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PIONKI

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku

INWESTYCJE
Niech Betlejemska Gwiazda prowadzi każdego z nas w świat pokoju, dobra, piękna i miłości.
Zapraszając do Wigilijnej Wieczerzy, rodzinnego spotkania i kolęd, niech każdemu z nas przypomina o radości dzielenia się opłatkiem, dobrymi życzeniami i odruchem dobrego serca przez cały
rok.
Wtedy świat w nas i wokół nas stanie się lepszy, a na naszych twarzach i w naszych oczach
zagości trwale wzruszając odbicie nieba.
Wesołych Świąt i pokoju w sercach na cały nadchodzący rok, życzą wszystkim mieszkańcom
Pionek, rodzinom i odwiedzającym nas w te świąteczne dni gościom,
Władze Miasta
i pracownicy samorządowi

SZANOWNI PAŃSTWO
Za chwilę odwrócimy kolejną kartę w rodzinnym albumie. Kolejny rok
przejdzie do historii.
W dziejach miasta zapisze się on
wspomnieniem jubileuszu 80-lecia
Centralnego Okręgu Przemysłowego
i 10-lecia Patronki Miasta.
Wspominamy wspaniały koncert
w strugach deszczu Honorowego
Obywatela Pionek – Andrzeja Piasecznego. Po raz pierwszy gościliśmy
w Pionkach międzynarodową harcerską konferencję historyczną, w której
uczestniczyli działacze z całego świata z Australii, USA, Kanady, Wielkiej
Brytanii i wielu innych krajów, gdzie
żyje Polonia. Odwiedziła Pionki córka Pana Prezydenta Kaczorowskiego
i wnuczka założyciela harcerstwa –
Druhna Krystyna Małkowska-Żaba.

W sposób wzorcowy poradziliśmy
sobie z wdrożeniem reformy oświaty.
W wyniku wielostronnych konsultacji
wybraliśmy optymalne rozwiązania
w trosce o uczniów i nauczycieli.
Z optymizmem wkroczymy w nowy
rok. Mamy ambitne plany i finansowe
zabezpieczenie ich realizacji.
Miasto w widoczny sposób się
zmienia.
Życzę wszystkim, aby z nowym
rokiem dobre zmiany następowały
w każdym z nas. Aby w Pionkach każdy czuł się miłym gościem, a my, abyśmy potrafili być dumni, że tu mieszkamy z naszymi rodzinami wśród
wspaniałych, przyjaznych i uczyn-
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Romuald Zawodnik
Burmistrz Miasta

ULICE REJA
I WILLOWA

ROZBUDOWA OŚRODKA
STAW GÓRNY

REMONT I PRZEBUDOWA ULICY SPORTOWEJ

Remont ulicy, budowa parkingów,
dróg manewrowych oraz chodników
wraz z nowym oświetleniem ulicznym. Budowa kanalizacji burzowej.
991 958,21 zł

nych, dobrych ludzi – naszych znajomych, przyjaciół i sąsiadów.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pokoju w sercach, szczęścia, miłości, zdrowia i sukcesów w nadchodzącym roku, życzę Państwu, dzieląc
się z każdym Wigilijnym Opłatkiem,

Wymiana nawierzchni i budowa
chodników wraz z budową kanalizacji burzowej.
1 196 068, 95 zł
• budowa nowej plaży;
• nowe urządzenia do ćwiczeń na
świeżym powietrzu;
• budowa tężni solankowej;
• budowa boisk do plażowej piłki
nożnej oraz siatkówki;
• instalacja ładowarki wykorzystującej energię odnawialną.
Na dalszą rozbudowę w roku
2018 przeznaczona zostanie kwota:
6 045 104,38 zł (5 370 971,65 zł ze
środków unijnych).

REMONT DRÓG NA
TERENIE PRONITU

Naprawa nawierzchni dróg na terenie dawnych zakładów „Pronit”.
154 000 zł

INWESTYCJE

REMONT UL. POLNEJ

Wykonanie nowej nawierzchni na
ul. Polnej.
155 195,76 zł

MODERNIZACJA
KOMPLEKSU LEKKO ATLETYCZNEGO

• budowa sześciotorowej bieżni poliuretanowej o długości 400 metrów;
• przygotowanie bieżni do krótszych
dystansów, skoczni do skoku w dal
oraz do skoku wzwyż;
• remont rzutni do pchnięcia kulą
oraz płyty głównej boiska.
1 989.600,57 zł (Blisko 70% tej
kwoty (1 370 000 zł) pochodzi ze
wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki).

PSZOK

PROGI ZWALNIAJĄCE

Montaż progów zwalniających na
Budowa Punktu Selektywnej
ulicach Kruczej, Różanej, oraz przyZbiórki Odpadów Komunalnych wraz
ległych drogach osiedlowych.
z wiatami, ogrodzeniem i wagą.
539 077, 37 zł (431 261, 89 zł dofiODERNIZACJA GRÓDKA
nansowanie ze środków unijnych)

M

REMONT POMNIKA
PRZY BRAMIE PRONITU

Remont pomnika upamiętniającego byłych pracowników Państwowej
Wytwórni Prochu w Pionkach.
104 303,20 zł. Niemal 80% tej
kwoty – 83 303,30 zł pokryją środki
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

BASEN

O

JORDANOWSKIEGO

Remont wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie skateparku,
zamków, huśtawek oraz odnowienie
siłowni napowietrznej. Remont i odnowienie ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego.

ŻEROMSKIEGO 6,
PARKOWA 7,
ZAKŁADOWA 8

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
DAWNEGO

PG 2

Ocieplenia ścian i dachu wraz z wykonaniem nowej elewacji, instalacją ogniw fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia na energooszczędne LED oraz
montażem termostatów na grzejnikach.
1 596 975, 50 zł (1 275 000 z dofinansowania)

Instalacja automatycznego system
pomiarów i regulacji parametrów fizyko-chemicznych wody, przystosowanie automatycznego układu regulacji temperatury wody basenowej do
pracy z centralnym systemem sterowania, wykonanie systemu kontroli
zużycia mediów przez instalacje basenowe.
319 800 zł

Dzięki współpracy miasta oraz
wspólnot mieszkaniowych powstały nowe parkingi, drogi manewrowe
oraz chodniki wokół budynków Żeromskiego 6, Parkowa 7 i Zakładowa 8. Inwestycja została sfinansowała w połowie z budżetu miasta i poszczególnych Wspólnot.
Koszt poszczególnych inwestycji to: 22 000 zł – ul. Żeromskiego,
47 000 zł – ul. Parkowa, 43 000 zł
– ul. Zakładowa.
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INWESTYCJE / MIASTO

DACH NA BUDYNKU MOK REMONT CHODNIKÓW

Demontaż i utylizacja ponad
700 m2 płyt azbestocementowych
wraz z renowacją i wymianą wyeksploatowanych elementów drewnianej
konstrukcji nośnej oraz pokrycie powierzchni dachu blachą.
131 805 zł

•
•
•
•

Aleja Jana Pawła II;
ul. Dębowa;
ul. Orzeszkowa;
ul. Leśna.

REMONT
UL. PÓŁNOCNEJ

Wykonanie nowej nawierzchni
z kostki brukowej na ul. Północnej.
315 750,84 zł

PIENIĄDZE ZNIKNĘŁY Z MZUK
Złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu w związku z podejrzeniem popełnienia
przestępstwa przywłaszczenia mienia w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Pionkach.
W latach 2005–2012 mogło dojść do przywłaszczenia
mienia w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych na
kwotę nie mniejszą niż 700 000 złotych.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdziliśmy,
że były dokonywane księgowania na cztery konta, których
nie możemy zidentyfikować. Nie wiemy, jakie są to konta.
Ale były opisywane na przykład, jako jednej z firm, z którą współpracujemy, czy też jednego z banków – stwierdza
dyrektor Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Małgorzata Cieciura.

WOJEWODA ZMIENIA NAZWĘ ULICY
13 grudnia weszło w życie zarządzenie zastępcze Wojewody
Mazowieckiego, na mocy którego z Pionkowskiej mapy zniknie
ul. 15. Stycznia. W jej miejsce pojawi się ul. Niepodległości.
Jeszcze na początku listopada
tego roku Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik wystosował
pismo do wojewody, w którym zaznaczył, że w naszym mieście ulice
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zostały już zdekomunizowane na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku a w dniu 15 stycznia
1945 roku mieszkańcy świętowali
wolność bez żadnego podtekstu politycznego. Wojewoda był jednak innego zdania. Zdzisław Sipiera wydał
w sumie 56 zarządzeń zastępczych
zmieniających niezgodne z ustawą
a nadal funkcjonujące na terenie województwa nazwy ulic.

MIASTO

MŁODZIEŻOWA R ADA MIASTA PIONKI
09.11.2017 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta. W spotkaniu
uczestniczyło 21 uczniów ze wszystkich pionkowskich
szkół podstawowych i średnich. W głosowaniu, spośród
zebranych wybrany został przewodniczący Rady – Hubert
Paduch.
Wybór mnie na stanowisko Przewodniczącego to wyraz zaufania zebranych tu osób. Postaram się jak najlepiej
wypełnić swoje obowiązki i mam nadzieje, że pójdzie to
dobrze. Myślę, że najlepiej będzie jeśli wszyscy będziemy podejmować decyzje. Będę się starał dotrzeć do jak
największej liczby młodych osób, tak aby działania były
zgodne z wizją większości a nie tylko moją – powiedział
zaraz po wyborze nowy przewodniczący.

NOWA ORGANIZACJI RUCHU
(DĘBOWA/KOZIENICKA)
Problem ze swobodnym ruchem w okolicach skrzyżowania ulic Dębowej, Mickiewicza i Leśnej zakończył
się dzięki zmianie organizacji ruchu. Wzdłuż pawilonów
handlowych przy ul. Dębowej (na tak zwanej „Górce”)
od początku sierpnia obowiązuje zakaz zatrzymywania.
Część mieszkańców nadal o nim zapomina, mimo to ruch
w tej okolicy stał się o wiele łatwiejszy.

LIKWIDACJA STAREJ I ZNISZCZONEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
WZDŁUŻ

ALEI JANA PAWŁA II

Pod koniec roku rozebrana została zniszczona i nieużywana ścieżka rowerowa. Biegnąca przez park betonowa ścieżka od dawna nie nadawała się do użytku.

PRZEKAZANIE OZNAK WŁADZY SAMORZĄDOWEJ
4 grudnia, w święto patronki miasta Fundatorzy przekazali mieszkańcom Pionek, na ręce Burmistrza oznaki
władz samorządowych – Łańcuch Burmistrza Miasta
i Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta. Uroczystość
odbyła się w Centrum Aktywności Lokalnej. W fundację łańcuchów włączyli się przedsiębiorcy: AGRAIMPEX, MARCBUD Marek Baran, Zakłady Chemiczne
BOCHEM, AMD Adam Droń, Hotel „Imperium”, P.P.H.
„Kosiek” Krzysztof Kowalski, Teodor Królikowski, Irena
i Ryszard Nalewajko, PWKC Sp. z o.o., QFG Sp. z o.o.,
Rajmund Szewczyk, Iwona i Sylwester Trzos, Krzysztof
Wach, Information Brokers.
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MIASTO

SPORTOWA WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – UKS DANIEL
Coraz więcej dzieci i młodzieży podlega negatywnemu zjawisku jakim jest wykluczenie społeczne. Osoby,
które samotnie spędzają czas i nie angażują się w życie
społeczne wokół nich narażone są między innymi na
uzależnienie od komputera i Internetu. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem w takim przypadku jest wypracowanie mechanizmów, które pozwolą ograniczyć nega-

tywne zjawiska. UKS Daniel planuje realizację programu, którego celem jest organizacja zajęć pozaszkolnych.
Osoby aktywne w swoim środowisku miałyby odnaleźć
osoby wycofane i podjąć razem z nimi sportową aktywność – wspólne treningi na siłowni. Program przewiduje
przekazanie 85 dwuosobowych karnetów na pionkowską
siłownię.

OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE
Przed świętami Bożego Narodzenia na ulicach Pionek
pojawiły się tradycyjne ozdoby świąteczne. Część z nowych ozdób została zakupiona w lutym podczas posezonowych wyprzedaży, co pozwoliło zaoszczędzić pieniądze.
Poza tradycyjnymi choinkami i dekoracjami na słupach, w naszym mieście zobaczyć można iluminacje znane z dużych miast między innymi bombkę do której mogą
wejść przechodnie. Ta ozdoba cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale także dorosłych mieszkańców miasta.

OCZYSZCZALNIA DO MODERNIZACJI
Na początku grudnia symbolicznie zaczęto modernizację Pionkowskiej oczyszczalni. Kilka dni wcześniej
– 22 listopada w magistracie podpisana została umowa
pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczym Sp z o.o. a wykonawcą robót – Inżynieria
Rzeszów S.A. Oczyszczalnia powinna zostać zmodernizowana już wiele lat temu. Przed lata jednak ukrywano ten
problem gdyż lepiej jest wykonać chodnik, czy ulicę, które
są widoczne. Tymczasem ta bardzo ważna inwestycja była
zaniedbywana. Mam nadzieję, że obecna oczyszczalnia,
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trochę taki mały potworek, gdyż wszyscy zdajemy sobie
sprawę w jakim stanie się znajduje, już wkrótce zamieni
się w coś nowoczesnego, w coś na miarę dwudziestego
pierwszego wieku – mówił podczas symbolicznego rozpoczęcia budowy Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik.
Modernizacja kosztować będzie 31 875 450,00 zł. Ponad 60% tej kwoty czyli ponad 18 mln złotych pochodzi
z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

MIASTO / SPORT

SŁUPY OGŁOSZENIOWE
Na terenie Pionek pojawiły się nowe, stylizowane słupy
ogłoszeniowe. Zastąpiły one stare i zniszczone konstrukcje betonowe. Słupy stanęły w kilkunastu lokalizacjach
naszego miasta.
Poza często uczęszczanymi lokalizacjami, takimi jak
okolice targowiska przy ul. Sienkiewicza czy plac przy
Dworcu Zachodnim, słupy pojawiły się także w miejscach,
gdzie do tej pory ciężko szukać było miejskich informacji
(skrzyżowanie ul. Chemicznej i Partyzantów, skrzyżowanie ul. 15 stycznia i Mickiewicza). Od nowego roku słupy
zarządzane będą przez MZUK. Za część ogłoszeń wywieszanych na słupach pobierane będą opłaty.

68 NOWYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Na terenie naszego miasta pojawią się nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dzięki
tej inwestycji łatwiej będzie prowadzić segregację śmieci.
Na terenie miasta pojawi się 9 nowych pojemników o po-

jemności 0,25 m3, przeznaczonych na odpady plastikowe,
papierowe i szklane, 9 sztuk o pojemności 0,36 m3 oraz 50
pojemników 1,1 m3 na takie same odpady.

TRENER DARIUSZ SUŁEK ODZNACZONY ZA ZASŁUGI DLA KICKBOXINGU
28.10.2017 trener Klubu Sportowego Centrum Tang
Soo Do Pionki, Dariusz Sułek został odznaczony brązową
odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Kickboxingu”.
Pionkowski trener odznaczenie odebrał z rąk Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Kickboxingu Jerzego
Bassa. Dariusz Sułek wychował do tej pory ponad dwu-

dziestu mistrzów Polski w formułach planszowych kickboxingu.
Jego wychowankowie byli czterokrotnie wybierani
najlepszymi zawodnikami mistrzostw, wielokrotnie byli
powoływani do kadry narodowej i reprezentowali Polskę
podczas mistrzostw i pucharów Europy i świata.
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SPORT

SUKCESY TANG SOO DO
W drugiej części sezonu 2017 zawodnicy Klubu Sportowego Centrum Tang Soo
Do Pionki potwierdzili swoją wysoką formę
sportową, prezentowaną w pierwszym półroczu.
Jeszcze pod koniec czerwca wystąpili w Mistrzostwach Europy Taekwondo
International, które odbyły się w dniach
23–25 czerwca w Częstochowie. Na matach
Częstochowy w szranki stanęło prawie pół
tysiąca zawodników z 38 ekip, reprezentujących 13 państw z 3 kontynentów. Może liczba uczestników, zwłaszcza zagranicznych
nie była zbyt imponująca ale jak podkreślono podczas uroczystego otwarcia mistrzostw
przyjechali tu sami najlepsi i dlatego o medale było wyjątkowo trudno. Nasi zawodnicy stanęli na wysokości zadania i mocnym uderzeniem zakończyli swoje przedwakacyjne starty zdobywając 26 medali indywidualnych: 8 złotych, 10 srebrnych, 8 brązowych oraz 7 medali w walkach
drużynowych Tag Team.
Tradycyjnie już, najbardziej efektownie zaprezentowali
się kadeci. Szczególnie w najliczniej obsadzonej kategorii
walk przerywanych point stop – 175 cm gdzie zajęli trzy
pierwsze miejsca. Do tego dołożyli złoty medal w walkach
drużynowych Tag team.
Wyjątkowo dobrze walczyli też nasi seniorzy aczkolwiek w kilku przypadkach w walkach finałowych zabrakło trochę szczęścia w dogrywkach.
Złotymi medalistami mistrzostw zostali: Aleksandra
Grzywacz, Oliwia Pańczak, Julia Czachor, Alicja Wiszniowska, Patryk Banaszek, Kacper Trzos, Piotr Olszewski
i Marek Czapka oraz drużyna kadetów w składzie: Patryk
Banaszek, Kacper Trzos i Jakub Grzywacz.
Kolejnym bardzo zaszczytnym i ważnym startem naszych zawodników był występ w reprezentacji Polski na
Mistrzostwach Europy Kickboxingu Kadetów i Juniorów
WAKO (World Association of Kickboxing Organizations),
które odbyły się w dniach 2–10 września w Skopje, stolicy
Macedonii. Powołania do Kadry Narodowej otrzymała juniorka Aleksandra Grzywacz i trójka kadetów starszych:
Oliwia Pańczak, Jakub Grzywacz i Kacper Trzos. W okresie wakacyjnym brali oni udział w kilku konsultacjach
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i zgrupowaniach, gdzie mieli okazję szlifować swoją formę pod okiem trenerów reprezentacji Polski.
Mimo bardzo ambitnej postawy żadnemu z naszych
zawodników nie udało się
wywalczyć medalu, najbliżej była Oliwia Pańczak,
która została sklasyfikowana na miejscu piątym.
Warto wspomnieć też o
Oli Grzywacz, która mimo,
że nie dotarła do mistrzowskiego podium, to jednak
awansowała w rankingu federacji kickboxingu WAKO
i obecnie jest sklasyfikowana na trzecim miejscu na
świecie kategorii light contact juniorek – 50 kg.

R AJDY ROWEROWE
17 września mieszkańcy miasta po raz piąty mieli możliwość zdrowego spędzania wolnego czasu podczas Rajdu
Rowerowego szlakami Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Ponad 60 osób zwiedzało wspólnie piękne okolice miasta w niedzielę 15 października, podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

SPORT

SIŁOWNIA I GROTA SOLNA W PAWILONIE SPORTOWYM
W Pawilonie Sportowym na terenie Stadionu Miejskiego mieszkańcy Pionek mogą korzystać z siłowni oraz groty solnej. W specjalnie przygotowanej sali prowadzone są
także zajęcia fitness.
W styczniu w siłowni pojawi się nowy sprzęt. Dzięki 16 nowym maszynom siłowym firmy HOIST oraz
12 urządzeniom marki PRECOR mieszkańcy Pionek będą
mieli do dyspozycji w pełni przygotowaną strefę cardio
oraz strefę do treningu siłowego.
Dbający o zdrowie mieszkańcy mogą także korzystać
z groty solnej. Panujący w niej mikroklimat, podobnie jak
morskie wybrzeża czy kopalnie soli, bogaty jest w pierwiastki oraz jony ujemne, które mają zbawienny wpływ
na zdrowie i samopoczucie.

TANCERZE Z „KICK” Z MEDALAMI PO WORLD DANCE WEEK OSSA 2017
10.12.2017 tancerze z Klubu Boogie Woogie ,,Kick’’
Pionki uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu
Tańca. Zawody odbywały się w Hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej.
Festiwal trwał dziewięć dni i rozgrywany był w różnych stylach tańca, w których wystartowało ok 4000 zawodników. W niedzielę rozegrano konkurencję Boogie
Woogie w czterech kategoriach wiekowych. Z naszego
Klubu wystartowało cztery pary, trzy w kategorii juniorów, jedna w kategorii dzieci. Po rundach eliminacyjnych

wszystkie pary zakwalifikowały się do finału. W obu kategoriach tancerze wrócili z medalami – w kategorii dzieci
złoty, w kategorii juniorów złoto i srebro.
WYNIKI
1 Kategoria Dzieci: Szymon Gogacz, Amelia Sąpór
– miejsce I
2. Kategoria Juniorów:
Kacper Hyży i Julia Mularska – miejsce I
Jakub Kozłowski i Oliwia Michalska – miejsce II
Jakub Olejarz i Izabela Zawadzka – miejsce V

9

SZKOŁY / WYDARZENIA

WZOROWO PRZEPROWADZONA REFORMA OŚWIATY W MIEŚCIE
Zmiany w szkolnictwie, wprowadzone przez nową
ustawę edukacyjną, wymusiły reorganizację placówek
oświatowych w Pionkach.
W wyniku reformy w Pionkach nie ma już gimnazjów.
Ostatnie klasy tego stopnia edukacji działają w ramach
szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi. I tak
Gimnazjum nr 1 weszło w skład PSP nr 5 a Gimnazjum
nr 2 w skład PSP nr 1. Dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów zostali wicedyrektorami w podstawówkach.

Likwidacja gimnazjów oznacza, że dwa budynki w mieście będą musiały zmienić swoje przeznaczenie. W dawnym
gimnazjum nr 2, przy ul. Słowackiego działa już Szkoła
Muzyczna i miejskie Archiwum. Należy zastanowić się nad
zagospodarowaniem budynku przy ul. Leśnej.
Zmiany w oświacie zostały przeprowadzone w naszym
mieście w sposób modelowy. Dzięki spotkaniom i konsultacjom władz z mieszkańcami, nauczycielami i Radami
Rodziców, w Pionkach udało uniknąć się zwolnień wśród
nauczycieli.

OTWARCIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
4 września oficjalnie został otwarty miejski żłobek
„Wesoły Pajacyk”. W nowej placówce znalazło się miejsce
dla 40 dzieci. Żłobek powstał w budynku przy ulicy Jordanowskiej, w którym wcześniej mieściło się między innymi
przedszkole nr 1, a ostatnio Zakład Opiekuńczo-Lecznicy.
Na uruchomienie żłobka pionkowski samorząd pozyskał
ponad 300 000 zł z rządowego projektu „Maluch+ 2017”.
Całość inwestycji oszacowano na 565 150 zł.

NAGRODA DLA WIKTORA SIEKA
Wieloletni dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2
a obecnie wicedyrektor Publicznej Szkoły nr 1, Wiktor
Siek został odznaczony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnienie przyznane zostało w uznaniu zasług
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

KONCERT ANDRZEJA PIASECZNEGO I FESTYN RODZINNY
17 września na terenie przed główną bramą dawnych
zakładów „Pronit” odbyła się kolejna edycja festynu „Postaw na rodzinę”. Mimo
niesprzyjających warunków pogodowych, festyn
odniósł wielki sukces. Na
koncercie gwiazdy wieczoru – pochodzącego z Pionek Andrzeja Piasecznego,
bawiło się kilka tysięcy
osób.
Podczas imprezy nie
zabrakło sportowej rywalizacji, zabaw i konkursów.
Po południu przyszedł czas
na występy zaproszonych
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gwiazd. Na scenie mogliśmy oglądać między innymi sobowtóra Czesława Niemena i Frediego Mercurego, zespół
Tacy Sami, grający covery
formacji Lady Punk, zespół Defis oraz Andrzeja
Piasecznego, który po latach ponownie pojawił się
na pionkowskiej scenie.
Festyn i wizyta Andrzeja Piasecznego w naszym
mieście były okazją do
uhonorowania tego artysty. Decyzją Rady Miasta
został odznaczony tytułem
honorowego
Obywatela
Pionek.

WYDARZENIA

MŁODZI FILMOWCY Z CAL NA WARSZTATACH K AMERALNEGO LATA
Warsztaty filmowe w ramach Kameralnego Lata cieszą się ogromną popularnością i nie każdy może w nich wziąć udział.
W tym roku aplikowało ponad 3 kandydatów na jedno miejsce. Zatem uczestnicy
Grupy Filmowej CAL mieli powody do
zadowolenia, kiedy ich zgłoszenia zostały
przyjęte. Ponadto tegoroczne grupy były
poszerzone o uczestników z Włoch, Węgier
oraz Francji. Łącznie 60-osobowa grupa
uczestników przystąpiła do edukacji i realizacji filmowej.
Na wykładach prowadzonych przez wybitnych artystów Janusza Zaorskiego („Piłkarski poker”), Roberta Gonerę („Dług”)
czy Adama Palentę („Baby Bump”) mogli
zapytać mistrzów o wszystko, co mogłoby
im pomóc w przyszłej karierze filmowca.

TURNIEJ COP
30 października 2017 w Centrum Aktywności Lokalnej odbył się miejski etap Międzymiastowego Turnieju
Wiedzy O Centralnym Okręgu Przemysłowym. Zmagania
oficjalnie otworzył Burmistrz Romuald zawodnik. Turniej
odbył się za pomocą nowoczesnego rozwiązania jakim
jest Quizspotter, to innowacyjna forma multimedialnej
rozrywki, w której uczestnicy drużynowo i indywidualnie rywalizują ze sobą. Dzięki unikalnej technologii, bez
instalowania aplikacji, gracze mogą używać własnych telefonów i tabletów. Konferansjer za pomocą telefonu kierował całym turniejem, wprowadził wszystkich w zasady,
a następnie zbudował odpowiednią atmosferę. Quizspotter to rozrywka interaktywna i multimedialna, a jej atrakcyjna oprawa wizualna i dźwiękowa umożliwiła graczom

zanurzenie w prawdziwym show i poczucie się jak w teleturnieju.
W turnieju udział wzięło 7 drużyn: trzy drużyny
z PSP nr 1, jedna drużyna z PSP nr 2 i trzy drużyny z PSP
nr 5. Każda ekipa liczyła po trzech zawodników. W sumie
uczniowie odpowiedzieli na 21 pytań, które prezentowano
na ekranie, a odpowiedzi udzielano za pomocą tabletów.
Każdy uczestnik odpowiadał indywidualnie, a na udzielenie odpowiedzi miał 30 sekund. Zwyciężyła drużyna
z PSP nr 5 w składzie Roksana Cibor, Klara Golisz, Aleksander Oleszczuk, która w sumie uzyskała 1061 punktów
i to ona reprezentowała Pionki podczas Wielkiego Finału
w Stalowej Woli.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O HARCERSTWIE
16 i 17 listopada w naszym mieście odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa „Światowe Harcerstwo Związek Harcerstwa Polskiego Na
Obczyźnie 1939–2016”. Na zorganizowaną przez
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
międzynarodową konferencję przyjechało wielu harcerzy, instruktorów zarówno z Polski jak
i z różnych stron świata.
Konferencji towarzyszyła bardzo bogata
w ilustrację wystawa obrazująca Związek Harcerstwa Polskiego na przestrzeni dziesięcioleci
i zachodzących zmian zarówno w Polsce, jak i na
obczyźnie.
Konferencja odbywała się w Centrum Aktywności Lokalnej.
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WYDARZENIA

10. ROCZNICA OGŁOSZENIA ŚW. BARBARY PATRONKĄ PIONEK
4 grudnia 2017 minęło 10. lat od momentu
w którym święta Barbara została ogłoszona
patronką Naszego miasta. Z tej okazji przez
cały dzień odbywały
się uroczystości związane z tą rocznicą.
Obchody
rozpoczęły się na Ogródku
Jordanowskim, gdzie
zebrani
mieszkańcy
miasta obejrzeli krótkie
przedstawienie o życiu
i męczeńskiej śmierci świętej Barbary. Po
spektaklu, z Ogródka
w kierunku
kościoła
św. Barbary ruszył orszak, w którym udział
wzięli mieszkańcy miasta, uczniowie z pionkowskich szkół oraz harcerze. Pochód prowadzili członkowie 22. Pułku Ułanów Podkarpackich z Pionek a marszowy rytm nadawali werbliści.
Orszak dotarł do kościoła św. Barbary, gdzie odbyła się
Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Kanclerza
Kurii Diecezji Radomskiej Ks. prał. Edwarda Poniewierskiego. Po mszy wierni otrzymali specjalnie przygotowane chlebki z podobizną patronki miasta oraz gałązki wiśni
– symbol związany z kultem św. Barbary.
O godzinie 15:30 w Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się uroczyste przekazanie przez Fundatorów oznak
władz samorządowych – Łańcucha Burmistrza Miasta
oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta. Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w fundacji łańcuchów, przekazali je, wraz z Aktem Fundacyjnym na ręce Burmistrza
Miasta. Każdy z Fundatorów otrzymał pamiątkową statuetkę upamiętniającą to przedsięwzięcie.
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Wieczorną mszę świętą o godzinie 17:00 odprawił zaproszony na tę okazję Ks. Biskup Henryk Tomasik. Po niej
w kościele odbył się koncert Szkoły Muzycznej I stopnia
w Kozienicach w towarzystwie chóru pod przewodnictwem Ewy Sterczewskiej. Godzinny występ był zwieńczeniem całodziennych obchodów 10. rocznicy ogłoszenia
św. Barbary patronką Miasta Pionki.

FORMATOWANIE 17
Już po raz 17. artyści z Pionek, Radomia i okolic zaprezentowali swoje prace podczas Formatowania w MOK.
W piątek 20 października o godz. 18.00 otwarta została wystawa podczas której swoje prace zaprezentowało
23 twórców lokalnych. Tegoroczna edycja była jednym
z elementów świętowania 60. urodzin Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.

QUIZ

QUIZ
Oto pytania z którymi musieli zmierzyć się finaliści
quizu wiedzy o Centralnym Okręgu Przemysłowym.
Sprawdź jak Ty dałbyś sobie radę. Poprawne odpowiedzi
na stronie 16, pod kolorowanką.
1. Jaki nominał ma moneta jubileuszowa COP, wydana przez NBP?
A. 2 zł
B. 5 zł
C. 10 zł
D. 20 zł
2. Na rewersie jubileuszowej monety COP nie wykorzystano motywów architektonicznych z:
A. Huty Ludwików w Kielcach
B. Zakładów Radiotechnicznych w Poniatowej
C. Zakładów Południowych w Stalowej Woli
D. Fabryki Związków Azotowych w Mościcach
3. W latach budowy COP prezesem rady ministrów
w polskim rządzie był:
A. Marian Zyndram-Kościałkowski
B. Wincenty Witos
C. Walery Sławek
D. Felicjan Sławoj Składkowski
4.
A.
B.
C.
D.

Co nie leżało u podstaw decyzji o budowie COP?
Dozbrojenie polskiej armii
Zmniejszenie bezrobocia w kraju
Zagospodarowanie nadwyżek w wydobyciu węgla
Wzrost gospodarczy kraju

5. Mościce, miejscowość z zakładami włączonymi do
COP, nazwano tak ku czci Ignacego Mościckiego
ponieważ:
A. Był pomysłodawcą zakładów i korzystano tam z jego
wynalazków
B. Był prezydentem RP
C. ufundował zakłady azotowe
D. Zakłady powstały na jego rodowych gruntach
6. Jakie miasto według planów miało zostać stolicą
COP?
A. Rzeszów
B. Lublin
C. Sandomierz
D. Kielce
7. Kto jest autorem memoriału pt. „Plan Centralnego
Okręgu Przemysłowego” z 1936 roku?
A. Władysław Kosieradzki
B. Eugeniusz Kwiatkowski
C. Ignacy Mościcki
D. Tadeusz Kasprzycki

8. Czy polski wynalazek KER, którego wytwórnia powstała w Dębicy to:
A. Klej uniwersalny – guma arabska
B. Bawełna strzelnicza
C. Kauczuk syntetyczny
D. Materiał wybuchowy
9. Fabryka „Zieleniewskiego” w Sanoku produkowała
wagony kolejowe, a także:
A. Lekkie czołgi
B. Samochody pancerne
C. Karabiny snajperskie
D. Najcięższe karabiny maszynowe
10. Który z samolotów był bombowcem produkowanym
w COP?
A. Mewa
B. Łoś
C. Jastrząb
D. Żbik
11. COP był przedsięwzięciem w znacznym stopniu
pracującym na potrzeby wojska. Generalnym inspektorem polskich sił zbrojnych, a więc naczelnym
dowódcą był wówczas:
A. Kazimierz Sosnkowski
B. Edward Śmigły-Rydz
C. Józef Piłsudski
D. Tadeusz Kasprzycki
12. Co miał zapewniać i zabezpieczać w COP rejon B
– lubelski:
A. Dostawy węgla
B. Transport kolejowy
C. Aprowizację
D. Materiały budowlane
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13. Zakłady Południowe w Stalowej Woli, oprócz stali
szlachetnej produkowały:
A. Sprzęt artyleryjski
B. Samochody dostawcze
C. Samoloty zwiadowcze
D. Karabiny przeciwpancerne
14. Na obszarze ilu przedwojennych województw znajdowały się tereny COP?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
15. W której z podanych miejscowości nie było wytwórni amunicji?
A. Jewidz
B. Dęba
C. Poniatowa
D. Kraśnik
16. Fabryka Celulozy w Niedomicach była oddziałem:
A. Zakładów Azotowych w Mościcach
B. Wytwórni Prochu w Pionkach
C. Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej
D. Zakładów Przemysłu Lnianego w Krośnie
17. Jedną ze składowych finansowania COP była pożyczka otrzymana przez Polskę od rządu:
A. Wielkiej Brytanii
B. Włoch
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C. Francji
D. Szwajcarii
18. W Fabryce Broni w Radomiu w czasach funkcjonowania COP, oprócz karabinów produkowano także:
A. Maszyny do szycia
B. Rowery
C. Motocykle
D. Maszyny rolnicze
19. Wiceministrem Spraw Wojskowych nadzorującym
COP był:
A. gen. M. Maciejowski
B. gen. T. Malinowski
C. gen. W. Wieczorkiewicz
D. gen. A. Litwinowicz
20. W zakładach w Starachowicach nie produkowano:
A. Dział przeciwlotniczych 40 mm
B. Armat czołgowych 85 mm
C. Haubic polowych 155 mm
D. Armat dalekonośnych 105 mm
21. Który z wymienionych produktów nie był dziełem
polskich wynalazców:
A. armata 105 mm wz. 29
B. pistolet VIS wz. 35
C. najcięższy karabin maszynowy wz. 38 FK
D. samolot PZL 37 Łoś

KOLOROWANKA
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KOLOROWANKA

POKOLORUJ OBRAZEK

Prawidłowe odpowiedzi do quizu
1. – B, 2. – A, 3. – D, 4. – C, 5. – A, 6. – C, 7. – A, 8. – C, 9. – D, 10. – B, 11. – B, 12. – C, 13. – A, 14. – B, 15. – C,
16. – B, 17. – C, 18. – B, 19. – D, 20. – B, 21. – A
Wydawca:
Druk:
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