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STUDNIÓWKI 2017 JUŻ ZA NAMI

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej,
foto. Wojciech Błażewski.

Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego, foto. Jakub Wojtaszewski, Pionki24.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie, foto. Jakub Wojtaszewski, Pionki24.
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Przetarg na wykonanie remontu wygrała lokalna fi rma 
MARCBUD. Inwestycja zostanie zrealizowana do 15 lip-
ca 2017 roku i będzie kosztować 1 196 068,95 zł. Wybu-

Ulica Reja od lat jest utrapieniem dla kierowców.

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT ULIC REJA I WILLOWEJ
dowana zostanie także kanalizacja burzowa, której koszt 
w całości sfi nansuje PWKC.

Rozpoczął się remont na odcinku od ul. Adasia Guzala
i zostanie przeprowadzony do ul. Garszwo.

ZAKUP AUTOBUSU DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Rozstrzygnięto przetarg na 

zakup autobusu dla osób niepeł-
nosprawnych z przeznaczeniem 
dla Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej. Dostarczyła go fi rma z Sa-
noka AUTOMET Group Sp. Au-
tobus kosztuje 248 460,00 zł. 

Nowy autobus zbudowa-
ny został na bazie samocho-
du Mercedes Sprinter 516 CDI 
Typ 906 BB 50. Zakup pojazdu 
w przeważającej części sfi nan-
sowany został ze środków ze-
wnętrznych pozyskanych przez 
pionkowski samorząd. Na ten 
cel miasto Pionki z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych otrzymało 
207 600,00 zł. 

Nowy samochód trafi ł już do WTZ, foto. Roman Fido.

INWESTYCJE
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ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP
Pod koniec grudnia Ochotnicza 

Straż Pożarna w Pionkach otrzymała 
samochód pożarniczy zabudowany na 
bazie Mercedesa Atego. 

Nowy samochód dla naszych 
strażaków ochotników kosztował 
781 911,00 zł. Znaczną część środków 
udało się pozyskać z funduszy ze-
wnętrznych.

Dotację w wysokości 189 926,18 zł 
przekazał Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego 
100 000,00 zł, Komenda Główna Pań-
stwowej Straży Pożarnej 250 000,00 zł, 
Miasto Pionki 241 984,82 zł. Ochotnicza Straż Pożarna jeździ na akcje już nowym wozem strażackim, foto. Roman Fido.

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT SALI 
OBRAD W URZĘDZIE MIASTA

ILUMINACJA ŚWIĄTECZNA

Sala obrad to miejsce częstych spotkań przedstawicieli 
władz miasta. Została dostosowana do prowadzenia obrad 
z wykorzystaniem multimediów.

Sala Obrad po remoncie.

Okres bożonarodzeniowy w mieście uświetniła nowa 
iluminacja i przepiękne podświetlane choinki, które zo-
stały wykonane sposobem gospodarczym, dzięki czemu 
w cenie jednej mieliśmy 6 pięknych choinek w różnych 
częściach miasta.

Nowa dekoracja świąteczna foto. Wojciech Kuchta.

Brama świetlna prowadząca do szopki na Ogródku Jordanowskim, 
foto. Wojciech Kuchta.

Wsparcie systemu ratowniczo-ga niczego poprzez zakup redniego
pojazdu stra ackiego dla OSP Pionki dofinansowano przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 189 926,18 z



4

MIASTO

PROBLEMY Z PIONKOWSKIM SZPITALEM
Jak się dowiedzieliśmy z mediów, Starostwo Powiato-

we w Radomiu przeprowadziło audyt szpitala w Pionkach 
i Iłży, a opierając się na jego wynikach, planuje połączenie 
obu szpitali.

O takich planach nie były informowane samorządy 
miasta i gminy Pionki. Rada Społeczna Szpitala w Pion-
kach, podobnie jak Rada Społeczna Szpitala w Iłży, nega-
tywnie zaopiniowały pomysł połączenia szpitali. 

Sprawa mocno zaniepokoiła burmistrza i radnych Rady 
Miasta w Pionkach. Burmistrz zaprosił na okresowe spot-
kanie radnych powiatowych z naszego terenu oraz przed-
stawicieli partii politycznych. Jednoznacznym wnioskiem 
ze spotkania było zaniepokojenie planami powiatu i ich 
negatywna ocena.

Burmistrz Zawodnik wraz z przewodniczącym Rady 
Miasta Zbigniewem Belowskim i wiceprzewodniczą-
cym Kazimierzem Myśliwcem wystosowali do Starosty 
Radomskiego prośbę o jego spotkanie z mieszkańcami 
Pionek, w celu przedstawienia planów powiatu odnośnie 
pionkowskiego szpitala oraz wysłuchania opinii pionkow-
skiego społeczeństwa. Z inicjatywy burmistrza również 
wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin należących do 
powiatu radomskiego poprosili o spotkanie w tej sprawie 
z Zarządem Powiatu.

Intensywne działania podjął wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, a zarazem przewodniczący Społecznej Rady 
Szpitala w Pionkach p. Kazimierz Myśliwiec wraz z pion-
kowskimi działaczami PSL. Polskie Stronnictwo Ludowe 
od lat rządzi powiatem, dlatego stanowisko działaczy tej 
partii wobec pomysłu Zarządu Powiatu jest dla naszego 
szpitala niezwykle istotne. 

Zdaniem naszego samorządu połączenie tak odległych 
od siebie placówek, jak szpitale w Pionkach i Iłży, jest po-
mysłem zupełnie irracjonalnym. Jego skutkiem może być 
zamykanie kolejnych oddziałów szpitala w Pionkach aż do 
jego cichej, całkowitej likwidacji. 

Pionkowski szpital wymaga natychmiastowej moder-
nizacji. Rada Miasta w Pionkach zarezerwowała na ten cel 
w tegorocznym budżecie pół miliona złotych na pomoc 
dla powiatu w modernizacji szpitala. Szpital, zarządzany 
przez Powiat, jest własnością pionkowskiego społeczeń-
stwa, które oczekuje od władz starostwa troski o jego roz-
wój i funkcjonowanie. 

Miasto zaliczane jest do obszarów o najwyższym stop-
niu zagrożenia z uwagi na funkcjonujące tu zakłady prze-
mysłowe. Mesko wskazuje ten szpital jako zabezpieczenie 
w obliczu potencjalnych zagrożeń katastrofą oraz planów 
obronności Kraju.

Szpital w Pionkach

NITROCELULOZA W PIONKACH
Wniosek o przyznanie dotacji z Narodowego Fundu-

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwi-
dację pokładów niebezpiecznej nitrocelulozy na terenach 
byłego „Pronitu” uzyskał pozytywną decyzję zarządu 
i rady nadzorczej. Przyznana kwota dotacji w wysokości 
6 988 800,00 zł łącznie z udziałem własnym miasta Pion-
ki umożliwi szybkie ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie 
prac związanych z usuwaniem i utylizacją niebezpiecz-
nych odpadów na wiosnę br.

Utylizacja materiałów wybuchowych.

POMOC W ROZLICZENIU 
PIT ZA 2016 ROK

W Gminnym Centrum Informacji będzie można 
uzyskać pomoc przy rozliczeniu PIT i złożyć zezna-
nie podatkowe. 

W celu ułatwienia złożenia zeznania podatkowe-
go zapraszamy mieszkańców Miasta Pionki i Gminy 
Pionki do Gminnego Centrum Informacji w Pion-
kach, ul. Kozienicka 34 Punkt Obsługi Zeznań Po-
datkowych w dniach:

– 20 marca (poniedziałek)
– 3 kwietnia (poniedziałek)
w godz. od 8.00 do 14.00
W wymienionych terminach odbędą się dyżu-

ry pracowników Urzędu Skarbowego w Radomiu, 
w czasie których będą m.in.

– udzielać pomocy przy składaniu zeznań,
– przyjmować wypełnione zeznania podatkowe,
– udzielać informacji i wyjaśnień.
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MIASTO

POWSTAŁA PIONKOWSKA RADA SENIORÓW
Burmistrz Romuald Zawodnik na początku lutego 

spotkał się z pionkowskimi seniorami, gdzie przedstawił 
aktualną sytuację miasta, plany na najbliższe miesiące, 
a także wsłuchał się w propozycje przedstawiane przez 
seniorów.

Spotkanie z seniorami w CAL, foto. Wojciech Kuchta.

– W naszym mieście prężnie działa Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Mamy rozśpiewanych seniorów oraz grupy 
teatralne. Seniorzy są aktywni praktycznie w każdej dzie-
dzinie życia. Jednocześnie mamy świadomość, że w na-
szym mieście jest więcej seniorów niż w innych miastach 
– mówił podczas spotkania z seniorami Romuald Zawod-
nik. 

Seniorzy zainteresowani byli rozwiązywaniem bieżą-
cych, najbardziej ich zdaniem pilnych problemów miasta, 
a także zgłaszali swoje własne propozycje zmian. Podczas 
spotkania zapadła decyzja, żeby powołać w naszym mie-
ście Radę Seniorów. Zaproponowano, aby seniorzy, którzy 
chcą w niej uczestniczyć wpisywali się na listę. Odstąpio-
no, więc od zbędnych formalności, w tym wewnętrznych 
wyborów i głosowania. Pierwsze spotkanie Rady Senio-
rów odbyło się 10 marca.

CO NOWEGO NAD STAWEM W TYM SEZONIE?
Jedną z kluczowych inwestycji w Pionkach jest roz-

budowa Ośrodka Rekreacyjnego nad Stawem Górnym. 
Wniosek przygotowany przez Wydział Strategii i Roz-
woju Urzędu Miasta pt. „Modernizacja infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej nad Stawem Górnym” uzyskał 
wysoką ocenę merytoryczną, dzięki czemu miasto Pion-
ki otrzymało na ten cel 291 637,00 zł z Europejskiego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach 

rozbudowy oferty rekreacyjno-turystycznej nad Stawem 
Górnym pojawi się: boisko do plażowej piłki nożnej, dwa 
boiska do siatkówki plażowej, droga do slipu, tężnia so-
lankowa, zielona ładowarka z funkcją greenspotu, nowa 
plaża ogrodzona murkiem wraz z natryskami, 10. elemen-
towa siłownia zewnętrzna (podciągacz, wypychacz, prasa 
nożna, wioślarz, twister, wahadło, biegacz, koła tai-chi, 
orbitrek, ławka do brzuszków). 

Planowane jest kompleksowe rozbudowanie bazy rekreacyjnej nad Stawem Górnym.
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DOTACJA NA BUDOWĘ ŻŁOBKA – MALUCH+
Na wniosek wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kazi-

mierza Myśliwca Miasto Pionki przystąpiło do realizacji 
Rządowego Programu Maluch+, pozyskując ponad trzysta 
tysięcy zł na budowę żłobka przy ul. Jordanowskiej.

Środki pozyskano w ogłoszonym przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursie w ramach 
resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieć-

mi w wieku do lat 3 „Maluch plus 2017”. Program przyzna-
wał dotacje w ramach czterech modułów. Moduł pierwszy 
skierowany był do gmin, które mogły ubiegać się o środki 
na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich funk-
cjonowanie – właśnie w tym zakresie o dofi nansowanie 
starały się Pionki, pozyskując 304 954,88 zł na tworzenie 
nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

KONCERT ELENI PODCZAS WIGILII MIEJSKIEJ
Pięknym podsumowaniem 2016 roku była wyjątkowa 

Wigilia Miejska z żywą szopką, koncertem gwiazdy mu-
zyki rozrywkowej Eleni i live cooking show w wykonaniu 
fi nalisty programu Masterchef Michała Fabiszewskiego. 
Na to wyjątkowe spotkanie przybyły setki pionkowian. 
Ogromną atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, była żywa 
szopka wykonana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
w której można było zobaczyć kucyka, królika, kury czy 
też kozy.

Na scenie głównej ustawiona została okazała, ponad 
pięciometrowa szopka, wykonana przez pionkowskiego 
artystę Tomasza Wróblewskiego. Można ją było oglądać 
do końca stycznia na terenie Ogródka Jordanowskiego.

Poruszający koncert Eleni, foto. Roman Fido.

Przybyły setki osób z Pionek i okolic, foto. Roman Fido.

Po raz pierwszy w Pionkach mogliśmy podziwiać żywą szopkę,
foto. Roman Fido.

Finalista programu MasterChef Michał Fabiszewski przygotował
ponad 800 krokietów i tradycyjny wigilijny barszcz, foto. Roman Fido.

Podczas Wigilii Miejskiej nie mogło zabraknąć życzeń i modlitwy,
foto. Roman Fido.
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Pionkowski żłobek powstanie na parterze budynku 
byłego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy ul. Jorda-
nowskiej 1. Całkowita kwota inwestycji to 565 150,00 zł. 
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na powstanie żłobka 
z pełnym zapleczem: sanitarnym, kuchennym, socjalnym, 
administracyjnym, magazynowym i technicznym dla 
40 dzieci do lat 3 z terenu miasta. 

Powierzchnia całkowita żłobka po remoncie wyniesie 
około 135 m2. Budynek położony jest w miejscu otoczo-

nym zielenią i dużą powierzchnią terenu, na którym zo-
stanie wybudowany plac zabaw z bezpieczną nawierzch-
nią i ogrodzeniem. 

Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane 
przez rodziców małych dzieci. Dzięki zapewnieniu opieki 
najmłodszym pionkowianom, ich mamy będą mogły wró-
cić do pracy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
31 sierpnia 2017 roku.

IV MŁODZIEŻOWY BAL KARNAWAŁOWY
Młodzieżowe Bale Karnawałowe 

pod patronatem Burmistrza Miasta 
Pionki na stałe wpisały się w kalendarz 
imprez naszego miasta. Uczestnikami 
wydarzenia jak zawsze była młodzież 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Każdy bal cechuje inny mo-
tyw przewodni. W tym roku był to bal 
w kapeluszu.

Trzy tygodnie przed planowanym 
balem w Miejskim Ośrodku Kultury 
rozpoczęły się kursy tańca prowadzo-
ne przez Panią Lidię Żuchowską. Mło-
dzież uczestniczyła w nich z wielką 
radością i zaangażowaniem poznając 
kroki walca, tanga i cha-chy. Nawiązy-
wały się nowe sympatie i znajomości, 
popołudnia były zapełnione muzyką, 
gwarem i śmiechem. To bardzo waż-
ne dla pokolenia spędzającego godziny 
przed komputerem.

W trakcie balu odbyły się konkursy na mistrza walca, 
cha-chy i tanga, a także konkurs na Króla i Królową Balu. 
Gościem specjalnym była szkoła baletowa z Warszawy 

– ,,Neoclassica”, która dała pokaz tańca baletowego i opo-
wiedziała o trudach bycia tancerzem klasycznym.

Młodzież pod wytrawnym okiem wodzireja wspaniale 
bawiła się do północy.

Podczas balu nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia, foto. Wojciech Kuchta.

Burmistrz z małżonką osobiście pogratulowali wszystkim Mistrzom Tańców
oraz Królowej i Królowi Balu, foto. Wojciech Kuchta.
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CHARYTATYWNY KONCERT MUZYKI KARNAWAŁOWEJ
Na początku marca odbył się charytatywny koncert 

muzyki karnawałowej. Wystąpili w nim uczniowie, absol-
wenci i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Kozie-
nicach oraz zaproszeni artyści. Po raz kolejny sala wido-
wiskowa w CAL-u wypełniła się po brzegi. W czasie kon-

certu zebrano 3 177,42 zł dla sześcioletniej Lenki, która 
cierpi na autyzm.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom 
wielkiego serca, którzy włączyli się w akcję.

Występy artystów wprawiały w duży zachwyt, foto. CAL.

Przepiękny koncert muzyki karnawałowej, foto. CAL. Publiczność była pod ogromnym wrażeniem występów, foto. CAL.

Duże zaangażowanie rodziców artystów wsparło zbiórkę fi nansową 
dla Lenki, foto. CAL.

GOŚCIE Z WISZNEWE
W ramach rewizyty na początku stycznia gościliśmy 

przedstawicieli oświaty z partnerskiego miasta Wisznewe. 
Ukraina stoi przed reformą oświaty, dlatego nauczyciele 
z dużym zainteresowaniem przyglądali się temu jak funk-
cjonują placówki edukacyjne w Pionkach. Goście wzięli 
również udział w Orszaku Trzech Króli, a także w tra-
dycyjnej polskiej wigilii zorganizowanej przez Miejski 
Ośrodek Kultury.

Wspólne kolędowanie, foto. Wojciech Kuchta.

UWAGA SENIORZY
WYCIECZKA NA UKRAINĘ

W dniach 19–23 kwietnia zaplanowany został wy-
jazd pionkowskich seniorów do partnerskiego miasta 
Wisznewe. Wyjazd jest bezpłatny i zwiera przejazd, 
ubezpieczenie, atrakcyjny program zwiedzania, noc-
legi i wyżywienie u zaprzyjaźnionych rodzin z Wisz-
newe. Osoby zainteresowane muszą posiadać aktual-
ny paszport, a także chęć podjęcia seniorów z Ukra-
iny podczas wrześniowej rewizyty w Pionkach. Jest 
jeszcze czas na wyrobienie paszportu. Osoby chętne 
do wyjazdu proszone są o zgłaszanie się do Wydziału 
Promocji w Urzędzie Miasta pok. 33, tel. 516276187, 
e-mail promocja@pionki.pl do 31 marca. W wyjeź-
dzie mogą wziąć udział pionkowscy seniorzy zarów-
no aktywni w różnych stowarzyszeniach, jak i senio-
rzy nie zrzeszeni. Zapraszamy na wyjazd!

WYDARZENIA
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TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
Ideą biegu jest oddanie hołdu żołnierzom polskie-

go podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego 
działającego w latach 1944–1963 w obrębie przedwojen-
nych granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat. 
W tegorocznej piątej edycji wzięło udział ok. 60 tys. osób 
w 240 miejscowościach w Polsce. Biegacze wystartowali 
również w Australii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, a także na Litwie i Ukrainie. W biegu 
udział wzięło także wojsko m.in. żołnierze stacjonujący 
na misjach zagranicznych w Afganistanie, Bośni i Herce-
gowinie, Iraku, Kuwejcie i Kosowie. 

Pionkowianie uczestniczyli w nim po raz drugi. W obu 
dystansach wystartowało 129 osób. 

Imprezami towarzyszącymi były: Turniej gier planszo-
wych, konkurs wiedzy o żołnierzach wyklętych, pokaz 
fi lmu pt. „Łupaszka”, prelekcja Profesora Marka Wierzbi-
ckiego na temat „Ppłk Zygmunt Szendzielarz ps. Łupasz-
ka i jego Żołnierze”. Zobaczyliśmy również Happening 
przygotowany przez Stowarzyszenie Patriotyczne Pionki, 
polegający na odpaleniu dziewięciu rac morskich, jako 
symbolu „światełka do nieba” upamiętniającego bohate-
rów podziemia niepodległościowego. Każdy z uczestni-
ków otrzymał zestaw startowy, a także grochówkę i go-
rącą herbatę.

„Tropem Wilczym, bieg pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” w naszym mieście odbył się dzięki wsparciu Urzędu 
Miasta Pionki (Wydział Sportu i Rekreacji). Współorgani-
zatorami byli Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzysze-
nie Patriotyczne Pionki oraz ZHR.

Patroni medialni przedsięwzięcia to: Telewizja „Kurier 
Pionkowski”, Redakcja „Nad Zagożdżonką” oraz „Pion-
ki24”.

Z roku na rok bieg cieszy się coraz większym zainteresowaniem,
foto. Jakub Wojtaszewski, Pionki24.

Nagrody wręczyła Pani Wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek, 
foto. Jakub Wojtaszewski, Pionki24.

Stowarzyszenie Patriotyczne Pionki w hołdzie poległym bohaterom, 
foto. Jakub Wojtaszewski, Pionki24.

VIII GALA MISTRZÓW SPORTU POWIATU RADOMSKIEGO
VIII Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego od-

była się 27 stycznia. Każda z trzynastu gmin powiatu ra-
domskiego nominowała dziesięciu sportowców w dwóch 
kategoriach wiekowych, pięciu w kategorii starszej uro-
dzeni przed 2000 rokiem i starsi oraz pięć w kategorii 
młodszej, czyli urodzeni po 2001 roku i młodsi. Razem 
dało to liczbę stu trzydziestu sportowców z całego po-
wiatu. Powiatowa Rada Sportu wybrała najlepszą trójkę 
w obydwu kategoriach. 

Najlepsi sportowcy z Pionek
I kategoria – starsi

1. Michał Borkowski, ZS Pionki – Tang Soo Do – sporty 
walki;

2. Julia Chmielowiec, PG 2 – Beta Pionki – piłka siatkowa;
3. Damian Smogorzewski, CKZiU – PTS Pionki – piłka 

siatkowa;
4. Mateusz Sąpór, PG 2 – PTS Pionki – piłka siatkowa;
5. Eryk Machnio, PG 1 – Proch Pionki – piłka nożna.

II kategoria – młodsi
1. Wiktoria Rutkowska, PSP 5 – Tang Soo Do – sporty 

walki;
2. Bartosz Jaraszek, PG 1 – Delfi n Pionki – pływanie;
3. Maja Zagożdżon, PSP 1 – Delfi n Pionki – pływanie;
4. Bartosz Łodygowski, PSP 5 – Orlik Pionki – lekkoatle-

tyka;
5. Jakub Procki, PSP 1 – Proch Pionki – piłka nożna.
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rów i tych wszystkich, 
którzy dokładają małą 
cegiełkę do jego sukce-
sów i ciągłego rozwoju. 
Miasto Pionki od kilku 
lat również systematycz-
nie wspiera fi nansowo 
naszego Mistrza.

Gratulujemy naj-
lepszemu sportowcowi 
w powiecie Rafałowi 
Grabowskiemu Nagrody 
Sportowca Roku i życzymy dalszych sukcesów!

SPORT

Trener – Mateusz Bieniek – nauczyciel wychowania 
fi zycznego, animator Orlika, trener i jeden z założycieli 
UKS Orlik Pionki, trener lekkiej atletyki i hokeja na lo-
dzie, wielki przyjaciel młodzieży został wyróżniony za 
pracę trenerską.

Najlepszym sportowcem w powiecie w kategorii 
2000 rok i starsi wybrano Michała Borkowskiego z Pio-
nek reprezentującego Klub Centrum Tang Soo Do. Michał 
otrzymał bon na sprzęt sportowy o wartości 750 zł.

Z nominowanymi i nagrodzonymi najlepszymi spor-
towcami oraz z wyróżnionym trenerem Mateuszem Bień-
kiem spotkał się Burmistrz Miasta Pionki Romuald Za-
wodniki, który osobiście pogratulował osiągnięć na niwie 
sportowej oraz życzył dalszych sukcesów.

RAFAŁ GRABOWSKI SPORTOWCEM ROKU 
POWIATU RADOMSKIEGO

Do wielu już tytułów mistrzowskich pionkowski pięś-
ciarz Rafał Grabowski może doliczyć kolejny tryumf. Zo-
stał wybrany Sportowcem Roku Powiatu Radomskiego 
w 23. Plebiscycie Sportowym Echa Dnia. Dotychczasowe 
jego osiągnięcia to: medal na prestiżowym Turnieju im. 
Feliksa Stamma i Mistrzostwach Polski Seniorów oraz po-
wołanie do Kadry Polski. Rafał Grabowski stwierdził, że 
na ten sukces składa się jego ciężka praca oraz wsparcie 
najbliższych. 

Dziękuje redakcji Echa Dnia za nominacje, a jeszcze 
większe podziękowania kieruje w stronę wszystkich, 
którzy oddawali na niego głosy. Mówi, że ten sukces to 
również zasługa trenera Adama Jabłońskiego, sponso-

Rafał Grabowski, foto. Facebook.

LIGA PIŁKI HALOWEJ
W drugiej połowie lutego za-

kończyły się rozgrywki jubileuszo-
wej XV Edycji Miejskiej Ligi Piłki 
Halowej w piłce nożnej. Rozgrywki 
rozpoczęły się z początkiem stycz-
nia i trwały dwa i pół miesiąca. 
Drużyny grały w każdą niedzielę 
systemem ligowym, a następnie 
najlepsze 8 zespołów zagrało play-
off aby wyłonić najlepszy zespół. 
Po emocjonującym fi nale i serii 
rzutów karnych „Świetliki” poko-
nały EL Capitano, w meczu 2:2, 
w serii rzutów karnych 3:2. Najlep-
szym strzelcem został Przemysław 
Sobieraj z drużyny „Świetliki”, 
najlepszym zawodnikiem Karol 
Gębczyk z drużyny „Rodzina”, na-
tomiast najlepszym bramkarzem 
Emil Piaseczny z Kanonierów.

Najlepsi sportowcy z Pionek odbierają nagrody i gratulacje.

Drużyna Świetliki w Turniej Piłki Halowej, foto. Jakub Wojtaszewski, Pionki24.
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SPORT / SZKOŁY

Kozienice, Przyjaciele Sławka, Jedlnia-
Letnisko, Korona, Proch Pionki, Oldboye 
Kielc i Radom to siedem zespołów, które 
wzięły udział w V Memoriale Sławomira Rut-
ki. W drużynie Prochu Pionki zagrali przy-
jaciele Sławka z którymi występował na boi-
skach III ligi Jacek Nowak, Łukasz Wrochna, 
Krzysztof Oczkowski, Grzegorz Machnio, 
Leszek Boruch, Sławomir Michalski, Marcin 
Janik i Dariusz Kęska. Najlepszym zawodni-
kiem został wybrany Łukasz Wrochna (Proch 
Pionki), najlepszym bramkarzem Tadeusz Łu-
kiewicz (Radom), a najlepszym strzelcem zo-
stał Cezary Ruszkowski (Korona).

MEMORIAŁ SŁAWOMIRA RUTKI

Puchar dla najlepszych wręczyły Panie Anna Rutka i Wiceburmistrz Jolanta Sarnecka-Buczek.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Uczniowie pionkowskich szkół podstawowych i gim-

nazjów odnieśli liczne sukcesy w konkursach przedmio-
towych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Ma-
zowieckiego Kuratora Oświaty. 

Najliczniejsza grupa laureatów i fi nalistów to ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Pionkach. Laureatem 
konkursu matematycznego i fi zycznego został uczeń kla-
sy III przygotowywany przez panią Aleksandrę Kapciak 
i panią Annę Kuśmirek. W chwili pisania artykułu ocze-
kuje on na wyniki Olimpiady Informatycznej, Olimpiady 
Matematycznej Juniorów, konkursu Informatycznego LO-
GIA, których już dzisiaj jest fi nalistą. Tenże uczeń zajął 
również I miejsce w konkursach ogólnopolskich „Alfi k 
matematyczny”, „Pingwin” i 2 miejsce w konkursie infor-
matycznym „Bóbr”. Czekamy na kolejne sukcesy nieby-
wale zdolnego młodego człowieka.

Finalistami konkursu z historii są Kacper Płachecki 
i Wiktoria Dziuba, opiekunem była pani Anna Cybulska.

W konkursie z języka polskiego fi nalistkami są: Julia 
Chmielowiec przygotowywana przez panią Annę Cybul-
ską i Zuzanna Błazik uczennica pani Marii Stępień.

Do II etapu Konkursu Kultury Klasycznej zakwalifi -
kował się uczeń Franciszek Oleszkiewicz.

Dużym sukcesem w Publicznym Gimnazjum nr 1 
w Pionkach może pochwalić się w tym roku szkolnym 
uczeń pani Edyty Rutkowskiej-Ferchichi, który został 
laureatem konkursu przedmiotowego z chemii, zaś fi nali-
stą z języka polskiego jest Sebastian Pułkowski, przygo-
towywany przez panią Małgorzatę Jaroszek.

Zespół uczniów pod opieką pani Edyty Rutkowskiej-
Ferchichi zajął II miejsce w Międzynarodowym Kon-
kursie „Badacz wody” oraz III miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie „Czas na zdrowie”.

Wśród szkół podstawowych na wyróżnienie zasługuje 
uczeń kl. V – Hubert Siek z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Pionkach, który zakwalifi kował się do etapu 
wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”.

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za ich wytę-
żoną pracę w zgłębianiu wiedzy, a ich nauczycielom i ro-
dzicom za wkład w kształcenie, wychowanie i szlifowanie 
naszych „pionkowskich pereł”.

KURATORIUM POZYTYWNIE O SIECI SZKÓŁ W PIONKACH
Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie ocenił 

uchwałę dotyczącą dostosowania sieci Pionkowskich szkół 
podstawowych i gimnazjów.

Na początku lutego tego roku Rada Miasta przyjęła 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą Prawo Oświatowe. Zakłada ona, że Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 2 pozostaje w swoim obwodzie, Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 ma zostać włączone do Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 5 z tym, że przez dwa lata PG nr 1 będzie 
funkcjonowało w dotychczasowej lokalizacji a Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 zostanie włączone do Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 z tym, że przez dwa lata PG Nr 2 będzie 
działało w dotychczasowej lokalizacji. 

Przyjętą przez pionkowski samorząd uchwałę anali-
zował Mazowiecki Kurator Oświaty. Opinia kuratora jest 
pozytywna. 

– Rozwiązania zaprezentowane w uchwale, w zakresie 
podlegającym opinii kuratora oświaty, są zgodne z obo-
wiązującym prawem oraz zapewniają możliwość realiza-
cji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci 
i młodzież zamieszkałe na terenie Miasta Pionki – czy-
tamy w opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii 
Michałowskiej.
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To był wyjątkowy wieczór magicznej 
chemii, zaprezentowany w niebywale wido-
wiskowy sposób. 

W Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniade-
ckiego zaprezentowano możliwości tech-
niczne, jakie daje nauka.

– Kolejny raz uczniowie odkryli tajem-
nice nauki. Chemia stanowi dla nich pasję 
życia – mówił podczas „Wieczoru z nauką” 
wicedyrektor Zespołu Szkół im. Jędrzeja 
Śniadeckiego Adam Kacperczyk. 

Czasami niewiele potrzeba do zreali-
zowania zapierających dech w piersiach 
doświadczeń chemicznych i fi zycznych. 
Niektóre substancje, które po odpowiedniej 
obróbce zmieniają swoje właściwości, moż-
na znaleźć praktycznie w każdym domu. 

Inne dostępne są tylko dla specjalistów. Ich 
wspólnym mianownikiem są niezwykłe 
możliwości chemiczne i fi zyczne. 

Wieczór z nauką w Zespole Szkół to 
prawdziwa magia chemii pokazana w rewe-
lacyjny i zrozumiały dla każdego sposób. 
Prezentowane doświadczenia za każdym 
razem potrafi ą wprawić w zdumienie i za-
interesować osoby oglądające. 

Podczas piątego magicznego, a prze-
de wszystkim naukowego wieczoru swoje 
doświadczenia zaprezentowała młodzież 
z Publicznego Gimnazjum Nr 2, która dzia-
ła w Klubie Młodego Odkrywcy „Sputnik” 

WIECZÓR Z NAUKĄ W ZIELONYM

foto. Mariusz Grotkowski, Pionki24.

pod kierunkiem Anny Kuśmirek i młodzież 
z Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego. 
Młodych pasjonatów nauki z „Zielonego” 
przygotowała Beata Maj oraz Elżbieta Mi-
chałowska. 

Niezwykle widowiskowy i pouczający 
był pokaz przedstawiony przez Stowarzy-
szenie Niezależna Grupa Popularyzato-
rów Nauki „EKSPERYMENTATORZY” 
z Katowic. Tu tajniki nauki prezentował 
absolwent Uniwersytetu Śląskiego, pasjonat 
socjologii, ekofi lozofi i i survivalu Cezary 
Olchawa.

foto. Roman Fido.

foto. Mariusz Grotkowski, Pionki24.

SZKOŁY


