WALKA Z KOMARAMI
Nareszcie mamy piękną pogodę,
wielkimi krokami zbliżają się wakacje.
Radość przebywania na świeżym
powietrzu mogłyby zakłócić uciążliwe
chmary krwiopijczych insektów.
Na szczęście w porę Urząd Gminy
Pomiechówek zapobiegł wystąpieniu
tego problemu. W dniach 4-5 maja
2009 r. przeprowadzono akcję zwalczania larw komarów poprzez zastosowanie oprysku. Zrealizowała je
firma Gred II w miejscowościach:
Szczypiorno, Bronisławka, Pomiechowo, Brody, Brody-Parcele, Pomiechówek. Całkowity koszt akcji wyniósł
20 tys. złotych.
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DRODZY MIESZKAŃCY!
Majowym weekendem – ubogaconym koncertem muzyki
country, dyskoteką nad rzeką oraz występem orkiestry
strażackiej – otworzyliśmy letni sezon nad Wkrą. Z pewnością będzie obfitował w moc atrakcji. Już niebawem
nasze doroczne święto – Festiwal Gminy BARWY POMIECHÓWKA 2009.
W tym roku rozpoczynamy od meczów eliminacyjnych POMIECHÓWKA PIŁKARSKIEGO w sobotę 30 maja,
a zakończymy tradycyjnym XIV TPD-owskim Crossem
Rowerowym w Szczypiornie.
Szczególnie interesująco zapowiada się Dzień Dziecka, obchodzony w niedzielę 31 maja – II Rodzinny
Spływ Kajakowy „Dzień Dziecka w Dolinie Wkry” zapewne zgromadzi licznych pasjonatów wodnego szaleństwa.
Na scenie wystąpią młode talenty. Specjalnie dla naszych
pociech, ale i dla starszych miłośników dobrej muzyki
przygotowaliśmy koncert niezwykłej gwiazdy – zespołu
Joszka Brody „Dzieci z Brodą”.
Młodzi miłośnicy poezji będą mogli wykazać się w konkursie recytatorskim „Kalejdoskop słów” we wtorek 2 czerwca.
Gazeta POMIECHOWSKA

Wieczorem zaś kolejne znakomite spotkanie w cyklu
POMIECHÓWEK LITERACKI – tym razem Studnia O.
W czwartek 4 czerwca – w rocznicę ważnych dla Polski
wydarzeń z 1989 r. – mamy spotkanie z historią: uroczysta
Msza święta na III Forcie oraz zwiedzanie z przewodnikiem.
Kulminacji spodziewamy się oczywiście w sobotę 6 czerwca – PIKNIK NAD WKRĄ. Koncert gwiazd: Mezo i Papa D
to tylko część z przygotowanych na ten dzień atrakcji.
Alejka Motoryzacji, Zakątek Kulturalny, finał rozgrywek
piłkarskich, prezentacja zwycięskich drużyn, a przede wszystkim ekstremalne zmagania sportowe czekają na Państwa.
Sezon imprez rozkwita, ale się nie kończy – atrakcji
nie zabraknie w kolejnych tygodniach i miesiącach.
Do zobaczenia!
Wasz Wójt Dariusz Bielecki

Wszystkim Matkom, Mamom i Mamusiom
radości w oczach dzieci
i wielu chwil wytchnienia
serdecznie Ŝyczy
Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz Bielecki
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