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Budowa hali – wmurowanie kamienia węgielnego

fot. M. Dziedzic

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót przebiegają prace
związane z budową hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi
przy szkole w Pomiechówku.

Drodzy
Mieszkańcy!
Pozostajemy zapewne pod ogromnym
wraŜeniem potencjału współpracy i wysiłku na rzecz wspólnego dobra podczas
świętowania DoŜynek.
Cieszymy się, Ŝe ten
dzień staje się okazją nie tylko do podziękowania rolnikom za trud
ich pracy, ale i do zacieśniania więzi i odnawiania relacji międzyludzkich.
JuŜ w najbliŜszy weekend będziemy mieli moŜliwość integrowania się poprzez sport. Serdecznie zapraszam do licznego udziału w sobotnich
biegach przełajowych w ramach kolejnej edycji
Biegu Warsa i Sawy 26 września oraz do podjęcia wyzwania w Finale Maratonu Rowerowego
POLANDBIKE w niedzielę 27 września.
Do zobaczenia na trasie!
Wasz Wójt Dariusz Bielecki

„Owoce w szkole”
– jabłko zamiast chipsów
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego – pamiątkowe zdjęcie

fot. z archiwum wykonawcy

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót przebiegają prace związane z budową hali sportowej wraz
z obiektami towarzyszącymi przy szkole
w Pomiechówku.
Wykonawca wygrodził i stosownie
oznakował plac budowy, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osobom
nieupoważnionym. Wszystko to dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie
budowy. Prace budowlane rozpoczęto
od robót rozbiórkowych obiektu starej
sali gimnastycznej i hydroforni oraz
zbędnych ogrodzeń terenu. Następnie
przebudowano kolidujące uzbrojenie terenu i wykonano przyłącza zewnętrzne.
Obecnie wykonane są stopy i ławy fundamentowe budynku łącznika nowej hali
ze szkołą oraz trwają prace związane
z budową fundamentów hali sportowej.

Rozbiórka starej sali gimnastycznej

Gazeta POMIECHOWSKA

Znaczenie budowy nowej hali jako
najważniejszej inwestycji w Gminie
Pomiechówek podkreślono organizacją
uroczystej inauguracji. W dniu 1 września przed gmachem budynku szkoły
odbyła się pierwsza po wakacjach sesja
Rady Gminy Pomiechówek połączona
z uroczystością rozpoczęcia nowego roku
szkolnego. Na zakończenie części oficjalnej wszyscy zebrani tj. władze gminy,
przedstawiciele Urzędu Gminy Pomiechówek, dyrektorzy szkół wraz z kadrą
nauczycielską, księża z miejscowych
parafii oraz zaproszeni na uroczystość
przedstawiciele wykonawcy – firmy
GIGA Sp. z o.o., przeszli na plac budowy, gdzie dokonano symbolicznego
wmurowania kamienia węgielnego pod
budynek nowej hali sportowej. Jako ojciec całego przedsięwzięcia z ramienia
Gminy Pomiechówek pierwszy za kielnię
chwycił Wójt Gminy, a tuż po nim Przewodniczący Rady Gminy i kilku pozostałych gości.
Poświęcenia kamienia węgielnego
oraz placu budowy dokonali obecni na uroczystości księża: proboszcz parafii pw.
Św. Anny w Pomiechowie – ks. Tomasz
Cymerman oraz ks. Andrzej Bołbot z parafii prawosławnej pw. Św. Aleksandry
w Stanisławowie.
[ciąg dalszy na str. 4]

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
Gminy Pomiechówek będą otrzymywać
bezpłatnie warzywa i owoce w ramach
programu finansowanego ze środków
unijnych „Owoce w szkole”. Celem tego
programu jest ukształtowanie wśród dzieci właściwych nawyków żywieniowych,
zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
spowodowanym nieodpowiednią dietą,
a także zatrzymanie spadku konsumpcji
owoców i warzyw w Polsce.
Do wyboru będą jabłka, gruszki,
truskawki, marchew, rzodkiewki, słodka
papryka, ogórki oraz soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne, spełniające wymagania jakościowe i zdrowotne
określone w przepisach krajowych oraz
Unii Europejskiej. Dostarczane owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia – czyste, wystarczająco rozwinięte
i odpowiednio dojrzałe.
Pierwsze porcje warzyw i owoców
uczniowie zjedzą w szkołach 19 października.
Dominika Sobieska

OBSŁUGA PRAWNA
dla mieszkańców Gminy Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki
zaprasza mieszkańców do korzystania
z bezpłatnych porad prawnych,
świadczonych
w Urzędzie Gminy Pomiechówek.
Będą one dostępne od 7.10.2009,
w kaŜdą środę w godz. 16.30-18.30.
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