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WIEŚCI GMINNE

Delegacja z Wileńszczyzny
w Gminie Pomiechówek

Na pierwszym planie stremowani bohaterowie dnia – pierwszoklasiści, w tle radni i władze Gminy

fot. M. Dziedzic

Wakacje nieuchronnie zbliżyły się ku końcowi – rodzice skompletowali wyprawki
swym pociechom, nadszedł czas powrotu
do szkoły. Wypoczęci uczniowie wraz
z rodzicami przybyli na rozpoczęcie roku
szkolnego, które odbyło się we wtorek
1 września o godz. 8.30 na placu przed szkołą w Pomiechówku. Tym razem zostało
ono włączone w program uroczystej sesji
Rady Gminy Pomiechówek. W obliczu
radnych, zaproszonych gości i rodzin
do edukacyjnych zmagań zaproszono kolejną turę dzieci i młodzieży. Przedstawiono też nowych nauczycieli, którzy
dołączyli do grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thomme i Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego. Szczególnie emocjonujące chwile
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przeżyły dzieci po raz pierwszy wstępujące w szeregi uczniów. Życzymy im powodzenia i zapału w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności.
1 września to również dzień pamięci
o tych, którym nie dane było pójść do szkoły w poranek 1939 roku. Uczciliśmy ich
poprzez uczestnictwo w Mszy Św. w kościele Św. Anny w Pomiechowie o godz.
10.30. Jej uroczysty charakter został podkreślony poprzez udział pocztów sztandarowych szkół i przedszkola z Gminy Pomiechówek. Nie zabrakło także programu
patriotycznego – wierszy i pieśni.
Po Mszy Św. delegacje oświaty i urzędów Gminy Pomiechówek przeszły
na cmentarz w Pomiechowie, gdzie zostały złożone kwiaty na grobie pomordowanych podczas II wojny światowej. Głos
zabrali także honorowi goście: Wójt
Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki,
Prezes Powiatowego Związku Kombatantów RP i Osób Represjonowanych Stanisław Meliński oraz kapelan II Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu
ks. ppłk Andrzej Jakubiak.
Pamięć o wydarzeniach naznaczających losy naszej ziemi jest kultywowana
poprzez organizowanie spotkań w cyklu
Pomiechówek Historyczny. Jesteśmy przekonani, że i ten wrześniowy poranek przypomniał wszystkim, zwłaszcza zgromadzonej młodzieży, o naszym zobowiązaniu wobec Ojczyzny i bohaterskich przodków – o potrzebie bycia dobrym PolaAgnieszka Brzezińska
kiem-obywatelem.

Tegoroczne Dożynki w Gminie Pomiechówek zostały uświetnione wizytą delegacji naszych rodaków mieszkających
na Litwie: starosty gminy Niemęczyn Edwarda Puncewicza oraz dyrektorki Polskiej Szkoły w Jęczmieniskach Reginy
Kutysz wraz z mężem Tadeuszem Kutyszem. Współpraca została nawiązana dzięki zaangażowaniu Parafialnego Koła Akcji Katolickiej na czele z jego Prezes Mariolą Borzyńską. Dostojni goście wzięli
udział w uroczystościach dożynkowych
w niedzielę. Natomiast poprzedniego dnia,
w sobotę 12 września, uczestniczyli w zwiedzaniu Gminy Pomiechówek, zorganizowanym przez Wójta Gminy Pomiechówek Dariusza Bieleckiego.
Wycieczka rozpoczęła się w Urzędzie Gminy, gdzie Wójt Gminy wraz
z Zastępcą objaśnił gościom funkcjonowanie poszczególnych wydziałów i proces ich koordynacji. W programie znalazła
się także wizyta w nowoczesnej plantacji
pomidorów Bogdana Łukasika w Czarnowie, zwiedzanie III Fortu z przewodnikiem Piotrem Oleńczakiem oraz objazd
po gminnych inwestycjach: modernizacji
oczyszczalni oraz budowie boiska w Czarnowie. Na zakończenie goście i organizatorzy zostali niezwykle życzliwie podjęci
w gospodarstwie agroturystycznym Państwa Lipków w Szczypiornie, gdzie pani
domu przygotowała pyszne ciasta i kawę.
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1 września w Gminie Pomiechówek

Goście z Litwy wraz z Wójtem Gminy
i przedstawicielki Parafialnego Koła Akcji
Katolickiej podczas zwiedzania III Fortu

W imieniu organizatorów i gości
składamy Państwu Lipkom najserdeczniejsze wyrazy wdzięczności za gościnę,
a odwiedzającym naszą Gminę gorąco
polecamy skorzystanie z usług tego gosAgnieszka Brzezińska
podarstwa.
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