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WIEŚCI GMINNE

OD WÓJTA

Nowa droga w Wymysłach
Prowadzeniu inwestycji
w Gminie Pomiechówek sprzyja
w ostatnim czasie zarówno
pogoda, jak i pozytywne
rozstrzygnięcia wniosków
o dofinansowanie. Tym razem
piszemy o drodze w Wymysłach.
Miło nam poinformować, że udało się
z sukcesem zakończyć kolejną inwestycję gminną. W czasie wakacji wykonano
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wymysły na odcinku 700 m od drogi
powiatowej w kierunku Szczypiorna. Roboty budowlane wykonywała firma Polhild I z Kobyłki, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową w przetargu
nieograniczonym ogłoszonym przez Gminę Pomiechówek. Technologia wykonania przebudowy drogi polegała na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uzupełnieniem poboczy pospółką.
W trakcie prowadzonych robót Gmi-

Przebudowana droga w Wymysłach

na Pomiechówek uzyskała pozytywną
weryfikację złożonego wniosku i podpisała umowę z Zarządem Województwa
Mazowieckiego na dofinansowanie prac
związanych z przebudową drogi ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Całkowity koszt wszystkich
prac budowlanych wyniósł 232 246, 29 zł,
z czego kwota 45 000 zł pochodziła
ze środków przyznanych przez FOGR.
Małgorzata Zakolska

A mury pną się do góry…

Drodzy
Mieszkańcy,
przez ostatnie trzy lata uwaŜnie wsłuchuję
się w Państwa potrzeby. Liczne inwestycje, zarówno te
duŜe, jak i te niewielkie, te ukończone i te
rozpoczęte, to wynik
rozmów, obserwacji i spotkań z Państwem.
Zdaję sobie jednak sprawę, Ŝe większość
z Państwa oczekuje czegoś więcej niŜ nowej
drogi czy chodnika. Wiem, Ŝe wielu mieszkańców naszej Gminy to ludzie przedsiębiorczy
i zaradni, jak wielu rolników prowadzi nowoczesne gospodarstwa rolne. Takich ludzi powinno się promować i – przede wszystkim –
wspierać. Dlatego teŜ październik będzie miesiącem, w którym inaugurujemy cykl spotkań
informacyjno-szkoleniowych dla naszych mieszkańców.
JuŜ 23 października do Gminnego Ośrodka
Kultury zapraszam rolników i inne zainteresowane osoby. Będzie to niepowtarzalna okazja,
aby w jednym miejscu i czasie spotkać się
z przedstawicielami KRUS, MODR, ARR i wielu
innych instytucji wspomagających działalność
rolniczą. Natomiast w sobotę 24 października
odbędzie się spotkanie poprzedzające nabór wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem LGD
Zielone Mosty Narwi. Zachęcam do uczestnictwa, tym bardziej Ŝe pierwsze konkursy
prawdopodobnie zostaną ogłoszone jeszcze
w tym roku.
Wójt Dariusz Bielecki

Sprzyjające warunki pogodowe
nadal pozwalają na bardzo
sprawny przebieg prac przy
budowie hali sportowej
– jednej z kluczowych
inwestycji gminnych.
wej. Prace przy budowie idą pełną parą,
co pozwoliło wykonawcy – firmie GIGA
Sp. z o.o. na wyprzedzenie założonego
harmonogramu robót.
Stopień zaawansowania prac pozwala sądzić, iż nowy obiekt zostanie oddany do użytkowania w terminie, który
mija 30 września 2010 r.
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Prace budowlane przy hali sportowej

OBSŁUGA PRAWNA

Po uroczystym wmurowaniu kamienia
węgielnego w dniu rozpoczęcia roku
szkolnego wykonawca ze zdwojonymi siłami kontynuuje prace budowlane. Wykonane są już sieci uzbrojenia podziemnego, stopy i ławy fundamentowe pod budynek hali sportowej i łącznika ze szkołą.
Obecnie wznoszone są ściany sali sporto-

dla mieszkańców Gminy Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki
zaprasza mieszkańców do korzystania
z bezpłatnych porad prawnych,
świadczonych
w Urzędzie Gminy Pomiechówek
w kaŜdą środę w godz. 16.00-18.00.
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Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz Bielecki
zaprasza
wszystkich rolników i osoby
zainteresowane
na

•
•

z udziałem przedstawicieli instytucji
takich jak:
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie - Powiatowy
Zespół Doradców Rolnych w Nowym
Dworze Mazowieckim
Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze
Mazowieckim
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa - Biuro Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Nowym Dworze Mazowieckim
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS)
Agencja Rynku Rolnego Oddział
Terenowy Warszawa
Spotkanie odbędzie się
w piątek 23 października 2009 r.
o godzinie 13:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Pomiechówku, ul. Kilińskiego 1.
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