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Nasza hala sportowa
Mimo mrozów dzielna ekipa
budowniczych pomiechowskiej
hali sportowo-widowiskowej
nie ustaje w wysiłkach,
aby oddać obiekt do użytku
do końca III kwartału br.
Konstrukcję budynku hali oraz łącznika
z istniejącą szkołą zakończono późną jesienią. Natomiast jeszcze przed atakiem
srogiej zimy udało się zadaszyć większą
część hali. Później już w trudniejszych
warunkach docieplono ściany i wstawiono okna. Cały budynek jest nagrzewany,
dzięki czemu mogą obecnie trwać prace
wewnątrz obiektu. Zarówno pokryty grubą kołdrą śniegu plac budowy oraz wynurzające się spośród zasp dachy obiektu,
jak i mroźny zimowy krajobraz sprawiać
mogą wrażenie, że budowlańcy czekają

na nadejście wiosny, aby znów ruszyć z robotami. Nic bardziej mylnego – wewnątrz
budynku praca wre. Obecnie w każdym
z pomieszczeń trwają intensywne prace
związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych – elektrycznych i sanitarnych.
W kolejnym kroku równolegle montowane będą obniżane sufity z dedykowanych płyt gipso-kartonowych oraz układana glazura i terakota w sanitariatach
i innych pomieszczeniach.
Natomiast Gmina jako inwestor budowy jest na etapie konsultacji z projektantem wnętrz w zakresie doboru kolorystyki oraz architektonicznych detali
wykończeniowych i wyposażenia.
Śmiało można stwierdzić, że założony
przez wykonawcę harmonogram robót nie
jest zagrożony nieustępującą zimą, a przewidywany termin zakończenia budowy
obiektu zostanie dotrzymany. M. Zakolska

Zaproszenie na HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
pod honorowym patronatem Wójta Gminy Pomiechówek Dariusza Bieleckiego
W sobotę 13 marca 2010 r. o g. 9:00 Klub Sportowy WKRA Pomiechówek
wraz z Urzędem Gminy organizuje Halowy Turniej Piłki Nożnej,
który odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. gen. W. Sikorskiego ul. Ogrodnicza 6 w Brodach.
Zgłoszenia należy składać do 12 marca 2010 r. do godz. 15.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, tel. 22 765 27 24,
faks 22 765 27 10, e-mail: urzad@pomiechowek.pl lub w dniu turnieju 13 marca 2010 r.
godz. 8.30 w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Regulamin zawodów do pobrania na stronie Urzędu Gminy: www.pomiechowek.pl
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

BIEGI NARCIARSKIE WARSA i SAWY
Zapraszamy do udziału w organizowanych w dniu 27 lutego 2010 r.
przez Wójta Gminy Dariusza Bieleckiego
wraz z Klubem LUKS „KUSY-GOŁAWICE”
– Masowych Biegach Narciarskich WARSA i SAWY – POMIECHÓWEK 2010.
Regulamin zawodów udostępniono na stronie Urzędu Gminy: www.pomiechowek.pl.
PROGRAM MASOWYCH BIEGÓW NARCIARSKICH „WARSA I SAWY”
11:00 otwarcie zawodów przez Wójta Gminy Pomiechówek
11:15 bieg 1,5 km – szkoły podstawowe
11:30 bieg 3 km – gimnazja
12:00 otwarty bieg narciarski 6 km
12:30 zakończenie zawodów, wręczenie nagród
UWAGA: w zależności od liczby uczestników start w poszczególnych biegach
może ulec zmianie, o czym poinformuje spiker zawodów.

Gazeta POMIECHOWSKA

Drodzy
Mieszkańcy,
w niniejszym
numerze Gazety
Pomiechowskiej
przedstawiliśmy
Państwu
propozycję
uporządkowania
nazewnictwa
w naszej Gminie
– połączenia miejscowości w jedną:
Pomiechówek. Przy tej okazji zaistniała
także możliwość ubiegania się o nadanie
dla niej statusu miasta. Podkreślam jednak,
że wszystko zależy od Państwa decyzji –
to mieszkańcy mają zdecydować. Usilnie
zachęcam do wyrażenia opinii poprzez
ankiety oraz do czynnego uczestnictwa
w konsultacjach społecznych,
które zorganizujemy w marcu i kwietniu.
Przed Państwem niebywała szansa
bezpośredniego decydowania o kształcie
naszej małej Ojczyzny.
Zbliża się także ważne marcowe święto –
Dzień Kobiet. Wszystkim paniom –
kobietom, dziewczynom i dziewczynkom
życzę samych radosnych chwil, spełnienia
marzeń oraz nieustannego doświadczania
troski i wsparcia ze strony mężczyzn.
Wójt
Dariusz Bielecki

Decyzja w sprawie
mostu w Goławicach
W dniu 12 stycznia 2010 r., na wniosek
Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim Wójt Gminy Pomiechówek
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie obiektu mostowego na rzece
Wkrze w miejscowości Goławice Pierwsze
w ciągu drogi powiatowej nr 2410W
Śniadówko-Goławice-Pomiechówek”.
Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie: poprawienie nawierzchni (frezowanie istniejącej i ułożenie nowej nawierzchni), przebudowę dylatacji.
(woś)

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 każdą środę w godz. 16.00-18.00
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