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Wolontariusze czytają maluchom
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W poprzednim numerze „Gazety Pomiechowskiej” pisaliśmy o wycieczce
do fabryki, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Pomiechówku i firmę Reckitt Benckiser. Kolejną formą współpracy jest
inicjatywa wolontariatu pracowniczego.

Czytanie 5-latkom

Młodzi praktykanci Benckisera zostali zaangażowani do programu czytania dzieciom,
organizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Pomiechówku wraz z Bibliote-
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ką Publiczną Gminy Pomiechówek. Studenci-praktykanci wraz z koordynatorką
akcji ze strony Reckitt Benckiser Martą
Bobowską stawili się rano we wtorek
15 września w Przedszkolu „Pod Dębami” im. Gen. E. Knoll-Kownackiego.
Kierownik Biblioteki Ewa Mróz wskazała wolontariuszom przygotowane fragmenty bajek, opowiadań i wierszyków,
dobranych odpowiednio do wieku maluchów. Goście udali się do grup przedszkolnych: cztero-, pięcio- i sześciolatków.
Czytaniu towarzyszyła ożywiona rozmowa dzieci. Nie obyło się bez zabawnych
komentarzy i opowiadań z przedszkolnego
podwórka. Na zakończenie wizyty dzie-

Wolontariusze wraz z organizatorkami

ciaki otrzymały drobne upominki.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor
Przedszkola Joannie Jechalik oraz Wychowawczyniom za pomoc w organizacji
akcji czytania dzieciom. Przedstawicielom firmy Reckitt Benckiser wdzięczni
jesteśmy za zaangażowanie i tak interesującą wizytę w naszej Gminie.
Zapewne popularyzacja czytania najmłodszym, jak i inicjatywy upowszechniania czytelnictwa wśród dorosłych będą
kontynuowane, otwierając przestrzeń nowych form współpracy GOK z firmą ReAgnieszka Brzezińska
ckitt Benckiser.

WIEŚCI GMINNE

cowo-kwiatową z działki nr 15. Miejsce
drugie przypadło działce nr 31, skąd pochodziły orzechy włoskie, zaś trzecie miejsce zajęły słoneczniki z działki nr 49. Najdorodniejszym kwiatem 2009 roku ogłoszono kasztanowiec z działki nr 49. Drugie miejsce zajął bukiet dalii z działki
nr 23, zaś na trzecim miejscu uplasowały
się rzadkie okazy ostów z działki nr 71.
W Konkursie na Najładniejszą Działkę 2009 roku wygrały działki:
I nr 41: Maria i Włodzimierz Cecot
II nr 22: Teresa i Edward Grosiak
III nr 43: Teodora i Adam Wiśniewscy.
Zwycięzcom gratulujemy!

Dzień Działkowca
W sobotę 3 października 2009 w Gminie
Pomiechówek obchodzono Dzień Działkowca. Świętowano na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego WKRA. Z tej
okazji zostały rozstrzygnięte konkursy.
Za najdorodniejsze warzywo 2009 r.
uznano dwa okazy dyni z działki nr 74.
Drugie miejsce przyznano za kosz warzyw
z działki nr 19, trzecie – rzodkiew z działki nr 43. W kategorii najdorodniejszy owoc
w roku 2009 doceniono kompozycję owo-
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Młode uczestniczki zajęć tanecznych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury mogły pochwalić się swymi zdolnościami podczas gościnnych występów podczas festynu „Drugie Urodziny Parafii”
w Modlinie Twierdzy w sobotę 26 września 2009 r. Pokaz został nagrodzony owacją publiczności i słowami uznania. Tańczącym życzymy zapału, a pani instruktor
Annie Strachowskiej dziękujemy za przygotowanie występu.
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Pokaz tańca nowoczesnego

Stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi wraz z Wójtem
Gminy Pomiechówek w ramach działania „WdraŜanie
Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 20072013” ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowo-informacyjne w związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi na działania: „Małe
Projekty”, „RóŜnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’’, „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Odbędzie się w sobotę 24 października 2009 r. o g.13
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku.
Jednocześnie informujemy, Ŝe w podczas opracowywania wniosków o dotacje mieszkańcy Gminy
Pomiechówek będą mogli skorzystać z bezpłatnych
porad doradcy, umawiając się na indywidualne
konsultacje pod numerem telefonu 23 691 88 55.
Więcej informacji na stronie
www.zielonemostynarwi.pl
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