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Przebudowa drogi w Wólce Kikolskiej

Droga w Wólce Kikolskiej – stan obecny

Gmina Pomiechówek i Powiat Nowodworski 5 października br. zawarły porozumienie, którego przedmiotem było przekazanie przez Powiat Nowodworski środków finansowych w wysokości 400 tys. zł
na realizację prac związanych z przebuMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Powiatowy Zespół Doradców w Nowym Dworze
Mazowieckim z siedzibą w Pomiechówku wraz z Wójtem
Gminy Pomiechówek Dariuszem Bieleckim zapraszają
na szkolenie w piątek 13 listopada 2009 godz. 10:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku,
ul. Kilińskiego 1.
Tematyka szkolenia: korzystanie z usług doradczych
przez rolników objętych PROW 2009-2013 oraz minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym - zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, identyfikacja i rejestracja zwierząt, zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,
zdrowotność roślin, dobrostan zwierząt.
Uwaga: Od 2009 roku otrzymanie płatności bezpośrednich powiązane jest z przestrzeganiem wymogów wzajemnej zgodności. Nieprzestrzeganie tych wymogów stwierdzonych w czasie kontroli moŜe skutkować obniŜeniem
płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
Wykładowcy: pracownicy MODR

dową drogi powiatowej nr 2408W Wólka
Kikolska-Nowe Orzechowo na odcinku
przez miejscowość Wólka Kikolska. Gmina Pomiechówek zabezpieczyła w budżecie na wykonanie tego zadania dodatkowo 50 tys. zł.

Zakres prac przewiduje wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości ok. 750 m.
Obecnie stanowi on najbardziej niekomfortowy odcinek drogi do pokonania przez
mieszkańców codziennie korzystających
z dojazdu do swoich posesji. Ponadto w dalszej części, o długości ok. 100 m, przewiduje się wykonanie prac związanych z mechanicznym oczyszczeniem i wyrównaniem
istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. Na całej długości modernizowanej
drogi pobocza zostaną uzupełnione pospółką. Dodatkowo w ramach prac usunięte zostaną zagrażające bezpieczeństwu użytkowników drzewa rosnące w pasie drogowym.
W ramach podpisanego porozumienia Gmina Pomiechówek zobowiązała się
do przygotowania inwestycji od strony formalno-prawnej, w tym do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i nadzoru prowadzonych
robót. W dniu rozstrzygnięcia przetargu
wpłynęły dwie oferty, z których korzystniejszą przedstawiła firma Polhild I z Kobyłki (440 434,74 zł) i właśnie z tą firmą
została podpisana umowa.
Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na koniec listopada br.
Małgorzata Zakolska
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gminny Ośrodek Kultury
w Pomiechówku
zaprasza do kontaktu osoby
chętne do wspólnej

zabawy sylwestrowej w GOK:
tel. 22 785 41 55, 785 42 22,
e-mail: gok@pomiechowek.pl ☺
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