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MAJÓWKA W POMIECHÓWKU
Majowy weekend obfitował w wiele atrakcji dla mieszkańców Gminy Pomiechówek i gości odwiedzających
nasze okolice. Mogliśmy wspólnie świętować podczas
imprez zorganizowanych przez Urząd Gminy przy
współudziale Gminnego Ośrodka Kultury.
W piątek 1 maja rozpoczęliśmy koncertami Konrada
Milczarskiego oraz gwiazdy polskiej muzyki country
Grupy LONSTAR. Na koncert przyjechali miłośnicy
country nawet z odległego Elbląga. Po artystycznych
popisach profesjonalistów przyszedł czas na próbę swoich
umiejętności wokalnych podczas śpiewania przy ognisku.
Talenty muzyczne naszych mieszkańców przerosły
wszelkie oczekiwania. Następnego dnia, w sobotę 2 maja
już przy muzyce dyskotekowej, prowadzonej przez DJ-a

MARTJACK, młodzież i starsi pląsali do białego rana.
Dodatkową atrakcję podczas tych dni stanowiły
dmuchane zabawki dla dzieci, jak i możliwość zakupu
słodyczy i waty cukrowej.
W niedzielę uroczystą Mszę świętą z okazji
rocznicy
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
uświetniła Młodzieżowa
Orkiestra Ochotniczej
Straży Pożarnej z Chotomowa. Patriotyczny
koncert w kościele w Pomiechowie uwieńczył majówkę
w Gminie Pomiechówek.
Red.

KOMUNIKAT

REMONT DROGI NR 62
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Warszawie Rejon w Bożej Woli informuje, że w dniach
od 20 maja 2009 do 10 czerwca 2009, na odcinku
od ulicy Kupieckiej w Pomiechówku do ulicy Kolejowej

w Brodach-Parcelach, będzie prowadzony remont
nawierzchni drogi krajowej nr 62 (ul. Warszawska,
Modlińska, Serocka). Spodziewane są utrudnienia
w ruchu drogowym.

SPORT

REGULAMIN WIELKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA
I. WSTĘP
1. Organizatorem turnieju halowego jest Stowarzyszenie KS WKRA
Pomiechówek.
2. W turnieju grają amatorskie drużyny z terenu gminy Pomiechówek.
3. W turnieju nie mogą występować zawodnicy urodzeni przed
1995 rokiem.
4. Celem turnieju jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie
amatorskiej piłki nożnej.
5. Organizator może dopuścić do turnieju drużyny spoza terenu
gminy Pomiechówek po konsultacji z Zarządem zawodów.
II. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU
1. Drużyna zgłasza się do turnieju poprzez kontakt telefoniczny,
e-mailowy bądź listowny z Urzędem Gminy Pomiechówek lub Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku.
2. Zgłoszenie drużyny do turnieju wymaga wypełnienia karty drużyny i przekazania jej Organizatorowi w sposób określony przez Zarząd.
3. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.
4. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
•
nazwę drużyny
•
imiona i nazwiska zawodników
•
datę urodzenia
•
imię i nazwisko kapitana drużyny
•
kontakt telefoniczny
•
adres email
5. Drużyna składa się maksymalnie z 10 zawodników.
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6. W turnieju mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy
zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem.
7. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
8. Każdy zawodnik/drużyna odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie NW, OC i gra na własną odpowiedzialność.
III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Za organizację turnieju odpowiedzialny jest KS WKRA Pomiechówek.
2. Turniej odbędzie się 30.05.2009 (sobota) na boisku w JW 3090 w
Pomiechówku oraz 06.06.2009 (sobota) na boisku w Sosnowej Dolinie
w Pomiechówku. Rozpoczęcie o godzinie 9:00. Drużyny muszą się
zgłosić do godz. 8:30.
3. Mecze grupowe zostaną rozegrane 30.05.2009 (sobota) na boisku
w JW 3090 w Pomiechówku.
4. Mecze półfinałowe i finał zostaną rozegrane 06.06.2009 (sobota)
na boisku w Sosnowej Dolinie.
5. Drużyny zostaną podzielone na grupy proporcjonalnie do liczby
zgłoszonych drużyn. W przypadku małej ilości drużyn mecze będą się
odbywały systemem każdy z każdym.
6. Dalszy etap rozgrywek będzie uzależniony od liczby drużyn.
IV. MECZ I BOISKO
1. Turniej będzie się odbywał na boisku w JW 3090 oraz Sosnowej
Dolinie w Pomiechówku.
2. Obowiązuje całkowity zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami. Drużyna rozpoczyna mecz w 6-osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz + pięciu zawodników w polu).
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