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WIEŚCI GMINNE

Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz Bielecki
Proboszcz Parafii Św. Anny
w Pomiechowie
Akcja Katolicka przy Parafii
Św. Anny w Pomiechowie

zapraszają na

DOŻYNKI
2009
12:00 uroczysta Msza Św. dziękczynna
z poświęceniem
tradycyjnych wieńców dożynkowych
na placu przykościelnym
prezentacje stoisk sołectw,
promocja wsi należących
do Gminy Pomiechówek
i Parafii w Pomiechowie

OD WÓJTA

Walki z komarami cd.
Klimat lata, czyli wysoka temperatura
połączona z częstymi opadami, skutkuje
niestety namnożeniem występowania komarów. Te dokuczliwe insekty potrafią zepsuć nawet najmilszy wakacyjny wieczór.
Gmina Pomiechówek podjęła już drugi raz działania zmierzające do zmniejszenia tej uciążliwości. Niemniej jednak
walka z komarami jest w tym roku szczególnie trudna, bowiem po lipcowych powodziach i wzroście poziomu wód ich
liczba zwiększyła się, urastając niemal
do skali owadziej plagi.
W dniach 23-25 lipca przeprowadzono ponownie akcję zwalczania larw komarów poprzez zastosowanie oprysku
na terenach o największym nasileniu problemu – w okolicach nadrzecznych – z użyciem śmigłowca oraz poprzez naziemny
oprysk zadrzewień. Zrealizowała je firma
Gred II. Koszt akcji wyniósł ok.13 tys. zł.

Drodzy
Mieszkańcy!
Jak zapowiadaliśmy
w poprzednim numerze „Gazety Pomiechowskiej” wakacje –
czas urlopów i wypoczynku – przebiegają
w naszej Gminie pod
znakiem inwestycji i remontów. Cieszymy się
ogromnie, Ŝe po wielu miesiącach przygotowań
udało się przystąpić do realizacji dwóch najwaŜniejszych inwestycji – budowy hali sportowej
w Pomiechówku oraz modernizacji i rozbudowy
gminnej oczyszczalni ścieków w Brodach.
Nowa hala – o odpowiednim metraŜu, wzbogacona o boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, bieŜnię i skocznię w dal umoŜliwi
uprawianie sportu w znakomitych warunkach.
Pozwoli na rozszerzenie oferty zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, na urozmaicenie sposobów spędzania wolnego czasu, lepszą promocję sportu
i zdrowego trybu Ŝycia. Jest inwestycją wyczekiwaną przez młodszych i starszych amatorów
sportu, a takŜe tych, którym zdrowie i kondycja
naszych dzieci i młodzieŜy leŜy na sercu.
Drugie duŜe przedsięwzięcie – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni przyniesie równieŜ znaczną korzyść mieszkańcom Gminy Pomiechówek.
Wprowadzenie nowej technologii, pozwalającej
na podwyŜszenie jej efektywności to nie tylko
kwestia dostosowania do aktualnych wymogów
ochrony środowiska. To inwestycja dla obecnych
i przyszłych pokoleń, zwiększająca komfort Ŝycia
i zamieszkiwania w naszej Gminie.
Mamy nadzieję, Ŝe warunki atmosferyczne pozwolą na zintensyfikowanie prac budowlanych, o których postępie będziemy na bieŜąco informować
Państwa na łamach „Gazety Pomiechowskiej”.
Tymczasem dobrej pogody Ŝyczę urlopowiczom
na dalszą część wakacji oraz rolnikom, aby mogli
z powodzeniem dokonać zaplanowanych prac
polowych i zebrać bogate Ŝniwo.
Wójt Dariusz Bielecki

WRZESIEŃ W GMINIE POMIECHÓWEK
Wrzesień nie musi się kojarzyć
tylko z powrotem do szkoły.
Wójt Gminy Pomiechówek
wraz z Urzędem Gminy,
Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Pomiechówku i organizacjami
współpracującymi przygotował
dla mieszkańców i gości wiele atrakcji:
5 września (sobota)

II Międzynarodowy Festiwal Droga 62
Pomiechówek 2009
13 września (niedziela)

Dożynki 2009
19 września (sobota)

Ogólnopolski Bieg Warsa i Sawy 2009
27 września (niedziela)

IX Etap i Wielki FINAŁ Maratonu
Rowerowego PolandBike 2009
Zapraszamy!
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