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WIOSENNE PORZĄDKI
W dniach 24 i 25 kwietnia 2009 r. przeprowadzono
wiosenną akcję porządkowania Gminy Pomiechówek.
Do porządkowania swoich miejscowości przystąpili
sołtysi wraz z mieszkańcami wsi i radami sołeckimi oraz
członkowie wspólnot gruntowych. Wsparli ich także
wędkarze z PZW Koło Wędkarskie nr 24 Pomiechówek.
Najliczniejsze grupy sprzątających pracowały we wsiach

Błędowo, Czarnowo, Kosewko, Stanisławowo, Szczypiorno oraz Wymysły. Sprzątano tereny nadrzeczne, pobocza
dróg i lasów oraz inne ogólnodostępne miejsca. Worki,
rękawice i transport zebranych odpadów zapewnił Urząd
Gminy Pomiechówek. W ramach przeprowadzonej akcji
zebrano 20 ton odpadów.
Bożena Śliwińska
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NA TERENIE GMINY POMIECHÓWEK
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. trwającą modernizację
linii kolejowej na terenie Gminy Pomiechówek przewidują zrealizować do końca 2009 r. Zmodernizowana linia
kolejowa dostosowana będzie do prędkości jazdy pociągów 140-160 km/h. Ze względu na uwarunkowania
techniczne prędkość jazdy pociągów przez teren Gminy
Pomiechówek wynosić będzie do 100 km/h.

fot. Michał Wiktorowicz

Inwestor linii kolejowej zobowiązany jest do odnowienia zniszczonych dróg gminnych i uporządkowania
terenów zajętych na place budowy.
W ramach modernizacji linii kolejowej na terenie
Gminy Pomiechówek planuje się:
• remont tunelu w Bronisławce;
zmianę zagospodarowania terenu przy przejeździe
kolejowym w Pomiechowie wraz z podwyższeniem
jego kategorii (planowane są półrogatki);
• przebudowę mostu kolejowego na Wkrze (odnowienie konstrukcji);
• budowę nowych peronów z wiatami na stacji
Pomiechówek bez zmiany ich lokalizacji;
• wykonanie przejścia dla pieszych do peronów
i ul. Ogrodniczej z przystosowaniem dla osób
niepełnosprawnych (tunelem);
• zagospodarowanie terenu wokół stacji i skrzyżowania
z drogą krajową bez zmiany kategorii przejazdu
(pozostaje strzeżony jak dotychczas);
• remont przejazdu kolejowego w ul. Nasielskiej bez
zmiany kategorii przejazdu (pozostają półrogatki);
• likwidację kładki na stacji Brody Warszawskie
i budowę przejścia dla pieszych tunelem.

POJAŚNIAŁO NA SEROCKIEJ
W ramach poprawy wyglądu i bezpieczeństwa centrum
Gminy Pomiechówek, a także wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców, wykonane zostały prace
związane z budową linii oświetlenia wybudowanej niedawno ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Serockiej
w Brodach Parcelach, na odcinku od przejazdu kolejowego aż do granicy z Czarnowem.
Zakres prac obejmował posadowienie 25 szt. słupów
oświetleniowych wraz z zamontowaniem opraw oświetleniowych i źródeł światła. Umieszczenie starannie
dobranych latarni poprawiających estetykę otoczenia,
jak i bezpieczeństwo użytkowników stanowiło ostatni
element realizacji zadania związanego z budową ścieżki
pieszo-rowerowej.
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Budowę oświetlenia
wykonała firma LUMEN
– Zakład Instalacji Elektrycznych z Legionowa,
która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w
przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez
Gminę
Pomiechówek.
Całość prac zakończono
w kwietniu. Wartość
robót ogółem wyniosła
ok. 105 tys. zł.
Małgorzata Zakolska
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