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Drodzy Mieszkańcy,
Z ogromną radością przyjąłem wiadomość, iż Gmina Pomiechówek znalazła się w pierwszej
pięćdziesiątce gmin w Polsce, które najwięcej inwestują w rozwój. Ranking został opracowany
przez dziennik „Rzeczpospolita” na podstawie danych Ministerstwa Finansów za 2010 rok.
Na 1500 gmin w Polsce zajęliśmy dobrą 37. pozycję, a w skali Mazowsza uplasowaliśmy
się na wysokim 7. miejscu. Z rankingu wynika, że rozwijamy się szybciej niż nawet takie
wzorcowe gminy jak Izabelin czy Raszyn. Cieszy fakt, że dołączyliśmy do grona najlepszych,
gdyż przekłada się to niewątpliwie na poprawę jakości życia naszych mieszkańców.
Tymczasem nie spoczywamy na laurach – planujemy i realizujemy kolejne inwestycje.
Nasze działania pozytywnie oceniła również Rada Gminy Pomiechówek, która po zapoznaniu
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, informacją o stanie mienia Gminy
oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium. Dostaliśmy więc zielone światło do dalszych działań, co – mam
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nadzieję – już wkrótce przełoży się na widoczne efekty.

Pożyteczne
w Gminie Pomiechówek wakacje

Ruszyły równania
Od początku czerwca br. Komunalny Zakład Budżetowy
w Pomiechówku na zlecenie Urzędu Gminy przeprowadza równanie
dróg gminnych. Wysokie tempo robót drogowych jest możliwe dzięki unowocześnieniu taboru Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Wyrównano już drogi gruntowe w miejscowościach Orzechowo Nowe, Orzechowo Stare, Wólka Kikolska, Czarnowo, Goławice Pierwsze oraz drogę gminną w Brodach Warszawskich. Nawierzchnie zostały
zrównane równiarką i następnie ukształtowane za pomocą walca, zakupionego
przez Urząd Gminy i przekazanego KZB.
Trwają także prace przygotowawcze
do utwardzania dróg gruntowych tłuczniem pozyskanym od Kolei. Obecnie materiał do utwardzania dróg jest przewożony na teren Gminy i będzie sukcesyw-
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nie wbudowywany w drogi. Transport tysiąca ton tłucznia usprawni samochód
ciężarowy marki MAN zakupiony przez
Komunalny Zakład Budżetowy
Maszyny zakupione w maju br. – samochód ciężarowy i równiarka drogowa – doskonale sprawdzają się przy pracach związanych z remontami dróg.
Po wykonaniu utwardzeń dróg gruntowych, co nastąpi późną jesienią, sprzęty będą wykorzystywane do odśnieżania
i zimowego utrzymania dróg.
(red.)

Od kilku lat Fundacja Rozwoju Wsi organizuje konkurs „Pożyteczne wakacje”. Program pozwala na sﬁnansowanie zajęć dla dzieci, które wakacje spędzają w domach. W tym roku
do konkursu stanęło również sołectwo Stare
Orzechowo. Przygotowany projekt „Narwiańskie tajemnice historii i przyrody” okazał się
jednym z najlepszych i otrzymał dotację w wysokości 2825 zł. W sumie nadesłano 438 wniosków, pieniądze przyznano 147 projektom
z czego tylko 8 z Mazowsza.
Wakacje będą odbywać się przez 2 tygodnie: 18 – 29 lipca 2011 od poniedziałku
do piątku w godz. 10:00 do 14:00. 50 dzieci z okolicznych wsi będzie mogło uczestniczyć w ciekawych zajęciach, spotkaniach
z interesującymi ludźmi. Każdego dnia dzieci
otrzymają również drugie śniadanie. Zajęcia
prowadzone będą przez nauczycieli, weterynarza, leśniczego, geologa, a także przez Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi”.
Przewidziano zajęcia z decoupage’u, wycieczki terenowe, gry, zabawy zespołowe, ogniska, konkurs plastyczny „Zwierzęta
w moim domu”, konkurs literacki na opowiadanie „Zwierzęta mojego sąsiada”. Dzieci poznają historię wsi Stare Orzechowo
i okolicznych miejscowości, wykorzystując dostępną literaturę i opowieści starszych
mieszkańców okolicznych sołectw. Poza tym
zapoznają się z genezą geologiczną lokalnie
występujących wąwozów polodowcowych
oraz z gatunkami zwierząt i roślin. W wielu
konkursach dzieci będą mogły zdobyć liczne
nagrody.
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