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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych.
Życzy Burmistrz
i Rada Miasta w Pionkach

Szanowni Państwo,
Minął już ponad rok nowej kadencji władz samorządowych. Był to okres wytężonej pracy
nad uporządkowaniem wieloletnich zaniechań, w tym szczególnie w sferze finansów publicznych. Bardzo
pozytywnie oceniam współpracę z Radą Miasta. Mamy wspólne poczucie rozmiaru zadań ważnych
dla mieszkańców. Negocjacje dotyczą priorytetów i sekwencji poszczególnych działań. Staramy się spierać
w sposób konstruktywny, wypracowując dobre kompromisy.
W bieżącej kadencji zaproponowałem każdemu z radnych kwotę 50.000,00 zł na czas kadencji dla realizacji
drobnych, ale najpilniejszych zadań w swoim okręgu wyborczym. Radni w konsultacji z mieszkańcami zgłaszają
takie zadania, najczęściej w ramach współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi bądź wspólnotami – wtedy
kwota z budżetu radnego ulega podwojeniu.
W minionym roku wypracowaliśmy strategiczne dokumenty planistyczne: Strategię Miasta Pionki na lata
2016-2020, strategię rozwoju miejskiego Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, której założeniem jest
współpraca 15 gmin wokół Radomia. Staramy się pozyskać środki na opracowanie długofalowego planu
rewitalizacji miasta. W obecnej perspektywie dokument ten jest warunkiem skutecznego sięgania po środki
unijne. Podjęliśmy opracowanie nowego studium zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych,
których brak, hamuje rozwój miasta.
Mamy potężne problemy, związane z usuwaniem niebezpiecznych materiałów z terenów po byłym
„Pronicie” i rekultywacją tego terenu. O ile pierwotnie udokumentowane zagrożenia udało nam się w ciągu roku
skutecznie usunąć i unieszkodliwić, to konieczność kompleksowych działań rekultywacyjnych związanych
z usunięciem kolejnych materiałów wybuchowych przekracza możliwości finansowe Pionek. W tej sprawie
zwróciłem się o pomoc do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy w trakcie wielostronnych uzgodnień i mam
nadzieję, że w najbliższych miesiącach otrzymamy pierwszą transzę pomocy w kwocie ok. 15 mln złotych.
Bardzo potężne inwestycje stoją przed naszą spółką PWKC – został opracowany priorytetowy projekt
modernizacji oczyszczalni ścieków oraz złożone zostały dokumenty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na uzyskanie pożyczki na realizację zadania, którego wartość sięga kwoty 28 mln złotych.
Miasto oczekuje podjęcia przez spółkę działalności w zakresie odprowadzenia z ulic i placów wody opadowej,
podłączenia do systemu kanalizacyjnego kolejnych mieszkańców, opracowania koncepcji i projektów
dla nieuzbrojonych dotychczas kwartałów miasta.
W kampanii wyborczej wielu kandydatów postulowało przeprowadzenie na początku kadencji tzw. audytu.
Nie był to mój postulat, ale rozumiem potrzebę współobywateli do rzetelnej informacji o stanie miasta.
Taka niezależna analiza została przeprowadzona przez specjalistów z Uczelni Łazarskiego. Obszernym
opracowaniem na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wzbogaciła naszą wiedzę Pani dr Ewa
Markowska-Bzducha – doradca burmistrza ds. strategii rozwoju. Dokumenty te były publicznie prezentowane.
Opublikowane są w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, a fragmenty zostały przytoczone również
w niniejszej publikacji. Zachęcam do lektury „Wieści z Ratusza”.



Życzę Państwu Radosnych Świąt Wielkanocnych!




Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta Pionki

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2015 ROKU

Teren po byłych Zakładach
Tworzyw Sztucznych „Pronit”likwidacja odpadów wybuchowych
i niebezpiecznych
wartość inwestycji: 3.200.000,00 zł
95% ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Plac Konstytucji 3-go Maja wykonaliśmy remont nawierzchni,
wymieniliśmy słupy oświetlenia
i dostawiliśmy ławki
wartość inwestycji: 79.899,29 zł

Basen Miejski - wymieniliśmy
nieckę, szafki, oświetlenie
i wykonaliśmy drobne prace
naprawcze
wartość inwestycji: 158.236,39 zł

Publiczne Gimnazjum nr 2 wstawiliśmy okna z profili PVC
wartość inwestycji: 96.609,12 zł

Staw Górny - kupiliśmy wyciąg
do wakeboardingu i nart wodnych,
rowerki wodne, usunęliśmy stare
pomosty, rozbudowaliśmy plażę
i wykonaliśmy prace porządkowe
wartość inwestycji: 248.000,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 dostawiliśmy i zamontowaliśmy
trybuny przy boiskach szkolnych
wartość inwestycji: 84.927,71 zł

Urząd Miasta Pionki utworzyliśmy Punkt Obsługi Klienta
wartość inwestycji: 29.271,81 zł
Ogródek Jordanowski - kupiliśmy deskorolkę
podniebną, huśtawkę dla najmłodszych, a także
wyremontowaliśmy inne urządzenia
wartość inwestycji: 45.866,58 zł
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2015 ROKU

Wykonaliśmy remonty ulic
i chodników przy ul. Kochanowskiego,
15-go Stycznia, Aleje Lipowe 19, Aleje
Lipowe 12, Spokojna 6, Spokojna 4,
Jordanowska 2, Żeromskiego 1,
Dębowa
wartość inwestycji: 375.454,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury przebudowaliśmy drogę
wartość inwestycji: 98.629,27 zł

Wykonaliśmy oświetlenie
przy ul. Wspólnej, Królowej
Św. Jadwigi i przy przejściu
dla pieszych przy budynku MZUK
wartość inwestycji: 91.000,00 zł

Przytulisko dla bezdomnych
zwierząt - zbudowaliśmy
ogrodzenie
wartość inwestycji: 15.950,00 zł

Budynek „Legionówka” pomalowaliśmy pokrycie dachowe
wartość inwestycji: 6.206,23 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 wykonaliśmy nawierzchnię placu
postojowego na terenie PSP Nr 2
wartość inwestycji: 22.059,37 zł

Amfiteatr „Wenecja” - wykonaliśmy
rozbiórkę wraku w miejsce którego
posadziliśmy drzewka
wartość inwestycji: 13.202,00 zł

Dostawa dodatkowego sprzętu
komputerowego do Centrów
Animacji Społeczeństwa
Informacyjnego (punkty CASI
znajdują się w gimnazjach, szkołach
podstawowych i przedszkolach)
w ramach projektu "Internet szansą
rozwoju mieszkańców Gminy Miasta
Pionki"
wartość inwestycji: 698.293,14 zł
ŚRODKI Z FUNDUSZU UE

Monitoring - kupiliśmy
i zamontowaliśmy dodatkowe
kamery na terenie Pionek
wartość inwestycji: 22.800,00 zł

Dostawa sprzętu komputerowego
dla 386 rodzin w ramach projektu
"Internet w Gminie Miasto Pionki
dobrem powszechnym”
wartość inwestycji: 1.770.725,10 zł
ŚRODKI Z FUNDUSZU UE
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Dostawa internetu dla 386 rodzin
w ramach projektu "Internet
w Gminie Miasto Pionki dobrem
powszechnym "
wartość inwestycji: 227.419,62 zł
ŚRODKI Z FUNDUSZU UE

audyt finansowy miasta
Pełne raporty i plany strategiczne znajdą Państwo na stronie Miasta Pionki www.pionki.pl,
a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pionki.pl.
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.
DEMOGRAFIA MIASTA
Analiza demograficzna w sposób jednoznaczny wskazuje
na zjawisko starzenia się miasta, bowiem o ile na przestrzeni
ostatnich dziesięciu lat liczba ludności zmniejszyła się o
ponad 10%, to w grupie dzieci i młodzieży do 16 roku życia
straciliśmy około 40% populacji.

POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA
W mieście konieczna jest racjonalizacja wydatków
bieżących w celu wygospodarowania większej puli środków
na inwestycje i rozwój. To trudne zadanie, ponieważ każda
taka decyzja jest poszukiwaniem kompromisu pomiędzy
tym co społecznie ważne, a tym co ekonomicznie
uzasadnione.
W latch 2005 - 2011, kiedy ciepłownia funkcjonowała nie
jako odrębna spółka prawa handlowego, ale jako jednostka
budżetowa, z reguły na przełomie roku występowało
opóźnienie w płatnościach za węgiel, skutkujące
pojawianiem się tzw. zobowiązań wymagalnych. W tamtych
latach w sprawozdaniach RB na koniec każdego roku
budżetowego występowała więc wysoka kwota długu,
rozumiana jako suma zobowiązań wymagalnych PWKC oraz
rzeczywistych kredytów i zaliczek obrazujących stan
zadłużenia miasta.
Zadłużenie miasta mierzone poziomem zaciągniętych
kredytów i pożyczek narastało skokowo - tabela nr 2.

* wytłuszczone zostały
lata, w których
Burmistrzem Miasta
Pionki był i jest
R. Zawodnik

Wzrost zadłużenia w roku 2006 związany był głównie
z zakupem od syndyka majątku Zakładów Tworzyw
Sztucznych "Pronit" (miasto nabyło ciepłownię, ujęcie
wody, wodociągi i kanalizację), na który miasto w roku 2006
zaciągnęło kredyt w wysokości 7.500.000,00 zł.
W kolejnych latach zadłużenie z tytułu pożyczek,
kredytów i obligacji kształtowało się na zbliżonym poziomie.
Wzrost zadłużenia w roku 2011, związany był przede
wszystkim z realizacją dwóch głównych inwestycji
tj. modernizacją kotła ciepłowniczego oraz budową ulic
Leśnej, Partyzantów i Wesołej (8.791,00 zł).
W roku 2015 z sukcesem przeprowadziliśmy konsolidację
zadłużenia, obniżając znacząco oprocentowanie kredytów i
przesuwając ich spłatę na późniejsze lata. Zdecydowanie
zwiększyło to potencjał inwestycyjny samorządu.
Podjęte działania w spółce ciepłowniczej PWKC
umożliwiły osiągnięcie przez spółkę zdolności kredytowej,
co z kolei pozwoliło na wykupienie przez nią długu wobec
miasta (3.169.000,00 zł) .
Uporządkowanie finansów publicznych pozwoli
na rozwój w kolejnych latach. Na koniec 2015 roku

obniżyliśmy zadłużenie miasta o blisko
6 milionów zł, w tym wykup obligacji przez gminną
spółkę PWKC oraz 2.704.000,00 zł z tytułu spłaty dokonanej
z budżetu miasta. Zadłużenie miasta na koniec roku 2014
wynosiło 25.241.715,00 zł natomiast na koniec roku 2015
spadło do poziomu 19.368.063,00 zł.
NADWYŻKA OPERACYJNA
Potencjał rozwojowy miasta to przede wszystkim tzw.
nadwyżka operacyjna czyli różnica między dochodami
bieżącymi i wydatkami bieżącymi w danym samorządzie.
Najprościej można ją wytłumaczyć na przykładzie finansów
domowych. Nadwyżką operacyjną w rodzinie jest różnica
między tym co zarabiamy, a tym co wydajemy na bieżące
koszty utrzymania rodziny, a więc opłaty stałe (rachunki za
czynsz, energię, gaz, wodę, żywność). Jeśli nadwyżka jest
duża, to możemy inwestować, budować dom, kupić auto,
jeździć na wycieczki. Możemy zaciągać kredyty, bo nas stać
na ich późniejszą spłatę. Natomiast jeśli źle ocenimy nasze
możliwości finansowe i zaciągniemy kredyt (np. na
samochód) na który nas nie stać, może zabraknąć środków
na opłaty stałe takie jak czynsz, przez co zadłużenie będzie
rosło, a sytuacja ekonomiczna całej rodziny stanie się
trudna.
W naszym samorządzie jest podobnie, jeśli potrafimy
wypracować dużą nadwyżkę operacyjną, to możemy
bezpiecznie zaciągać nowe kredyty i podejmować znaczące
inwestycje.
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Z wieloletniej analizy nadwyżki operacyjnej w naszym
mieście wynika, że o ile inne samorządy generowały
je nawet na poziomie 20% swojego budżetu, to w Pionkach
maksymalnie osiągała ona niewiele ponad 3%, a były lata,
kiedy była ujemna. To wyjaśnia, dlaczego wstydzimy
się w Pionkach za nierówne chodniki, dziury w jezdniach
czy nieutwardzone drogi. Zadłużenie miasta rosło skokowo
przy każdej większej inwestycji i pozostawało na tym samym
poziomie – miasto źle zarządzało swoimi finansami.

Na tle okolicznych samorządów, w porównaniu osiąganej
nadwyżki operacyjnej wypadamy fatalnie. Warto
też zauważyć, że nie można bezkrytycznie porównywać
naszych miejskich finansów z gminami wiejskimi.
Realizowane przez miasto zadania są nieporównywalnie
większe, niż w gminach wiejskich, w których:
- nie ma lokali socjalnych i komunalnych (zadłużenie takich
lokali w Pionkach osiągnęło ponad 13,6 miliona zł);
- nie ma przytuliska dla zwierząt (ok. 120 tyś. zł/rok);
- nie utrzymuje się zieleni miejskiej (ponad 437 tyś. zł/rok );
- nie oświetla się przez całą noc wszystkich ulic;
- nie odśnieża się dróg, a jeśli to tylko główne;
- nie sprząta się ulic i placów;
- na kulturę (biblioteki, domy kultury) wydaje się niewiele
ponad 100.000 zł rocznie, w Pionkach wydatki
te przekraczają 2,5 mln zł;
- nie ma tylu klubów i stowarzyszeń, na wsparcie których
w Pionkach wydajemy ponad 0,5 mln zł
- nie ma tylu dzieci w przedszkolach i żłobkach, a jeśli
są to realizują jedynie podstawę programową w ilości
5h dziennie, a w Pionkach do przedszkoli dopłacamy ponad
3,5 mln złotych.

Jak wynika z przedstawionej analizy łatwiej jest
w gminie wiejskiej wypracować nadwyżkę operacyjną.
OŚWIATA
Dokonaliśmy dogłębnej analizy pionkowskiej oświaty.
Poziom wychowania i kształcenia w naszych szkołach jest
wysoki. Dzieci osiągają znaczące wyniki w konkursach
ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.
Utrzymanie żłobków i przedszkoli jest zadaniem miasta,
na które przeznacza własne środki. Otrzymujemy
od wojewody na przedszkola nieznaczne wsparcie w formie
dotacji, sięgającej niewiele ponad 10% kosztów utrzymania.
Na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach otrzymujemy
specjalną subwencję. Do każdego dziecka w miejskim
przedszkolu samorząd dopłaca miesięcznie ponad około
800 zł.
Utrzymanie szkół nie jest zadaniem gminy - to obowiązek
Państwa. Ministerstwo Edukacji Narodowej zleca władzom
miasta swój obowiązek prowadzenia szkół podstawowych
i gimnazjalnych, przekazując na ten cel środki w postaci
subwencji oświatowej. Prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych zostało zlecone powiatom.
Miasto nie ma obowiązku dopłacania ze swoich funduszy
do utrzymania szkół, a jednak w naszym mieście do oświaty
dopłacamy ponad 7 mln złotych. Nie stać nas na to. Musimy
wdrożyć racjonalne zarządzanie oświatą i dostosować
ją do dzisiejszych potrzeb demograficznych miasta. Oświata
to przecież ponad 37 % naszego budżetu.

Czy jest racjonalne, aby w szkole z 6 oddziałami było
6 sprzątaczek i 2 konserwatorów? Na pewno nie, a taki stan
zastaliśmy na początku kadencji. Czy racjonalne jest
utrzymywanie dwóch szkół gimnazjalnych, skoro dzisiaj uczy
się w nich mniej młodzieży niż kilka lat temu w każdej
z osobna?
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Czynniki, które przemawiają za reformą oświaty
· Musimy zmierzyć się z bardzo dużym problemem niżu
demograficznego. Nasze Miasto w skali ostatnich 10 lat
utraciło blisko 40% dzieci w wieku szkolnym, natomiast
liczba placówek edukacyjnych i poziom zatrudnienia
nie zostały zoptymalizowane i pozostaje na tym samym
poziomie.
· Koszt utrzymania jednego ucznia w pionkowskich
szkołach wzrósł ponad 2- krotnie (w 2005 r. wynosił 4.164
zł, natomiast w 2015 r. 10.174 zł).
·
Oszczędność wynikająca z połączenia gimnazjów
to blisko milion złotych rocznie.
·
Budynek Publicznego Gimnazjum nr 1
jak i Publicznego Gimnazjum nr 2 jest w stanie pomieścić
uczniów obu szkół, nawet przy wzroście liczby oddziałów
i zachowaniu systemu jednozmianowego.

·
Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szkołę
Stowarzyszeniową daje możliwość stworzenia unikalnej
oferty edukacyjnej - nauka dzieci w 10-15 osobowych
klasach, bogate zajęcia dodatkowe realizowane bezpłatnie
w okresie ferii i wakacji. W tej chwili niska liczebność
oddziałów powoduje, że miesięczny koszt utrzymania
jednej klasy w PSP nr 2 to ponad 20 tys. zł miesięcznie.

· Zmiana nie spowoduje pogorszenia warunków i poziomu
kształcenia. Jest pożądana przez młodzież, dla której
rywalizacja między dwiema małymi szkołami rodzi podziały
wśród rówieśników.
Obszerny raport dotyczący stanu i funkcjonowania
placówek oświatowych w Pionkach, przygotowany przez
asystenta ds. oświaty Pana Marka Górkę, znajduje się
na stronie www.bip.pionki.pl w zakładce Informacja
Publiczna/ Oświata.
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Miejski Zakład Usług Komunalnych zajmuje się
utrzymaniem zieleni miejskiej, prowadzi gospodarkę
lokalami komunalnymi i socjalnymi, zarządza wspólnotami
mieszkaniowymi oraz prowadzi gospodarkę odpadami.
W ciągu ostatnich lat czterokrotnie wzrosły wydatki
na oczyszczanie miasta i zieleń miejską. W 2009 roku zieleń
miejska kosztowała nas 153 tys. zł rocznie, natomiast w roku
2014 już ponad 600 tys. zł. Symbolem rozrzutności było
ozdabianie ulic kwiatami w listopadzie. Oczywiście,
że kwiaty zdobią miasto, ale czy na wszystkie wydatki nas
stać? W niezgodzie z prawem budowlanym wiele wspólnot
dysponuje gruntem jedynie pod własną nieruchomością
z działką odciętą po obrysie budynku, a korzysta bezpłatnie
z terenu przyległego. Czy miasto ma takim wspólnotom
bezpłatnie kosić trawę pod oknami? W minionym roku
rozpoczęty został proces optymalizacji wydatków na zieleń
co spowodowało obniżenie kosztów do poziomu 437 tys. zł.
To dopiero początek dorgi.
MZUK prowadzi miejską gospodarkę mieszkaniową,
zarządzając mieszkaniami komunalnymi oraz socjalnymi.
Zapaść w ściąganiu należności czynszowych jest olbrzymia.
Na koniec 2014 r. zadłużenie osób korzystających
z wymienionych lokali wyniosło do ponad 13,6 miliona
zł. Pomimo podjętych w 2015 r. działań naprawczych,
nakierowanych na skuteczniejszą windykację należności
czynszowych oraz eksmisję najbardziej zadłużonych
lokatorów nadal wzrasta.
Z dniem 1.07.2013 ustawodawca nałożył na gminę
obowiązek organizacji gminnego systemu gospodarki
odpadami. Źródłem finansowania tego systemu (który
powinien zapewnić pokrycie jego kosztów) są dochody tzw.
opłaty śmieciowej. Zaniżone stawki opłat za wywóz
nieczystości spowodowały, że w 2013 r. miasto dopłaciło
blisko 110 tys. zł, a w 2014 r. już prawie 350 tys. zł do wywozu
śmieci. Zrównoważenie kosztów wywozu odpadów było
nieuniknione, dlatego zgodnie z Uchwałą Rady Miasta
Pionki z dnia 1.01.2016 r. zmianie uległy stawki za wywóz
nieczystości.
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a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pionki.pl.
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.
Budynki wielorodzinne
9,50/m-c (segregowane)
14,00zł/m-c (zmieszane, niesegregowane)
Budynki jednorodzinne
11,00zł/m-c/osoby (segregowane)
16,00zł/m-c/osoby (zmieszane, niesegregowane)
Od stycznia 2016 r. rozpoczęto działania zmierzające
do uporządkowania miejsc, w których będą gromadzone
odpady komunalne oraz zbierane selektywnie.

Urząd Miasta Pionki

KOSZTY UTRZYMANIA URZĘDU MIASTA
Jak pokazują przytoczone w poniższej tabeli przykłady
miast z woj. mazowieckiego udział wydatków
na administrację w Urzędzie Miasta Pionki należy
do mniejszych.
Pionki są właścicielem olbrzymich terenów
przemysłowych i zdewastowanej po zakładach
infrastruktury. Jeśli chcemy dobrze zarządzać miastem,
musimy mieć dobrze wykwalifikowaną kadrę w ilości
adekwatnej do zadań. Trudno pozyskiwać do administracji
publicznej dobrych specjalistów, jeśli w okolicznych
gminach zarabiają nieporównywalnie więcej, a niejeden
urzędnik w ratuszu zarabia niewiele ponad najniższą
krajową

Plan cmentarza komunalnego

CMENTARZ KOMUNALNY
Wyczerpaniu ulegają miejsca na cmentarzu parafialnym
przy ulicy Kozienickiej. Podjęte zostały kroki w celu
szybkiego zbudowania nowego cmentarza komunalnego
przy obecnym cmentarzu. Okazało się
jednak,
że w planowanej części wody gruntowe pojawiają się
już na głębokości 1,5 metra, co uniemożliwia pochówki.
W opracowanej koncepcji, w części płytkiego zalegania wód
gruntowych teren zostanie nadsypany na wysokość ok. 2
metrów i w ten sposób uzyskamy możliwość budowy w tym
miejscu cmentarza. Opracowana koncepcja znajduje się
w trakcie opiniowania przez Sanepid. Uwzględnia ona
budowę kaplicy, drogi dojazdowej i miejsc parkingowych.
Niezbędna do realizacji projektu cmentarza droga
dojazdowa stanowić będzie element głównej osi
komunikacyjnej w północnej części miasta łączącej
cmentarz i ulicę Kozienicką z ulicą Augustowską.
Przystąpiliśmy do wyceny gruntów niezbędnych do wykupu
pod nową drogę, na budowę której ubiegać się będziemy
o środki z programu „schetynówek”.
Odrębnym problemem będzie odlesienie terenu
pod cmentarz i drogę oraz związane z tym ogromne opłaty
dla Lasów Państwowych.

8

PRONIT
Czasy świetności "pronitu" nie wrócą. Musimy uporządkować teren i sprawić,
by był atrakcyjny dla nowych inwestorów .

Brama wjazdowa do Pionkowskiego Parku Przemysłowego

Dotychczas podjęliśmy następujące zadania:
1. Zorganizowaliśmy spotkanie z biznesem, którego
następstwem było oczyszczenie dróg wewnętrznych,
częściowe remonty, a także udostępnienie alternatywnego
wjazdu na tereny przemysłowe.
2. W roku 2013 na terenach byłego Zakładu Tworzyw
Sztucznych "Pronit" S.A (nabytych przez miasto Pionki)
wykryto ok 600 ton odpadu nitrocelulozy oraz inne odpady
niebezpieczne. W czerwcu 2015 Wojskowy Instytut
Techniczny Uzbrojenia w Zielonce przystąpił do likwidacji
zagrożenia. Prace zakończyły się w grudniu 2015 r. Usunięto
także pozostałe odpady niebezpieczne przy zaangażowaniu
innych uprawnionych jednostek. Głównym źródłem
finansowania zadania były środki pochodzące
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 2.400.000,00 zł oraz z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
480.000,00 zł. Miasto Pionki wydało na likwidację tych
odpadów kwotę 114.600,00 zł.
3. W październiku 2015 r. na terenach objętych
usuwaniem odpadów nitrocelulozy, Wojskowy Instytut
Techniczny Uzbrojenia wykrył nowe miejsca zalegającego
odpadu. Z przeprowadzonych badań wynika, że są to
pokłady zawierające ok. 850 ton odpadu nitrocelulozy,
których usunięcie pochłonie ok 9 milionów zł a proces
likwidacji będzie trwał około 3 lat.
Zwróciliśmy się z wnioskiem do pani Premier Rządu RP
Beaty Szydło o przyznanie środków finansowych
niezbędnych na likwidację masowego zagrożenia
oraz rekultywację terenu po byłym przedsiębiorstwie
przemysłu obronnego jakim były Zakłady Tworzyw
Sztucznych „Pronit” S.A. Pani Premier przekazała sprawę
do rozpatrzenia w trybie pilnym odpowiednim ministrom.

· Rozbiórkę budynków po produkcji przemysłu obronnego
· Budowę nowych sieci systemu kanalizacyjnego.
· Budowę nowego składu węgla i instalacji do nawęglania.
· Wyłączenie z produkcji leśnej 50 ha terenów leśnych
w celu usunięcia zagrożeń wybuchowych i toksycznych
oraz rekultywację tego terenu.
· Ochronę i zabezpieczenie terenu na którym znajdują
się pokłady nitrocelulozy.
· Badania geologiczne i inne oraz opracowanie
dokumentacji dla nabytych przez nas terenów
inwestycyjnych, co pozwoli zagospodarować
zdewastowany i zrekultywowanych teren dla nowych
inwestorów.
Mamy nadzieję na skuteczną pomoc rządu, ponieważ
samorząd miasta nie jest w stanie sam poradzić sobie
z tak poważnym problem.

Stara elektrociepłownia na terenie Pionkowskiego Parku Przemysłowego

STAW DOLNY
Szacowane przez nas kompleksowe przedsięwzięcie sięga
kwoty pond 79 mln zł i obejmuje:
· Usunięcie i utylizację 850. ton nitrocelulozy.
· Wybudowanie sieci dróg wraz z oświetleniem w miejscu
całkowicie zdewastowanych i zagrażających bezpiecznemu
funkcjonowaniu dróg obszaru przemysłowego.

Złożony został wniosek do sądu o zasiedzenie działki
pod staw dolny dla skarbu państwa. Pomyślne załatwienie
spraw własności pozwoli na podjęcie dalszych kroków od lat
oczekiwanych przez społeczeństwo.
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staw górny

Wyciąg do wakeboardingu i nart wodnych

Okazało się, że grunty skarbu państwa, na których
znajduje się zbiornik wodny nie mają zarządcy.
Podjęliśmy starania o uporządkowanie kwestii
formalnych oraz przyjęcie gruntów pod zarząd Marszałka
Województwa Mazowieckiego oraz Starosty
Radomskiego. Grożąca zerwaniem tama należy
formalnie do miasta, ale znajduje się na gruntach skarbu
państwa. Chcemy przekazać stawidła zarządcy
z wnioskiem o pilny remont, który może kosztować kilka
milionów złotych.
Poczyniliśmy pierwsze kroki mające na celu
uporządkowanie ośrodka wypoczynkowego nad
stawem. Uruchomiliśmy miejsce kąpielowe oraz wyciąg
do wakeboardingu i nart wodnych. Zakupiliśmy sprzęt
wypoczynkowy i pływający. Staw stał się w upalne lato
wdzięcznym miejscem do wypoczynku.
W bieżącym roku planujemy budowę boisk do
plażowej piłki nożnej i siatkowej, wyburzenie szpecących
ruder, budowę ogrodzenia, niwelację terenu.
W następnym roku planujemy remont budynku
pod przebieralnie, łazienki i miejsce barowe. Budowę
siłowni zewnętrznej i streetworkou, brodzika
dla dzieci. Opracowywana jest kompleksowa koncepcja
zagospodarowania stawu.

Wyścig smoczych łodzi

Staw Górny został doposażony w rowerki wodne i kajaki

Plaża miejska nad Stawem Górnym

Powiększenie plaży miejskiej nad Stawem Górnym
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Plaża miejska nad Stawem Górnym
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III Młodzieżowy Bal Karnawałowy
Młodzieżowe Bale Karnawałowe pod patronatem
Burmistrza Miasta Pionki wpisały się w kalendarz imprez
naszego miasta. Każdy bal cechuje inny motyw przewodni,
w tym roku był to bal maskowy. 50 par młodych ludzi
zostało powitanych we foyer przez włodarzy naszego
miasta. Na co dzień dziewczyny i chłopcy, tego wieczoru
panie w pięknych kreacjach i panowie w eleganckich
garniturach sunęli po parkiecie najpierw w rytmie
poloneza, później tańców dyskotekowych i klasycznych.
Maski weneckie, które w odpowiednim momencie zabawy
przykryły twarze uczestników, nadały ton tajemniczości.
Na uwagę zasługuje również pokaz mody, który był
możliwy do zorganizowania dzięki sponsorom właścicielom sklepów Orsay, House, Cropp, C&A z Galerii
Słonecznej. Stroje przywdziali profesjonalni modele
oraz nasi gimnazjaliści, którzy z wdziękiem poruszali się
po wybiegu i zebrali gromkie brawa. Młodzież nauczyła się
tańczyć walca, tanga, cza czy i innych pod okiem dwóch
instruktorek pani Anny Góralskiej i Lidii Żuchowskiej,
dzięki temu wszyscy mogli wziąć udział w konkursach
na mistrzów tańca. Bal to także wybór króla i królowej.
Korony ozdobiły głowy najurodziwszych. Tradycja
i współczesność wymieszały się jak w tyglu i pozostawiły
niepowtarzalne wspomnienia w duszy każdego uczestnika.
Młodzież świetnie bawi się bez alkoholu, toteż każdy
Młodzieżowy Bal Karnawałowy skutecznie promuje
kulturalną zabawę.

W nasza młodzież w karnawałowym nastroju

W rytmie poloneza

WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ
Burmistrz na co dzień interesuje się sprawami młodzieży. Z
jego inicjatywy została reaktywowana działalność
Młodzieżowej Rady Miasta przy Burmistrzu. Podczas
cyklicznych posiedzeń omawiane są bieżące problemy z
którymi młodzi mieszkańcy borykają się na co dzień.
Włodarz wsłuchuje się w głosy młodych i realizuje ich
sugestie odnośnie zmian w mieście.
Na roboczo

Zostać laureatem i finalistom konkursów nie jest łatwo.
Zestawy zadań które należy wykonać podczas kolejnych
etapów wymagają wiadomości i umiejętności które
znacznie wykraczają poza podstawę programową.
Sukcesy uczniów - laureatów i finalistów konkursów
i olimpiad - są doceniane przez burmistrza. Odwiedza
szkoły, wręcza nagrody najlepszym z najlepszych
na Mazowszu i w kraju. Docenia trud nauczycieli, którzy
poświęcają swój czas, pracując indywidualnie, po lekcjach
z najzdolniejszymi.
Gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom
oraz życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej.
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Od święta

MIASTA PARTNERSKIE PIONKI - WISZNEWE
Burmistrz Pionek i Burmistrz Wisznewe podpisali umowę
partnerską, która ukierunkowana jest na współpracę
w dziedzinie kultury, nauki, polityki społecznej, turystyki,
rozwoju gospodarczego między mieszkańcami Pionek
a mieszkańcami Wisznewe. Spotkania studyjne, w których
uczestniczy młodzież naszego miasta, przedstawiciele Rady
Miasta, Urzędu Miasta, nauczyciele umożliwiają poznanie
tradycji i zwyczajów każdego z narodów, a także odkrycie
tego, co nas łączy i co nas dzieli. Dotychczas odbyły się trzy
wizyty. Najpierw władze Wisznewe odwiedziły Pionki.
Dzień 29 września 2016 roku został utrwalony w kronikach
miast jako początek wspólnych działań zmierzających
do integracji społeczeństw niby różnych, a tak naprawdę
dążących do tego samego celu – zdobycia wykształcenia,
pracy dającej zadowolenie, dobrego życia. Pierwsze
przyjaźnie z młodymi Ukraińcami zawarli już uczniowie
z pionkowskich szkół, którzy w listopadzie udali
się do Wisznewe. Bardzo gościnnie zostali przyjęci
w domach swych ukraińskich przyjaciół. Pięciodniowy
pobyt uchylił rąbka tajemnicy o naszych partnerach.
Młodzież i ich opiekunowie mieli możliwość odczuć,
że duch słowiański w nas drzemie. Wędrówki po Kijowie,
wspólne zajęcia w szkole i integracyjne wieczory sprawiły,
że dowiedzieli się, jak żyją na co dzień Ukraińcy, jakie
wartości w ich życiu są ważne i jak realizują swoje plany.
W styczniu grupa przyjaciół z Ukrainy odwiedziła Pionki.
Młodzież i ich opiekunowie gościli w domach pionkowian.
W ciągu dnia uczestniczyli w zajęciach szkolnych,
wieczory poświęcali na zabawę, rozmowy, jednym słowem
poznawanie siebie. Wzięli udział w przygotowanej dla nich
uroczystej Wigilii, wysłuchali koncertu chóru „Gaudete”,
obejrzeli występy świąteczne w CAL-u, zwiedzili
Warszawę. Gdy nadszedł czas wyjazdu łzy wzruszenia
widać było w oczach żegnających i żegnanych.
Pionkowianie, którzy gościli młodzież, bardzo miło
wspominają wspólnie przeżyte chwile i czekają na kolejne
spotkania.Przed nami wizyta studyjna nauczycieli. Tym
działaniem wpisujemy się w zadania, jakie podjął polski rząd
względem strony ukraińskiej, mianowicie przedstawiając
nasz system oświaty, opowiadając o funkcjonowaniu szkół
i przedszkoli służymy radą i pomocą w przygotowaniu
i wdrożeniu reformy edukacji w ukraińskich szkołach.
Pragniemy także, aby młodzież z Ukrainy podjęła naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych – jest to także zadanie
wpisujące się w działania podjęte przez MEN w ramach
d w u st ro n n e g o p ro g ra m u w y m i a ny m ł o d z i eż y.
Zaplanowane zadania sukcesywnie realizujemy, a przy tym
poznajemy siebie i odkrywamy coraz więcej podobieństw.
.

Burmistrz Pionek Romuald Zawodnik i Burmistrz Wisznewe Ilija Dikow

Ukraińskie tradycje

Spotkanie w PSP nr 5 w Pionkach
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W grupie przyjaciół

PWKC W TROSCE O ŚRODOWISKO I MIESZKAŃCÓW
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Pionki Sp. z o. o zostało utworzone 20 kwietnia 2011 r,
organem założycielskim była Gmina Miasta Pionki.
Głównym celem działalności spółki jest zaopatrzenie, produkcja i dystrybucja wody oraz ciepła
jak i odprowadzanie i oczyszczanie ścieków przy optymalizacji kosztów.
Wszystkie działania prowadzone są ze szczególnym naciskiem i dbałością o ochronę środowiska, które
jest naszym wspólnym dobrem i ważne jest, aby pozostawić je w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń.
W zakres działalności PWKC wchodzą:
• pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody dla mieszkańców Pionek i gminy, ( stacja uzdatniania wody przy ul Leśnej 3
oraz w Janusznie )
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, ( Centralna Oczyszczalnia Ścieków na ul. Dr Marii Garszwo 99 )
• eksploatacja sieci ciepłowniczej oraz dystrybucja ciepła, ( kotłownia przy ul. Zakładowej 7 w której zainstalowane
są 2 kotły opalane miałem węgla kamiennego oraz kotłownia przy ul. Adama Gazala, w której zainstalowane są 2
kotły opalane gazem)
• roboty budowlane związane z budową i modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (Ok. 108 km)
i deszczowej (Ok. 22 km) oraz sieci ciepłowniczej,
• analizy laboratoryjne wody i ścieków,
•szeroki zakres działań towarzyszących, zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu wodnokanalizacyjnego i ciepłowniczego w Mieście Pionki, w tym m.in. utrzymanie sprawności sieci oraz naprawa
i konserwacja sprzętu, urządzeń i pojazdów.
W 2015 r. dokonano zmian organów spółki. Powołano nową Radę Nadzorczą w składzie: Andrzej Pruziński,
Łukasz Miśkiewicz, Bogdan Szabiński. W drodze konkursu wybrano na prezesa zarządu p. Krzysztofa Kowala.
Dotychczasowy prezes p. Pyryt Robert pełni funkcję Członka Zarządu.
Strategia działania spółki to zachowanie aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych przy
sprawnym i przejrzystym systemie zarządzania.
Priorytetowym zadaniem PWKC jest pozyskanie funduszy na modernizację oczyszczalni ścieków. Miło nam
poinformować Państwa, że wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia „ Przebudowa i modernizacja oczyszczani
ścieków w mieście Pionki” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, spełnia
kryteria formalne i merytoryczne I stopnia i został zakwalifikowany do II etapu konkursu. Kwota planowanej
inwestycji wyniesie ponad 28 mln złotych.
Dla ułatwienia kontaktu już wkrótce nasze Biuro Obsługi Klienta zostanie przeniesione do centrum miasta.
Będzie tam można uzyskać informacje, złożyć wnioski, zawierać umowy i załatwić wszystkie inne sprawy związane z
działalnością spółki.
Zapraszamy do współpracy szkoły i organizacje pozarządowe. Chcemy aktywnie uczestniczyć w edukacji
ekologicznej, mającej na celu racjonalne korzystanie z wody i ciepła. Przygotowaliśmy dla dzieci konkurs plastyczny
z atrakcyjnymi nagrodami - szczegóły wkrótce na stronie internetowej www.pwkc.pionki.pl
Otwarci jesteśmy na Państwa sugestie, które pozwolą nam lepiej sprostać wymaganiom mieszkańców miasta prosimy kierować je na adres e-mailowy pwkc@pionki.pl.
Mamy nadzieję, że już wkrótce zauważą Państwo pozytywne przeobrażenia w naszej spółce.

Krzysztof Kowal
Prezes Zarządu PWKC
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kontakt
URZĄD MIASTA PIONKI
Aleja Jana Pawła II 15
26-670 Pionki
CENTRALA
tel.: 48 341 42 00
fax: 48 341 42 00 menu 8
e-mail: burmistrz@pionki.pl
BURMISTRZ
Romuald Zawodnik
tel.: 48 341 42 00 wew. 01
516-275-855
e-mail: burmistrz@pionki.pl
Z-CA BURMISTRZA
Jolanta Sarnecka-Buczek
tel.: 48 341 42 00 wew. 01
kom. 5016-275-594
e-mail: wiceburmistrz@pionki.pl
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Belowski
tel.: 48 341 42 00 wew.21
kom. 516-276-200
e-mail: radamiasta@pionki.pl

SKARBNIK
Beata Pietrus
tel.: 48 341 42 00 wew. 10
kom. 516-276-211
e-mail: skarbnik@pionki.pl
SEKRETARZ
Monika Gębska
tel.: 48 341 42 00 wew. 03
kom. 516-276-314
e-mail: sekretarz@pionki.pl
MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
tel. 48 612-07-22
e-mail: mzukpionki@onet.pl
26-670 Pionki, ul. Leśna 5
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
tel. 48 384-84-25
e-mail: mops@mopspionki.pl
26-670 Pionki, ul. Leśna 5
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CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
tel. 48 377-70-51
e-mail: kontakt@cal.pionki.pl
26-670 Pionki, ul. Zakładowa 5
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
tel. 48 612-51-25
e-mail: mok@mokpionki.pl
26-670 Pionki, ul. Radomska 1
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
tel. 48 612-56-62
e-mail: prasa@nadzagozdzonka.pl
26-670 Pionki, ul. E. Orzeszkowej 16
Biuletyn Miasta Pionki
„Wieści z Ratusza” opracował i wydał
WYDZIAŁ PROMOCJI I AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ
tel.: 516-276-9187
e-mail: promocja@pionki.pl

DATA

NAZWA WYDARZENIA

ORGANIZATOR

MIEJSCE

2 kwietnia
godz. 17:00

„Kino za Rogiem: Zabójcy bażantów” reż, Mikkel Norgaard,
thriller, 114 min.

CAL
Kino Za Rogiem

Centrum Aktywności Lokalnej

3 kwietnia

godz. 11:00 - Poranek ﬁlmowy dla najmłodszych
godz. 17:00 - „Zabójcy bażantów” reż, Mikkel Norgaard, thriller,

CAL
Kino Za Rogiem

Centrum Aktywności Lokalnej

4 kwietnia
godz. 9:00

XI ﬁnał miejskiej ligi piłki siatkowej chłopców

Hala Sportowa

Urząd Miasta

6 kwietnia
godz. 16:00

Spotkanie SpecKOBIETA: Poznajemy sztukę makijażu!

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

7 kwietnia
godz. 18:00

Wieczór Talentów uczniów PG 1

CAL

Publiczne Gimnazjum Nr 1

8-10
kwietnia

Ogólnopolski Przegląd Filmu Animowanego „o!pla”

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

8 kwietnia
godz. 18:00

Wystawa malarstwa Marcina Maciejczyka

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

12 kwietnia
godz 17:00

Koncert Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozienicach:
Trio Akordeonowe

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

13 kwietnia
godz. 9:00

Festiwal Piosenki Patriotycznej

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

15 kwietnia
godz. 10:00

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka
otwarte przesłuchania konkursowe

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

16 kwietnia
godz. 16:00

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka
Gala Finałowa z udziałem Andrzeja Piasecznego

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

17 kwietnia
godz. 18:00

Dyskoteka dla młodzieży (18:00 - 22:00)

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

17 kwietnia
godz. 13:00

Grand Prix Pionek

Ul. Partyzantów nr 62

Urząd Miasta, Lasy Państwowe

18 kwietnia
godz. 10:00

Warsztaty z AZYLEM dla młodzieży gimnazjalnej

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

20 kwietnia
godz. 16:00

Spotkanie ze Sławomirem Wąsikiem w UTW - pogadanka,
projekcja filmu

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

21 kwietnia
godz. 16:00

Spotkanie SpecRODZIC: chustonoszenie i rodzicielstwo
bliskości

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

22 kwietnia

15:00- Światowy dzień książki - spotkanie z autorką
17:00- Koncert charytatywny: Alicja po drugiej stronie lustra”

CAL

Zespół Szkół Im. Jędrzeja
Śniadeckiego, CAL

23 kwietnia
godz. 16:00

XVII Dzień Ziemi - konkursy, happeningi, warsztaty plastyczne,
zabawa fantowa, ekspozycje, koncert

MOK

Miejski Ośrodek Kultury

23 kwietnia
godz. 9:00

Mistrzostwa Polski Wschodniej Oyama Karate

Hala Sportowa

Nadwiślański Klub Sportów
Walk „Wulkan” Kozienice

23 i 24 kw.
godz. 17:00

„Listy do M. 2" reż. Maciej Dejczer, komedia romantyczna,
99 min

CAL
Kino Za Rogiem

Centrum Aktywności Lokalnej

24 kwietnia
godz. 13:00

Obchody 72. rocznicy rozstrzelania 10- ciu Żołnierzy Polskiego
Państwa Podziemnego w Pionkach 22.04.1944 roku

pomnik przy ul. Zwoleńskiej

Urząd Miasta, ZHR

29 kwietnia
godz. 17:00

Na szlaku- spotkanie z Jolantą Tabor „Bug - pejzaż
nostalgiczny”, prezentacja twórczości Artura Tabora

CAL

Centrum Aktywności Lokalnej

30 kwietnia
godz. 17:00

Kino za Rogiem: „Kret” reż. Rafael Lewandowski, thriller,
108 min.

CAL
Kino Za Rogiem

Centrum Aktywności Lokalnej
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