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Sukces wniosku na budowę
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Brodach Parcelach
Miło nam poinformować, że kolejny raz dzięki świetnie
przygotowanemu wnioskowi udało się uzyskać dofinansowanie
na realizację nowej dużej inwestycji w Gminie Pomiechówek.

Plan inwestycji przy ulicy Sportowej

W lutym br. do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie złożyliśmy wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej
przy ulicy Sportowej w miejscowości Brody-Parcele.
W ramach inwestycji przewiduje się
wykonanie ogrodzonego wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej z wklejonymi liniami dla boiska
do koszykówki i do piłki ręcznej, które
może również służyć do gry w piłkę nożną. Wykonane zostaną również dwa place
zabaw dla dzieci. Plac zabaw dla dzieci
młodszych w wieku 1-5 lat wyposażony
będzie w huśtawki, bujaki, piaskownicę
i zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami. Natomiast plac dla dzieci powyżej 5 lat będzie wyposażony w karuzele z napędem
obrotowym oraz duży zestaw do zabawy
z zjeżdżalnią, drabinkami pionowymi i poziomymi, przeplotnią, mostkiem linowym,
liną do wspinania i wejściem trapowym.
Dla bardziej aktywnych dzieciaków wykonany zostanie również placyk asfaltowy z urządzeniami do skateboardingu.
W ramach zagospodarowania terenu
zostaną ponadto wykonane ciągi piesze
i alejki spacerowe z kolorowej kostki betonowej, a także skarpa wzdłuż północnej

Gazeta POMIECHOWSKA

linii ulicy Sportowej (w przyszłości obsadzonej drzewami) – w celu uzyskania naturalnej bariery dla dzieci bawiących się
na północnej części placu. Wzdłuż alejek
przewiduje się ustawienie ławek parkowych oraz koszy na śmieci. Wykonanie oświetlenia, zarówno boiska, jak i całego terenu rekreacyjnego-spacerowego, będzie dawało możliwość korzystania z obiektu w godzinach wieczornych. Cały teren zostanie
obsiany trawą, a część krzewów i drzew
z zadrzewionego obszaru w północnowschodniej części działki zostanie przerzedzona. Po zakończeniu inwestycji planowane jest wykonanie dodatkowej organizacji ruchu w obrębie tego odcinka ulicy oraz skrzyżowania z ulicą Broniewskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z atrakcji zlokalizowanych na placu przy ul. Sportowej.
Budowa zaprojektowanego obiektu pozwoli na ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz rodzin z małymi dziećmi, a przy tym jednocześnie na uporządkowanie placu przy tej ulicy. Realizacja tych działań wpłynie znacząco
na podwyższenie jakości życia i wzmocni
poczucie własnej tożsamości mieszkańców tej miejscowości.
Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz
Bielecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 26 października br. podpisali umowę o przyznanie dofinansowania w wysokości 500 tys. zł na realizację przedmiotowej inwestycji. Zgod-

Drodzy
Mieszkańcy,
w tym wydaniu Gazety Pomiechowskiej
opisujemy inwestycje,
które powstaną dzięki
pozyskanym przez nas
środkom zewnętrznym. Pamiętam początki mojej kadencji,
kiedy to nie było jeszcze wiadomo, gdzie wnioski składać i jak je pisać.
Wiedziałem natomiast jedno: bez pieniędzy z zewnątrz budŜet gminy nie udźwignie wszystkich potrzeb i pomysłów. Na szczęście znaleźli się ludzie, którym tak jak mi zaleŜało na tym, aby Gmina Pomiechówek stała się miejscem wyjątkowym.
Na naradach, projektowaniu i pisaniu spędziliśmy długie godziny w ciągu ostatniego roku, a potem pozostało wielomiesięczne oczekiwanie na ocenę naszej pracy. Pod koniec października nareszcie rozstrzygnięto pierwsze konkursy, a nasze
projekty znalazły się wysoko w rankingach. Mam
nadzieję, Ŝe to dopiero początek, Ŝe nasze zaangaŜowanie i determinacja przyniosą wiele korzyści naszej Małej Ojczyźnie.
Państwa równieŜ bardzo zachęcam do składania
wniosków. Przypominam, Ŝe stowarzyszenie LGD
Zielone Mosty Narwi czeka na Wasze pomysły
i projekty do 30 listopada. śyczę powodzenia!

Wójt Dariusz Bielecki

OBSŁUGA PRAWNA
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

Stowarzyszenie Grupa Rodzin
z Dziećmi Niepełnosprawnymi
z Pomiechówka
zaprasza na

spotkania młodzieŜy
w kaŜdy ostatni piątek miesiąca
o godz. 17
w siedzibie Stowarzyszenia,
ul. Słoneczna 31.

nie z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Pomiechówek
wnioskowała i otrzymała maksymalny poziom dofinansowania inwestycji, który
wynosi 75% wartości robót netto.
Przygotowanie inwestycji od strony
formalno-prawnej nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym roku, natomiast przewidywany termin zakończenia prac budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu to jesień przyszłego roku.
Małgorzata Zakolska
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