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NOWA JAKOŚĆ W EKOPIONKI

REMONT ZABYTKOWEJ WILLI PROTA

W MIEJSCE MZUK – EKOPIONKI
Na początku lutego Miejski Zakład Usług Komunal-

nych został przekształcony w spółkę prawa handlowego 
pod nazwą EkoPionki. W dniu 9 lutego w siedzibie Urzę-
du Miasta podpisano akt notarialny, powołujący do życia 
spółkę, w której jedynym udziałowcem jest Gmina Miasto 
Pionki. Tego samego dnia Burmistrz wręczył nominacje 
członkom Rady Nadzorczej – Ryszardowi Fałkowi (były 
wiceprezydent miasta Radomia), Krzysztofowi Kowalowi 
(prezes PWKC, były prezes Spółki gminnej EKO-RA-
SZYN i Sebastianowi Gomule (adwokat). 

W nowej formule organizacyjnej spółka przejmu-
je wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego zakła-
du MZUK. Nadal będzie świadczyć usługi zarządzania 
wspólnotami mieszkaniowymi, zajmować się gospodarką 
odpadami, wykonywać prace na rzecz oczyszczania mia-
sta i pielęgnacji zieleni. Będzie mogła świadczyć usługi 
nie tylko dla miasta, ale także brać udział w przetargach 
i realizować umowy z sąsiednimi gminami i lokalny-

mi przedsiębiorstwami. Mamy nadzieję, że już wkrótce 
mieszkańcy odczują zdecydowaną poprawę w jakości 
świadczonych przez spółkę usług – powiedział burmistrz 
wręczając nominacje Radzie Nadzorczej.

Przestarzały, archaiczny park maszynowy byłego 
MZUK nareszcie się modernizuje! Do nowej spółki miej-
skiej EkoPionki trafi ła nowoczesna maszyna wielofunk-
cyjna Hako Citymaster 1600. Dzięki niej spółka będzie 

mogła wykonywać swoje zadania szybciej, taniej i bar-
dziej efentywnie.

Hako Citymaster 1600 została wyleasingowana za kwo-
tę 555.877,34 zł. Jest to urządzenie, które zostanie wyko-
rzystane do koszenia trawy, zamiatania ulic i chodników 
oraz odśnieżania miasta. Niewątpliwym atutem użycia 
tego urządzenia w zimowych akcjach jest fakt, że dzię-
ki szczotkom śnieg i lód usuwany jest aż do powierzch-
ni chodnika czy jezdni, co nie wymaga użycia soli, która 
niszczy nawierzchnię. Mieszkańcy mieli już tej zimy oka-
zję sprawdzić zalety maszyny przy odśnieżaniu.

Wraz ze zbliżającą się wiosną, Citymaster będzie uży-
wany do oczyszczania miasta po zimie, a później będzie 
pomocny przy utrzymaniu zieleni, dzięki możliwości ko-
szenia trawy.

Spółka EkoPionki wyjdzie z ofertą świadczenia usług 
z wykorzystaniem CitiMastera do innych samorządów i fi rm. 

Dzięki przychylności Marszałka Adama Struzika 
i staraniom Wiceprzewodniczącego Rady, Kazimierza 
Myśliwca, od początku roku trwa modernizacja zabytko-
wego budynku willi dyrektora Prota, obecnie zajmowanej 
przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną. Całkowity 
koszt inwestycji wynosi blisko cztery miliony złotych. Są 
to środki budżetu województwa mazowieckiego – w zde-
cydowanej większości współfi nansowane przez Unię Eu-
ropejską.

Niedawno decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków willa Prota została wpisana do 
rejestru zabytków. Gruntowny remont przywróci temu 
miejscu dawny wygląd i zabytkowy charakter.
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SYSTEM MAK+ W MIEJSKIEJ 
BIBLIOTECE

Biblioteka Miejska w Pionkach wkroczyła w XXI wiek. 
W miejskiej placówce od początku roku działa elektronicz-
ny system obsługi bibliotecznej. Dotychczasowe, papiero-
we karty biblioteczne zostały zamienione na nowe karty 
elektroniczne. System MAK+ daje możliwość rezerwacji 
tytułów poprzez serwis szukamksiążki.pl czy przedłuża-
nia terminu wypożyczenia bez przynoszenia książki do 
biblioteki. 

Zachęcamy do czytania książek. Nowy system ułatwi 
kontakt z ulubionymi lekturami.

CAL HISZPANIA
2 stycznia tego roku grupa warsztatowiczów z CAL 

Pionki wyjechała na tygodniowe warsztaty do Hiszpa-
nii. Była to nagroda za projekt, który napisali podczas 
warsztatów wakacyjnych w CAL. Młodzież przebywała 
w Ciudad Rodrigo razem z rówieśnikami z Hiszpanii, 
Włoch i Rumuni. Podczas zajęć uczyli się języków, reali-
zowali wspólne pomysły, uczyli się pomagać innym i co 
najważniejsze – myślenia ekologicznego. Codziennie za-
jęcia dostarczały wielu atrakcji. Wyjazd został zorganizo-
wany w ramach programu Erasmus Plus przy współpracy 
CAL Pionki, Fundacji „Nauka dla środowiska” z Koszali-
na oraz Stowarzyszenia z Hiszpanii.

STAW GÓRNY 
INWESTYCJE ZA 5 MILIONÓW

W połowie grudnia podpisana została umowa, na pod-
stawie której pionkowski samorząd otrzyma ponad pięć 
milionów złotych na zagospodarowanie ośrodka nad Sta-
wem Górnym. 

W połowie grudnia 2017 członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz burmistrz Pio-
nek Romuald Zawodnik podpisali Umowę o unijne dofi -
nansowanie projektu rewitalizacji ośrodka rekreacyjnego 
nad Stawem Górnym. Miasto otrzyma ponad 5,3 mln 

środków unijnych. Pieniądze te pozwolą na gruntowne 
remonty istniejących tam budynków, powstanie wodny 
plac zabaw dla dzieci, basen zewnętrzny, elementy ma-
łej architektury, doprowadzone zostaną przyłącza wody, 
kanalizacji, energetyczne i teleinformatyczne. Cały teren 
zostanie uporządkowany i zagospodarowany zielenią. Sto-
warzyszenie Żeglarzy dostanie piękną łódź i wyposaże-
nie, umożliwiające prowadzenie szkoleń i zajęć edukacyj-
no-integracyjnych.

W wyniku konkursu architektonicznego wyłonione 
zostaną najlepsze projekty.

Ośrodek Rekreacyjny Staw Górny już teraz cieszy 
mieszkańców i wielu przybywających gości wieloma 
atrakcjami. Wybudowane zostały boiska do piłki plażo-
wej, siłownia zewnętrzna, tężnia solna. Można korzystać 
z atrakcji wodnych: wyciągu do nart wodnych i wakeboar-
dingu, wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych. Kolej-
ne inwestycje uczynią nasz ośrodek perełką rekreacji.

Prace inwestycyjne nad stawem ruszą pełną parą po 
zakończeniu tegorocznego sezonu letniego z początkiem 
września.

Nasze miasto pozyskało kolejne dofi nansowanie w for-
mie pożyczki na likwidację zagrożenia związanego bom-
by ekologicznej na terenie byłych Zakładów Tworzyw 
Sztucznych „Pronit”.

BOMBA EKOLOGICZNA
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MILIONY NA PIONKOWSKĄ ZIELEŃ
Projekt „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa 

terenów zieleni w krajobrazie miejskim” otrzymał dota-
cję w wysokości 9 milionów 265 tysięcy zł! Jest to jedna 
z największych dotacji jaką pionkowski samorząd uzyskał 
do tej pory. Projekt zakłada rozwój terenów zieleni w róż-
nych miejscach Naszego miasta. Zrewitalizowane i odno-
wione zostaną obszary wzdłuż ulicy Jana Pawła II, tere-

ny nad Stawem Górnym, Park Miejski Błonia – ul. 15-go
Stycznia, Plac Konstytucji 3-go Maja oraz obszar przy uli-
cy Aleje Lipowe.

Całkowita wartość projektu to 10 901 097 zł, a zadanie 
ma być zrealizowane do 2020 roku. Teren, który będzie 
objęty rewitalizacją zajmuje ponad siedem hektarów – 
7, 7 ha.

TEREN PARKU LINEARNEGO – WZDŁUŻ ULICY JANA PAWŁA II
Poprzez realizację projektu będzie miejscem ćwiczeń, 

gdzie utworzone zostaną strefy dla młodzieży, seniorów 
i osób niepełnosprawnych. Ponadto, powstanie tam miej-
sce odpoczynku dla rodziców z dziećmi.

Zbudowana zostanie ścieżka rowerowa oraz chodniki 
z mineralną powierzchnią przepuszczającą wilgoć. Aby 
poprawić wygląd parku nasadzone zostaną nowe krzewy, 
byliny oraz łąki kwietne. Stworzone zostaną trawniki dep-
tane, które będą przeznaczone na miejsce wypoczynku 
oraz rekreacji. Dla podniesienia atrakcyjności parku stwo-
rzone zostaną ogrody tematyczne, budki dla ptaków oraz 
domki dla owadów. Ze względu na to, że w Pionkach pro-
dukowano płyty winylowe, planuje się tworzenie ścieżki 
historii winylu. Będzie to pas nawierzchni z barwione-
go na czarno betonu, który będzie ryfl owany jak rowki 
w płycie winylowej. W beton będą wtopione okrągłe tab-
lice, na których zapisane będą nazwy zespołów, których 

płyty były tłoczone naszym mieście oraz historia winylu 
i jego produkcji w Pionkach. Ponadto wybudowana zosta-
nie mała architektura taka jak place do gry w szachy, trapy 
drewniane z ławkami, altanki, terenowy warsztat rowero-
wy, parkingi rowerowe oraz toaleta.

STAW GÓRNY
Projekt przewiduje kształtowanie tej przestrzeni jako 

miejsca o zróżnicowanych możliwościach re-
kreacji i wypoczynku. Proponuje się wprowa-
dzenie nowych nasadzeń o charakterze natu-
ralistycznym, wzbogacających i różnicujących 
obecnie występujące na terenie ubogie zbioro-
wiska roślinne.

Całość założenia została podzielona na 
mniejsze strefy funkcjonalno-użytkowe po-
przez wprowadzenie komunikacji w postaci 
łamanych ciągów pieszych z nawierzchnią mi-
neralną uzupełnioną główną promenadą pieszo-
jezdną, prowadzącą od wejścia w części cen-
tralnej w kierunku wschodnim do stawu, oraz 
placem wejściowym.

Głównym punktem przestrzeni będzie oka-
zały pawilon chiński zlokalizowany na po-
moście, na przedłużeniu głównej promenady. 
Obiekt ten będzie pełnił funkcje usługowe m.in. 
gastronomiczne.
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W tym miejscu powstanie typowy zieleniec. 
Stworzone zostaną bule, które będą obsadzone 
trawnikiem. Podobnie jak w innych miejscach 
powstaną tu place zabaw dedykowane dla dzie-
ci młodszych oraz starszych. Powstanie miejsce 
ćwiczeń dla osób starszych. Ponadto stworzone 
zostanie miejsce na imprezy lokalne. Wybu-
dowana zostanie mała architektura w postaci 
ławek, altanek oraz stelaży z drewna i metalu, 
na których nasadzona zostanie roślinność (np. 
bluszcz, winorośl itp.). Ponadto zasadzone zo-
staną nowe krzewy i byliny oraz łąki kwietne.

BŁONIA – ULICA NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach projektu planowane jest stworzenie kawiar-

ni w pawilonach z ogródkiem na tyłach od strony parku. 
Będzie to element integrujący te przestrzenie oraz wyko-
rzystywany jako scena dla przestrzeni pikników rodzin-
nych. Na obrzeżach parku zostaną zagęszczone nasadze-
nia i ukształtowanie semi-dzikiej struktury wielopiętro-
wej i wielogatunkowej bazującej na gatunkach rodzimych 
dostosowanych do siedliska potencjalnego dla tego ternu 
(bioróżnorodność). Związane jest to także z tworzeniem 
nisz ekologicznych dla roślin i zwierząt. Planuje się wybu-
dowanie placu zabaw z podziałem na strefy dla młodszych 

i starszych dzieci. Ponadto stworzone zostanie miejsce do 
ćwiczeń dla osób dorosłych z dostępem dla osób niepeł-
nosprawnych. Powstanie nowa duża altanka z niezbędną 
infrastrukturą (woda, prąd itp.) oraz toaletą. Przygotowa-
ne zostanie miejsce na kino letnie z możliwością stworze-
nia kina samochodowego. Wybudowana zostanie również 
mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci, nowe 
chodniki z kamienną nawierzchnią. Zasadzone zostaną 
nowe krzewy i byliny oraz łąki kwiatowe.

PLAC KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
Projekt przewiduje kształtowanie przestrzeni jako kon-

tynuacja obecnej funkcji. Plac w 100% to powierzchnie 
utwardzone więc w celu polepszenia warunków estetycz-
nych oraz mikroklimatu wprowadza się zieleń w postaci 
niskich krzewów okrywowych, drzew oraz roślin kwito-
wych ozdobnych.

Wprowadzenie roślinności ograniczy spływ wody do 
kanalizacji, a tym samym przyczyni się do poprawy wa-
runków wodnych. Nasadzenia takie przyczynia się także 
do częściowego wyeliminowania uciążliwości związanych 
z hałasem od ulicy a także poprawia mikroklimat Zielone 
Pionki – miejsca poprzez zwiększenie ilości roślin oraz 

ich struktury pionowej co spowoduje większą produkcję 
tlenu i wchłanianie CO2 oraz absorbcje zanieczyszczeń.

Celem powyższych zabiegów kształtowania nowej 
przestrzeni terenów zieleni jest poprawienie mikroklimatu 
tej części miasta, wzbogacenie składu gatunkowego oraz 
zróżnicowanie siedliskowe – bioróżnorodność, stworzenie 
dogodnych warunków do bytowania roślin i małych zwie-
rząt (ptaki, niewielkie ssaki, owady).

Liniowym nasadzeniem drzew oraz krzewów ozdob-
nych wzdłuż głównego ciągu towarzyszyć będą nowo-
czesne siedziska, które bada tonąc w zieleni, co sprawi ze 
miejsce stanie się „deep human and deep Green”.

SKWER – ULICA ALEJE LIPOWE
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STATYSTYKI ZADŁUŻENIA GMIN

JAK WYPADA MIASTO PIONKI?

MIASTO

Odpady z naszego miasta trafi ają do „Radkomu” do in-
stalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Z instalacji 
odzyskane użytkowe odpady są kierowana do recyklingu 
a reszta na składowisko. 

Rząd wprowadził podwyżkę opłat środowiskowych 
za składowanie odpadów. Ustawa, wprowadza drastycz-
ny wzrost cen za składowanie odpadów na wysypiskach, 
i tak:
• w roku 2018 z kwoty 76,26 zł / Mg do kwoty 140 zł / 

Mg;
• w roku 2019 kolejna podwyżka do kwoty 170 zł / Mg;
• w roku 2020 kolejna podwyżka do kwoty 270 zł / Mg.

Jak co roku, Ministerstwo Finansów zaprezentowało 
zestawienie zadłużenia gmin w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. W tym fi skalnym rankingu im niższe miejsce 
w zestawieniu, tym lepiej. Chodzi 
bowiem o poziom zadłużenia jed-
nostek samorządu terytorialnego.

Opublikowane ofi cjalne zesta-
wienie zawiera fi nansowe dane 
statystyczne dotyczące wszystkich 
2478 gmin. Opracowano je na pod-
stawie sprawozdań budżetowych 
jednostek samorządowych po trzech 
kwartałach 2017 roku.

Jak wynika z tegorocznych danych oraz analizy zesta-
wień z poprzednich lat, z roku na rok sytuacja Pionkowskie-
go samorządu jest coraz lepsza. Jeszcze dekadę temu Pionki 

były dziesiątą najbardziej zadłużoną 
gminą. Obecnie nasze miasto znaj-
duje się na 915 pozycji z zadłuże-
niem nieprzekraczającym tysiąca 
złotych na każdego mieszkańca. 

Pionkowski samorząd dobrze 
wypada na tle swoich sąsiadów. 
Większe zadłużenie posiadają Ko-
zienice oraz Zwoleń, a w regionie 
także Szydłowiec.

MODERNIZACJA SZPITALA CORAZ BLIŻEJ
Starostwo Powiatowe w Radomiu planuje inwestycję 

w pionkowskim szpitalu. W budżecie znalazły się pie-
niądze na wkład własny w modernizację. Teraz pora na 

pozyskanie środków z zewnątrz. Środki na ten cel mogą 
pochodzić z Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. 
Obok pionkowskiej placówki remont miałby przejść tak-
że szpital w Iłży. Plan modernizacji szpitala w Pionkach 
zakłada remont oddziału chirurgicznego wraz z blokiem 
oraz modernizację oddziału ginekologicznego. Koszt prac 
oraz nowego wyposażenia to ok. 10 mln złotych.

Kilka miesięcy temu, społeczeństwo i władze miasta, 
obawiały się likwidacji szpitala poprzez jego połączenie 
z iłżecką placówką. Mamy nadzieję, że pionkowski szpital 
rzeczywiście zostanie wreszcie zmodernizowany, a jego 
stabilnemu funkcjonowaniu w mieście już nic nie zagrozi.

Pocieszające są także informacje na temat sytuacji fi -
nansowej Pionkowskiej lecznicy. Pierwszy raz od wielu 
lat placówka odnotowała dodatni wynik fi nansowy. Pier-
wotnie planowany defi cyt za 2017 rok w wysokości niemal 
900 tysięcy złotych udało się nie tylko zniwelować, ale 
także wypracowano dochód w wysokości 160.003,86 zł.

RZĄD DRASTYCZNIE PODNOSI OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW

NIE UNIKNIEMY PODWYŻEK
W przeciągu 3 lat opłaty wzrosną więc prawie 4-krotnie!
W następstwie wzrostu tych stawek „Radkom” zmu-

szony był podnieść opłaty za odbiór odpadów. Za odpady 
zmieszane wożone do „Radkomu” płaciliśmy do tej pory 
251,64 zł / Mg, a od 1 stycznia 2018 r. płacimy 342,88 zł 
/ Mg. 

Miasto jest organizatorem systemu gospodarki odpa-
dami. Nie wolno do nich dokładać, ani czerpać z nich zy-
sku. Koszty systemu rozkładane są na wszystkich miesz-
kańców. 

Nie uda się więc uniknąć wzrostu opłat za śmieci w ko-
lejnych latach.
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MODERNIZACJA DWORCÓW PKP W PIONKACH

OCZYSZCZALNIA

TRWA POTĘŻNA INWESTYCJA

Trwają prace projektowe związane z modernizacją 
dwóch pionkowskich dworców kolejowych. Według in-
formacji Biura Komunikacji i Promocji Polskich Kolei 
Państwowych, dworzec Pionki Zachodnie zyska windę. 
Poczekalnie i toalety znajdować się będą zarówno na par-
terze jak i na piętrze. Na parterze znajdzie się też również 
pomieszczenie komercyjne z możliwością sprzedaży bile-
tów. Zmieni się również otoczenie wokół dworca. W przy-
padku stacji Pionki Główne planowana jest przebudowa 
dworca wraz z nowym zagospodarowaniem terenu wokół 
obiektu. Powstaną również wydzielone miejsca na rowe-
ry. Obie stacje zostaną dostosowane dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Prace budowlane planowane są na lata 
2018–2020. 

Trwają intensywne prace modernizacyjne pionkow-
skiej oczyszczalni ścieków. W drugiej połowie listopada 
zeszłego roku podpisana została umowa na modernizację 
starej i zaniedbanej oczyszczalni. Pierwsze prace rozpo-
częły się na początku grudnia. Głównym elementem no-
wej oczyszczalni będzie budowany obecnie reaktor.

Ta inwestycja jest kluczowa dla pionkowskiego samo-
rządu. Dzięki niej pionkowska oczyszczalnia spełniać bę-
dzie rygorystyczne, unijne wymogi. Pozwoli to uniknąć 
kar, zapewniając naszemu środowisku właściwą troskę. 

Jak zapewnia prezes PWKC, Krzysztof Kowal oraz 
przedstawiciele Inżynierii Rzeszów – wykonawcy robót, 
wszystkie prace prowadzone są zgodnie z harmonogra-
mem. Zasadnicza część prac modernizacyjnych oczysz-
czalni powinna zostać zrealizowana do czternastego 
września tego roku. Całość inwestycji powinna się nato-
miast zakończyć w lipcu przyszłego roku. 

Jest to największa inwestycja prowadzona przez 
w ostatnich latach przez miasto. Całkowity koszt realiza-
cji projektu to 35 905 369,74 zł. 

RAFAŁ GRABOWSKI Z SUKCESAMI
W piątek, 5 stycznia w siedzibie Zespołu Szkół Mu-

zycznych w Radomiu odbyło się wręczenie nagród w Ple-
biscycie organizowanym przez radomską redakcję Echa 
Dnia. Tytuł Sportowca Roku Powiatu Radomskiego trafi ł 
w ręce pięściarza z Pionek – Rafała Grabowskiego. Była to 
24. edycja plebiscytu. 

Początek tego roku to także sportowe zwycięstwo Ra-
fała Grabowskiego. 16 lutego zawodnik z Pionek zadebiu-
tował na zawodowym ringu podczas gali Friday Boxing 
Night w Żyrardowie. Grabowski pokonał przez techniczny 
nokaut doświadczonego zawodnika z Białorusi – Aleksan-
dra Abramienkę.

Pan Rafał na ringach z dumą prezentuje na koszulce herb 
swojego rodzinnego miasta, które obecnie podwoiło comie-
sięczne fi nansowe wsparcie dla utalentowanego sportowca.

Życzymy kolejnych sukcesów!
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TANG SOO DO ZNOWU Z MEDALAMI!
Ponad sześćdziesiąt medali (!) w tym aż trzydzieści 

dwa złote przywieźli z VIII Otwartych Mistrzostw Polski 
zawodnicy pionkowskiego Klubu Sportowego Centrum 
Tang Soo Do.

W dniach 24–25 lutego w Wołominie odbyły się VIII 
Otwarte Mistrzostwa Polski Tang Soo Do. Wzięło w nich 
udział ponad 300 zawodników z klubów karate, kickbo-
xingu, taekwondo i tang soo do z Polski i Białorusi. Do-
skonale zaprezentowali się w tym gronie zawodnicy Klu-
bu Sportowego Centrum Tang Soo Do Pionki, którzy 
z Mistrzostw wrócili z dorobkiem 65 medali. Zawodnicy 
z Naszego Miasta zdobyli 32 złote, 14 srebrnych i 19 brą-
zowych krążków, co przeliczono na 143 punkty rankingo-
we. Pozwoliło to zająć naszemu klubowi pierwsze miejsce 
w klasyfi kacji drużyn. 

Centrum Tang Soo Do Pionki reprezentowało 35 za-
wodników ze wszystkich grup wiekowych.

Niespełna tydzień wcześniej, podczas IX Gali Mistrzów 
sportu Powiatu Radomskiego, zawodnicy Pionkowskiego 
klubu zostali docenieni za swoje osiągnięcia w poprzed-

nim roku. Nagrody i wyróżnienia przy-
znane zostały przez Powiatową Radę 
Sportu, w skład której wchodzą specja-
liści z dziedziny sportu ze wszystkich 
miast i gmin powiatu radomskiego. 

Najcenniejsze nagrody w swoich gru-
pach wiekowych odebrały zawodniczki: 
Oliwia Pańczak i Aleksandra Grzywacz 
natomiast Kacper Trzos i Grzegorz 
Amanowicz za swoje sportowe sukcesy 
odebrali wyróżnienia. 

Klub zdobywa laury i medale pod 
kierunkiem wspaniałego trenera i wy-
chowawcy Pana Dariusza Sułka. Ser-
deczne gratulacje!

BOOGIE WOOGIE
Na początku lutego w Chełmie odbył się Puchar Pol-

ski Boogie Woogie, podczas którego bardzo dobrze za-
prezentowali się zawodnicy Pionkowskiego klubu KICK. 
Nasi tancerze rywalizowali w trzech kategoriach wieko-

wych: dzieci, juniorzy oraz seniorzy. W sumie w grupie 
najmłodszej rywalizowało dwadzieścia par z całej Polski, 
w kategorii juniorów – siedemnaście, a w kategorii senio-
rów – dziewięć par.

Wśród dzieci nasza para Amelia Sąpór i Szymon 
Gogacz zajęła drugie miejsce. Z kolei w starszej grupie 
wiekowej – juniorzy niemalże całe podium zostało zdo-
minowane przez tancerzy z Pionek. Pierwsze miejsce wy-
tańczyli bowiem Oliwia Michalska i Jakub Kozłowski, na 
drugim miejscu uplasowali się Izabela Zawadzka i Jakub 
Olejarz, a czwarte miejsce przypadło w udziale parze: 
Klaudia Grabowska i Michał Petkow. 

Bardzo dobry debiut w kategorii seniorskiej zaliczy-
ła para Aleksandra Koral i Filip Chmielnicki, zajmując 
3 miejsce. Piąte miejsce w tej kategorii wytańczyli Domi-
nika Kwiatkowska i Karol Galant. 

Autorką wspaniałych sukcesów pionkowskich tance-
rzy od lat jest instruktorka Pani Lidia Żuchowska, której 
niezmiennie należą się wyrazy najwyższego uznania!
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CHARYTATYWNY KONCERT 
MUZYKI KARNAWAŁOWEJ

BIEG „TROPEM WILCZYM”

KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ 
I WŁODZIMIERZA KORCZA

Przy mroźnej, ale słonecznej pogodzie ponad stu 
uczestników wzięło udział w patriotycznym biegu „Tro-
pem Wilczym”. Głównym celem biegu, który odbył się 
4 marca było oddanie hołdu żołnierzom antykomuni-
stycznego podziemia z lat 1945–1963, a także propagowa-
nie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich 
Polaków, niezależnie od wieku.

Bieg odbył się na dwóch dystansach – 1963 metry oraz 
3 kilometry. Na obu dystansach najszybszy był Miko-
łaj Glita z pionkowskiego Liceum Ogólnokształcącego. 
W całym kraju bieg odbył się po raz szósty, natomiast 
w naszym mieście biegacze rywalizowali trzeci raz.

2 lutego w Centrum Aktywności Lokalnej odbył się 
Charytatywny Koncert Muzyki Karnawałowej. Licznie 
zebrana publiczność mogła wysłuchać występów uczniów, 
absolwentów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Kozienicach oraz oddziału zamiejscowego tej szkoły 
z naszego miasta. 

Koncert był niezapomnianym, blisko trzygodzinnym 
spotkaniem z muzyką. Podczas koncertu zbierane były 
datki dla niepełnosprawnego Igora.

W piątek, 9 lutego w naszym mieście gościła gwiazda 
polskiej estrady – Alicja Majewska. Pionkowska publicz-
ność podczas walentynkowego koncertu w Centrum Ak-
tywności Lokalnej mogła usłyszeć przeboje kompozycji 
Włodzimierza Korcza w wykonaniu Majewskiej takie 
jak: „Jeszcze się tam żagiel bieli” czy „Odkryjemy miłość 
nieznaną”. Sala widowiskowa wypełniona była niemal po 
brzegi. Po koncercie artyści zwiedzili Izbę Czarnej Płyty, 
w której znaleźli winyle ze swoimi przebojami, tłoczony-
mi w pionkowskim „Pronicie”.

KONCERT UPAMIĘTNIAJĄCY TWÓRCZOŚĆ FRYDERYKA CHOPINA
4 marca o godz. 18:00, w sali widowiskowej Miej-

skiego Ośrodka Kultury odbył się recital fortepianowy 
z okazji 208. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Utwo-
ry mistrza wykonał Michał Drewnowski – absolwent 
Akademie Muzyczną im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi, 
gdzie studiował pod kierunkiem ojca, profesora tamtejszej 
uczelni, Marka Drewnowskiego. Poza utworami Chopina, 
widzowie mogli usłyszeć także kilka dzieł Ignacego Jana 
Paderewskiego.
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SMYKOFONIA, CZYLI SPOTKANIE Z MUZYKĄ 
DLA NAJMŁODSZYCH

W czasie wojny las był dla 
partyzantów drugim domem. 
Uciekając przed śmiercią i re-
presjami z rąk okupantów szu-
kali schronienia w puszczań-
skich ostępach, ale zawsze uda-
wali się tam przede wszystkim 
po to, aby walczyć z wrogami 
Polski. Puszcza Kozienicka to 
miejsce gdzie toczyły się wal-
ki w czasie I wojny światowej, 
gdzie walczyły i ukrywały się 
oddziały partyzanckie podczas 
II wojny, aż do lat 50. XX wie-
ku. Do dziś nasze społeczeń-
stwo nie ma pojęcia w jakich 
żyli warunkach, jak wyglądało 
ich życie codzienne, gdzie spa-

W dwie zimowe soboty – 27 lutego oraz 10 marca – 
w Miejskim Ośrodku Kultury odbyły się koncerty z cyklu 
Smykofonia. Jest to przedsięwzięcie kierowane głównie 
do małych melomanów, ich rodziców i dziadków.

Pierwsze spotkanie pt. „Hu Hu Ha… Zima nie jest taka 
zła” poświęcone było tematyce zimowej. Podczas koncer-
tu dzieci przeniosły się w świat krainy wirujących płat-
ków śniegu, a wszystko to przy pomocy dziecięcej magii 
i muzyki. Odwiedziły między innymi grotę Króla Gór. 
Zatańczyli łyżwiarze i cukrowa wróżka. Drugie spotkanie 
pt. „Smakofonia, czyli muzyka do schrupania” w zabaw-
ny i przyjemny sposób porównywało muzykę do sztuki 
gotowania.

MUZYCZNE PREZENTY Z OKAZJI DNIA KOBIET
8 marca to w Polsce dzień, w którym świętują wszyst-

kie Panie. Tego dnia w Centrum Aktywności Lokalnej od-
był się koncert „Ach Te Baby…”. Impreza została zorga-
nizowana przez zespół „Kontrast”. Duszą programu była 
Pani Irena Nalewajko, która też była głównym sponsorem 
wydarzenia. Wystąpiła młodzieżowa orkiestra dęta z Jed-
lni. Pan burmistrz zadedykował paniom piosenkę z reper-
tuaru Kabaretu Starszych Panów „Odrobinkę mężczyzny 
na co dzień”. Wszystkie panie wychodząc w doskonałym 
nastroju, otrzymały upominek, ufundowany przez panią 
Irenę.

Trzy dni później, 11 marca w Miejskim Ośrodku Kul-
tury odbył się koncert zespołu „Piramidy” dedykowany 
Paniom.

NOC WYKLĘTYCH NA PRZYSTANKU HISTORIA IPN
li, co jedli, jak przyrządzali 
posiłki, jak się maskowali, jak 
spędzali wolny czas. 

Z okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
– aby przybliżyć w jakich wa-
runkach terenowych musieli 
przetrwać partyzanci odbyła 
się niezwykła lekcja historii. 
W nocy z 2 na 3 marca w har-
cerskiej gajówce ZHR zorga-
nizowana została I Noc Wy-
klętych pod patronatem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy 
jako wydarzenie inaugurujące 
100-lecia obchodów Odzyska-
nia Niepodległości przez Pol-
skę.
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Mimo 20 stopniowego mrozu przybyło około 80 uczest-
ników z Warszawy, Puław, Radomia, Kozienic, Jedlni 
Letnisko, Zwolenia, Skarżyska, Lublina, Siedlec i Pio-
nek. Odbyła się też inauguracja historycznego Ryngrafu 
sierż. Tadeusza Krawczyka, prelekcja pt. „Od legionistów 
do Wyklętych i „Solidarności” – łańcuch pokoleń wal-
czących o niepodległość Polski w Puszczy Kozienickiej 
w  atach 1918–1989” (prelekcję wygłosił prof. dr hab. Ma-
rek Wierzbicki); pokaz fi lmu o „Zagończyku” spotkanie 
z reżyserem P. Bednarczykiem, rekonstrukcja historycz-
na, gra „wyprawa po zrzut”.

TRADYCJE WIELKANOCNE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Rekordowa liczba inscenizacji i rekordowa liczba 

uczestników. Tradycje Wielkanocne to wspaniałe przed-
sięwzięcie kultywujące obyczaje Świąt Wielkanocnych 
i jednocześnie w uroczystej świąteczne atmosferze inte-
grujące środowisko osób niepełnosprawnych.

Zmartwychwstanie Pańskie obrosło w symbole i zwy-
czaje. Niektóre zwyczaje do dziś są kultywowane. Wśród 
nich można wskazać m.in.: strojenie palm, śniadanie wiel-
kanocne, zdobienie pisanek, czy też śmigus-dyngus.

Niestety szybko zmieniający się świat współczesny 
często odchodzi od wielowiekowych obyczajów, któ-
re są częścią naszej narodowej tożsamości. Na szczęście 
w Pionkach mamy Warsztaty Terapii Zajęciowej, dzięki 
którym udaje się ocalić od zapomnienia to co najważniej-
sze – nasze dumne tradycje.

22 marca w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 odby-
ła się już ich trzynasta edycja. Wielu obawiało się tej tro-
chę zabobonnej liczby. Czy te obawy były uzasadnione? 

– Organizując trzynaste już Tradycje Wielkanocne 
mieliśmy pewne obawy – mówił nam trochę żartobliwie 
kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Jerzy Furga. – 
Dwóch pracowników miało poważne problemy, aby doje-
chać dziś do pracy, zapomniałem okularów a także karmy 
dla kurczaczków – dodaje kierownik WTZ.

Na szczęście wszystko udało się znakomicie. O tym, 
że „trzynastka” wcale nie jest pechowa może świadczyć 

rekordowa liczba uczestników. W sumie było to ponad 
trzysta osób.

– Samych niepełnosprawnych mamy ponad sto sie-
demdziesiąt osób. Wraz z opiekunami daje to nam grupę 
ponad trzystu uczestników trzynastych Tradycji Wielka-
nocnych – mówi nam dalej kierownik Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Jerzy Furga. 

W tegorocznych trzynastych Tradycjach Wielkanoc-
nych udział wzięli uczestnicy z: Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Jedlance Starej, Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Młodocinie Większym, Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Jedlance, Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Pionkach, Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, 
Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Katoli-
ckiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Pion-
kach, Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Radomiu, 
Szkoły Specjalnej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniade-
ckiego w Pionkach, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Pionkach, kl. II A i V B, Publicznej Szkoły Podstawowej 
Nr 5 w Pionkach, klasy: klasa 0, klasa 1 B, klasa II B, klasa 
III B, klasa IV B oraz Marcin Bąk (nauczanie indywidu-
alne). Oczywiście nie mogło zabraknąć gospodarza, czyli 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pionek.

Nieodłącznym elementem naszych miejscowych Tra-
dycji Wielkanocnych są konkursy. Ich ilość wraz z upły-
wem lat podlega różnym modyfi kacjom.

– Staramy się, aby konkursy były urozmaicone. Nasze 
tradycje związane z Świętami Wielkanocnymi są tak bo-
gate, że inspiracji na pewno nam nie zabraknie – podkre-
ślał w rozmowie z naszą redakcją Jerzy Furga. 

Do już istniejących konkursów takich jak: koszyczek, 
tradycyjne ciasto, inscenizacja obrzędów związanych 
z tradycjami wielkanocnymi wprowadzono konkurs na 
baranka lub kurczaczka.

Tradycje Wielkanocne organizowane przez Warsztaty 
Terapii Zajęciowej przy współudziale Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Radomiu oraz Publicznej Szko-
ły Podstawowej Nr 5 są wspaniałą okazją do tego, aby po-
kazać bogate dziedzictwo i tradycje związane ze świętami 
wielkanocnymi.
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WYWIAD Z BURMISTRZEM ROMUALDEM ZAWODNIKIEM

Mazowsze – stanowi mieszankę tradycji i kultur i nie 
ma aż tak wyraźnych i odmiennych od innych regionów 
kraju zwyczajów świątecznych. Ponoć istnieje jedyna ma-
zowiecka, kultywowana po dziś dzień tradycja spożywa-
nia podczas świątecznego śniadania czerwonego barszczu 
zamiast białego. 

Mazurek to wyjątkowo słodkie ciasto, pieczone za-
zwyczaj na kruchym cieście i bogato zdobione przeróż-
nymi bakaliami. Mazurki przywędrowały do polskiej 
tradycji z Azji, a najprawdopodobniej z Turcji. Dekoracje 
wykonane z lukru i bakalii, które widnieją na powierzch-
ni ciasta, mają nawiązywać do zdobionych tureckich dy-
wanów. Ciasto zwiemy do dzisiaj „mazurkiem”, bo jego 
wypiekiem jako pierwsze zajęły się kobiety mieszkające 
na Mazowszu. Mieszkańców tego regionu zwano Mazu-

CZY WIESZ, ŻE…?
CIEKAWOSTKI O WIELKANOCY

rami (do końca XIX wieku). Ale dlaczego mazurki wypie-
ka się właśnie na Święta Wielkanocne? Słodkie ciasto ma 
być nagrodą po trwającym 40 dni Wielkim Poście.

Zanim zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, 
w Wielką Sobotę wyruszamy z wiklinowym koszykiem 
do kościoła, by poświęcić znajdujące się w nim pokarmy. 
Dzisiaj ma to symboliczne znaczenie, ale dawniej błogo-
sławiono wszystkie dania spożywane podczas świątecznej 
uczty. Z tego też względu pokarmy święcono w domach, 
a nie w kościele. Zgodnie z tradycją, w koszyczku powin-
no znaleźć się 7 pokarmów o symbolicznym znaczeniu: 
jajko, chleb, sól, wędlina, masło, chrzan oraz kawałek 
ciasta. Zwyczaj dzielenia się jajkiem przy świątecznym 
śniadaniu ma podobne znaczenie do dzielenia się opłat-
kiem w czasie wigilijnej wieczerzy. Dzielenie niesie ze 
sobą życzenia pomnażania sił witalnych. Dawniej, przed 
rozpoczęciem wielkanocnej uczty, zjadano korzeń chrza-
nu, który miał uchronić przybyłych gości przed bólem 
żołądka.

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to 
zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można 
było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny 
miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się 
obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się moż-
na było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała 
się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wrę-
czając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumie-
nia, że mu się podoba.

Panie Burmistrzu, jesienią wybory samorządowe. 
Co nas jeszcze czeka w mieście do końca kadencji?

W toku jest naprawdę bardzo wiele zadań. Nie wszyst-
kie uda się sfi nalizować do jesieni. Niektóre planujemy 
w perspektywie nawet 3-letniej. Nie mniej jednak są i ta-
kie, które na pewno zakończymy do końca kadencji. 

Należy do nich:
• budowa ulicy Sikorskiego;
• zakończenie budowy ulicy Sportowej wraz z parkinga-

mi;
• budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych;
• budowa I etapu cmentarza komunalnego;
• budowa tzw. Orlika Lekkoatletycznego na stadionie 

miejskim;
• uruchomienie centrum odnowy biologicznej na stadio-

nie;
• zakończenie prac związanych z likwidacją bomby eko-

logicznej (nitrocelulozy) na terenie „Pronitu”;

• PWKC do jesieni wybuduje nowy reaktor w oczysz-
czalni ścieków. 
We wrześniu ruszą prace nad Stawem Górnym w ra-

mach programu rewitalizacji. Rozpoczną się działania 
w ramach programu odnowy zieleni miejskiej. Zgodnie 
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z obietnicą Pana Marszałka Struzika w planie na ten rok 
jest modernizacja ulicy Kozienickiej i Mickiewicza od 
cmentarza aż po ulicę Dębową, gdzie zaprojektowane jest 
rondo. Trwa modernizacja Willi Prota, w której mieści się 
Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna.

Staramy się o środki na modernizację 3 budynków tzw. 
hoteli na Alejach Lipowych i przy ulicy Leśnej. Chcieli-
byśmy wymienić ze środków pozabudżetowych oświetle-
nie uliczne. Planujemy również pozyskać środki na ter-
momodernizację przedszkoli miejskich. Być może, o ile 
kosztorys nie będzie zbyt wysoki, zdążymy rozbudować 
budynek PSP nr 2 o łazienki i sale dydaktyczne. 

Niektórzy zarzucają Panu, że wiosenne porządki 
zaczął Pan od własnego gabinetu. W mediach pojawia-
ją się kwoty nawet 100 000 złotych. Czy to prawda, że 
takie środki zostały zainwestowane w ten remont?

Od 2 lat sukcesywnie, krok po kroku remontujemy bu-
dynek Urzędu Miasta, wykonując zalecenia BHP (m.in. 
odnośnie oświetlenia stanowisk pracy), przeciwpożarowe 
(w tym m.in. zabezpieczeń drewnianych stropów). Jedno-
cześnie podnosimy estetykę reprezentacyjnego urzędu, 
będącego wizytówką miasta i jego mieszkańców. 

Każdy potwierdzi, że z początkiem kadencji było się 
czego wstydzić. 

Pożar w jednym z pokoi uzmysłowił nam, że zwlekać 
z decyzjami i działaniami już nie można. Dopóki remon-
towaliśmy biuro obsługi mieszkańca, pokoje dla radnych 
i poszczególnych wydziałów, korytarze, salę konferencyj-
ną, nikt nie widział w tym sensacji. Ale gdy pomalowano 
ściany, wymieniono wadliwe oświetlenie i zamontowano 
sufi t podwieszany w pokoju burmistrza – łącznie za ok. 
5 000 złotych, to nagle próbuje się wzniecać społeczne 
emocje. 

W tegorocznym budżecie zapisano kwotę 100 000 zł 
na remonty w Urzędzie Miasta (ponad 3-krotnie mniej niż 
w zeszłym roku). Do remontu w tym i przyszłym roku po-
zostaje klatka schodowa, dolny korytarz i łazienki, które 
obecnie są w trakcie projektowania.

Im bliżej końca kadencji i jesiennych wyborów samo-
rządowych, tym więcej będzie pseudo-rewelacji, pseudo-
afer czy też zwykłego, taniego populizmu, epatowania 
półprawdami czy wręcz nieprawdą. Radni tracą na odwa-
dze w podejmowaniu trudnych, choć rozsądnych decyzji, 
którymi imponowali przez 3 lata. Taki jest urok demokra-
cji. Mieszkańcy niejednokrotnie pokazywali, że są niepo-
datni na manipulacje i z dużym rozsądkiem odnoszą się 
do tanich rewelacji.

Zostając jeszcze w temacie porządków, należy za-
pytać o drzewa, które zostały wycięte na przykład na 
Ogródku Jordanowskim czy w parku przy Alejach Li-
powych. Czy ta wycinka była konieczna?

Za zgodą powiatowego inspektora ochrony przyrody 
wreszcie zostały usunięte, schorowane drzewa, które za-
grażały bezpieczeństwu przechodniów i bawiących się 

dzieci. W ich miejsce pojawią się nowe, niskopienne na-
sadzenia. Są tacy, którzy krytykują wycinki i tacy, którzy 
się z nich cieszą. Staramy się w tym zakresie postępować 
z dużą rozwagą i troską. Pozyskaliśmy ponad 10 mln zło-
tych na zieleń miejską, co odmieni zielone oblicze miasta.

Wspomniał Pan o projekcie „Zielone Pionki”, który 
spotkał się z krytyką niektórych radnych. Niektórzy 
zastanawiali się, czy park z atrakcjami dla dzieci w bli-
skim sąsiedztwie torów kolejowych to dobry pomysł. 
Jaka jest Pana ocena?

Osobiście nie jestem zwolennikiem budowy miejsc za-
baw dla dzieci wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Moim zdaniem 
powinien to być piękny park miejski. Natomiast po dru-
giej stronie torów zaprojektowane są place zabaw i rekrea-
cji. Sąsiedztwo torów kolejowych nie będzie stanowić dla 
użytkowników żadnego zagrożenia.

W niektórych mediach ciągle pojawiają się informa-
cje o Cmentarzu. Jaki jest możliwy termin rozpoczęcia 
pochówków na nowej części?

Właśnie otrzymaliśmy zgodę Nadleśnictwa na roz-
poczęcie inwestycji. Natychmiast ogłaszamy przetarg na 
wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
roboty budowlane. Nie chcę zapeszać, podając termin 
pierwszych pochówków, ponieważ zależy on nie tylko od 
zakończenia prac budowlanych, ale też od stosownych de-
cyzji SANEPID-u.

Mieszkańcy miasta otrzymują od jakiegoś czasu 
bardzo krytyczny dwutygodnik „OKO”. Jaki jest Pana 
stosunek do tego czasopisma?

Właściciel tego pisma startował dwukrotnie w konkur-
sach na stanowiska sekretarza i kierownika wydziału roz-
woju w Urzędzie Miasta w Pionkach. Wyniki nie były dla 
niego korzystne. Od tamtego czasu jego pismo na terenie 
miasta praktycznie nie istniało, a publikowane teksty pra-
wie nigdy nie zawierały informacji z naszego miasta. Jest 
to pismo wybitnie lokalne powiatu kozienickiego. 

Weszliśmy w rok wyborczy i „OKO” stało się orę-
żem walki politycznej, a nie obiektywnych wiadomości. 
Redaktorzy artykułów nigdy nie weryfi kują informacji 
u drugiej strony, co jest podstawowym obowiązkiem etyki 
dziennikarskiej. Nigdy nie proszono mnie o jakikolwiek 
komentarz do publikowanych sensacji, bo byłby on dla 
ich autorów bardzo niekorzystny. Pisze się nieprawdę albo 
półprawdy, co nadaje publikacjom charakter propagan-
dówki, a nie pisma o charakterze publikacji w interesie 
publicznym.

Pomimo bardzo wielu sukcesów w naszym samorzą-
dzie, pozyskiwania olbrzymich środków, pięknych wyda-
rzeń artystycznych i sportowych, w piśmie tym nie ma ani 
jednego pozytywnego słowa o naszym mieście. 

To wszystko są fakty, które wystarczą, aby mieszkańcy 
Pionek potrafi li z dystansem odnosić się do treści podrzu-
canych do ich skrzynek pocztowych.
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QUIZ

1. Najbardziej uroczysta Msza Św. w czasie Wielkano-
cy, to:

a. Pasterka
b. Resurekcja
c. Roraty

2. W jakim dniu tygodnia idziemy ze święconką do 
kościoła?

a. w poniedziałek
b. w sobotę
c. w środę

3. Co nie pasuje do koszyczka wielkanocnego?
a. baranek
b. chleb
c. karp

4.Jak nazywają się malowane jajka?
a. kolorowanki
b. malowanki
c. pisanki

5. Jakie potrawy powinny znaleźć się na wielkanocnym 
stole?

a. zupa grzybowa
b. karp
c. jajka

6. Jak inaczej mówimy na gałązki wierzbowe?
a. bazie ptaszki
b. bazie kotki
c. bazie krówki

7. Na jakim zwierzęciu wjechał Jezus do Jerozolimy?
a. na koniu
b. na osiołku
c. na słoniu

8. Jak nazywa się dzień kiedy idziemy do kościoła z pa-
lemką do święcenia?

a. wtorek palmowy
b. niedziela palmowa
c. sobota palmowa

9. Jakimi gałązkami witano Jezusa wjeżdżającego do 
Jerozolimy?

a. palmowymi
b. wierzbowymi
c. dębowymi

10. Gdzie złożono ciało Jezusa?
a. w ziemi
b. w grobie wykutym w skale
c. na cmentarzu

11. Kto przynosi prezenciki w Wielkanoc?
a. gwiazdor
b. zając
c. wróżka

12. Dawniej pisanki otrzymywały dzieci w prezencie 
od:

a. księdza
b. od rodziców
c. od chrzestnych

13. Zwyczaj oblewania wodą w lany poniedziałek, to:
a. Śmigus Dyngus
b. Prima Aprilis
c. Zapusty

14. Które z tych dni rozpoczyna Wielki Tydzień:
a. Tłusty Czwartek
b. Środa Popielcowa
c. Niedziela Palmowa

Rozwiązanie quizu na stronie 15.

QUIZ WIELKANOCNY



15

KOLOROWANKA

POKOLORUJ OBRAZEK

Wydawca: Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej we współpracy z www.nadzagozdzonka.pl
  Urząd Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki, tel. 516-276-187
Druk:   SKAUT.PL      Nakład: 7000 egz.

Prawidłowe odpowiedzi do quizu 
1 – c; 2 – b; 3 – c; 4 – c; 5 – c; 6 – b; 7 – b; 8 – b; 9 – a; 10 – b; 11 – b.
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