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WIEŚCI GMINNE

PIELGRZYMKA SAMORZĄDOWCÓW

Drodzy Mieszkańcy!
Serdecznie dziękuję za liczny udział w Festiwalu Gminy BARWY POMIECHÓWKA 2009.
To naprawdę cenne, Ŝe mamy moŜliwość integracji jako mieszkańcy naszej Gminy – zarówno
wspominając waŜne wydarzenia, jak w czasie
Mszy św. za pomordowanych na III Forcie
podczas POMIECHÓWKA historycznego, czy
we wspólnej zabawie na PIKNIKU NAD WKRĄ.
W tym roku mocno dała nam się we znaki
kapryśna pogoda, która mogłaby udaremnić
świętowanie. Na szczęście dopisali uczestnicy,
niezniechęceni deszczem i zimnem. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję takŜe do osób,
które w jakikolwiek sposób przyczyniły się
do organizacji Festiwalu Gminy BARWY
POMIECHÓWKA 2009.
Tymczasem juŜ niedługo kolejne wielkie wydarzenie – na skalę całego powiatu. W tym roku
Gmina Pomiechówek jest gospodarzem VI Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
pod hasłem „Więcej wiem – mniej się boję”.
Odbędzie się on w niedzielę 28 czerwca 2009.
Rozpoczniemy wspólną Mszą dziękczynną
w kościele w Pomiechowie o godz. 12,
następnie od godz. 14 na polanie nad Wkrą
przy ul. Warszawskiej planowany jest program
artystyczny, a w nim występy grup niepełnosprawnych z Nowego Dworu Mazowieckiego,
Nasielska, Pomiechówka, koncert integracyjnego zespołu Tolerancja z Świętochłowic oraz
gwiazd wieczoru – zespołów Weekend i Avanti.
Jestem przekonany, Ŝe udział mieszkańców
naszej Gminy w VI Powiatowym Dniu Osób
Niepełnosprawnych stanie się wyrazem integracji z osobami niepełnosprawnymi i chęcią
dzielenia się z nimi radością.

Doroczna Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną
Górę odbyła się w niedzielę 24 maja 2009.
W skład delegacji Gminy Pomiechówek
weszli radni, sołtysi, członkowie rad
sołeckich oraz pracownicy samorządowi
na czele z Wójtem Gminy Dariuszem
Bieleckim.
Program pielgrzymki obejmował
udział w debacie „1979 – 1989 – 2009 –
w 30. rocznicę I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny i 20-lecie
obalenia komunizmu”, wystąpienie Przeora Jasnej Góry o. Romana Majewskiego,
Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony, Przewodniczącego Stowarzyszenia Byłych Parlamentarzystów
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego
Mieczysława Gila: „Fakty i mity Okrągłego Stołu – droga do transformacji”,
Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej prof. Jerzego Regulskiego:
„Droga do Samorządności” oraz Prezesa
Fundacji Pro Publico Bono Waldemara
Rataja: „Jan Paweł II – u źródeł III
Niepodległości”. Po zakończeniu debaty,
która miała miejsce w Sali Papieskiej,
zgromadzeni przeszli do Kaplicy Matki
Bożej, gdzie uczestniczyli w Mszy Św.

Wasz Wójt Dariusz Bielecki
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Delegacja Samorządowców z terenu Gminy Pomiechówek uczestniczyła w 16. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę pod patronatem
J. E. Księdza Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski

celebrowanej przez ks. infułata Ireneusza
Skubisia, redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Następnie
uczestnicy pielgrzymki wraz z Prezydentem Częstochowy złożyli kwiaty pod
pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki –
kapelana „Solidarności”. Podczas przejścia pod pomnik pielgrzymom towarzyszyła orkiestra pod dyrekcją Marka Piątka.
Uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość zwiedzania Jasnej Góry, jak również obejrzenia plenerowych wystaw:
„1979-1989...” – od pierwszej wizyty Ojca
Świętego Jana Pawła II w Częstochowie
po pierwsze wolne wybory oraz wystawy
historycznej związanej ze Stuleciem
Wystawy Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie.

11
1

OŚWIATA

fot. Monika GałęŜewska

PIKNIK W PRZEDSZKOLU

W czwartek 28 maja 2009 w Przedszkolu „Pod Dębami” w Pomiechówku
odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Mamy i Taty.
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Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały dla rodziców część artystyczną.
Dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami aktorsko-tanecznymi oraz śpiewem
grupowym przed szeroką i wspaniałą
publicznością, która nie szczędziła braw.
Przedszkolaki wręczyły następnie swoim
rodzicom samodzielnie wykonane prezenciki z życzeniami i podziękowaniami.
Dzięki dobrze zorganizowanej pracy
dyrekcji, nauczycieli, pracowników przedszkola i rodziców cały piknik udał się
wspaniale. Mamy przygotowały poczęstunek, tatusiowie piekli kiełbaski na grillu
dla wszystkich uczestników pikniku.
Dzięki wsparciu finansowemu Rady
Rodziców i pomocy Dyrektora Przedszkola Joanny Jechalik udało się wynająć
urządzenia takie jak: zamek dmuchany
Żyrafa, zjeżdżalnię Winnetou oraz spec-

jalnie skonstruowaną zabawkę-krowę,
którą dzieci mogły doić.
Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się loteria – wszystkie losy zawierały niespodzianki: książeczki, breloczki itp.
To był niezwykły dzień w życiu
przedszkola. Piknik Rodzinny dostarczył
wszystkim mnóstwa wrażeń i był okazją
do wspólnej zabawy. Najważniejsze, że
na twarzach dzieci gościł uśmiech.
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek
tel./faks: (022) 785 41 55
e-mail: gok@pomiechowek.pl
www.pomiechowek.pl
Redaktor naczelna: Agnieszka Brzezińska
Projekt graficzny i skład: Marlena Dziedzic
Wydawca: Urząd Gminy Pomiechówek
Druk: Apeiron
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania tekstów.

Gazeta POMIECHOWSKA

