
PIONKOWSCY RADNI W SPRAWIE REFERENDUM
Stanowisko Rady Miasta w sprawie referendum

RADA MIASTA W PIONKACH WZYWA MIESZKAŃCÓW 

DO BOJKOTU REFERENDUM
Przerywanie  pracy  Burmistrzowi  w  połowie  kadencji  i  zamieszanie  związane  
z  wprowadzeniem  komisarza  i  nowymi  wyborami  nie  służą  rozwojowi  Miasta  
i  pozbawią  nas  wielu  możliwości  pozyskania  środków  na  jego  modernizację.
Nie ma żadnych istotnych przesłanek do przerywania kadencji Burmistrzowi, dlatego
prosimy o nieuczestniczenie w referendum 19 marca 2017 roku.  Współpraca Rady
Miasta z Burmistrzem układa się dobrze i służy mieszkańcom.

ZWOLENNICY REFERENDUM OBFICIE POSŁUGUJĄ SIĘ NIEPRAWDĄ,
JAWNYM KŁAMSTWEM, BĄDŹ MANIPULACJĄ

Po latach marazmu i odczuwanego przez każdego z nas zastoju, miasto zaczęło się
nareszcie rozwijać i to w każdej dziedzinie. Dostrzegamy nowe drogi, chodniki, basen,
Staw Górny, naprawione sypiące się elewacje w MOK- u, WTZ-ach. Oprócz bieżącej
dbałości o miasto, podjęliśmy wraz z Burmistrzem wiele strategicznych planów, w tym
między innymi budowę cmentarza komunalnego, wytyczenie nowych dróg (na osi ul.
Augustowska – Kozienicka), opracowanie koncepcji budowy tunelu pod torami (na osi
ul.  Zwoleńska - Augustowska), podjęto wiele decyzji porządkujących finanse miasta. 
Te  wszystkie  działania  po  prostu  widać,  cieszą  oczy  i  serce.  Mimo  tego  ludzie
odsunięci od władzy nie dają za wygraną, kłamią i nie przebierają w środkach, by
zrealizować swoje marzenia o powrocie do władzy. 

NIEPRAWDĄ JEST, ŻE MIASTO ŻYJE NA KREDYT

Od początku kadencji nie zaciągnięto ani jednej złotówki kredytu, co więcej spłacono 
ponad jedną czwartą długu miasta odziedziczonego po poprzedniku. 

W URZĘDZIE MIASTA I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 
WPROWADZONE SĄ PRZEJRZYSTE ZASADY ZATRUDNIENIA

Na wszystkie  stanowiska urzędnicze nabór prowadzony jest  w wyniku konkursów.
Burmistrz  nie  zatrudnił  nikogo  z  najbliższej  rodziny  ani  swojej,  ani  żadnego
z obecnych radnych, co było normą u poprzedników.

WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ WZROSŁY, BO DO URZĘDU MIASTA 
WŁĄCZONO MZOiS ORAZ OBIEKTY SPORTOWE

Urzędnicy po raz pierwszy od wielu lat otrzymali znaczącą podwyżkę wyrównującą 
ich zarobki do poziomu sąsiednich samorządów.
Wynagrodzenie obecnego Burmistrza jest jedynie o siedemset złotych wyższe 
od poprzednika i nie odbiega od pensji innych wójtów i burmistrzów sąsiednich 
samorządów.

TO POPRZEDNICY ZADŁUŻALI MIASTO NA POCZET PRZYSZŁYCH 
DOCHODÓW ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU PRONITU



Regionalna Izba Obrachunkowa oceniała ich plany dochodów ze sprzedaży mienia za 
nierealne, a mimo to Burmistrz Zawodnik je zrealizował.

Dzięki  władzom obecnej  kadencji  leżące  odłogiem  działki  na  „Pronicie”  znalazły
nabywców, dając miastu dochody z podatków i nadzieję na nowe miejsca pracy.

MAJĄTEK PRONITU JEST DLA NAS ŹRÓDŁEM DOCHODÓW

Jeśli ktoś dzisiaj twierdzi, że pieniądze ze sprzedaży „Pronitu” zostały przejedzone, to
jest rzeczą oczywistą, że nie przez obecne władze, ale przez poprzedników, którzy żyli
na  kredyt,  zadłużali  miasto,  a  nam  dziś  każą  spłacać  swoje  długi  ze  sprzedaży
„Pronitu”.  My  -  w  nowej  kadencji  -  spłaciliśmy  6 mln.  złotych  ich  długów,  nie
zaciągając ani jednej złotówki nowego kredytu.

KŁAMSTWEM JEST MÓWIENIE O DEGRADACJI OŚWIATY

Zasługą Burmistrza Zawodnika jest uporządkowanie skandalicznego dotychczasowego
sposobu zarządzania oświatą. Pomimo niżu demograficznego, żaden z nauczycieli nie
stracił  pracy.  Młodzież  otrzymała  nową  szansę  rozwoju  w  Pionkowskim Oddziale
Szkoły Muzycznej.

Likwidacja  szkół  jest  wynikiem  reformy  oświaty,  a  nie  decyzją  Rady  Miasta  
czy Burmistrza. 

Należy zauważyć, że w obecnej kadencji, bez opóźnień wypłacane są dla nauczycieli 
i  pracowników  oświaty  wszystkie  należne  świadczenia,  co  nie  zdarzało  się  
w przeszłości.

KIEDYŚ STRASZONO SOUDALEM –DZIŚ STRASZY SIĘ KURNIKAMI, 
WYLĘGARNIĄ I MIESZALNIĄ PASZ

Właściciel firmy QFG jednoznacznie zdementował kłamstwa o planach budowy 
kurników, czy ubojni na terenie „Pronitu”, a mimo to nadal straszy się tym 
mieszkańców.

NORMĄ  OBECNEJ  KADENCJI  SĄ  REGULARNE  SPOTKANIA
BURMISTRZA I RADNYCH Z MIESZKAŃCAMI MIASTA 

Mieszkańcy otrzymują bieżące informacje o życiu miasta poprzez telewizję lokalną
„Kurier  Pionkowski”,  biuletyn  informacyjny  „Wieści  z  Ratusza”  oraz  internetową
wersją  gazety  „Nad  Zagożdżonką”.  Spotykamy  się  w  różnych  dzielnicach  miasta
z nauczycielami,  rodzicami,  seniorami,  młodzieżą,  sportowcami,  stowarzyszeniami
w istotnych dla nich sprawach. Takiej formy dialogu w poprzednich kadencjach nie
było.

Organizatorzy  referendum,  zarzucając  nam  i  burmistrzowi  arogancję,  sami  nie  są
zdolni do dialogu, odmawiając podjęcia publicznej debaty. 

RADA MIASTA ZWRACA SIĘ WIĘC DO MIESZKAŃCÓW, ABY W TROSCE
O MIASTO – NIE UCZESTNICZYLI W REFERENDUM!

Rada Miasta w Pionkach


