Nr 3 (44) / 2011
WIEŚCI GMINNE

Podpisaliśmy umowę
na „schetynówkę”

W dniu 16 marca 2011 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą
Mazowieckim Jackiem Kozłowskim a Gminą Pomiechówek,
reprezentowaną przez Wójta
Gminy Dariusza Bieleckiego oraz
Skarbnika Gminy Zoﬁę Błońską.
Umowa dotyczy doﬁnansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych
poprzez przebudowę dróg w miejscowościach: Stanisławowo, Pomiechowo
i Pomiechówek, gmina Pomiechówek”
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Zadanie obejmuje wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych w ulicy:

Klub Przedszkolaka
w Orzechowie zaprasza
Klub Przedszkolaka znajdujący się
w Szkole Podstawowej w Orzechowie
zaprasza dzieci w wieku od 2 do 5 lat
na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 17.00.

OD WÓJTA

Drodzy Mieszkańcy,
z ogromnym – jak zapewne Państwo – zapałem i radością powitaliśmy w Gminie Pomiechówek nadejście wiosny. Jak doskonale
wiemy, dzięki polepszeniu pogody możliwe jest prowadzenie w większej skali robót budowlanych i remontowych. Piszemy o nich w tym
numerze – pełną parą idzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej, mamy
wreszcie także podpisaną umowę na realizację tzw. „schetynówki”.
Wiosna, a przede wszystkim nadchodzące Święta Wielkanocne tchną w nas nowe ładunki energii, dobrych inicjatyw, zaangażowania. Życzę Państwu najserdeczniej, aby czas
Świąt upłynął w gronie rodziny, z bliskimi, dla których tak często nie mamy dostatecznie dużo czasu w pędzącym tempie dnia codziennego. Niech ta atmosfera pozwoli Państwu duchowo odpocząć i nabrać sił na zmagania kolejnych miesięcy, na realizację planów
i spełnianie marzeń.
Ze szczególną radością zamieszczamy także informację dotyczącą obchodów Dnia Papieskiego w Gminie Pomiechówek. Stanie się to okazją do kolejnego wspólnego świętowania.
Do zobaczenia!
Wójt Dariusz Bielecki
Ogrodowej (240 mb), Kwiatowej (525 mb),
Mazowieckiej (380 mb), Rybackiej (333
mb), Kilińskiego (160 mb), Kupieckiej
(187 mb), Kościelnej wraz z łącznikiem
do ul. Kwiatowej oraz krótkiego odcinka
ul. Rolniczej (łącznie 770 mb). Ponadto przewidywany zakres prac obejmuje
przebudowę gruntowej drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ulicy Kwiatowej
przez Stanisławowo Dolne w kierunku
tunelu PKP, do połączenia z już wykonaną
drogą przez Bronisławkę (ok. 980 mb).
W ramach tej inwestycji przebudowane
zostaną chodniki w ulicy: Mazowieckiej
(120 mb), Kilińskiego (186 mb) i Kościelnej (ok. 800 mb). Wzdłuż ulicy Kościelnej powstaną także zatoki postojowe (ok.
60 miejsc postojowych) z ażurowych płyt

betonowych. W planach przewidziano także wykonanie 138 nowych zjazdów do posesji z kostki brukowej. Wszystkie drogi
zostaną stosownie oznakowane pionowo
i poziomo. W ramach realizacji inwestycji
przewidziano wycinkę 11 drzew, w tym
5 w ulicy Kościelnej.
Wykonawcą robót budowlanych będzie ﬁrma Spółdzielnia Robót Budowlano-Drogowych z Tłuszcza. Wartość
przedsięwzięcia wynosi 3 109 189,76 zł,
z czego 50 % stanowi doﬁnansowanie
z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. „schetynówka”). Zadanie ma zostać zakończone
we wrześniu 2011 roku.
(Ewa Drzazgowska)

W ramach wszechstronnego rozwoju
dziecka w Klubie Przedszkolaka zapewniamy:
• rodzinną, miłą, przytulną i przyjazną
dziecku atmosferę;
• zajęcia dodatkowe takie jak: gimnastyka (zajęcia sportowe), j. angielski,
edukacja plastyczna, muzyczna i przyrodnicza;
• wychowanie w tolerancji dla samego
siebie i innych ludzi;
• uczestnictwo w organizowanych specjalnie dla dzieci teatrzykach, balach,
imprezach okolicznościowych jak: Dzień
Dziecka, Dzień Matki, Mikołajki itp.
• respektowanie naczelnej potrzeby
każdego dziecka – ZABAWY!
Więcej informacji znajdą Państwo pod
numerem tel: 500 824 798 lub 603 790 834.
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