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WIEŚCI GMINNE

OD WÓJTA

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Pomiechówek
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Drodzy
Mieszkańcy,

W środę 1 grudnia 2010 w hali
widowiskowo-sportowej w Brodach
Parcelach odbyła się I Inauguracyjna
Sesja Rady Gminy Pomiechówek.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym otwarcia obrad dokonała najstarsza
wiekiem radna – Urszula Nowakowska.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Wanda Mucha wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze
na radnego Gminy Pomiechówek. Radni
złożyli ślubowanie, obejmując mandaty
radnych Rady Gminy Pomiechówek.
Podczas I Sesji należało dokonać wyboru Przewodniczącej Rady Gminy. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę i w wyniku głosowania Przewodniczącą Rady została Anna Malesza-Bajno, która poprowadziła dalsze obrady. Następnie zaświadczenie o wyborze z rąk Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej otrzymał Wójt
Gminy Dariusz Bielecki. W dalszej części

obrad dokonano także wyboru zastępców
Przewodniczącej. Funkcję tę pełnić będzie
Błażej Brański i Andrzej Malasiewicz.
W obecnej kadencji w Radzie Gminy
Pomiechówek zasiadają:
Błażej Brański
Waldemar Władysław Cegłowski
Teresa Cieślińska
Jan Grzegorz Drzazgowski
Marcin Gągolewski
Andrzej Jan Górecki
Grażyna Kiliś
Bogdan Krawczykowski
Jan Krzyczkowski
Mieczysława Ewa Kurpiewska
Andrzej Jerzy Lenart
Andrzej Krzysztof Malasiewicz
Anna Malesza-Bajno
Urszula Nowakowska
Mariusz Wyszyński
W następnym numerze przedstawimy sylwetki radnych poszczególnych komisji. (Red.)

Czuję, że praca w takim zespole będzie twórcza

Wasz Wójt Dariusz Bielecki
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Wywiad z Przewodniczącą Rady Gminy Pomiechówek Anną Maleszą-Bajno
Redakcja: Prosimy o kilka słów o sobie.
Anna Malesza-Bajno: Moja rodzina składa się z trzech osób. Oboje z mężem pracujemy. Mamy syna, który w tym roku rozpoczął naukę w gimnazjum.
Dlaczego zdecydowała się Pani
na kandydowanie do Rady Gminy?
Zdecydowałam się na kandydowanie do Rady Gminy z chęci służenia ludziom… Syn
nasz jest już na tyle samodzielny, że mogę
poświęcić wolny czas na pomoc naszemu
społeczeństwu. Lubię pomagać i pracować.
Jak zareagowała Pani na wybór
do Rady Gminy Pomiechówek? Zebrała
Pani największą liczbę głosów w Gminie, wynik był imponujący.
Byłam niezmiernie i bardzo mile zaskoczona. W tym momencie serdecznie dzię-

Przewodnicząca Rady tuż po wyborze

kuję wszystkim, którzy na mnie zagłosowali. Sprawili mi ogromną radość.
Jak czuje się kobieta na tak odpowiedzialnym stanowisku w świecie polityki, w której dominują panowie?
To za krótki okres, by pokusić się o ocenę.
Jeżeli chodzi o naszych panów to są oni

jest mi
niezmiernie
miło, że mogę
się z Państwem
znów spotkać
– na łamach
naszej Gazety
i w Urzędzie
Gminy.
Powracamy po przerwie – ze względu
na kampanię wyborczą zdecydowaliśmy
się na ograniczenie publikacji.
W tym miejscu chciałbym skierować
do Państwa wyrazy podziękowania
za okazane zaufanie, jakim stał się
ponowny wybór na stanowisko Wójta.
Jestem wdzięczny, że doceniliście
Państwo mój wysiłek włożony
w dotychczasowy rozwój Gminy.
Czując się odpowiedzialnym za rozpoczęte
dzieło, zapewniam, że dołożę wszelkich
starań, aby sprostać wyzwaniu
dokończenia inwestycji i realizacji
nowych zadań.
1 grudnia odbyła się I Inauguracyjna
Sesja Rady Gminy, zasiadły w niej osoby
wskazane przez Państwa w wyborach
samorządowych. Nowa Rada to nowe
wyzwania i nowe perspektywy. Mam
nadzieję, że dobra współpraca Wójta
i Rady przyniesie wiele korzyści dla całej
Gminy Pomiechówek.
Niech serdeczna atmosfera towarzyszy
Państwu w czas Świąt i trwa w Nowym
Roku. Realizacji planów i marzeń oraz
pomyślności w 2011 roku życzy

delikatni, mili, uprzejmi i to w stosunku
do wszystkich pań będących w Radzie,
do mnie też. A ja lubię miłą atmosferę. Czuję, że praca w takim zespole będzie twórcza.
Jakie ma Pani plany jako Przewodnicząca? Co jest dla Pani priorytetem?
Nie mogę składać deklaracji, które rozmijają się z prawdą. Staram się wsłuchiwać
w głosy wyborców. Priorytetem będzie
kontynuacja zaczętych zadań między innymi: budowa nowego przedszkola, modernizacja dróg, ochrona środowiska, rozwój i promowanie turystyki, budowa placów zabaw na terenach wiejskich. Chcę
wziąć udział w rozwoju naszej Gminy.
Dziękujemy za rozmowę. Jeszcze raz
serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w zarządzaniu Radą.
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