztatów plastycznych
przygotowanych przez CAL i MOK.
Najwięcej osób bawiło się podczas
wieczornej dyskoteki na trawie.
To wyjątkowo udany sezon dla Stawu
Górnego, ośrodek zyskał nowy blask
i stał się głównym punktem
rekreacyjnym w naszym mieście. Dzięki
przeprowadzonej modernizacji,
zakupie nowego sprzętu, a także
zmianom organizacyjnym po raz
pierwszy od lat mogliśmy zrelaksować
się nad wodą bez konieczności
wyjeżdżania za miasto.
Przez całe wakacje ośrodek cieszył
się ogromnym zainteresowaniem
wśród miejscowych i przyjezdnych
plażowiczów, którzy chętnie korzystali
z WakeParku, rowerków wodnych,
kajaków, placu zabaw, kul wodnych i kul
do gry w piłkę nożną.
Zapewniamy, że to tylko początek
zmian na lepsze. Nie zwalniamy tempa
i już niebawem pojawią się kolejne
udogodnienia i nowe atrakcje.

Otwarcie Placu Zabaw
„Pod Kasztanami"

Na początku sierpnia odbyło się
otwarcie Placu Zabaw przy ulicy
B r zozo we j . I n we st yc j a zo sta ł a
zrealizowana z budżetu
obywatelskiego Przewodniczącego
Rady Miasta Pana Zbigniewa
Belowskiego oraz dzięki
dofinansowaniu w wysokości 15.000 zł
przez lokalną firmę QFG. Następny plac
zabaw powstaje przy ulicy Orzeszkowej
i będzie finansowany ze środków
budżetu obywatelskiego Radnego
Krzysztofa Maja.
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MotoWeekend

Zakończenie Wakacji nad Stawem Górnym

Podczas MotoWeekendu zaprezentowało
się ponad 600 aut i motocykli

23 lipca odbyła się II edycja
MotoWeekendu organizowanego przez
stowarzyszenie BmWra przy
współpracy z Miastem Pionki. Impreza
przyciągnęła kilka tysięcy osób, wśród
których znaleźli się zarówno miłośnicy
motoryzacji jak i całe rodziny. W trakcie
wydarzenia zaprezentowało się około
600 aut i motocykli. Mogliśmy
podziwiać pokazy driftu, stuntu,
zawody mtb flybag, zawody super cross
enduro. Odbyły się także konkursy na :
-najładniejsze/y Auto zlotu, motocykl,
klasyk, felgę
-najgłośniejsze/y: auto, motocykl
-najniższe auto zlotu
-najgłośniejsze car audio
W trakcie imprezy przeprowadzona
została zbiórka dla 14 letniego
Wiktora chorującego na mózgowe
porażenie dziecięce.

77 Rocznica Wybuchu II
Wojny Światowej

1 września 2016 roku podczas Polowej
Mszy Świętej na Nowym Cmentarzu
w Pionkach odbyły się uroczystości
związane z 77. rocznicą wybuchu II
Wojny Światowej. Burmistrz Miasta
Pionki w swoim przemówieniu
przypomniał jak ważna jest pamięć
o tamtych czasach i ludziach, którym
przyszło przelać krew za Ojczyznę.
Podziękował żyjącym Weteranom oraz
złożył hołd poległym. Ksiądz Dziekan
Stanisław Bujnowski w kazaniu
przywołał pamięć o Adasiu Guzalu
i bohaterach walczących w Pionkach
i sąsiednich miejscowościach. Złożone
zostały kwiaty na grobach Żołnierzy.

Regaty Kajakowe Osób
Niepełnosprawnych

10 września odbyła się 13 edycja Regat
Kajakowych Osób Niepełnosprawnych
p o d p at ro n ate m Wo j ewo d y
Mazowieckiego i Burmistrza Miasta
Pionki. Organizatorem wydarzenia był
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach, w zawodach udział wzięło
dziesięć załóg z różnych stron Polski.

KALENDARZ WYDARZEŃ
GDZIE?
KIEDY

KIEDY?

DLA
KOGO?

Finał VIII Powiatowego Konkursu Filmu Amatorskiego, wręczenie
nagród

MOK

3.11.16
godzina
11:00

dla uczniów
i studentów

Otwarcie wystawy IPN ,,Bogu i Polsce- harcerstwo niezależne i niepokorne w Polsce Ludowej 1945-1989r.”- ekspozycja przez 2 tyg.

MOK

4.11.16
godzina
11:00

dla
wszystkich

Spotkanie autorskie z poetką Agatą Dumą - prezentacja twórczości

CAL

4.11.16
godzina
17:00

dla
wszystkich

III Powiatowy Konkurs Recytacji i Pieśni Patriotycznej. Wszystkich
chętnych zapraszamy do zgłaszania udziału w MOK

MOK

8.11.16
godzina
10:00

dla
wszystkich

Wykład - jak bronić się przed oszustwami finansowymi

MOK

9.11.16
godzina
16:00

UTW /
dorośli

„Pionki śpiewają patriotyczne pieśni” - wieczornica PG 1.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy do wspólnego śpiewania

CAL

9.11.16
godzina
18:00

dla
wszystkich

CKZiU

10.11.16
godzina
9:00

gimnazja

MOK

10.11.16
godzina
17:00

wiek 16+

CO SIĘ DZIEJE?

XXII Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej dla
gimnazjalistów (organizator ZHR i CKZiU)
,,Patriotyczny Rap'' - koncert dla młodzieży, organizowany przez
„Patriotyczne Pionki” bilet 15 zł

11 listopada - Program Obchodów 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
godz. 10:00 Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Św. Barbary, następnie przemarsz pod pomnik
.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Apel pamięci pod „Legionówką”
godz. 12:00 Widowisko historyczne „Niepodległa” obok „Legionówki” w wykonaniu 22 Pułku Ułanów
Podkarpackich i ZHR Szczep „Puszcza”
godz. 13:00 Pod „legionówką” rozpocznie się „Sztafetowy Bieg Niepodległości” dla szkół oraz historyczna
gra terenowa Quest „Pionki - Zielone Miasto” dla rodzin
godz. 17:00 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych „W śpiewie i w boju”, koncertowi będzie
towarzyszyć wystawa ze zbiorów Pułku Ułanów Podkarpackich - Miejski Ośrodek Kultury
Aktywny senior: warsztaty z okazji Dnia Seniora. Dieta i styl życia
jako podstawa zdrowych mięśni i stawów

CAL

18.11.16
godzina
11:00

seniorzy

Koncert partyzanckich i wojennych pieśni w rokowej odsłonie
zespołu ,,LUSTRO''

MOK

19.11.16
godzina
18:00

dla
wszystkich

Teatr - komedia ,,Zapiski amoralnego moralisty'' na podstawie
powieści Mariusza Marczyka, przedsprzedaż biletów w cenie 30 zł

MOK

20.11.16
godzina
17:00

dla
wszystkich

Andrzejki dla dorosłych impreza biletowana

MOK

26.11.16
godzina
18:00

UTW /
seniorzy

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła

CAL

27.11.16
godzina
10:00

dla
wszystkich

l
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