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moment niezwykle ważny z punktu widzenia historii i przyszłości naszej Gminy.
Stąd też pytanie o przekształcenie będzie
umieszczone w ankiecie, jak również stanie
się przedmiotem wspomnianych konsultacji społecznych. To, czy 1 stycznia 2011
na mapie Polski pojawi się nowe miasto
Pomiechówek zależeć będzie przede wszystkim od akceptacji mieszkańców. Zarówno
połączenie miejscowości, jak i ubieganie się

o status miasta jest uzależnione od Państwa opinii. Zachęcamy do wyrażenia swojego zdania w ankietach oraz do aktywnego
udziału w zebraniach wiejskich. Mamy
nadzieję, że połączenie miejscowości spełni Państwa oczekiwania i pozwoli uniknąć
dotychczasowych kłopotów. Proces ujednolicenia miejscowości i ubieganie się o status miasta pozostawiamy Państwa decyzji.
To właśnie Państwo mają szansę zdecydować o przyszłości Pomiechówka. (red.)

Bezpłatne czipowanie psów
W Gminie Pomiechówek rusza akcja
elektronicznego znakowania psów,
zwanego popularnie czipowaniem.
Właściciele psów, mieszkający na terenie
Gminy Pomiechówek, mogą skorzystać
z możliwości zaczipowania psa w swojej
miejscowości, na koszt Urzędu Gminy, podczas corocznej akcji obowiązkowych szczepień przeciwko wściekliźnie – zgodnie
z załączonym harmonogramem, bądź też
zgłosić się bezpośrednio do lecznicy weterynaryjnej (adres zamieszczono poniżej).
Warunkiem bezpłatnego
oznakowania psa jest:
•
okazanie dowodu tożsamości,
•
okazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia, a w przypadku jego braku – złożenie stosownego
oświadczenia.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje dowód elektronicznego oznakowania psa.
Dane dotyczące elektronicznie oznakowanych psów i ich właścicieli zostaną wprowadzone do elektronicznej bazy danych.
Urząd Gminy Pomiechówek sfinansuje w br. oznakowanie 400 psów z terenu Gminy.
O czym warto wiedzieć:
•
elektroniczne znakowanie psów zwane popularnie czipowaniem (od ang. słowa
chip oznaczającego miniaturowy układ
elektroniczny) to jedna z metod zapobiegania bezdomności zwierząt;
•
dzięki czipowaniu można szybko
ustalić właściciela zagubionego psa i zawiadomić go o odnalezieniu ulubieńca;

•
zabieg wszczepienia mikroprocesora
jak przy zwykłym zastrzyku;
•
czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie
przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych;
•
mikroprocesor wprowadza się podskórnie w szyję lub między łopatkami
zwierzęcia;
•
elektroniczne oznakowanie jest niezbędnym wymogiem, by podróżować
ze zwierzęciem po krajach Unii Europejskiej.
Adres lecznicy:
Lecznica dla Zwierząt, Pomiechówek
ul. Wojska Polskiego 5, tel. 22 785 41 94.
Akcję koordynuje Piotr Kownacki
– Wydział Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Pomiechówek, tel. 22 765 27 22.

Wstępny HARMONOGRAM
SZCZEPIENIA psów przeciwko wściekliźnie

oraz CZIPOWANIA
na terenie Gminy Pomiechówek
26 lutego: Wola Błędowska, Pomocnia,
Falbogi Borowe
27 lutego: Szczypiorno
5 marca: Błędówko
6 marca: Goławice Pierwsze,
Goławice Drugie
20 marca: Kosewo, Cegielnia-Kosewo,
Wymysły
O dokładnych terminach szczepień
mieszkańcy wymienionych miejscowości
będą informowani
na tydzień przed szczepieniem.

Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki wraz z Dyrektorem Biura LGD Zielone Mosty Narwi
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013”
mają zaszczyt zaprosić na spotkanie aktywizacyjno-szkoleniowe w związku z planowanym naborem
wniosków na działania z osi 4 Leader za pośrednictwem LGD Zielone Mosty Narwi

„Możliwości pozyskania środków finansowych z osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013”
w sobotę 13 marca 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku o godzinie 10.00.
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Budowa dróg w Bronisławce
i Stanisławowie coraz bliżej
Jak już informowaliśmy Czytelników w poprzednich wydaniach Gazety Pomiechowskiej wniosek Gminy Pomiechówek, pod
nazwą Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zwiększenie płynności ruchu na drogach gminnych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Stanisławowo
i przebudowę drogi wraz z budową ciągu
pieszo-rowerowego w miejscowości Bronisławka, w Gminie Pomiechówek, został
wysoko oceniony przez komisję konkursową i uzyskał dofinansowanie 50% wartości inwestycji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wkrótce po uzyskaniu informacji
o przyznaniu dotacji, zwanej w żargonie
urzędniczym „schetynówką”, został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.
W dniu 5 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert
złożonych przez firmy ubiegające się o kontrakt na wykonanie przebudowy dróg w Bronisławce i Stanisławowie. Do zamawiającego wpłynęło aż dwanaście ofert (wszystkie z województwa mazowieckiego), z czego najkorzystniejsze warunki przedstawiło
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "DROTECH" KIN DARIUSZ z Mińska Mazowieckiego, które zaoferowało
wykonanie całości inwestycji za kwotę
2 117 057,78 zł brutto. Na wykonane drogi udzielona zostanie 36-miesięczna gwarancja.
Kosztorys inwestorski zadania opiewał na 3 211 570,75 zł brutto, tak więc
gmina zaoszczędziła aż 1 094 512,97 zł.
Żadna z dwunastu ofert złożonych w postępowaniu przetargowym nie przekroczyła szacowanej przez projektantów kwoty realizacji zamówienia. Wynika to z dużej konkurencji firm na rynku budowlanym oraz z faktu ogłoszenia przetargu już
w styczniu, kiedy przedsiębiorstwa budowlane mocno zabiegają o zapewnienie
sobie kontraktów na cały rok.
Realizacja inwestycji powinna zakończyć się, przy sprzyjających warunkach
pogodowych, do 20 września 2010 r., przy
czym pierwsze ruszą prace budowlane
w Bronisławce. Przebudowa drogi w Stanisławowie rozpocznie się nie wcześniej
niż 15 lipca 2010 r., ponieważ wcześniej
w pasie drogowym wykonywana będzie
budowa wodociągu.
Termin wejścia wykonawcy na teren
budowy uzależniony jest od warunków
atmosferycznych pozwalających na rozpoczęcie robót.
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