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Wprowadzenie
Planowanie strategiczne jest jednym z najważniejszych aspektów budowania trwałych
podstaw zrównoważonego rozwoju oraz zapewniania gminie dobrej pozycji konkurencyjnej
w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Pozwala także na skuteczne wykorzystywanie
pojawiających się szans rozwojowych i zapobieganie możliwym zagrożeniom. Służy
maksymalizacji

wykorzystania

posiadanych

zasobów

oraz

ułatwia

systemowe,

skoordynowane reagowanie na pojawiające się w otoczeniu zmiany.
Szanse rozwojowe spowodowane wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz ogromne
środki funduszy strukturalnych i rolnych dostępne na modernizowanie naszego kraju
wymagają dostosowania metod zarządzania do standardów przyjętych i funkcjonujących
w Europie, również zarządzania na poziomie samorządu terytorialnego. Jednym
z podstawowych narzędzi skutecznego zarządzania gminą jest planowanie strategiczne
procesów rozwojowych.
Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015 jest wyrazem
nowoczesnego podejścia do zarządzania gminą, opartego na planowaniu strategicznym
uwzględniającym wieloaspektowe postrzeganie rozwoju, zapewniającym programowanie
rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego i przy zagwarantowaniu partycypacji
społecznej nie tylko na etapie planowania, ale także realizacji, monitorowania i oceniania
efektów wdrożenia Strategii.
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Proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Pomiechówek
na lata 2008-2015
Prace nad planem strategicznym gminy rozpoczęły się w lutym 2007 r. od czynności
związanych z gromadzeniem i analizą danych diagnozujących stan gminy. Prace te
wykonywane były przez pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy
w Pomiechówku oraz jednostek podległych.
Na podstawie powyższych informacji opracowany został przez Wójta Gminy projekt
dokumentu strategicznego, który przedłożony został Radzie Gminy do konsultacji w lipcu
2007 r.
Projekt strategii poddany został dogłębnej analizie przez wszystkie komisje Rady,
które miały wpływ na kształt i treść tego dokumentu (w sumie 12 posiedzeń komisji).
Poszczególne komisje odbyły się przy udziale osób spoza Rady Gminy, tj. sołtysów
i przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Zastosowano uspołecznioną metodologię pracy nad planem strategicznym i w miesiącach
lipiec i sierpień przeprowadzono ankietę społeczną wśród mieszkańców i przyjezdnych
dotyczącą najistotniejszych kwestii dalszego rozwoju gminy.
Niniejszy dokument jest wynikiem pracy wielu osób.
Imienny

skład

współtwórców

i

partnerów

społecznych

Agnieszka Arendt

Tomasz Filip

Zbigniew Bednarek

Grzegorz Gajewski

Dariusz Tomasz Bielecki

Henryk Głuchowski

Dariusz Bieżuński

Danuta Grabowska

Tadeusz Bieżuński

Andrzej Górecki

Zofia Błońska

Mariusz Jackiewicz

Waldemar Cegłowski

Wanda Karabin

Wacław Chrzanowski

Grażyna Kiliś

Marek Ciborowski

Janusz Kiliś

Teresa Cieślińska

Bożena Kłębowska

Marek Dylewski

Piotr Kownacki

Piotr Fabisiak

Dorota Krawczyk

Strategii:
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Wiesław Krawczyk

Monika Piłkowska – Końska

Janina Kraśkiewicz

Grzegorz Podgórny

Eliza Krzemińska

Zbigniew Ponto

Mieczysława Ewa Kurpiewska

Krzysztof Popielarski

Andrzej Lenart

Jolanta Rateńska

Teresa Leszczyńska

Jan Rudnicki

Mariusz Łempicki

Bożena Strzelczak

Stefan Łukasik

Halina Strzelczak

Krystyna Madeksza

Jerzy Sztejnert

Andrzej Malasiewicz

Wioletta Śliwińska

Lidia Marianowska

Grażyna Ślusarczyk

Dorota Młyńska

Krzysztof Wójcik

Anita Mróz

Mariusz Wyszyński

Wanda Mucha

Jadwiga Żuchowska

Urszula Nowakowska
Koordynatorami prac nad przygotowaniem i opracowaniem Strategii były:
Katarzyna Urbaś – Wiśniewska i Marzena Wojda.
Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015 opracowana została przy
uwzględnieniu zapisów i przy zachowaniu spójności ze Strategią Powiatu Nowodworskiego
i Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

6

Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015

Społeczno-gospodarcze

uwarunkowania

rozwoju

gminy

Pomiechówek
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Gmina Pomiechówek położona jest w powiecie nowodworskim, w odległości 42
kilometrów od Warszawy i 9 km od stolicy powiatu – Nowego Dworu Mazowieckiego.
Według regionów fizyczno-geograficznych gmina znajduje się w obszarze Nizin
Środkowopolskich na Nizinie Mazowieckiej, głównie w jej części północnej, zwanej Niziną
Północnomazowiecką, na pograniczu z Niziną Środkowomazowiecką.
Teren gminy rozciąga się na styku trzech mezoregionów: w przeważającej części na
Wysoczyźnie Płońskiej (zwanej także Płocką) i Wysoczyźnie Ciechanowskiej, które graniczą
ze sobą wzdłuż rzeki Wkry, a od południa wzdłuż krawędzi erozyjnej doliny Narwi graniczą
z trzecim mezoregionem- Kotliną Warszawską.
Gmina położona jest pomiędzy Wkrą i Narwią, które łączą się w jej granicach. Gmina
sąsiaduje z gminami: Serock (powiat legionowski) – od wschodu, Zakroczym – od zachodu,
Wieliszew – od południa (powiat legionowski), Nasielsk – od północy oraz Nowy Dwór
Mazowiecki – od strony południowo-zachodniej.
„Pomiechówek jest jedną z najstarszych miejscowości na Mazowszu, z uwagi na dynamiczny
rozwój Twierdzy Modlin i na rozwój drogowych połączeń komunikacyjnych był w ostatnich
200 latach zdominowany przez rozwój gospodarczy Nowego Dworu Mazowieckiego. Sytuacja
ta może jednak ulec zmianie w związku z planowaną autostradą Via Baltica, której trasa
planowana jest przez teren gminy Pomiechówek.”4
Powierzchnia gminy Pomiechówek wynosi 102,66 km2 (według stanu na dzień
1.01.2007r.). Obszar gminy zamieszkuje 8 878 osób (według Narodowego Spisu
Powszechnego w 2002 r.), co kształtuje gęstość zaludnienia na poziomie 83 mieszkańców na
km2.
W podziale administracyjnym Gminy wyodrębniono 26 sołectw:

Powiatowy plan gospodarki odpadami dla Powiatu Nowodworskiego; grudzień 2003 Eco-Progress Sp. z o. o.;
str. 25
4
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1. Błędowo

404,08 ha

2. Błędówko

199,09 ha

3. Brody - Parcele, Brody

183,36 ha

15. Stare Orzechowo

317,93 ha

4. Bronisławka

15,66 ha

16. Pomiechowo

745,06 ha

5. Cegielnia – Kosewo

65,27 ha

17. Pomiechówek

166,18 ha

6. Czarnowo

1396,30 ha

18. Pomocnia

192,65 ha

7. Falbogi Borowe

58,81 ha

19. Stanisławowo

750,43 ha

8. Goławice Pierwsze

1256,65 ha

20. Śniadówko

176,90 ha

9. Goławice Drugie

298,72 ha

21. Szczypiorno

306,75 ha

10. Kikoły

398,37 ha

22. Wola Błędowska

227,35 ha

11. Kosewko

246,03 ha

23. Wójtostwo

752,40 ha

12. Kosewo

291,95 ha

24. Wólka Kikolska

1029,82 ha

13. Nowy Modlin

356,79 ha

25. Wymysły

999,35 ha

14. Nowe Orzechowo

156,87 ha

26. Zapiecki

215,61 ha

8

2. ZASOBY NATURALNE
Przyrodniczo-leśna regionalizacja wskazuje, że obszar gminy znajduje się na terenie
Krainy

Mazowiecko-Podlaskiej,

w

Dzielnicy

Niziny

Północnomazowieckiej,

w mezoregionach Wysoczyzny Ciechanowsko-Południowej. Południowa granica tej dzielnicy
przebiega przez teren gminy Pomiechówek po drodze Modlin-Serock. Część Gminy
na południe od tej drogi jest położona już w Dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny
Siedleckiej, w mezoregionach: Doliny Dolnej Narwi i Doliny Dolnego Bugu.
Forma rzeźby powierzchni gminy charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem.
Znajdują się tu liczne wzniesienia i obniżenia morenowe, suche doliny, malownicze wąwozy
i krawędzie erozyjne oraz naturalne obrzeża doliny Wkry i Narwi.
Charakterystyczne elementy rzeźby terenu wraz z florą i fauną decydują o walorach
przyrodniczo-krajobrazowych i atrakcyjności turystycznej gminy Pomiechówek.
Z całkowitej długości rzeki Narwi, wynoszącej 484 km, na odcinek stanowiący
południową granicę gminy Pomiechówek przypada około 16 km, czyli około 3,1% ogólnej
długości rzeki.
Natomiast z ogólnej długości rzeki Wkry, wynoszącej 249 km, na odcinek przechodzący
przez teren gminy przypada około 17 km, tj. około 6,8% całkowitej długości rzeki.
Przepływ średni wód kształtuje się (przy ujściu) w wysokości: dla Narwi -333m3/s, dla Wkry
-22m3/s.
Gmina Pomiechówek leży w makroregionie ekoklimatycznym Niziny Mazowieckiej,
który odznacza się niskimi sumami opadów rocznych oraz wysokimi temperaturami
powietrza. Średnia roczna temperatura powietrza kształtuje się w granicach 8,00C.
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, ze średnią temperaturą powietrza od -3,40C do 3,70C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą powietrza od 18,20C
do 19,10C.
Mikroklimat warstwy przygruntowej wpływa zasadniczo na produkcje rolną,
szczególnie poprzez późnowiosenne przymrozki powodujące znaczne straty w produkcji
roślinnej.
Na terenie gminy przeważają gleby brunatne wyługowane i gleby pseudobielicowe.
Są to gleby należące do średnio zasobnych w składniki pokarmowe, o średnim stopniu kultury
rolnej.
„Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody:
a) rezerwat leśny “Pomiechówek" utworzony na podstawie zarządzenia Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 roku. Powierzchnia
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całkowita rezerwatu - 18,6 ha.
b) rezerwat przyrody “Dolina Wkry" o powierzchni 23,78 ha, utworzony
na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 roku (M. P. Nr 25, poz. 172) i wpisany na Listę
proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 jako obszar
o kodzie PLH140007. Obejmuje on obszar lasu o powierzchni 17,35 ha
w Leśnictwie Pomiechówek oraz odcinek rzeki Wkry pomiędzy wsiami
Szczypiorno i Kosewko o długości 1,1 km i powierzchni doliny - 6,43 ha.
Według podziału powierzchniowego i administracyjnego Lasów Państwowych,
rezerwat “Dolina Wkry" jest położony w Leśnictwach Pomiechówek
i Szczypiorno. Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomowego
odcinka rzeki Wkry oraz pozostałości lasów łęgowych a także zapobieżenie
ekspansji działek rekreacyjnych i domków letniskowych w tym cennym, pod
względem cech środowiska przyrodniczego, fragmencie gminy.
Znaczna część obszaru gminy (około 80%) to obszar chronionego krajobrazu.
Na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. 43, poz. 149 w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie
województwa warszawskiego) określone zostały zasady ochrony na tym obszarze oraz
wyznaczone jego granice (w gminie Pomiechówek poza obszarem chronionego krajobrazu
znajdują się tylko grunty w sołectwach Wymysły, Cegielnia - Kosewo, Kosewo, Modlin
Nowy, Wójtostwo, Zapiecki i zachodnia część Woli Błędowskiej).
O wysokiej wartości środowiska przyrodniczego w wymienionej strefie decydują dwie
łączące się struktury przyrodnicze, a mianowicie dolina dolnej Narwi i dolina dolnej Wkry
oraz rola jaką spełniają w sieci ekologicznej ECONET, której rangę określają poniższe
przesłanki:
a) dolina Narwi łączy 6 węzłowych obszarów o znaczeniu międzynarodowym. Należą
do nich: Obszar Puszczy Kampinoskiej, Obszar Doliny Środkowej Wisły, Obszar Doliny
Dolnego Bugu, Obszar Doliny Górnej Narwi, Obszar Biebrzański, Obszar Puszczy
Kurpiowskiej.
b) dolina dolnej Narwi (od Zalewu Zegrzyńskiego do ujścia), stanowi północno-wschodnią
odnogę

obszaru

węzłowego

"Puszcza

Kampinoska"

o

randze

międzynarodowej.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na terenie gminy znajdują się tzw. ostoje
przyrodnicze (CORINE) o znaczeniu europejskim i obszar tzw. biocentrum także o znaczeniu
europejskim.
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c) dolina dolnej Narwi stanowi połączenie krzyżujących się ciągów ekologicznych o randze
europejskiej:
- o przebiegu równoleżnikowym łączący dolinę Bugu od wschodu z doliną środkowej Wisły
od zachodu,
- o przebiegu południkowym łączący dolinę Wisły od południa z doliną Narwi
od północnego-wschodu oraz z doliną Wkry od północnego-zachodu.”2
Jedną trzecią powierzchni gminy – blisko 3.000 ha zajmują lasy. Większość z nich to
lasy państwowe Nadleśnictwa Jabłonna. Lasy w obrębie Pomiechówka miały niegdyś
charakter puszczański. Obecnie istniejące lasy są już w przeważającej mierze sadzone przez
ludzi. Zaledwie 4% powierzchni stanowią liczące 100, a nawet 160 lat lasy zbliżone do
naturalnych. Także unikatowe skrawki dawnej puszczy znaleźć można głównie w leśnictwie
Pomiechówek. O swoistym uroku Pomiechówka stanowią także rozległe obszary łąk
w starorzeczach Wkry i Narwi. Te piękne, unikalne w skali kraju środowiska trawiaste
i turzycowe, zespoły szuwarowe, chroniące brzegi rzek i małych, rozsianych wśród łąk, oczek
wodnych, stanowią schronienie dla wielu gatunków ptaków.
Na podmokłych terenach Doliny Pomiechowskiej, w pobliżu ujścia Wkry do Narwi,
zachowały się urokliwe fragmenty starorzeczy. Macherzeniec – starorzecze Wkry, stale
–

zarasta

jego

powierzchnia

ulega

zmniejszeniu.

Tzw. stara Narew tworzy meandry wśród otaczających łąk i pastwisk. Miejsce to chętnie
odwiedzają amatorzy wędkowania. Okresowe podtapianie terenów łąk nadrzecznych
warunkuje istniejącą równowagę ekologiczną. Ewenement na tym obszarze Mazowsza,
uważany

za

bezjeziorny,

stanowi

jezioro

w

Błędowie

–

Pomocnia.

Różnorodne zbiorowiska roślinne stanowią doskonałe środowisko życia dla rozmaitych
gatunków zwierząt, m. in. dla 29 gatunków ssaków, w tym 12 chronionych.
Zabytkowe forty stanowią wymarzone "jaskinie", w których bytuje aż 8 gatunków nietoperzy.
W lesie spotkać można nie tylko sarny, ale także dziki, a nawet łosie, zaś spośród zwierząt
mięsożernych – borsuka, kunę leśną czy lisa. Nad brzegiem rzeki w starorzeczach Narwi,
uważny obserwator może spotkać piżmaka i karczownika.
Wiele spośród 127 gatunków ptaków spotykanych w dolinie Wkry, to gatunki
zagrożone wyginięciem, m.in. derkacz, występujący na łąkach w Dolinie Pomiechowskiej,
zimorodek, rycyk, żuraw, bocian czarny, a z ptaków drapieżnych – bardzo nielicznie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek; czerwiec 1999, ze
zmianą z 2005 r.; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.07.2005
r.;
2
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gniazdujący w Polsce błotnik stawowy i łąkowy. Również nocny ptak drapieżny – sowa
uszata - upodobał sobie łąki i pola w okolicach Pomiechówka, zaś lasy stanowią schronienie
puszczyka.
W miejscowości Śniadówko wytworzyły się w wyniku działalności erozyjnej potoku
urozmaicone krajobrazowo parowy. Kilka parów, które stanowią pozostałość po
fortyfikacjach Twierdzy Modlin, znajduje się w miejscowości Brody – Parcele.
Na terenie Gminy ochroną w formie pomników przyrody objęto 12 drzew, głaz narzutowy
i zieleń otaczającą kościół w Jurgowie. Należą do nich m. in.:
-Trzy topole białe w miejscowościach Pomiechowo, Pomiechówek i Kikoły,
-Sześć dębów szypułkowych w Kikołach,
-Jeden jesion wyniosły w Szczypiornie,
-Jedna sosna zwyczajna w Pomiechówku,
-Jeden głaz narzutowy (gnejs biotytowy) w Goławicach Drugich.
Na listę chronionych obiektów przyrodniczych województwa mazowieckiego wpisane
jest również otoczenie kościoła Św. Anny w Pomiechowie.
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2.1. Stan środowiska naturalnego
Pozytywnym czynnikiem mającym wpływ na jakość środowiska naturalnego jest niski
stopień uprzemysłowienia gminy oraz znajdowanie się na terenie gminy rezerwatów i obszaru
chronionego krajobrazu.
Niestety

działalność

człowieka

wpływa

negatywnie

na

stan

środowiska

przyrodniczego.
Najpilniejsze działania, jakie należy podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego
na terenie gminy Pomiechówek wskazują nieprawidłowości występujące w tej dziedzinie.
„Przypadki nieprawidłowości wynikających, m.in. z nieetycznych zachowań w stosunku
do przyrody, dostrzeżone na terenie gminy Pomiechówek, dotyczą takich spraw jak:
- wpuszczanie ścieków nie w pełni oczyszczonych, bądź gromadzenie wód ściekowych
w dołach chłonnych w pobliżu Wkry,
- wylewanie ścieków z beczkowozów przy dawnej gajówce Czarnowo, zamiast wywożenie ich
do zlewni ścieków przy oczyszczalni w Orzechowie,
- mycie samochodów nad rzeką,
- nie zabezpieczanie brzegów rzeki Wkry i Narwi w miejscach erozji czynnej (np. przy
parkingu za polaną byłej siedziby nadleśnictwa Pomiechówek oraz za przełomem Wkry
pomiędzy Pomiechowem a Księżą Górą),
- zanieczyszczanie terenu przez wrzucanie śmieci i odpadów do lasów, wąwozów, rzeki, lub
w sąsiedztwie cmentarzy, pomników przyrody, a nawet na teren rezerwatu „Dolina Wkry”
mimo, że obok stoją tablice zakazujące zanieczyszczania,
- wycinanie większej ilości drzew w wąwozach w sąsiedztwie bagienek itp.,
Wyznaczanie cięć rębnych w najstarszych drzewostanach obrębu Pomiechówek cennych ze
względu na zachowanie zasobów genetycznych i krajobrazowych,
- lokalizowanie zabudowy w pobliżu rzeki Wkry.”3
W „Planie gospodarki odpadami dla powiatu nowodworskiego”, jako priorytetowe
inwestycje z zakresu ochrony środowiska naturalnego na terenie gminy Pomiechówek
wskazane zostały:
1) modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki odpadami,

Powiatowy plan gospodarki odpadami dla Powiatu Nowodworskiego; grudzień 2003 Eco-Progress Sp. z o. o.;
str. 120
3
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2) dofinansowanie infrastruktury gminy w zakresie: wyposażenia w kontenery
do selektywnej zbiórki odpadów oraz urządzeń do zagospodarowania odpadów
zbieranych selektywnie.

2.1.1. Zasoby wodne
Obszar gminy Pomiechówek w 70% położony jest w zlewni rzeki Wkry, zaś
w 30% w zlewni Narwi. W granicach gminy znajdują się również inne zbiorniki wodne,
a zwłaszcza:
- Jezioro Pomocnia,
- 2 stawy w Kosewie,
- dwa oczka wodne na terasie zalewowej doliny Wkry,
- śródleśne oczko wodne, po wschodniej stronie Wkry,
- jeziorko w końcowym stadium zanikania we wsi Goławice Pierwsze (Trojany),
- małe jeziorko i oczko w Wólce Kikolskiej.
Stan czystości wód płynących należy ocenić jako zły, zarówno rzeki Narwi jak
i Wkry. Notuje się dwukrotne przekroczenie BZT 5 i zawiesiny ogólnej, zawartości fosforu
ogólnego, stężenia fosforanów i sześciokrotne przekroczenie NDZ bakterii grupy Coli typu
kałowego.
Źródłem zanieczyszczenia wód płynących są nieszczelne zbiorniki z nieczystościami
płynnymi

często

otoczone

sączkami

wsiąkowymi

oraz

oczyszczalnie

ścieków

o niepełnej sprawności.
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Wyniki badań próbek wody z kąpieliska Berencizna, w gminie Pomiechówek na rzece Wkrze

Liczba bakterii

Liczba

Liczba bakterii

grupy coli typu

enterokoków

grupy coli w 100

kałowego w 100

kałowych w 100

BZT5 mg

ml wody

ml wody

ml wody

O2/l

Najwyższa

Najwyższa

Najwyższa

Najwyższa

dopuszczalna

dopuszczalna

dopuszczalna

Obecność

dopuszczalna

zawartość 10.000

zawartość 1.000

zawartość 400

pałeczek

zawartość

Wartość zalecana

Wartość zalecana

Wartość zalecana

Salmonella

6 mg O2/l

500

100

100

w 1l

Okres badań
L

P

19-24.09.2006

12

1.500

05-11.09.2006

2

24.000

22-27.08.2006

10

08-13.08.2006

P L

P L

P

110

0

10

20

0

0

24.000 11.000

4.600

30

90

0

0

2.400

11.000

930

2.400

50

60

0

0

2

4.600

4.600

1.500

70

7

45

0

0

25-31.07.2006

4

11.000

4.600

430

430

37

40

0

0

11-16.07.2006

5

4.600

4.600

930

430

22

60

0

0

27.06-02.07.2006

3

4.600

430

230

230

60

16

obecne

0

13-18.06.2006

19

90

230

0

30

12

20

0

0

30.05-05.06.2006

3

11.000

4.600

930

430

40

20

0

0

16-20.06.2006

16

930

230

150

90

24

24

0

0

24-30.04.2006

1

2.400

930

110

70

24

4

0

0

02-07.07.2006

brak danych

4.600

24.000

4.600

24.000

200

35

0

0

19-24.04.2006

brak danych 11.000

4.600

70

1.500

40

75

obecne

0

2.400

75

20

4

8

0

0

28.04-03.05.2005

5

75

90

L

przekroczenie
najwyższej
dopuszczalnej
L - lewa strona

normy
przekroczenie

P - prawa strona

wartości zalecanej
Na podstawie raportów z badań przeprowadzonych przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Płońsku
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Z analizy próbek wody pobranych z rzeki Wkry na wysokości kąpieliska w Berencizie
wynika, że w żadnej z próbek wody nie wystąpiły wartości zalecane. Tylko w jednym
przypadku liczba bakterii coli i enterokoków kałowych mieściła się w wartości zalecanej
(próbka z 13-18.06.2006 r), jednak BZT5 przekraczało wówczas ponad trzykrotnie najwyższą
dopuszczalną zawartość. Dwukrotnie w badanych próbkach stwierdzono obecność pałeczek
Salmonella. O ile w badanych próbkach liczba enterokoków kałowych tylko raz przekroczyła
zalecaną zawartość, to jednak liczba bakterii typu coli często przekracza najwyższą
dopuszczalną zawartość, a w pozostałych przypadkach wielokrotnie przekracza wartości
zalecane.
Biorąc pod uwagę fakt, że rzeka Wkra jest bardzo popularnym kąpieliskiem wśród
mieszkańców i przyjezdnych, powyższe wyniki badań są niepokojące i wskazują na pilną
konieczność likwidacji źródeł zanieczyszczeń (nieszczelne przydomowe szamba).
Analizując komunikaty Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze
Mazowieckim o dopuszczeniu kąpielisk do kąpieli, należy zauważyć, że na przestrzeni lat
2005-2007, kąpielisko na rzece Wkrze w Berenciznie było dopuszczone do kąpieli jedynie raz
(w czerwcu 2006 r. – Komunikat Nr 1 z dn. 02.06.2006 r.), a kąpielisko w Borkowie (gmina
Nasielsk) jest zazwyczaj dopuszczane do kąpieli, jako spełniające normy.
Powyższe dane wskazują, że do największych zanieczyszczeń Wkry dochodzi na
terenie gminy Pomiechówek, tj. w miejscowościach położonych wzdłuż brzegu rzeki
(Błędowo, Śniadówek, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie, Szczypiorno i Kosewko).
Są to także miejscowości posiadające najatrakcyjniejsze nabrzeża, umożliwiające
wypoczynek. Koniecznością jest więc budowa kanalizacji gminnej w tych miejscowościach
oraz działania zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.
„Jeśli chodzi o ochronę wód Wkry przed zanieczyszczeniem, to konieczne jest spełnienie
warunku podjęcia działań przez wszystkie gminy znajdujące się w zlewni tej rzeki. Nawet
nieznaczne zanieczyszczenia wody, nie zlikwidowane na terenie gmin zlewni Wkry, a więc
u źródeł ich powstania, stopniowo kumulują się w rzece do stężenia przekraczającego jej
możliwości do samooczyszczenia. Stanowi to poważny problem i zagrożenie, m.in. dla wód
Narwi.”4
Przeszkodą w kontroli szczelności zbiorników bezodpływowych jest brak ewidencji
tych zbiorników oraz niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców.

„Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gminy Pomiechówek”, Warszawa 1993 r.,str. 120;
INTERNATIONAL TRADE & CONSULTANCY
4

RICCO
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W klasyfikacji jakości wód (od I do V), rzeka Wkra w roku 2006 została
zakwalifikowana do klasy IV – „woda niezadawalającej jakości”, podobnie jak rzeka Narew.
Ocena jakości wód płynących objętych monitoringiem diagnostycznym w województwie
mazowieckim w 2006 r.
Wyniki pomiarów wskaźników i substancji odpowiadające IV lub V
Punkt
Lp.

Rzeka pomiarowokontrolny

klasie jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowych

Km
biegu Gmina Powiat
rzeki

Klasa
ogólna

nazwa

klasa

wskaźnika

wskaźnika

stężenie
jednostka średnioroczne

Barwa
ChZT-Mn
ChZT-Cr

Pomiechówek
138

Wkra

–
pow.ujścia

3,4

Pomie- Nowy
chówek Dwór

do Narwi

Maz.

Azot
IV

Kjeldahla
Fosforany
Lb.b.coli fek.
Og.lb.b.coli
Selen

maksymalne minimalne

IV

mg Pt/l

18

25

10

IV

mg O2/l

8,042

15

4,7

IV

mg O2/l

22,467

37,6

12,6

IV

mg N/l

1,163

3,35

0,7

IV

mg PO4/l

0,486

0,92

0,24

IV

n/100 ml

2396,7

11000

480

IV

n/100 ml

4446,7

15000

930

V

mg Se/l

0,047

0,05

0,043

MONITORING RZEK W 2006 ROKU str. 32 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie źródło:
www.wios.warszawa.pl/index.php?akcja=wody

Istotnym problemem jest postępujący proces erozji brzegów Wkry i Narwi,
powodujący zawłaszczanie przez wody płynące gruntów nadbrzeżnych oraz stwarzający
zagrożenie powodziowe.
Z wód stojących najaktywniej wykorzystane i zadbane jest Jezioro Pomocnia, będące
własnością Skarbu Państwa, we władaniu Polskiego Związku Wędkarskiego. Prowadzony jest
tam Ośrodek Wędkarski „POMOCNIA” należący do Koła Nr 5 Polskiego Związku
Wędkarskiego Warszawa Praga Południe. Pozostałe wody stojące są albo w fazie zanikania,
albo wykorzystywane są jako wodopój dla zwierząt gospodarskich oraz stanowiska
wędkarskie. Z wód stojących jedynie nad Jeziorem Pomocnia, zwanym potocznie
Błędowskim, istnieją możliwości organizacyjne do spędzania wolnego czasu nad wodą.
„Znaczenie gospodarcze, zarówno Jeziora Błędowskiego, jak również wszystkich małych
zbiorników wodnych ma charakter lokalny. Można je zaliczyć do tzw. Retencji o korzystnym
oddziaływaniu na mikroklimat, szczególnie w okresach suszy, a ponadto obecność ich
w środowisku przyrodniczym wzbogaca walory krajobrazowe oraz posiada duże znaczenie
biocenotyczne, jako środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
17
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Tego rodzaju wodne środowiska zasługują na uwagę także ze względu na ważną rolę
jaką mogą spełniać w zachowaniu i ochronie różnorodności genetycznej żywych zasobów
przyrody w naturalnych warunkach ich występowania.” 5

2.1.2. Powietrze
Brak jest szczegółowych danych dotyczących stężenia zanieczyszczeń w powietrzu
na terenie gminy Pomiechówek.
Mimo niedalekiego sąsiedztwa Puszczy Kampinoskiej i wysokiego zalesienia obszaru
gminy (1/3) negatywny wpływ na czystość powietrza ma stosunkowa bliskość Warszawy,
Płocka i Ciechanowa, tj. miast w których rozwija się przemysł.
Nie bez znaczenia na jakość powietrza jest działalność zakładów chemicznych „Reckitt
Benckiser” w Nowym Dworze Mazowieckim.
W programie Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego w latach 2004
– 2005 wydanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, wskazano, że w całym
województwie mazowieckim roczna ocena jakości powietrza wykazała przekroczenie
poziomów dopuszczalnych stężeń dla pyłu PM10 w 6 strefach, w tym nowodworskiej.
Powiat nowodworski został w roku 2006 zakwalifikowany do klasy C, tj. o poziomie
stężeń przekraczających wartości dopuszczalne.

5

Ibidem, str. 38-39
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Klasyfikacja stref ze względu na stan czystości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie
mazowieckim. Raport za 2006 rok” 2007 r.; źródło: www.wios.warszawa.pl

2.1.3. Gospodarka odpadami stałymi
W gminie Pomiechówek prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów stałych.
Wszyscy mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z selektywnej zbiórki odpadów
stałych. Podmiotem prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów jest firma EKO-ZYSK 1
z siedzibą w Nowym Modlinie.
Na

2651

mieszkań

jedynie

1418

właścicieli

posiada

podpisane

umowy

z wyspecjalizowanymi firmami na odbiór odpadów komunalnych, co stanowi 46,72%.
O ile stali mieszkańcy gminy sukcesywnie podpisują umowy na odbiór odpadów,
o tyle właściciele domków letniskowych nie widzą potrzeby, ani konieczności zawierania
takich umów. Ponieważ liczba domków letniskowych jest niemalże taka sama jak liczba
domów mieszkalnych problem porzucania odpadów przy drogach, w lasach i na brzegach
rzek jest bardzo dotkliwy i zauważalny, w szczególności w okresie letnim i weekendowym,
kiedy na terenie gminy przebywają turyści i posiadacze działek letniskowych.
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W roku 2006 została przeprowadzona przez Urząd Gminy w Pomiechówku
inwentaryzacja miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych na terenie gminy.
W wyniku kontroli wezwano 12 właścicieli działek - na których nielegalnie zdeponowano
odpady – do ich usunięcia. Rekontrole wykazały jednak, że żadnej z działek nie uprzątnięto.
Kolejnym krokiem będzie wydanie decyzji zobowiązujących do uprzątnięcia odpadów.
W związku z powyższym pilną potrzebą jest podjęcie przez Radę Gminy Pomiechówek
uchwały w sprawie realizacji wykonania zastępczego obowiązków wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku przez inne podmioty funkcjonujące na terenie gminy
(w tym właścicieli nieruchomości).
Znikomy procent „działkowiczów” zawarło umowy na odbiór odpadów stałych. Mimo,
że w 2007 roku podjęto kontrolę posiadanych umów, to jednak brakuje systemowego
rozwiązania tego problemu.
Wykaz podmiotów obsługujących teren gminy Pomiechówek w zakresie gospodarki odpadami
stałymi i płynnymi (stan na dzień 1.X.2007)

Lp.

1

Nazwa i adres podmiotu

Rodzaj, zakres działalności

P.P.H.U KRIX – POOL Krzysztof

Wywóz nieczystości stałych i płynnych

Dróżba, Izabelin – Dziekanówek 2,
05-092 Łomianki
Miejski Zakład Oczyszczania ul.

2

Wywóz nieczystości stałych i płynnych

Przytorowa 7, 05-100 Nowy Dwór
Mazowiecki
Jan Olbratowski, Kosewko 13, 05-180

3

Pomiechówek
Zakład Usług Komunalnych Błysk” Sp.

4

Opróżnianie szamb
Wywóz nieczystości stałych i płynnych

z o. o.
Ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock
„Byś” Wojciech Byśkiewicz

5

Ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa
„JANKO” Władysław Kowalik

6

7

Wywóz nieczystości stałych i płynnych
Wywóz odpadów stałych

Ul. Dolna 28, 05-124 Kałuszyn
„AMERS” Spółka jawna Łazarski,

Odpady oznaczone kodami: 030308,

Zakrzewski

150101,150102, 150103, 150104, 150106,

Ul. B.W.T.Z 11, 05-170 Zakroczym

150107, 191201
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Miejskie Przedsiębiorstwo
8

Wywóz nieczystości stałych i płynnych

Oczyszczania
Ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
Wywóz nieczystości stałych i płynnych

9

EKO-ZYSK 1 Sp. z o. o.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Nowy Modlin 45, 05-180 Pomiechówek

i ich segregacja, złomowanie zużytych lub
uszkodzonych pojazdów, pośrednictwo w
zakresie odbioru i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych

Dane własne Urzędu Gminy Pomiechówek: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na dzień 1 października 2007 r. na terenie gminy działało 9 podmiotów zajmujących
się odpadami, jednak tylko 2 podmioty posiadają aktualne wymagane pozwolenia.
Pozostałym firmom wygasł termin ważności zezwoleń i nie zwrócili się oni do Wójta Gminy
o wydanie nowych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
Gmina Pomiechówek jest członkiem związku międzygminnego powołanego
do uregulowania problemu gospodarki odpadami stałymi. Jest to jedyna forma współdziałania
gmin powiatu nowodworskiego w celu ochrony środowiska.
Członkowie związku: gmina Czosnów, Leoncin, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek
i Zakroczym utrzymują wspólne składowisko odpadów w Zakroczmiu, na które trafiają
odpady stałe z tych gmin.
„Przy obecnym sposobie eksploatacji tegoż składowiska trzeba uwzględnić fakt, iż za 3-4 lata
wysypisko to się zapełni, dlatego też zachodzi pilna potrzeba wybudowania nowego
składowiska, które w większym stopniu unieszkodliwiłoby odpady z terenu powiatu.6”
Problem gospodarki odpadami jest problemem wszystkich gmin w powiecie
i powinien być rozwiązany systemowo dla całego powiatu. „Największą przeszkodą jest
uzyskanie lokalizacji, gdyż lokalna społeczność z góry protestuje …”i
Konieczne są też działania zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej
mieszkańców.
Istotnym problemem jest istniejące pokrycie domostw i budynków gospodarczych
eternitem. Coraz częściej mieszkańcy zgłaszają potrzebę wymiany pokryć dachowych na
bezpieczne dla środowiska, jednakże istotna przeszkodą jest wysoki koszt takiego
przedsięwzięcia. Brak jest środków na ten cel w gminnym funduszu ochrony środowiska.
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Skalę potrzeb likwidacji wyrobów zawierających azbest obrazują poniższe dane zebrane
przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Pomiechówku:
•

Bronisławka

- 465 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Pomiechówek

- 1240 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Stanisławowo

- 6530 m2 - płyty azbestowo-cementowe
- 1375 m - rury wodociągowe

•

Stare Orzechowo

- 2890 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Nowe Orzechowo

- 1100 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Błędowo

- 4186 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Zapiecki

- 10130 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Śniadówko

- 3210 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Pomiechowo

- 4479 m2 płyty azbestowo-cementowe

•

Błędówko

- 4337 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Goławice

- 18726 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Wola Błędowska

•

Pomocnia

- 2785 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Cegielnia-Kosewo

- 3797 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Kosewo

- 4810 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Wójtostwo

- 14525 m2 - płyty azbestowo-cementowe

•

Brody-Parcele

- 500 m2 - płyty azbestowo-cementowe

- 2545 m2 - płyty azbestowo-cementowe

- 700 m2 - płyty azbestowo-cementowe elewacyjne
•

Kikoły

- 2400 m2 - płyty azbestowo-cementowe
- 2000 m - rury wodociągowe.

W wyniku sondy internetowej przeprowadzonej w dniach 21.04.2005 r.- 31.05.2006 r.
za pośrednictwem gminnej strony www., podczas której oddano 198 głosów, na pytanie:
„Jaki problem z dziedziny ochrony środowiska uważasz za najważniejszy w gminie
Pomiechówek?” najwięcej, tj. 40,7% uczestników wskazało gospodarkę odpadami.

6

„Strategia Rozwoju powiatu nowodworskiego” 2002 r., str. 22-23; źródło: www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

22

Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015
II. LUDNOŚĆ
1. LICZBA MIESZKAŃCÓW, STRUKTURA PŁCI I WIEKU, MIGRACJE
Gmina Pomiechówek jest drugą pod względem liczby mieszkańców największą gminą
wiejską w powiecie nowodworskim.
„Największą gminą wiejską jest Nasielsk (tereny wiejskie) – liczący około 12.1tys. ludności
(33,1%) ludności wiejskiej, następne miejsce zajmuje Pomiechówek – 8,6 tys. (23,8%),
Czosnów – 7,8 tys. (21,3%), Leoncin – 5,0 tys. (13,7%),Zakroczym -3,0 tys. (8,2%).”ii

J. m.

2003

2004

2005

STAN LUDNOŚCI I RUCH NATURALNY
Ludność wg miejsca zameldowania/zamieszkania i płci
ogółem
stałe miejsce zameldowania
stan na 31 XII
ogółem

osoba

8 725

8 752

8 766

mężczyźni

osoba

4 207

4 217

4 222

kobiety

osoba

4 518

4 535

4 544

Źródło: Bank danych regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Liczba ludności stale, choć nieznacznie, zwiększa się. Na przestrzeni 3 lat (2003-2005) liczba
zameldowanych na stałe mieszkańców zwiększyła się o 41 osób.
W gminie widoczne jest ogólnokrajowe zjawisko większej liczby kobiet niż mężczyzn.
Zauważalna jest tendencja napływu nowych mieszkańców z miasta, których liczba jest
większa, niż przybywających do gminy mieszkańców wsi.
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2003

120
103
100
80

2004
88

2005

68

60
40

31
19

20

18

0
migracje z miasta

migracje ze wsi

Dane: Bank danych regionalnych GUS, źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Doskonała większość nowych mieszkańców przybywa z miast, co świadczyć może
o atrakcyjności gminy dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz wskazuje na ogólną
tendencję do osiedlania się poza dużymi miastami zamożniejszej części dotychczasowych
mieszkańców miast.
Przyrost naturalny utrzymuje się na minusie, chociaż w okresie 3 badanych lat
znacznie się poprawił: z -32, w roku 2003, do -1 w roku 2005.
Ruch naturalny wg płci
Urodzenia żywe
ogółem

osoba

62

81

86

mężczyźni

osoba

35

35

33

kobiety

osoba

27

46

53

ogółem

osoba

94

106

87

mężczyźni

osoba

41

51

41

kobiety

osoba

53

55

46

Zgony ogółem

Źródło: Bank danych regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
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2003

2004

2005

-1
Przyrost naturalny

-32

-25

Dane: Bank danych regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Saldo migracji zaś jest dodatnie, mimo, że jeszcze w roku 2003 wynosiło -1, to w roku 2004
wzrosło, aż do +52. W roku 2005 zmniejszyło się, lecz nadal jest na plusie.
2003

2004

2005

450
350
250
150
52
50
-50

15

-1
saldo migracji

Dane: Bank danych regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Mieszkańcy gminy Pomiechówek to w doskonałej większości osoby w wieku produkcyjnym
lub przedprodukcyjnym (razem 84%), a więc jest to społeczeństwo młode.
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Ludność według wieku – stan na 2002 rok
0-12

13-15

8%

16-24

5%

25-65

76 i więcej

66-75

15%
4%

15%
53%

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; Narodowy Spis Powszechny 2002 r.; źródło:
www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Na tle powiatu jedynie gminę Nowy Dwór Mazowiecki zamieszkuje procentowo więcej osób
w wieku produkcyjnym.
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2005 r.
Stan w dniu 31 XII

„Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2002 – 2005”
Główny Urząd Statystyczny; Warszawa 2007

Największymi pod względem liczby ludności są sołectwa:
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1) Brody Parcele - 1530 osób,
2) Pomiechówek - 922 osób,
3) Nowy Modlin - 742 osób,
4) Stanisławowo - 518 osób,
5) Czarnowo - 468 osób.
Niestety tylko 27% dorosłych mieszkańców posiada wykształcenie średnie, policealne (3%)
lub wyższe (7%).
Wykształcenie ludności

wyższe

policealne

4%
32%

7% 3%
średnie razem

27%

zasadnicze zawodowe

27%
podstawowe
ukończone
podstawowe
nieukończone i bez
wykształcenia

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; Narodowy Spis Powszechny 2002 r.; źródło:
www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
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Aktywni zwodowo w wieku produkcyjnym

28%

aktywni
zawodowo
pracujący

aktywni
zawodowo
bezrobotni

56%
16%

bierni
zawodowo

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; Narodowy Spis Powszechny 2002 r.; źródło:
www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Niestety aż 28 % liczby mieszkańców będących w wieku produkcyjnym jest biernych
zawodowo.
Własne źródło utrzymania posiada jednak 77% mieszkańców gminy.

MIESZKAŃCY ZE WZGĘDU NA POSIADANIE ŹRÓDŁA UTRZYMANIA

POSIADAJĄCY WŁASNE
ŹRÓDŁA UTRZYMANIA

23%

77%

NIEPOSIADAJĄCY
WŁASNEGO ŹRÓDŁA
UTRZYMANIA

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; Narodowy Spis Powszechny 2002 r.; źródło:
www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
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Ludność wg płci i głównego źródła utrzymania

11%

6%

praca poza rolnictwem, najemna

45%

praca poza rolnictwem, na rachunek
własny lub z najmu
praca w rolnictwie
niezarobkowe źródło, emerytura

25%

8%

5%

niezarobkowe źródło, renta
pozostałe niezarobkowe

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; Narodowy Spis Powszechny 2002 r.; źródło:
www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

2. BEZROBOCIE
Procesy społeczne zachodzące w Polsce w latach 90-tych związane z przekształceniem
ustroju i gospodarki narodowej, sprawiły że życie rodzin uległo modernizacji. Okres
transformacji spowodował, że w życiu Polaków pojawiły się nowe zjawiska społeczne, takie
jak bezrobocie i ubóstwo.
Dotknęły one także Gminę Pomiechówek. Upadły największe zakłady, w których
mieszkańcy gminy znajdowali pracę, takie jak Państwowy Ośrodek Maszynowy w 1994 r.,
Spółdzielnię Kółek Rolniczych w końcu lat 90-tych.
Państwowe

Gospodarstwo

Rolne

w

Nowym

Modlinie

zostało

przekształcone

w Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Domy Handlowe, a Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna postawiona została w stan likwidacji.
Wpływ na bezrobocie miało ograniczenie działalności jednostki wojskowej, a następnie
składu wojskowego w Pomiechówku.
Większość osób pracowała w indywidualnych gospodarstwach rolnych i ogrodniczych.
Obecna sytuacja rolnictwa, nieopłacalność produkcji (część ziemi leży nie uprawiana), niskie
dochody z pracy na roli spowodowały bezrobocie agrarne. Mieszkańcy poszukują pracy
w gospodarce przemysłowej i usługach poza gminą, głównie w okolicach Warszawy.
Na terenie gminy Pomiechówek rozwinął się handel i usługi. Dają one zatrudnienie
małej liczbie osób, a płace są niskie.
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Obecnie można zaobserwować spadek bezrobocia na terenie gminy, jednak jest to nadal
dotkliwy problem społeczny.
Bezrobocie potęguje biedę i rozszerza się sfera społecznego ubóstwa.
Skutki bezrobocia dla osób bezrobotnych i ich rodzin to kłopoty finansowe i izolacja
społeczna, zależność od innych ludzi, niepokój o przyszłość. W przedłużającym
się bezrobociu ubożeniu ulegają wszystkie funkcje rodziny, powoduje ono zagrożenie
patologią społeczną.
Sprawami bezrobotnych z terenu Gminy zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w Nowym
Dworze Mazowieckim, który stara się przeciwdziałać bezrobociu, stosując aktywne formy
przeciwdziałaniu temu zjawisku. Część bezrobotnych staje się świadczeniobiorcami pomocy
społecznej. Świadczenie pieniężne udzielane bezrobotnym nie rozwiązują ich podstawowych
problemów, wręcz przeciwnie utrwalają postawy pasywne i roszczeniowe.
Pomoc dla bezrobotnych nie ogranicza się do świadczeń materialnych, konieczne jest
prowadzenie

pracy

socjalnej,

mającej

na

celu

wykształcenie

u

bezrobotnych

odpowiedzialności za swój los i umiejętności przystosowania się do samodzielnego życia
w nowej rzeczywistości. Bardzo istotną sprawą jest takie pokierowanie bezrobotnego, aby
potrafił on wykorzystać maksimum aktywności własnej w poszukiwaniu pracy oraz uznał
pracę jako najważniejszej wartości w poprawie własnego bytu.
Zadnia te, oprócz Powiatowego Urzędu Pracy, po części realizuje „Partnerstwo
w Widłach Trzech Rzek”, powstałe przy pomocy dotacji z Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, którego gmina Pomiechówek jest członkiem.
Na przestrzeni lat 2003-2005 bezrobocie w gminie, jak w całym kraju, wykazało tendencję
spadkową.
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Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Pomiechówek (2003-2005)
7 000
6 000

2003

2004

2005

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

651
550

544

0
BEZROBOCIE

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Jednakże w roku 2005 Pomiechówek plasował się na trzecim miejscu w powiecie
nowodworskim pod względem liczby bezrobotnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym.
Bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2005 r.
Stan w dniu 31 XII

„Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2002 – 2005”
Główny Urząd Statystyczny; Warszawa 2007
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Struktura bezrobocia z uwzględnieniem płci
350
300

2003
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261

274
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0
mężczyźni

kobiety

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Powyższe dane wskazują, że problem bezrobocia w gminie dotyka częściej kobiety niż
mężczyzn. Chociaż w 2004 roku mniej było bezrobotnych kobiet niż mężczyzn. Różnice
jednak w liczbie bezrobotnych ze względu na płeć są dość małe (tj. o 3, o 8, o 4 osoby).
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III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1. NOŚNIKI ENERGII
Podstawowymi nośnikami energii w gminie Pomiechówek są prąd elektryczny i gaz.
1.1. Elektryczność
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pomiechówek stwierdza, że nie występuje w tej dziedzinie (podobnie jak w telekomunikacji)
bariera wydolności dostawcy usług (lub wytwórcy energii). Utrzymuje się natomiast bariera
kosztów przedsięwzięć związanych z rozwojem urządzeń elektroenergetycznych.
W związku z uruchomieniem lotniska cywilnego w Modlinie konieczne jest
wzmocnienie systemu zasilania elektroenergetycznego tego obszaru (dziś przez obszar gminy
przechodzi linia elektroenergetyczna 110 kV), tak aby w przyszłości gmina nie stanęła przed
problemem niedoboru mocy.
Studium … stwierdza, że sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia jest dostatecznie
rozwinięta ale wymaga modernizacji i na niektórych odcinkach rozbudowy.
W Studium… zwrócono uwagę, że naturalny układ rzeźby stwarza potencjalną
możliwość wybudowania zbiornika retencyjnego poniżej mostu w Pomiechówku.
„Inwestycja ta, mająca na celu spiętrzenie o około 2 m lustra wody w rzece, umożliwi budowę
hydroelektrowni oraz zbiornika retencyjnego, który podniesie walory turystyczne gminy.
Konsekwencje

niekorzystne

wynikają

ze

zmiany

równowagi

hydrogeologicznej

i biocenotycznej w bezpośrednim sąsiedztwie powstałego zbiornika. Z uwagi na położenie
w międzyrzeczu Narwi i Wkry wymagana będzie szczegółowa ocena oddziaływania na
środowisko, które w tej części gminy wyróżnia się różnorodnością biologiczną dna doliny
oraz urozmaiconą rzeźbą na obrzeżach, ze szczególnie malowniczym układem form
wydmowych.”7

1.2. Gazownictwo
Mimo, że porównując liczbę budynków przyłączonych do sieci gazowej w roku 2003
(598 budynków) z liczbą przyłączy w roku 2005 (1057)8, to wyposażenie mieszkań w ten
uchwała NR XXI/160/04 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22.09.2004 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pomiechówek.
7

8

Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
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nośnik energii jest jeszcze niewystarczające.
Długość sieci gazowej w roku 2005 wynosiła 39,5 km.
Sieć gazowa funkcjonuje na terenie wsi Brody, Brody – Parcele, Czarnowo, Kikoły Nowe
Orzechowo, Stare Orzechowo oraz Pomiechówek.
W miarę zapotrzebowania należałoby tworzyć warunki do rozwoju sieci gazowej,
zwłaszcza na obszarach o intensywnej zabudowie, przewidzianych o pełnienia funkcji
agroturystycznych oraz obszarach turystyczno-wypoczynkowych.
1.3. Ciepłownictwo
Gospodarka cieplna na terenie gminy opiera się głównie o lokalne kotłownie wspólnot
mieszkaniowych i indywidualne

źródła ciepła,w których paliwem jest jeszcze przede

wszystkim węgiel. Coraz częściej zmienia się rodzaj stosowanego paliwa na olej oraz gaz
zbiornikowy. Na terenie gminy nie brak sieci ciepłowniczej.
2. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta około 92% mieszkańców gminy. Liczba
przyłączy budynków mieszkalnych w roku 2005 wynosiła 2437 na 2651 domostw. Liczba
osób korzystających z przyłącza wodociągowego w roku 2005 wynosiła 7520 .
W roku 2006 liczba przyłączy budynków mieszkalnych wynosiła 3451. Liczba osób
korzystających z przyłącza wodociągowego w roku 2006 zwiększyła się do liczby 10.353 .
Według danych za rok 2006 zaopatrzenie to odbywa się za pomocą wodociągu
gminnego, którego długość wynosi 117,2 km oraz przyłączy, których długość wynosi około
68,2 km..
Na terenie gminy Pomiechówek znajdują się dwie stacje uzdatniania wody w Kikołach
i Wólce Kikolskiej oraz sześć stacji wodociągowych: w Kosewie, Stanisławowie, Czarnowie,
Czarnowo-Brody, Orzechowie, Goławicach.
Zdolność eksploatacyjna wynika z parametrów pozwoleń wodno-prawnych dla
poszczególnych stacji i wynosi:
1. Czarnowo-Brody
•

Średnio na dobę Q d śr = 510 m³/dobę

•

Wydajność studni Nr 1 Q = 100 m³/godz.

•

Wydajność studni Nr 2 Q = 100 m³/godz.
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•

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne QE =200 m³/godz.

2. Kosewo
•

Średnio na dobę Q d śr = 504,0 m³/dobę

•

Wydajność studni Nr 1 QE = 86 m³/h

•

Wydajność studni Nr 2 QE = 86 m³/h

•

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne QE =86 m³/h

3. Stanisławowo
•

Maksymalna na godz. Q h max = 60,0 m³/h

•

Średnio na dobę Q d śr = 360,0 m³/dobę

•

Wydajność studni Nr 1 QE = 87,0 m³/h

•

Wydajność studni Nr 2 QE = 80,0 m³/h

•

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne QE =87 m³/h

4. Goławice
•

Średnio na dobę Q d śr = 325 m³/dobę

•

Maksymalna na godz. Q h max = 45 m³/h

5. Stare Orzechowo
•

Średnio na dobę Q d śr = 210 m³/dobę

•

Maksymalna na godz. Q h max = 32 m³/h

•

Studnia Nr 1 QE = 62 m³/h

•

Studnia Nr 2 QE = 63 m³/h

•

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne QE =62 m³/h

6. Czarnowo – wieś
•

Średnio na dobę Q d śr = 160 m³/dobę

•

Maksymalna na godz. Q h max = 19 m³/h

7. Wólka Kikolska
•

Średnio na dobę Q d śr = 30 m³/dobę

•

Maksymalna na godz. Q h max = 5 m³/h

•

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne QE = 22,5 m³/h

8. Kikoły
•

Średnio na dobę Q d śr = 159 m³/dobę

•

Studnia Nr 1A QE = 52,0 m³/h

•

Studnia Nr 2 QE = 32,8 m³/h

•

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne QE =52,0 m³/h
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Aby infrastruktura wodociągowa w przyszłości funkcjonowała prawidłowo niezbędne
jest wykonanie następujących inwestycji:
1. Uruchomienie studni Nr 3 w Czarnowie (Brody) (warunek realizacji w pozwoleniu
wodno-prawnym – termin realizacji 30.04.2003r).
2. Budowa sieci wodociągowej zasilającej wsie Kikoły i Czarnowo ze stacji Czarnowo
(Brody).
3. Likwidacja SUW w Kikołach.
4. Przebudowa płytkich odcinków wodociągu w Pomiechowie i Brodach Parcelach.
5. Wybudowanie i podłączenie do stacji w Goławicach studni głębinowej i złączenie
wodociągu w Goławicach z wodociągiem w Błędowie lub budowa nowego ujęcia
wody i stacji uzdatniania wody w okolicach Szczypiorno – Błędowo.
6. Naprawa i wymiana uszkodzonych zasuw i hydrantów na już istniejącej sieci
wodociągowej.
3. KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Uzbrojenie w sieć kanalizacyjną na terenie gminy Pomiechówek jest niedostateczne.
Długość sieci kanalizacyjnej w roku 2005 wynosiła 11,9 km (przy czym długość sieci
wodociągowej wynosiła w tym samym roku 114 km) i przyłączonych zostało do sieci 401
budynków (w tym samym roku liczba budynków podłączonych do wodociągu wynosiła
2437). W roku 2006 długość sieci kanalizacyjnej nie uległa zmianie, jednak zwiększyła się
liczba przyłączonych do sieci budynków do liczby 427.
Na terenie gminy Pomiechówek zachodzi olbrzymia dysproporcja pomiędzy długością sieci
wodociągowej a długością sieci kanalizacyjnej.
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„Dysproporcja między wielkością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach
wiejskich gminy jest w znacznym stopniu uzasadniona rozproszeniem mieszkaniowej
zabudowy indywidualnej. Jednak w przypadku gminy Pomiechówek skala tych dysproporcji
(ok. 10:1) jest zdecydowanie zbyt wysoka, w związku z czym Studium wskazuje na konieczność
określenia polityki likwidacji niedoborów w rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Ww. dysproporcje są tym niebezpieczniejsze, że przy upowszechnieniu wodociągu, na terenie
gminy

występują

zasadnicze

braki

w

zakresie

oczyszczania

ścieków.”9

Większość mieszkańców jest poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej.
Na trasie kanalizacyjnej zostały zbudowane dwie przepompownie ścieków. Sieć
kanalizacyjna zbudowana została z rur kamionkowych i PCV. Brak szczelności kolektorów
szczególnie zbudowanego z kamionki powoduje, iż przy roztopach oraz intensywnych
opadach deszczu znacznie wzrasta ilość ścieków.
Ścieki z terenu gminy odprowadzane są głównie do trzech oczyszczalni, przy czym
podstawową gminną oczyszczalnią jest mechaniczno-biologiczna (Biokon) oczyszczalnia
„MEWA” w Brodach.
1) Oczyszczalnia ścieków w ,, MEWA” w miejscowości Brody

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek; czerwiec 1999, ze
zmianą z 2005 r.; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/207/05 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13.07.2005
r.; str. 16
9

37

Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2008-2015
Gminna oczyszczalnia ścieków zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
gminy zlokalizowana jest przy drodze łączącej osiedle Księża Góra i Brody, na terenie
okresowo zalewanym wodami rzeki Narwi (wokół oczyszczalni znajduje się wał
przeciwpowodziowy). Powierzchnia terenu pod oczyszczalnią wynosi 2,2 ha (w tym rezerwa
na rozbudowę oczyszczalni). Oczyszczalnia graniczy od strony wschodniej, południowej
i zachodniej z łąkami i nieużytkami rolnymi, a od strony północnej z gęsto zabudowanym
terenem domków jednorodzinnych w Brodach.
W odległości 1100 m w kierunku południowo-wschodnim przepływa rzeka Narew, która jest
odbiornikiem ścieków oczyszczonych.
Teren na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia oraz pas ok. 50 m wokół
oczyszczalni jest własnością gminy Pomiechówek. Pozostały teren stanowi własność
prywatną.
Oczyszczalnia MEWA przyjmuje ścieki bytowe z terenów miejscowości Pomiechówek,
Brody, Czarnowo, Brody – Parcele. Została ona wybudowana w przestarzałej technologii
BIOKON, w której zastosowano szczotki napowietrzające.
Oczyszczalnia jest własnością gminy Pomiechówek, jednakże została przekazana
w administrowanie z dniem 1 stycznia 2004 r. Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu
w Pomiechówku.
„Przyjęta technologia oczyszczania powinna zapewnić wymagane wielkości zanieczyszczeń
w ściekach oczyszczonych, jednak jest to technologia z lat siedemdziesiątych stosująca
napowietrzenie przy pomocy szczotek napowietrzających powodujących rozprzestrzenianie
się aerozoli do powietrza atmosferycznego. Technologia ta powoduje nierównomierne
i niedostateczne napowietrzanie ścieków, co skutkuje minimalnym procesem biologicznym
oczyszczalni ścieków.”10
Oczyszczalnia ścieków po udoskonaleniu procesu technologicznego uzyskała
parametry zgodne z obowiązującymi warunkami. Komunalny Zakład Budżetowy opracował
operat wodno-prawny na podstawie którego Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie
wodno-prawne na eksploatację urządzeń oczyszczalni i zrzut oczyszczonych ścieków do rzeki
Narwi.
Pozwolenie wodno-prawne wydane w dn. 20.03.2006 r. przez Starostę Nowodworskiego
decyzją Nr 37 zostało udzielone do dnia 20.03.2010 r.

Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki NARWI z gminnej oczyszczalni
ścieków „MEWA” w BRODACH gmina Pomiechówek oraz na eksploatację urządzeń; Janusz Zbigniew
Zajączkowski; Pomiechówek październik 2004 r.; str. 20
10
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Pozwolenie wodno-prawne udzielone zostało jednak z zastrzeżeniem aż 8 warunków, m.in.:
„1) Ilość wprowadzanych do rzeki Narew oczyszczonych ścieków z oczyszczalni MEWA nie
może przekroczyć 300 m3/dobę,
2) najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach
nie mogą przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8
lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1763). (…)
5) zainstalowania przepływomierza ścieków w studzience za biokonami – termin
zainstalowania przepływomierza – 30 czerwca 2006 r.”
Przed uzyskaniem pozwolenia w oczyszczalni została przeprowadzona modernizacja i w jej
wyniku efekt ekologiczny określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763) został osiągnięty.
Ww. decyzja stwierdza jednak, że: „W dniu 7 lutego br. wpłynęło do Starosty
Nowodworskiego

wystąpienie

Mazowieckiego

Wojewódzkiego

Inspektora

Ochrony

Środowiska z dnia 2 lutego br. znak CI-IN.hj.6731/128-02/10/06 przedstawiające ustalenia
kontroli gminnej oczyszczalni ścieków MEWA przeprowadzonej w dniach 3 i 19 stycznia 2006
r. Z pisma tego wynika, iż analiza fizykochemiczna próbek ścieków pobranych w dniu 3
stycznia 2006 r. wykazała przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w zakresie BZT5
i CHZT, a w próbkach pobranych w dniu 19 stycznia również stwierdzono BZT5 i CHZT.”
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Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu przez oczyszczalnie „Mewa” w kg/rok
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Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Biorąc pod uwagę konieczność dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej, jakość
oczyszczanych ścieków oraz stan techniczny i technologiczny oczyszczalni MEWA należy
jak najszybciej zmodernizować i rozbudować istniejącą oczyszczalnię lub wybudować nową.
2) Oczyszczalnia ścieków w Nowym Modlinie
Oczyszczalnia

typu

mechaniczno

–

biologicznego

na

terenie

Spółdzielni

Mieszkaniowej „Nowy Modlin” (dawny PGR w Nowym Modlinie) obsługująca
gospodarstwo i osiedla mieszkaniowe obecnej spółdzielni o wydajności ok. 50 m3/dobę.
Ma ona pozwolenie wodno-prawne na działalność ważne do końca 31.12.2010 r.
3) Oczyszczalnia ścieków ,,Dębe” w Wójtostwie
Oczyszczalnia typy mechaniczno – biologicznego ,,Dębe” w Wójtostwie należąca
do MPWiK w Warszawie, które to Decyzją Starosty Nowodworskiego Nr 83/2002 znak ŚR6223/7/4/2002 z dnia 31.12.2002 r. otrzymało pozwolenie wodno-prawne na eksploatację
urządzeń do odprowadzania ścieków w oczyszczalni oraz odprowadzanie oczyszczonych
ścieków do rzeki Narwi poniżej zapory Dębe, w ilości :
- Qdśr = 5000 m3/d
- Qdmax=8250 m3/d
Pozwolenie wodno-prawne zostało udzielone na okres 10 lat tj. do dnia 31.12.2012 r.
Jest to oczyszczalnia obsługująca rejon wokół Zalewu Zegrzyńskiego, nie obsługująca gminy
Pomiechówek.
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4. KOMUNIKACJA
Gmina Pomiechówek leży w bardzo korzystnym układzie komunikacyjnym, tak
drogowym jak i kolejowym.

4.1. Drogowa
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 62 łącząca województwo kujawskopomorskie z białostockim, a dalej stanowiąca połączenie Polski z krajami nadbałtyckimi
leżącymi na wschód od granicy polskiej.
Ponieważ droga krajowa Nr 62 przebiega przez centrum gminy i ciągnie się prawie
przez całą długości gminy Pomiechówek, a z drogi tej intensywnie korzystają TIR-y o tonażu
nawet powyżej 24 ton, uciążliwość tej drogi jest niezmiernie wysoka. Notuje się coraz więcej
wypadków drogowych w tym śmiertelnych (z udziałem pieszych i rowerzystów). Stale
wzrasta poziom frustracji wśród ludności zamieszkałej przy tej drodze, jak również wśród
użytkowników drogi.
Szansą na ucywilizowanie ruchu na drodze krajowej jest wybudowanie obwodnicy,
także przechodzącej przez obszar gminy, ale na terenach słabo zaludnionych. Istnieje
koncepcja tej obwodnicy, która została wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych
i Autostrad, jednakże nie rozpoczął się proces budowlany.
W związku z tym, że powstanie obwodnicy może potrwać wiele lat zachodzi pilna
potrzeba wybudowania urządzeń na drodze (np. sygnalizacja świetlna, pasy itp.)
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, tym bardziej, że droga ta
przebiega w pobliżu szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola.
W odległości 5 km od Gminy przebiega droga krajowa nr 7 (Gdańsk, Mława, Płońsk
,Warszawa, Kraków, Chyżne) i droga nr 630 (Nowy Dwór Mazowiecki, Jabłonna ).
Przez teren gminy, wieś Zapiecki, przebiega ok. 3 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 621.
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Klasyfikacja dróg gminnych ze względu na rodzaj nawierzchni
Stan na 2004 r.
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18%
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Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Klasyfikacja dróg gminnych w latach 2003 – 2004 ze względu na rodzaj nawierzchni
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o nawierzchni twardej ulepszonej
o nawierzchni gruntowej

80,00
70,00
60,00

51,20

52,35
50,00
40,00
30,00
20,00

13,15

13,15

14,30

14,30

10,00
0,00
Drogi gminne w latach 2003-2004

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

W gminie Pomiechówek znajdują się także następujące drogi powiatowe:
1) Pomiechówek – Nasielsk,
2) Pomiechówek – Goławice,
3) Pomiechówek – Szczypiorno,
4) Szczypiorno – Błędowo,
5) Czarnowo – Nowe Orzechowo,
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6) Wólka Kikolska,
7) Janowo – Błędowo,
8) Wola Błędowska,
9) Stanisławowo – Janowo.
Droga Pomiechówek – Nasielsk została zakwalifikowana w „Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego”, jako droga o istotnym znaczeniu dla rozwoju biznesu, a pozostałe drogi
powiatowe na terenie gminy Pomiechówek uznane zostały, jako znaczące dla rozwoju
turystyki.
Droga powiatowa Pomiechówek – Nasielsk oraz Pomiechówek – Szczypiorno na odcinku
do Kosewka zostały zmodernizowane w ostatnich latach przy udziale środków Powiatu
Nowodworskiego i Gminy Pomiechówek.
Na trasie Dębe - Nasielsk - Pomiechówek – Nowy Dwór Mazowiecki regularny
przewóz osób prowadzi Państwowe Przedsiębiorstwo Samochodowe Nowy Dwór
Mazowiecki. PKS wykonuje stałe kursy pomiędzy Pomiechówkiem, Kosewkiem,
Szczypiorem, Śniadówkiem i Błędowem, jak i Wymysłami, Goławicami, Kikołami,
Orzechowem i Czarnowem.
Na trasie Nasielsk – Pomiechówek – Warszawa regularny przewóz osób świadczy prywatny
przewoźnik „P-TRANS”.
Na trasie Kosewko – Szczypiorno – Śniadówko – Błędowo – Gosławice regularny przewóz
osób prowadzi prywatny przewoźnik „PATJAN”.

4.2. Kolejowa
Gmina Pomiechówek posiada dobre połączenia kolejowe, zarówno w kierunku
Warszawy, jak i w kierunku Wybrzeża oraz przez Nasielsk do Olsztyna, na zachód i południe
Polski.
Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa E-65 relacji Warszawa – Gdańsk ze
stacjami w Pomiechówku i w Brodach Warszawsich.
Połączenie kolejowe z Warszawą umożliwia wielu mieszkańcom gminy dojazd do pracy
i do szkół w Warszawie, Legionowie i Nowym Dworze Mazowieckim.

4.3. Lotnicza
Najbliższy pasażerski port lotniczy znajduje się w Warszawie, jednak od kilku lat
intensywnie prowadzone są prace nad uruchomieniem lotniska cywilnego dla tanich linii
lotniczych w Modlinie (na bazie dawnego lotniska wojskowego).
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Ponieważ opóźnia się procedura wykonania raportu oddziaływania na środowisko oraz
wydania decyzji środowiskowej założyć można, że najwcześniej lotnisko to zostanie
uruchomione w 2010 roku.
Tereny lotniska graniczą bezpośrednio z gminą Pomiechówek, tj. wsiami: Nowy
Modlin, Cegielnia Kosewo i Wymysły. Bocznica kolejowa łącząca stację Modlin z lotniskiem
przebiega przez Stanisławowo.
Uczestnicy ankiety społecznej uznali jako jeden z najważniejszych czynników rozwojowych
gminy Pomiechówek ożywienie gospodarcze w wyniku uruchomienia lotniska w Modlinie.
Jednakże w potencjalnych czynnikach hamujących rozwój gminy wysoko punktowano
uciążliwości związane z uruchomieniem lotniska w Modlinie.
IV. STRUKTURA GRUNTÓW
Ponad 57% powierzchni gruntów zajmują użytki rolne, ponad 32% to grunty leśne
oraz zadrzewienia i zakrzewienia.
Powierzchnia gruntów (ha) ze względu na ich przeznaczenie (stan na 1 stycznia 2007 r.)
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Dane własne Urzędu Gminy – Wydział gospodarki nieruchomościami, geodezji, gospodarki przestrzennej i
inwestycji

Właścicielem największej powierzchni gruntów w gminie Pomiechówek jest Skarb
Państwa – prawie 39% gruntów. Niecałe 55% powierzchni gruntów posiadają osoby fizyczne.
Powierzchnia gruntów (ha) ze względu na właścicieli (stan na 1 stycznia 2007 r.)
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Dane własne Urzędu Gminy – Wydział gospodarki nieruchomościami, geodezji, gospodarki przestrzennej
i inwestycji
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Ponad połowa gruntów rolnych to użytki rolne, jednak aż 31 % gruntów rolnych
stanowią lasy i pozostałe grunty leśne.
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Grunty rolne

użytki rolne

lasy i grunty leśne

pozostałe

15%

54%
31%

Dane własne Urzędu Gminy – Wydział gospodarki nieruchomościami, geodezji, gospodarki przestrzennej
i inwestycji

Struktura użytków rolnych

Rodzaj użytku

Powierzchnia

%

( ha)
Grunty orne

4293,1626

76,4

Sady

324,9632

5,8

Łąki

558,1980

9,9

Pastwiska

442,7122

7,9

Użytki rolne razem

5619,0360

100,0

Dane własne Urzędu Gminy – Wydział gospodarki nieruchomościami, geodezji, gospodarki przestrzennej
i inwestycji

Użytki rolne stanowią około 55% powierzchni gminy, w tym: grunty orne około 42%, sady3%, łąki-5,5%, pastwiska - 4,5%, przy wysokim stopniu lesistości na poziomie około 30%.
Sady towarowe stanowiące około 6% powierzchni użytków rolnych występują
głównie na terenie wsi Wójtostwo, Zapiecki, Stare Orzechowo i Kikoły.
Głównym rejonem występowania użytków zielonych stanowiących około 18% powierzchni
użytków rolnych jest dolina Narwi i Wkry.
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Kompleks użytków zielonych średnich występuje przede wszystkim w dolinie Narwi
we wsiach: Czarnowo, Pomiechowo i Stanisławowo. Kompleks użytków zielonych słabych
i najsłabszych występuje w dolinie Wkry. Są to użytki zielone mało wartościowe,
niskotowarowe, nie koszone, najczęściej wykorzystywane jako pastwiska.
Na gruntach ornych gminy przeważają gleby zaliczone do kompleksu żytniego
dobrego i słabego (około 64% ogólnej powierzchni gruntów rolnych).
Generalnie jakość gleb i ich przydatność rolniczą należy ocenić na poziomie średnim.

V. GOSPODARKA
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Na terenie gminy nie funkcjonuje przemysł, za to dobrze rozwinięte są usługi dla
ludności. Dobry stan usług (dostępność do usług medycznych, bankowych, pocztowych,
rzemieślniczych i sklepów) wskazali ankietowani jako jeden z sześciu największych atutów
gminy Pomiechówek.
2. STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Liczba podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie gminy
Pomiechówek stale wzrasta, są to jednak przede wszystkim jednoosobowe przedsięwzięcia
osób fizycznych.
Nadal największymi pracodawcami są instytucje publiczne, takie jak: placówki
oświatowe, Urząd Gminy, bank, poczta, policja, wojsko itp.
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Liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy Pomiechówek
w latach 2003 - 2004
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Liczba podmiotów gospodarczych

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Wśród prywatnych podmiotów gospodarczych najpopularniejsza jest działalność gospodarcza
osób fizycznych. Inne rodzaje formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej są mniej
powszechne.
Liczba podmiotów gospodarczych sektora prywatnego
z wyszczególnieniem formy prawnej
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Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
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Osoby fizyczne najczęściej zajmują się handlem artykułami spożywczo-przemysłowymi oraz
handlem obwoźnym w/w artykułami (34,5% podmiotów zarejestrowanych w ewidencji
działalności gospodarczej Urzędu Gminy Pomiechówek). Usługami ogólnobudowlanymi oraz
projektowaniem i nadzorem budowlanym zajmuje się 13,1% zarejestrowanych w ewidencji
gminnej. Spora liczba podmiotów jednoosobowych, tj. 11,6%, prowadzi usługi transportowe.
VI. BUDŻET GMINY
Dochody budżetu gminy kształtowały się w 2005 roku na poziomie ponad 15 mln zł
i wykazują stałą tendencję wzrostową.
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Natomiast dochody własne gminy wynosiły w roku 2005 ponad 7 mln i wykazywały również
tendencję wzrostową. Stanowiły one 54% dochodów budżetu gminy ogółem.
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Dochody budżetu gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa w latach 2000-2003 spadały, natomiast w latach 2004 i 2005 wykazywały tendencję
wzrostową. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w roku 2005
stanowił blisko 20 % dochodów budżetu gminy ogółem.
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Również subwencje ogólne wykazują systematyczny wzrost wartości, a w 2005 roku
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stanowiły blisko 32% dochodów budżetu gminy ogółem.
Wydatki budżetu gminy rosły w ostatnich latach w sposób umiarkowany, znaczny wzrost
można zaobserwować w 2005 roku, gdy wynosiły one niewiele ponad 13 mln zł.
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W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wydatki na oświatę i wychowanie,
które w roku 2005 wynosiły blisko 6 mln zł i stanowiły ponad 43% wydatków budżetu gminy
ogółem. Ta grupa wydatków wykazuje również stałą tendencję wzrostową.
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Wydatki majątkowe i inwestycyjne od kilku lat wykazywały tendencję spadkową. Dopiero
w roku 2005 nastąpił wzrost wydatków majątkowych i inwestycyjnych i wynosiły one
niewiele ponad 1,2 mln zł. Stanowiło to tylko 9 % wydatków budżetu gminy ogółem, a więc
zdecydowanie za mało aby można było mówić o odtwarzaniu i rozbudowie infrastruktury.
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VII. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1. EDUKACJA
Gmina Pomiechówek posiada w swojej administracji trzy szkoły podstawowe
(w Pomiechówku, Goławicach oraz Orzechowie), gimnazjum mieszczące się w budynku
szkoły podstawowej w Pomiechówku, gminne przedszkole w Pomiechówku oraz dwa
oddziały przedszkolne w Goławicach i Orzechowie. Z oferty dydaktycznej szkół i przedszkoli
w roku 2007 korzysta 950 dzieci z czego 485 dzieci uczęszcza do szkół podstawowych, 281
dzieci to uczniowie gimnazjum, a 184 dzieci stanowią uczniowie oddziałów przedszkolnych.
Kadrę dydaktyczną tworzy 92 nauczycieli, większość z nich to nauczyciele mogący
poszczycić się długoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą.
Nad sprawną pracą placówek; porządkiem, bezpieczeństwem, prawidłowym stanem
technicznym czuwa 35 pracowników obsługi.
Jedynym gimnazjum w gminie jest Gimnazjum w Pomiechówku im. Sławoja
Składkowskiego. Uczęszcza do niej 281 uczniów. Szkoła posiada 11 oddziałów, jest
placówką oświatową, w której liczną grupę uczniów stanowi młodzież dowożona z całego
terenu gminy. Uczniowie mają do dyspozycji 11 klas lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę
z bogatym księgozbiorem oraz dobrze wyposażoną salę komputerową. Oferta językowa
obejmuje oprócz języka angielskiego również język francuski, uczniowie mogą korzystać
z zajęć Koła Języka Francuskiego.
Gimnazjum może poszczycić się prężnie działającą organizacją ZHP, oraz owocną
współpracą z Gimnazjum w Antrodoco we Włoszech.
Największą szkołą podstawową na terenie gminy jest Szkoła Podstawowa im. Gen. W.
Thomme’e w Pomiechówku. Placówka posiada 18 oddziałów i uczęszcza do niej 378
uczniów. Szkoła posiada: 19 sal lekcyjnych w tym pracownię matematyczną, biologicznohistoryczną, językową salę gimnastyczną, salę komputerową (z dostępem do Internetu),
boisko, stołówkę , bibliotekę, świetlicę szkolną oraz gabinet medyczny.
W szkole uczniowie korzystają z zajęć wyrównawczych prowadzonych przez wychowawców,
oraz nauczycieli j. polskiego i matematyki, zajęć logopedycznych, zajęć reedukacyjno –
kompensacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej.
Na trenie szkoły działa Szkolna Kasa Oszczędności – prowadzona społecznie, która oprócz
oszczędności prowadzi i patronuje wielu różnym akcjom (zbiórka makulatury, kiermasze
książek, popularyzacja wiedzy z dziedziny bankowości) osiągając znaczne nagrody
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w konkursach), Kółko przyrodniczo-ekologiczne, Szkolne Koło Sportowe (piłka siatkowa
i lekkoatletyka), zespół wokalny i koło instrumentalne, koło komputerowe, drużyna zuchów
oraz PCK.
Drugą co do wielkości szkołą podstawową jest Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych. Jest to szkoła 7-mio oddziałowa do której
uczęszcza 92 uczniów z czego 17 dzieci to – wychowankowie oddziału przedszkolnego. Bazę
szkolną stanowi 9 klasopracowni, w tym pracownia informatyki (z 10 stanowiskami
komputerowymi i dostępem do Internetu), oraz świetlica. W szkole prowadzone są zajęcia
pozalekcyjne tzn. koła zainteresowań: przyrodnicze, matematyczne, teatralne, szkolne koło
sportowe, chór oraz zajęcia taneczne (finansowane przez rodziców).
Duże

sukcesy

młodzież

odnosi

na

polu

sportowym,

zwłaszcza

w

zawodach

lekkoatletycznych. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”, z którego
zawodnicy zajmują czołowe miejsca podczas zawodów w narciarstwie biegowym.
Najmniej liczną szkoła jest siedmiooddziałowa Szkoła Podstawowa w Orzechowie.
Uczęszcza do niej 39 uczniów w tym 7 uczniów korzysta z oddziału przedszkolnego.
Szkoła wyposażona jest w 7 klas lekcyjnych w tym pracownię polonistyczną, matematyczną,
biologiczną a także dobrze wyposażoną pracownię komputerową oraz niewielką salkę
gimnastyczną i świetlicę.
Uczniowie biorą udział w zajęciach artystycznych, odnoszą sukcesy na zawodach w tenisa
stołowego oraz konkursach recytatorskich.
Jedynym przedszkolem na terenie gminy jest Gminne Przedszkole w Pomiechówku,
które istnieje od 1946 r. Dzieci uczą się w 5 salach lekcyjnych, w trakcie ich pobytu
w placówce odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycieli oraz
podejmowane z inicjatywy dzieci.
Do

przedszkola

uczęszcza

130-ro

dzieci.

Funkcjonuje

5

grup:

I – 3 latki
II – 4 latki
III – 5 latki
IV – VI – 6 latki oddział „0”
W pracy wychowawczo – dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody. Duży
nacisk kładzie się na zapoznanie dzieci z otaczającą je rzeczywistością oraz przyrodą . Każdy
odcinek pracy z dziećmi prowadzony jest pod hasłem „Nasze przedszkole – przedszkolem
ekologicznym”.
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Prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, zajęcia taneczne, zajęcia twórczości
plastycznej, śpiew i twórczość artystyczna, zajęcia prawidłowej wymowy (logopedia), zajęcia
korygujące niewłaściwą postawę oraz schorzenia kręgosłupa (korektywa).
Placówki oświatowe będące pod opieką gminy nie są w zadowalającym stanie
technicznym i wymagają systematycznej modernizacji. Remontu wymaga również publiczne
przedszkole, chociaż w tym przypadku pojawiają się coraz liczniejsze głosy w sprawie
budowy nowej placówki, większej, nowocześniejszej, wyposażonej w salę gimnastyczną,
mogącej przyjąć w swe progi wszystkie chętne dzieci z terenu gminy wliczając w to dzieci
niepełnosprawne.
Największym problemem dla uczniów nauczycieli oraz władz gminy jest brak
nowoczesnej hali sportowej. Hala zbudowana w latach pięćdziesiątych może być użytkowana
do końca 2009 roku. Zbudowanie nowoczesnego obiektu sportowego to nie tylko sprawa
prestiżu dla władz gminy, to szansa wyrobienia w młodzieży mody na zdrowy styl życia,
szansa na zmniejszenie zachowań antyspołecznych. Poza tym nowa hala sportowa rozwiąże
dużą część problemów lokalowych zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum.
Istnieje możliwość rozdzielenia księgozbioru bibliotecznego. Na chwilę obecną wspólna
biblioteka dla obu placówek znajduje się na ostatnim piętrze w szkole podstawowej,
gimnazjum zyska miejsce na nową szatnie i świetlicę, które teraz mieszczą się w
pomieszczeniach piwnicznych.

2. KULTURA
Dominującą rolę w rozwoju kultury w gminie Pomiechówek odgrywa Gminny
Ośrodek Kultury, który zajmuje się szeroko pojętą edukacją kulturalną.
Podstawową działalnością jest współpraca ze wszystkimi podmiotami kulturalnymi,
oświatowymi

i

edukacyjnymi

w

gminie,

a

także

instytucjami

samorządowymi

i stowarzyszeniami.
Przy GOK działają zespoły wokalne („Promyki”, „Skrzaty”, „Tęcza” i „Wiolinki”), wokalno
– taneczne. Prowadzone są nauki gry na instrumentach („Zespół Instrumentalny”), zajęcia
plastyczne i gimnastyczne.
Podczas ferii i wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są specjalne programy
adresowane do dzieci i młodzieży (projekcje filmowe, teatrzyki, wyjazdy do kina i teatru).
W ośrodku kultury organizowane są wystawy malarstwa i fotografii oraz spotkania
ze znanymi ludźmi (aktorami, piosenkarzami, poetami, podróżnikami itp.).
Przy GOK-u działa także Klub Seniora oraz Towarzystwo Miłośników Pomiechówka.
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Gminny Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem corocznie obchodzonego święta
gminy, w ramach którego odbywają się gry i zabawy sportowe i występy artystyczne.
Na terenie gminy działa gminna Biblioteka Publiczna w Pomiechówku oraz Filia
Biblioteczna w Kosewie.
Liczba czytelników stale (choć nie o wielkie wartości) wzrasta. Powiększa się liczba nowych
woluminów w księgozbiorze. Wskutek tego wzrasta co roku liczba wypożyczonych pozycji.
W roku 2006 średnio dziennie bibliotekę odwiedzało 35 osób, natomiast dzienna liczba
wypożyczonych woluminów wynosiła w tym samym roku 90.
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Na podstawie analizy wypożyczeń, jaką przeprowadzili w 2006 r. pracownicy
biblioteki zaobserwowano wzrost zainteresowania czytelników literaturą naukową, głównie
akademicką z zakresu: ekonomii, psychologii, socjologii, pedagogiki, opieki socjalnej,
politologii i turystyki.
Częstymi klientami biblioteki są studenci i uczniowie szkół podstawowych.
Spadło natomiast czytelnictwo wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Biblioteka w Pomiechówku, ani jej filia nie zapewnia obsługi czytelniczej
specjalnym

grupom

czytelników

(niepełnosprawni),

głównie

z

powodu

barier

architektonicznych.
Biblioteka dysponuje tylko jednym dostępnym dla czytelników komputerem
podłączonym do Internetu. W 2006 r. ze sprzętu tego skorzystało 857 osób.
W bibliotece odbywają się także spotkania z cyklu poranków poetyckich, podczas
których można posłuchać wierszy i piosenek wykonywanych przez artystów warszawskich,
a także miejscowych miłośników języka polskiego.
3. OPIEKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
Mieszkańcy gminy Pomiechówek w ramach podstawowej opieki zdrowotnej korzystają
z usług świadczonych przez :
•

Indywidualną Praktykę Lekarską ul. Serocka 23; 05-180 Pomiechówek

•

Przychodnię Rodzinną Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mazowieckiej Kasy
Chorych Brody, ul. Ogrodnicza 6, 05-180 Pomiechówek
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•

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) Brody - Parcele,
ul. Słoneczna 51, 05-180 Pomiechówek.

Lecznictwo szpitalne zabezpiecza nowodworski szpital, tj. Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej przy ul. Miodowej. W przypadkach bardziej skomplikowanych pacjenci
kierowani są do szpitali warszawskich.
Na terenie Gminy Pomiechówek działa Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest
jednostką organizacyjną samorządu gminnego, powołaną do realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej.
Ośrodek pomaga i wspiera rodziny i poszczególne osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
życiowej, związanej w

szczególności z ubóstwem, bezrobociem, długotrwałą chorobą,

niepełnosprawnością, problemami w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, alkoholizmem
i przemocą w rodzinie.
Aktualnie w Ośrodku realizowane są następujące formy pomocy: pomoc finansowa, pomoc
usługowa, pomoc rzeczowa, praca socjalna i poradnictwo.
Przy Ośrodku Pomocy działa Punkt Profilaktyki Pomocy Dziecku i Rodzinie, Grupa
Samopomocy dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, Grupa Anonimowych Alkoholików.
Z Ośrodka Pomocy korzysta 434 rodziny (liczba osób w rodzinie 1172). Część z tych rodzin
jest dotknięta patologią.
W rodzinach tych występuje alkoholizm (79) przemoc wobec poszczególnych członków
rodziny (21 rodzin), popełnianie przestępstw kryminalnych (5)
Patologią także dotknięte są rodziny bezrobotne, głównie osoby „bezrobotne z wyboru”
(określenie to dotyczy osób, które nigdy nie pracowały) oraz rodziny gdzie występuje
przedłużające się bezrobocie (powyżej 5 lat). Ze 142 rodzin bezrobotnych, które korzystają
z OPS 32% to rodziny patologiczne.
Trudne sytuacje życiowe rodzin spowodowane są także:
- wielodzietnością – (32 rodziny); w rodzinach tych mamy do czynienia z ubóstwem, niskim
poziomem dochodu na członka rodziny oraz ograniczoną możliwością podjęcia pracy przez
współmałżonka , który zajmuje się dziećmi,
- niepełną rodziną – (45 rodzin) rodziny niepełne borykają się z trudnościami natury socjalno
bytowej i opiekuńczo – wychowawczej,
- niepełnosprawnością – (131 rodzin) wśród osób objętych pomocą są osoby niepełnosprawne
fizycznie osoby z upośledzeniem umysłowym i chorobą psychiczną.
W tej grupie są rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi.
Na terenie Gminy osób z ustaloną niepełnosprawnością jest ponad 400.
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Rodziny w których występuje problem narkomanii mogą korzystać z pomocy, poradnictwa
i wsparcia psychologa.
Ośrodek podejmuje działania we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
z terenu gminy Pomiechówek np. (wigilia dla samotnych osób, przygotowanie paczek
żywnościowych dla rodzin, imprezy okolicznościowe i wycieczki ).
W ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dziećmi i rodziną na
terenie Gminy funkcjonują trzy placówki wsparcia dziennego – Środowiskowe Ogniska
Wychowawcze (w Pomiechówku, Szczypiornie i Kosewie). Do tych ognisk uczęszczają
dzieci z środowisk ubogich dotkniętych problemem alkoholowym.
Grupy na terenie gminy podatne na wykluczenie społeczne to:
-

dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,

-

dzieci wychowujących się poza rodziną,

-

osoby bezrobotne,

-

niepełnosprawni i chorzy psychicznie,

-

samotne osoby starsze,

-

skazani po odbyciu kary pozbawienia wolności.
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Na Posterunku Policji w Pomiechówku pracuje 10 funkcjonariuszy, tj.: kierownik,

1 pracownik kryminalny, 2 dochodzeniowych, 2 dzielnicowych oraz 4 w zespole patrolowym.
Swoim działaniem funkcjonariusze obejmują rejon składający się z 27 miejscowości
i zamieszkały przez ok. 8,5 tys. mieszkańców.
W roku 2004 zgłoszonych i ujawnionych zostało łącznie 289 przestępstw w tym ujawniono
58 nietrzeźwych kierujących oraz przyjęto 231 zgłoszeń o pozostałych przestępstwach –
wykrywalność w ściganiu sprawców wyniosła 43,5 %.
W roku 2005 zgłoszonych i ujawnionych zostało łącznie 268 przestępstw w tym
ujawniono 65 nietrzeźwych kierujących oraz przyjęto 203 zgłoszenia o pozostałych
przestępstwach – wykrywalność w ściganiu sprawców wyniosła 59 %.
W 2006 r. zgłoszonych i ujawnionych zostało łącznie 300 przestępstw w tym
ujawniono 100 nietrzeźwych kierujących oraz przyjęto 200 zgłoszeń o pozostałych
przestępstwach – wykrywalność w ściganiu sprawców wyniosła 60,4 %.
Zanotowane

przestępstwa

w

latach

2004-2006

przestępstwa

przedstawiono

w poniższej tabeli:
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Lp.

Kategoria przestępstwa

2004

2005

2006

1.

Zabójstwo

1

0

0

2.

Rozbój

13

7

9

3.

Włamanie do mieszkania

6

5

3

4.

Włamanie do domku letniskowego

33

32

35

5.

Włamanie do sklepu

3

2

0

6.

Kradzież samochodu

9

4

5

7.

Kradzież mienia

72

57

51

8.

Bójka i pobicie

7

6

2

9.

Posiadanie narkotyków

1

6

2

10.

Nietrzeźwy kierujący

58

65

100

Dane: Posterunek Policji w Pomiechówku

Najczęściej popełnianymi przestępstwami są kradzieże, a wśród nich zabór metali
kolorowych i dowodów osobistych. Na przestrzeni lat 2004 – 2006 bardzo zwiększyły
się zatrzymania nietrzeźwych kierowców (prawie o połowę).
5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Na terenie gminy Pomiechówek siedzibę swoją ma 13 podmiotów pozarządowych.
Lp.

Nazwa
PODMIOTY WPISANE DO KRS

1.

Towarzystwo Miłośników Pomiechówka

2.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna

3.

Stowarzyszenie Rodziców Zdrowe Dzieci w Pomiechówku

4.

Stowarzyszenie Miłośników Fortu 16A Czarnowo

5.

Stowarzyszenie Miłośników Fortu Czarnowo II

6.

Stowarzyszenie ANTIDOTUM

7.

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Młynarka”
STOWARZYSZENIA SPORTOWE

8.

Stowarzyszenie „Biały Kieł”

9.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „WKRA”

10.

Stowarzyszenie LUKS „KUSY”

11.

Stowarzyszenie „FAMED”
STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

12.

Lokalny Klub Radiowy GOK
FUNDACJE
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Fundacja Akademia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ProPolonia

13.

6. SPORT I TURYSTYKA
Walory przyrodniczo krajobrazowe i położenie w bezpośrednim sąsiedztwie
aglomeracji warszawskiej spowodował rekreacyjne wykorzystanie rejonu rzek Wkry i Narwi.
Wsie letniskowe to przede wszystkim: Pomiechówek, Kosewko, Szczypiorno, Goławice
Pierwsze i Drugie, Śniadówko, Błędowo –wzdłuż rzeki Wkry oraz Czarnowo, Kikoły, Nowe
Orzechowo, Stare Orzechowo - wzdłuż rzeki Narwi.
Gmina Pomiechówek jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek.
Na terenie gminy istnieje się pięć znakowanych szlaków turystycznych:
• szlak krajoznawczy (zielony) o długości 37.8 km
•

szlak morenowy (czerwony) o długości 21,8 km

•

szlak krajobrazowy (niebieski) o długości 19.8 km

•

szlak leśny (żółty) o długości 12.2 km

•

szlak łącznikowy (czarny) 8.0 km

oraz Leśna Ścieżka Dydaktyczna utworzona przez Nadleśnictwo Jabłonna na terenie
Leśnictwa Pomiechówek (o długości 6,8 km i łączy 15 stanowisk)
Ścieżki te są stosunkowo dawno wyznaczane i znakowane.
Najczęściej w Pomiechówku i jego okolicach wolny czas spędzają warszawiacy, głównie na
działkach letniskowych, których liczba może dochodzić może nawet do 2 tys. (brak dokładnej
i aktualnej ewidencji tych nieruchomości).
Turyści nie posiadający działki mogą skorzystać z rozwijającej się bazy noclegowej, której
większość stanowią kwatery prywatne i gospodarstwa agroturystyczne.
Wykaz miejsc noclegowych na terenie gminy:
Lp.

Rodzaj
Zajazd Turystyczny

1

MAGNOLIA
Kwatera

2

agroturystyczna
Kwatera

3

agroturystyczna
AGRO - DOM -

4

SENIORA

Miejscowość

Adres

Brody Parcele

ul. Modlińska 1

Pomiechowo

ul. Ogrodowa 2

Kosewko

ul. Słowiańska 117

Pomiechówek

Nowe Orzechowo 11
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5

Motel PRENTKI
Gospodarstwo agroturystyczne - Anna

6

i Zbigniew Wróblewscy

7

Letnisko nad Wkrą Dom wypoczynkowy

Pomiechówek

Nowy Modlin 43

Kosewko

ul. Słowiańska 98

Szczypiorno

Szczypiorno 33

Kosewko

ul. Gościnna 19

Szczypiorno

Szczypiorno 1

Błędowo

Błędowo 17A

Błędowo

Błędowo 30A

Szczypiorno

Szczypiorno 16A

Błędowo,

Błędowo Koło 5

Gospodarstwo
8

Agroturystyczne
Grzegorz Zalewski
Gospodarstwo agroturystyczne

9

10

LIPKA - Janusz i Zdzisława Lipko
Dom Gościnny Błędowo
kwatera prywatna
Agroturystyczny

11

Gościniec nad Wkrą
Kwatera
agroturystyczna -

12

Dziewięć Kasztanów
Gospodarstwo
Agroturystyczne

13
Polski Związek Wędkarski "Pomocnia
Kwatera
agroturystyczna Julita
14

i Michał Szafrańscy

Szczypiorno

Szczypiorno 10

15

Teresa Mirosława Awęcka

Kosewko

Kosewko 28

Dane uzyskane z Biura Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek

Na przestrzeni lat 2003-2006 zauważalna jest spadkowa tendencja udzielonych
noclegów i miejsc noclegowych ogółem. Wpływ na taki rezultat mogą mieć ostatnie
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likwidacje państwowych domów i ośrodków wypoczynkowych (MSW i FSO). W zamian
za to powstają małe rodzinne „gościńce”.

200
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40
20
0
Miejsca noclegowe ogółem

Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks
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Dane: Bank Danych Regionalnych GUS; źródło: www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.strona.indeks

Kultura fizyczna na terenie gminy Pomiechówek kształtowana jest dzięki działalności
szkół, ośrodka kultury oraz 4 stowarzyszeń sportowych:
- Klub Sportowy „WKRA”
Klub organizuje zajęcia szkoleniowe z piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Obecnie w klubie trenuje 65 podopiecznych wieku od 9 do 35 lat.
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Klub prowadzi 2 grupy rozgrywkowe: drużynę seniorów, występującą w lidze okręgowej
i drużynę młodzieżową, rywalizującą w rozgrywkach Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
- Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „Biały Kieł”
zawodnicy Klubu (dzieci i młodzież) co roku odnoszą sukcesy podczas zawodów w Polsce,
i za granicą. W 2006 roku zawodnicy „Białego Kła” zdobyli 8 medali, dzięki czemu klub
uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu ogólnopolskim. Najmłodsi członkowie klubu
aktywnie uczestniczący w zawodach są w wieku 9 lat. Klub prowadzi 5 razy w tygodniu
zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i spoza Gminy Pomiechówek. Działalność
klubu skoncentrowana jest na zajęciach z zakresu sportu zaprzęgowego, lekkoatletyki (biegi),
zajęć ogólnorozwojowych (jujitsu). „Biały Kieł” prowadzi także zajęcia z dogoterapii.
- Stowarzyszenie LUKS „KUSY”
Działają tu 2 sekcje sportowe (37 osób), z czego największe osiągnięcia odnosi sekcja
narciarstwa biegowego. Zawodnicy tej sekcji od 8 lat zdobywają najwyższe lokaty podczas
zawodów ogólnopolskich.
- Stowarzyszenie „FAMED.
FAMED prowadzi zajęcia w trzech sekcjach (piłka siatkowa, tenis stołowy i lekkoatletyka).
Do sekcji siatkarskiej uczęszcza 46 zawodników (uczniowie szkoły podstawowej,
gimnazjaliści oraz dorośli). Siatkarze i lekkoatleci co roku odnoszą sukcesy w zawodach
organizowanych na terenie województwa mazowieckiego.
W gminie Pomiechówek nie ma żadnego boiska sportowego przystosowanego do
bezpiecznego prowadzenia zajęć sportowych. Place przy szkołach wykorzystywane są jako
boiska, jednak żadne z nich nie posiada nawierzchni przystosowanej do bezpiecznego
uprawiania sportów.
Jedyna sala gimnastyczna znajduje się w Szkole Podstawowej w Pomiechówku.
Gimnazjum w Pomiechówku korzysta z hali sportowej, która uzyskała krótkoterminowe
pozwolenie na dalsze użytkowanie, z powodu grożącej katastrofy budowlanej.
Szkoły w Goławicach i Orzechowie nie mają zaplecza w postaci sal sportowych.

7. ZABYTKI NA TERENIE GMINY POMIECHÓWEK
Historycznie najstarsza częścią Pomiechówka jest Pomiechowo. Dawna nazwa
Pomiechow-Pomnychów może pochodzić od miejsca pochówku – starosłowiańskiego
cmentarzyska w Świętym Gaju, który prawdopodobnie znajdował się na nadrzecznej skarpie
w miejscu, gdzie później zlokalizowany został kościół katolicki.
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W 1065 r. Pomnychów został nadany klasztorowi benedyktynów z Moglina. W XIV
w. Pomnichów wchodził w skład Distriktum Zakroczymskiego i był we władaniu Książąt
Mazowieckich. W wieku XVI przez Pomiechówek przebiegały dwa ważne szlaki handlowe:
Zakroczym-Psucin-Nasielsk i Zakroczym-Serock z przeprawą przez Wkrę w Szczypiornie.
Okolice Pomiechówka były widownią zaciętych walk pomiędzy wojskami
francuskimi i rosyjskimi podczas kampanii napoleońskiej w 1806 r. Jedna z bitew tej
kampanii – 23 grudnia 1806 r. rozegrała się pod Czarnowem. W tym samym roku
Pomiechowo zostało zniszczone pożarem.
Walki w okolicach Pomiechówka toczyły się także podczas powstań narodowych. Po
powstaniu styczniowym rząd carski wysiedlił na Syberię całe wioski w odwet za pomoc
udzieloną powstańcom. Tak wysiedlone zostały: Stanisławowo, Kosewko, Szczypiorno,
Błędowo, Wola Błędowska, Modlin Nowy. Na terenach tych osiedlano kolonistów rosyjskich,
a także niemieckich. Dla potrzeb kolonistów w 1884 r. wybudowano cerkiew prawosławną,
według projektu Jan Jakuba Gaya.
W XIX w. wzrosło znaczenie młodszej części miejscowości – Pomiechówka. Został tu
wybudowany III Fort, należący do wewnętrznego pierścienia obronnego odległej o 5 km
Twierdzy Modlin.
W 1887 r. Pomiechowo należało do gmin średniej wielkości. Znajdował się tutaj
kościół katolicki, cerkiew prawosławna, ewangelicki dom modlitewny, urząd leśny, urząd
gminy i sąd, 11 karczem, a także duże przedsiębiorstwa: fabryka zapałek, fabryka odlewów
żelaznych, 2 cegielnie oraz młyn wodny i 5 wiatraków. Działało 6 szkół, istniała też stacja
kolei żelaznej.
Tuż przed I wojną światową zostały zbudowane forty należące do zewnętrznego
pierścienia Twierdzy Modlin: fort miedzy polowy w Czarnowie i główny fort przy drodze
Pomiechówek - Psucin.
Jednym z epizodów wojny polsko-rosyjskiej była tzw. bitwa nad Wkrą, która
rozegrała się 15 sierpnia 1920 r. na korzyść wojsk polskich na wysokości XIV i XV Fortu.
W latach 1935-1938, dzięki wydatnej pomocy premiera Sławoja Składkowskiego
i jego małżonki, została wybudowana Szkoła Podstawowa w Pomiechówku.
Podczas II wojny światowej tragicznie zapisał się w dziejach III Fort. Początkowo
pełnił funkcję więzienia dla obrońców Modlina i okolicznych placówek. Od lutego 1940 r.
wiezienie zostało przekształcone w obóz przesiedleńczy dla ludności Wielkopolski
i Mazowsza. Następnie funkcjonował tu obóz – getto dla ludności żydowskiej z pobliskich
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miejscowości – Płońska, Sierpca, Raciąża, Zakroczymia. Po zlikwidowaniu getta III Fort
został przekształcony w więzienie policyjne, w którym przeprowadzano masowe egzekucje.
Na terenie gminy znajduje się kilka cmentarzy z różnych okresów historii
miejscowości: cmentarz parafialny w Pomiechowie, cmentarz prawosławny w Nowym
Modlinie, cmentarz protestancki w nowym Modlinie, cmentarz wojskowy w okolicach XVI
Fortu, cmentarz w Kikołach (groby rosyjskie, niemieckie.)
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Analiza jakościowa uwarunkowań rozwoju gminy Pomiechówek
– wyniki ankiety społecznej
W miesiącu lipcu i sierpniu 2007 r. przeprowadzona została wśród mieszkańców
i przyjezdnych anonimowa ankieta dotycząca rozwoju gminy Pomiechówek.
Ankieta została rozpowszechniona przez radnych i sołtysów w ich wsiach.
Formularze ankiet udostępnione zostały także w miejscach publicznych (sklepy, punkty
usługowe i Urząd Gminy) oraz na gminnej stronie internetowej.
Pobrano 1200 formularzy ankiet z czego wypełnionych i zwróconych (sołtysi, radni, sklepy,
urna w Urzędzie Gminy) ankiet zostało 178.
Największym zainteresowaniem cieszyła się ankieta wśród mieszkańców Pomiechówka,
Brodów i Brodów Parceli (z tych sołectw powróciło najwięcej wypełnionych ankiet).
Ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź na 6 pytań.
Na pytanie „Jak Pani/Pan ocenia warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej
w gminie Pomiechówek (proszę wybrać jeden punkt)?” odpowiedziało 167 osób z doskonała
większość (88%) wskazało, że warunki te są zadowalające. Żaden z ankietowanych nie
identyfikował się z twierdzeniem, że są to warunki bardzo złe. Ponad 18% ankietowanych
stwierdziło, że warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminie Pomiechówek są
dobre. 4,2% ankietowanych uznało, ze warunki te są bardzo dobre. Taka sama liczba głosów
oddana została na odpowiedź „złe”.

160

bardzo dobre
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zadawalające

złe

bardzo złe
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0

0
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Na pytanie: „Jakie są według Pani/Pana największe atuty (mocne strony) gminy (proszę
wybrać maksymalnie 6 punktów i przyznać im skalę ważności od 1 do 6, przy czym 6 oznacza
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najwyższy stopień ważności)”?, największą liczbę punktów uzyskała odpowiedź „położenie
blisko stolicy", następnie „atrakcyjne środowisko naturalne”, dalej: „dogodna komunikacja –
rozwinięte szlaki komunikacyjne” oraz „dobra naturalna baza pod rozwój turystyki”,
„historyczne obiekty zabytkowe” i „dobry stan usług”.
600

atrakcyjne środowisko naturalne
położenie blisko stolicy
503
dobra baza oświatowa (wysoki poziom kształcenia)

500

dogodna komunikacja - rozwinięte szlaki
komunikacyjne
400

polepszająca się infrastruktura techniczna

386

napływ nowych mieszkańców (z miasta)

340
321

spadające bezrobocie

300
dostępność gruntów pod inwestycje i mieszkalnictwo
dobra baza (naturalna) pod rozwój turystyki
200

191

179

stabilny budżet gminy (brak zadłużenia)

158
123

134

127

119
93

100

73

63

rozwijające się sadownictwo
dobry stan usług (dostępność do usług medycznych,
bankowych, pocztowych, rzemieślniczych i sklepów
duży potencjał ludzki (przedsiębiorczy i aktywni
mieszkańcy)
historyczne obiekty zabytkowe (forty)

0
największe atuty (mocne strony) gminy

Na pytanie trzecie: „Jakie są, zdaniem Pani/Pana, wady/słabe strony gminy (proszę
wybrać maksymalnie 10 punktów, proszę nadać im skalę ważności od 1 do 10, przy czym 10
oznacza najwyższy stopień ważności)?” do najsłabszej strony gminy zaliczono: niebezpieczny
ruch drogowy w centrum, następnie brudne rzeki i nabrzeża, dzikie wysypiska śmieci, zły
stan dróg, przestarzałą i niewydolną oczyszczalnię ścieków, brak planu zagospodarowania
przestrzennego dla całej gminy, słabą infrastrukturę turystyczną, mały budżet inwestycyjny
gminy, brak bazy sportowej oraz dysproporcję między długością sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
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mały budżet inw estycyjny gminy

800

zły stan dróg

729

dysproporcja między w odociągiem a kanalizacją
przestarzała i niew ydolna oczyszczalnia ścieków

700

brak systemow ych rozw iązań zagospodarow ania odpadów stałych
brudne rzeki i nabrzeża
dzikie w ysypiska śmieci

600

niskie poczucie bezpieczeństw a

528 521

510

brak silnych inw estycji gospodarczych

500

rozdrobnienie gruntów i nieuregulow any stan w łasności

447

mało aktyw ny samorząd w iejski

420

mało skuteczna administracja

400

słaba infrastruktura turystyczna

339

337
300

325

brak bazy sportow ej
brak promocji (reklamy) gminy

279
245

241

226

213 220

224

217

207

niebezpieczny ruch drogow y w centrum

190

200

niska św iadomość ekologiczna

232

207
182

brak budow nictw a komunalnego
zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej i niedostosow anie do
potrzeb osób niepełnospraw nych
zbyt mała ilość miejsc dla w ypoczynku matek z dziećmi (np. ogródki
jordanow skie)
słabo rozw inięta sieć gazow a

116
87

100

mała oferta kulturalna
przestarzała technologia i zły stan budynku przedszkola

0
SŁABE STRONY GM INY

brak planu zagospodarow ania przestrzennego dla całej gminy

Jako najistotniejszy potencjalny czynnik rozwojowy ankietowani uznali możliwość
pozyskania środków z Unii Europejskiej, ożywienie turystyczne, poprawę estetyki gminy oraz
promocję gminy poprzez organizowanie imprez sportowych o dużym zasięgu w oparciu
o walory naturalne gminy.
Jako najgroźniejszy potencjalny czynnik hamujący rozwój gminy Pomiechówek
ankietowani wskazali wzmożony ruch drogowy samochodów ciężarowych.

350
300

uciążliwości związane z
uruchomieniem lotniska w
Modlinie

250

wzmożony ruch drogowy
samochodów ciężarowych

302

188

200
150
100

brak inwestycji
gospodarczych, sportowych,
turystycznych

131
85
68

50

odpływ wykształconych i
młodych mieszkańców
brak inicjatyw społecznych,
długoterminowych

0
Potencjalne czynniki hamujace rozwój gminy
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W odpowiedzi na pytanie: „Proszę wskazać maksymalnie 5 działań najważniejszych
dla Pani/Pana, na które powinny być wydawane w pierwszej kolejności pieniądze z budżetu
gminy (proszę nadać im skalę ważności od 1 do 5, przy czym 5 oznacza najwyższy stopień
ważności)” powstała następująca gradacja najbardziej oczekiwanych inwestycji:
400

remonty i budowa dróg, obwodnicy i mostów

354
budowa infrastruktury przy drogach (parkingi,
chodniki, oświetlenie, zatoki i wiaty
przystankowe)
rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej

350
314
289

300

rozbudowa sieci kanalizacyjnej

250

modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków

214
200
138

150

100

129

118
98

97
83

78

50

aktywne wspieranie lokalnych
przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów
zewnętrznych
inwestycje sprzyjające rozwojowi turystyki
(budowa infrastruktury sportowej i
rekreacyjnej)
wsparcie skoncentrowanego budownictwa
mieszkaniowego (nowe osiedla)
zwiększanie estetyki gminy (np. zakładanie
nowych terenów zielonych)
wspieranie działań kulturalnych,
artystycznych i promocja gminy
zwiększenie pomocy socjalnej dla
najuboższych

0
Najpilniejsze inwestycje

W wyniku analizy wyników ankiet przez wszystkie komisje Rady Gminy
w Pomiechówku poszczególne komisje zwróciły uwagę na uwzględnienie przy planowaniu
kolejnych inwestycji dodatkowych przedsięwzięć nie uwzględnionych w ankiecie, tj.:
- systemowe rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi,
- rozbudowa i przystosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
- budowa lub remont budynków komunalnych,
- modernizacja budynków placówek oświatowych,
- wymianę taboru samochodowego służącego dowozowi dzieci i młodzieży do szkół.
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Bilans strategiczny gminy Pomiechówek
SŁABE STRONY

SILNE STRONY
Położenie blisko stolicy

Obszar gminy w niewielkiej części pokryty

Rozwinięte szlaki komunikacyjne

planem

zagospodarowania

przestrzennego

(E-7, E-62, drogi wojewódzkie 621, 631, 630, Mały budżet inwestycyjny gminy
Zły stan dróg

linia kolejowa E-65)

Atrakcyjne (niezdegradowane) środowisko Dysproporcja

między
a

długością

naturalne (np. parki krajobrazowe)

wodociągowej

Malejąca stopa bezrobocia

kanalizacyjnej

Dostępność gruntów pod inwestycje

Przestarzała

i mieszkalnictwo

ścieków

Baza (naturalna) pod rozwój turystyki

Niewydolny system gospodarki odpadami

Stabilny budżet gminy (brak zadłużenia)

stałymi

i

długością

sieci

niewydolna

sieci

oczyszczalnia

Rozwijające się sadownictwo i warzywnictwo Brudne rzeki i nabrzeża
Dobrze rozwinięte usługi dla mieszkańców

Dzikie wysypiska śmieci

Dobra baza oświatowa (wysoki poziom Niskie

poczucie

bezpieczeństwa

kształcenia)

mieszkańców i przyjezdnych

Napływ nowych mieszkańców (z miast)

Mała liczba silnych inwestycji gospodarczych

Duży potencjał ludzki

Bardzo duże rozdrobnienie gruntów

Historyczne obiekty zabytkowe (forty)

i nieuregulowany stan własności

Możliwość lokalizacji inwestycji na gruntach Mało aktywny samorząd wiejski
Skarbu Państwa
Ożywienie

turystyczne

Mało skuteczna administracja
w

uruchomienia zbiornika retencyjnego

wyniku Słaba infrastruktura turystyczna
i noclegowa
Mała liczba obiektów sportowych
Zła jakość istniejących obiektów sportowych
Niewystarczająca promocja (reklama) gminy
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
i przyjezdnych
Odpływ

wykształconych

i

młodych

mieszkańców
Niski

poziom

aktywności

społecznej

mieszkańców
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Niebezpieczny ruch drogowy w centrum
Zły stan techniczny budynków komunalnych
Niewystarczająca
komunalnych

liczba

w

mieszkań

stosunku

do

potrzeb

mieszkańców
Zły stan techniczny budynków użyteczności
publicznej i niedostosowanie ich do potrzeb
osób niepełnosprawnych
Słabo rozwinięta sieć gazowa
Zbyt mała liczba miejsc dla wypoczynku
matek z dziećmi (np. ogródki jordanowskie)
Mała oferta kulturalna
Przestarzała technologia i zły stan budynku
przedszkola
Wzrost przestępczości
Postępująca

degradacja

środowiska

naturalnego
ZAGROŻENIA

SZANSE
Wzrost w kraju zapotrzebowania na produkty Uciążliwości
pochodzące z upraw ekologicznych

związane

z

lotniskiem

(potencjalna przyczyna zmniejszenia liczby

Rosnące zainteresowanie agroturystyką wśród mieszkańców, utrata walorów miejscowości
mieszkańców miast
Rosnące

wypoczynkowej)

zainteresowanie

mieszkańców Wzmożony

Warszawy turystyką weekendową

ruch

drogowy

samochodów

ciężarowych

Duża dostępność środków z Unii Europejskiej
Dobre skomunikowanie gminy ze stolicą
Dobra koniunktura gospodarcza
Spadający poziom bezrobocia w skali kraju
Duże zainteresowanie dobrze sytuowanych
mieszkańców

miast

osiedlaniem

się

na

terenach podmiejskich
Lokalizacja cywilnego lotniska w Modlinie
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Misja rozwoju gminy Pomiechówek
Misja rozwoju opisuje główny, zasadniczy kierunek, w jakim będzie podążała gmina
w horyzoncie czasowym objętym planem strategicznym. Jest wyrazem oczekiwanego
poziomu rozwoju, jaki osiągnie gmina po zrealizowaniu zaplanowanych w strategii rozwoju
celów. Określa w sposób opisowy pożądany stan rozwoju gminy odnosząc się do aspektów
rozwoju gospodarczego i społecznego przy uwzględnieniu poszanowania środowiska
naturalnego.

Misja rozwoju Gminy Pomiechówek
Gmina Pomiechówek miejscem zapewniającym swoim mieszkańcom
godne warunki życia, pracy i rozwoju
uwzględniające poszanowanie i troskę o środowisko naturalne,
oparte na dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości,
szczególnie w obszarze turystyki,
sprawnie działającej sferze usług społecznych – edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych, zdrowotnych i socjalnych
zaspokajających potrzeby mieszkańców
oraz dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunalnej.
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Strategiczne cele i priorytety rozwojowe
Cele strategiczne i priorytety rozwojowe są uszczegółowieniem misji wyznaczając
strategiczne kierunki działania. Pozwalają na przejście z poziomu planowania strategicznego
do planowania operacyjnego. Zapewniają także jednolitą strukturę planu strategicznego
w różnych jego obszarach.

Cel nadrzędny Strategii Rozwoju gminy Pomiechówek
na lata 2008-2015
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy
oparty na dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości,
szczególnie w obszarze turystyki,
wysokiej jakości usług społecznych
i infrastrukturze zaspokajającej potrzeby mieszkańców.

Równoważenie rozwoju w sferze gospodarczej i społecznej jest podstawowym
warunkiem budowania trwałych podstaw dobrobytu mieszkańców. Powinno ono także
opierać się na poszanowaniu środowiska naturalnego, którego dobra jakość jest jednym
z najważniejszych elementów wpływających na warunki życia na danym terenie.
Biorąc pod uwagę duże zasoby przyrodnicze gminy, jej położenie geograficzne,
tradycję związaną z rozwiniętą sferą usług turystycznych można stwierdzić, że są to dobre
podstawy do budowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia dobrych warunków życia
i pracy dla jej mieszkańców.
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Osiągnięcie celu nadrzędnego Strategii będzie możliwe dzięki skutecznej realizacji trzech
celów strategicznych.

Cel strategiczny 1. Rozwinięta przedsiębiorczość w obszarze turystyki
usług, zapewniająca mieszkańcom gminy dobre warunki pracy i rozwoju
zawodowego.
Sprawnie działająca sfera gospodarcza, funkcjonująca w przyjaznych warunkach
administracyjnych, dająca mieszkańcom możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach,
w tym przede wszystkim w obszarze szeroko rozumianych usług oraz sprzyjająca
podejmowaniu różnych rodzajów aktywności gospodarczej jest jedną z ważniejszych sił
napędowych rozwoju gminy. Dlatego też zapewnienie jak najlepszych warunków dla
podejmowania

działalności

gospodarczej

i

zawodowej

mieszkańców

jest

jednym

z kluczowych celów strategicznych rozwoju gminy Pomiechówek.

Cel strategiczny 2. Wysoka jakość usług społecznych zaspokajająca
najważniejsze potrzeby mieszkańców oraz zapewniająca warunki do
podejmowania

aktywności

społecznej

i

obywatelskiej

w

różnych

dziedzinach.
Stworzenie dobrych warunków do podejmowania aktywności społecznej, wspieranie
inicjatyw nakierowanych na wspólne rozwiązywanie problemów, stymulowanie aktywności
obywatelskiej jest ważnym aspektem budowania więzi społecznych i integrowania
mieszkańców. Także wysoka jakość usług społecznych, w tym edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, zdrowotnych i socjalnych zaspokajających potrzeby mieszkańców jest jednym
z ważniejszych czynników zapewniających wysoki standard życia. Dlatego też wsparcie
w tym obszarze jest niezbędne do zrównoważonego rozwoju gminy nakierowanego na
stworzenie mieszkańcom dobrych warunków nie tylko pracy, ale także życia rodzinnego
i społecznego.
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Cel

strategiczny

3.

Dobrze

rozwinięta

infrastruktura

techniczna

sprzyjająca prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zapewniająca
wysoki standard życia mieszkańców.
Zapewnienie niezbędnej infrastruktury, w tym przede wszystkim infrastruktury
komunalnej (wodociągowej, kanalizacyjnej, służącej gospodarce odpadami), transportowej,
informacyjnej jest podstawowym warunkiem budowania trwałego rozwoju, zarówno w sferze
gospodarczej, jak i społecznej. Jest także jednym z czynników budujących przewagę
konkurencyjną gminy, dlatego też sfera ta została uznana za kluczowy obszar objęty
planowaniem strategicznym.
Wszystkie cele strategiczne rozwoju uwzględniają potrzebę troski o środowisko
naturalne jako jeden z najcenniejszych zasobów gminy Pomiechówek oraz ważny element
budowania podstaw rozwoju.
Osiągnięcie celów strategicznych będzie możliwe dzięki realizacji priorytetów
rozwojowych będących uszczegółowieniem celów strategicznych. Kierunki rozwoju
wyznaczone przez priorytety pozwalają na zaplanowanie działań i projektów, a tym samym
na przejście z poziomu myślenia strategicznego do planowania operacyjnego.
W ramach realizacji Celu strategicznego 1. zaplanowano następujące priorytety
rozwojowe, a w ramach nich działania:

1.1. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w obszarze turystyki
i usług.
▪

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju turystyki gminy Pomiechówek.

▪

Poprawa jakości funkcjonowania administracji gminnej.

▪

Współpraca administracji gminnej z przedsiębiorcami we wspólnym budowaniu
i promowaniu oferty turystycznej gminy.

▪

Wspieranie mieszkańców gminy w przechodzeniu z pracy w obszarze rolnictwa do pracy
w obszarze usług.

▪

Wspieranie rozwoju przetwórstwa rolnego, agroturystyki i innych form działalności
uzupełniających prowadzoną przez mieszkańców gminy działalność rolniczą.
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1.2. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.
▪

Stworzenie i promocja oferty inwestycyjnej gminy.

▪

Aktywne poszukiwanie inwestorów przez administrację gminną

▪

Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej, w szczególności w sąsiedztwie lotniska w
Modlinie i drogi krajowej nr 62.

1.3. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
▪

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.

▪

Usuwanie barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

▪

Pozyskiwanie i przygotowywanie terenów pod prowadzenie inwestycji.

▪

Stworzenie

nowoczesnego

sytemu

komunikowania

się

administracji

gminnej

z przedsiębiorcami i mieszkańcami.
W ramach realizacji Celu strategicznego 2. zaplanowano następujące priorytety rozwojowe,
a ramach nich działania:

2.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej.
▪

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej.

▪

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

▪

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej.

▪

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w sferze opieki społecznej.

2.2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników sfery usług społecznych.
▪

Stworzenie systemu

podnoszenia kwalifikacji

przez pracowników

sfery usług

społecznych.
▪

Pozyskiwanie środków zewnętrznych służących podnoszeniu kwalifikacji przez
pracowników sfery usług społecznych.

2.3. Rozbudowa i tworzenie nowej oferty usług społecznych.
▪

Rozbudowa i podniesienie jakości istniejącej oferty usług społecznych.
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▪

Stworzenie nowej oferty usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
cykliczności organizowanych przedsięwzięć i zapewnienia szerokiego dostępu do nich
mieszkańcom i turystom.

2.4. Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców.
▪

Stworzenie systemu stałej współpracy i komunikacji między administracją gminną
a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

▪

Wsparcie administracji gminnej dla przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje
pozarządowe działające na terenie gminy oraz przez aktywnie działające grupy
nieformalne.

▪

Stwarzanie mieszkańcom warunków do rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania
wolnego czasu.

▪

Stwarzanie warunków do budowania więzi społecznych i postaw obywatelskich.

W ramach realizacji Celu strategicznego 3. zaplanowano następujące priorytety
rozwojowe, a w ramach nich działania:

3.1.

Tworzenie

warunków

dla

rozwoju

budownictwa

mieszkaniowego

jednorodzinnego.
3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
▪

Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej.

▪

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.

▪

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.

▪

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej.

3.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej.
▪

Uregulowanie statusu prawnego dróg gminnych.

▪

Modernizacja dróg gminnych.

▪

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie na drogach krajowych
przebiegających przez teren gminy.
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3.4. Stworzenie wydajnego systemu gospodarowania odpadami stałymi.
▪

Wdrożenie systemu monitorowania umów na odbiór odpadów komunalnych obejmujący
wszystkich mieszkańców i działkowców.

▪

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy.

▪

Uczestniczenie

w

ponadlokalnych

przedsięwzięciach

sprzyjających

zapewnieniu

kompleksowego prowadzenia gospodarki odpadami stałymi na terenie gminy.
▪

Przeciwdziałanie powstawaniu i likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci.

▪

Program edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy i turystów.

3.5. Modernizacja i rozbudowa komunalnych zasobów mieszkaniowych.
▪

Modernizacja istniejących komunalnych zasobów mieszkaniowych.

▪

Budowa mieszkań komunalnych.

3.6. Rozbudowa sieci gazowniczej.
▪

Budowa gazociągu w sołectwach dotychczas niezgazyfikowanych.

3.7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej.
▪

Realizacja przedsięwzięć partnerskich służących poprawie jakości lub budowie nowej
infrastruktury turystycznej.

3.8. Budowa infrastruktury służącej poprawie przepływu informacji na obszarze
gminy.
▪

Stworzenie systemu elektronicznego przekazywania informacji obejmującego wszystkie
instytucje administracji gminnej.

▪

Stworzenie

systemu

komunikacji

między

administracją

a

mieszkańcami,

przedsiębiorcami, turystami opartego na nowoczesnych systemach informatycznych.
▪

Wspieranie

przedsięwzięć

zmierzających

do

upowszechniania

dostępu

do

szerokopasmowego internetu na terenie gminy.
Wykaz przedsięwzięć i projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów
Strategii Rozwoju został załączony do niniejszego dokumentu.
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System monitorowania Strategii
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Strategii Rozwoju Gminy Pomiechówek
na lata 2008-2015 oraz osiągnięcie jej celów jest Wójt gminy. Rada Gminy sprawuje funkcję
kontrolną i monitoruje przebieg realizacji Strategii oraz poziom osiągnięcia jej celów.
Co najmniej raz po zakończeniu każdego roku budżetowego objętego planem
strategicznym w terminie do końca czerwca roku następnego Wójt gminy przedkłada Radzie
Gminy sprawozdanie z postępów w realizacji Strategii. Zawiera ono informacje dotyczące
oceny wartości poszczególnych wskaźników składających się na system monitorowania
Strategii oraz syntetyczny opis podjętych w okresie sprawozdawczym zadań, efektów ich
realizacji oraz plan działań na kolejny okres.
Punktem odniesienia do badania i porównywania poszczególnych wskaźników są dane
statystyczne opisujące poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy według stanu na rok
2005. W przypadku wskaźników o charakterze jakościowym punktem odniesienia będzie
zbadanie stanu w danym obszarze przed rozpoczęciem działań objętych planem
strategicznym.
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Wskaźniki monitorowania Strategii
Wskaźniki o charakterze ogólnym
•

Liczba ludności

•

Saldo migracji

•

Ludność wg płci

•

Ludność wg źródeł utrzymania

•

Dochody ogółem budżetu gminy

•

Dochody ogółem budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

•

Dochody własne budżetu gminy

•

Dochody własne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

•

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy

•

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca

•

Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem budżetu gminy

•

Wartość pozyskanych środków zewnętrznych

•

Poziom zadłużenia budżetu gminy

Cel strategiczny 1. Rozwinięta przedsiębiorczość w obszarze turystyki i usług,
zapewniająca mieszkańcom gminy dobre warunki pracy i rozwoju zawodowego.
1.1. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców, szczególnie w obszarze turystyki i usług.
•

Liczba osób pracujących w rolnictwie, które podjęły działalność w sferze około lub
pozarolniczej

•

Liczba nowych przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy

•

Saldo zarejestrowanych i wyrejestrowanych przedsiębiorstw na terenie gminy

•

Liczba nowych miejsc pracy na terenie gminy

•

Liczba podjętych przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć partnerskich, służących budowaniu
i promowaniu oferty turystycznej gminy

•

Opracowana i wdrożona Strategia Rozwoju Turystyki gminy Pomiechówek
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•

Zwiększony poziom zadowolenia klientów administracji gminnej w porównaniu do stanu
bazowego

1.2. Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych.
•

Liczba opracowanych i wypromowanych ofert inwestycyjnych

•

Liczba inwestorów zewnętrznych, którzy rozpoczęli działalność na terenie gminy

•

Liczba miejsc pracy powstałych na terenie gminy dzięki inwestycjom zewnętrznym

1.3. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
•

Procent powierzchni gminy objęty planem zagospodarowania przestrzennego

•

Liczba i rodzaj udogodnień administracyjnych ułatwiających prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie gminy

•

Liczba i powierzchnia terenów przygotowanych pod prowadzenie inwestycji

•

Opracowany

i

wdrożony

system

komunikowania

się

administracji

gminnej

z przedsiębiorcami i mieszkańcami
•

Liczba procedur administracyjnych, których załatwienie jest możliwe przy użyciu
nowoczesnych narzędzi komunikacji, w tym przez internet

Cel

strategiczny

najważniejsze

2.

Wysoka

potrzeby

jakość

mieszkańców

usług

społecznych

oraz

zaspokajająca

zapewniająca

warunki

do podejmowania aktywności społecznej i obywatelskiej w różnych dziedzinach.
2.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej.
•

Liczba zmodernizowanych, rozbudowanych i wybudowanych obiektów infrastruktury
społecznej

•

Powierzchnia

zmodernizowanych,

rozbudowanych

i

wybudowanych

obiektów

infrastruktury społecznej
2.2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników sfery usług społecznych.
•

Opracowany i wdrożony system podnoszenia kwalifikacji przez pracowników sfery usług
społecznych

•

Liczba pracowników sfery usług społecznych, którzy podnieśli swoje kwalifikacje
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•

Liczba i wartość przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji pracowników sfery
usług społecznych, na które pozyskano środki zewnętrzne

2.3. Rozbudowa i tworzenie nowej oferty usług społecznych.
•

Zwiększony poziom zadowolenia klientów korzystających z usług społecznych
w porównaniu do stanu bazowego

•

Liczba rozbudowanych lub nowych ofert usług społecznych

•

Liczba osób korzystających z rozbudowanych lub nowych ofert usług społecznych

•

Liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela

•

Liczba dzieci w przedszkolu i szkołach gminnych

•

Przeciętny roczny koszt utrzymania jednego ucznia

•

Odsetek rodzin i osób objętych pomocą społeczną

2.4. Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców.
•

Opracowany i wdrożony system współpracy i komunikacji między samorządem lokalnym
i organizacjami pozarządowymi

•

Liczba przedsięwzięć podjętych przez organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne,
które uzyskały wsparcie samorządu lokalnego

•

Liczba przedsięwzięć i ofert umożliwiających rozwijanie zainteresowań i aktywne
spędzanie wolnego czasu

•

Liczba inicjatyw aktywizujących mieszkańców i zachęcających ich do zaangażowania
w życie społeczności lokalnej

Cel strategiczny 3. Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna sprzyjająca
prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zapewniająca wysoki standard życia
mieszkańców.

3.1. Tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
•

Liczba działek udostępnionych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

•

Liczba wybudowanych domów jednorodzinnych

3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
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•

Długość zbudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

•

Przepustowość stacji uzdatniania wody

•

Poprawa/utrzymanie dobrej jakości wody pitnej

•

Liczba posesji przyłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej lub posiadających
przydomowe oczyszczalnie ścieków

•

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków

•

Podniesiony poziom czystości wód powierzchniowych

3.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej.
•

Długość dróg gminnych o uregulowanym statusie prawnym

•

Długość zmodernizowanych dróg gminnych

•

Długość utwardzonych dróg gruntowych

•

Liczba urządzeń drogowych zwiększających bezpieczeństwo w ruchu drogowym
na terenie gminy

•

Liczba wypadków w ruchu drogowym

3.4. Stworzenie wydajnego systemu gospodarowania odpadami stałymi.
•

Liczba posesji (mieszkańców i działkowców) objętych umowami na odbiór odpadów
stałych

•

Liczba sołectw objętych selektywną zbiórką odpadów

•

Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci

•

Liczba nowopowstałych dzikich wysypisk śmieci

•

Liczba przeprowadzonych przedsięwzięć z obszaru edukacji ekologicznej mieszkańców
i turystów

•

Liczba osób objętych przedsięwzięciami z obszaru edukacji ekologicznej

3.5. Modernizacja i rozbudowa komunalnych zasobów mieszkaniowych.
•

Liczba zmodernizowanych mieszkań komunalnych

•

Powierzchnia zmodernizowanych mieszkań komunalnych

•

Liczba wybudowanych mieszkań komunalnych

•

Powierzchnia wybudowanych mieszkań komunalnych
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•

Liczba rodzin korzystających z komunalnych zasobów lokalowych, którym poprawiły
się warunki mieszkaniowe w wyniku modernizacji lub rozbudowy mieszkalnych
budynków komunalnych

•

Liczba rodzin oczekujących na przydział lokalu komunalnego

3.6. Rozbudowa sieci gazowniczej.
•

Długość nowowybudowanej sieci gazowniczej

•

Liczba posesji podpiętych do nowowybudowanej sieci gazowniczej

3.7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej.
•

Liczba zmodernizowanych lub nowopowstałych obiektów infrastruktury turystycznej

•

Powierzchnia

zmodernizowanych

lub

nowopowstałych

obiektów

infrastruktury

turystycznej
•

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć partnerskich służących poprawie jakości lub
budowie nowej infrastruktury turystycznej

•

Liczba miejsc noclegowych

3.8. Budowa infrastruktury służącej poprawie przepływu informacji na obszarze gminy.
•

Funkcjonujący system elektronicznego przekazywania informacji obejmujący wszystkie
instytucje administracji gminnej

•

Funkcjonujący interaktywny portal internetowy gminy

•

Liczba mieszkańców mających dostęp do szerokopasmowego internetu

•

Liczba przedsiębiorców na terenie gminy korzystających z dostępu do internetu
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Podsumowanie
Strategia Rozwoju gminy Pomiechówek na lata 2008-2015 jest dokumentem
kształtującym politykę rozwoju gminy w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Jest to
okres, w którym z pewnością będą zachodziły ogromne przemiany w naszym kraju
wywoływane globalizacją, członkostwem Polski w Unii Europejskiej, intensywnym
rozwojem gospodarczym. Jest to również czas wielkich szans rozwojowych, także dla gminy
Pomiechówek. Dobre planowanie strategiczne oraz zarządzanie na poziomie operacyjnym
pozwalające na wykorzystanie większości szans rozwojowych jest jednym z podstawowych
warunków przeprowadzenia gminy Pomiechówek od obecnego poziomu rozwoju do stanu
zobrazowanego w Misji Rozwoju Gminy.
Strategia Rozwoju Gminy Pomiechówek jest tym planem strategicznym, który
pozwoli aby proces ten przebiegał w sposób skoordynowany, zapewniający jak najpełniejsze
wykorzystanie

mocnych

stron

gminy

i

pojawiających

się

szans

rozwoju

przy

minimalizowaniu skutków słabych stron i występujących zagrożeń.
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Aneks
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Syntetyczne ujęcie celów, priorytetów i działań
Strategii Rozwoju gminy Pomiechówek na lata 2008-2015
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MISJA
Gmina Pomiechówek miejscem zapewniającym swoim mieszkańcom godne warunki życia, pracy i rozwoju uwzględniające poszanowanie i troskę o środowisko naturalne, oparte na
dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze turystyki i usług, sprawnie działającej sferze usług społecznych – edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych i
socjalnych zaspokajających potrzeby mieszkańców oraz dobrze rozwiniętej infrastrukturze komunalnej

CEL NADRZĘDNY
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gminy oparty na dobrze rozwiniętej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze turystyki i usług, wysokiej
jakości usług społecznych i infrastrukturze zaspokajającej potrzeby mieszkańców

Cel strategiczny 1.
Rozwinięta przedsiębiorczość w obszarze
turystyki i usług, zapewniająca
mieszkańcom gminy dobre warunki pracy i
rozwoju zawodowego

Cel strategiczny 2.
Wysoka jakość usług społecznych zaspokajająca
najważniejsze potrzeby mieszkańców oraz
zapewniająca warunki do podejmowania aktywności
społecznej i obywatelskiej w różnych dziedzinach

Priorytety i działania

Priorytety i działania

1.1.
Wspieranie
przedsiębiorczości
mieszkańców, w szczególności w obszarze
turystyki i usług.
▪ Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju
turystyki gminy Pomiechówek.
▪ Poprawa
jakości
funkcjonowania
administracji gminnej.
▪ Współpraca administracji gminnej z
przedsiębiorcami we wspólnym budowaniu
i promowaniu oferty turystycznej gminy.
▪ Wspieranie mieszkańców gminy w
przechodzeniu z pracy w obszarze
rolnictwa do pracy w obszarze usług.
▪ Wspieranie rozwoju przetwórstwa rolnego,
agroturystyki i innych form działalności
uzupełniających
prowadzoną
przez
mieszkańców gminy działalność rolniczą.

2.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
społecznej.
▪ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
edukacyjnej.
▪ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej.
▪ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
kulturalnej.
▪ Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w
sferze opieki społecznej.
2.2 Podnoszenie kwalifikacji pracowników
sfery usług społecznych.
▪ Stworzenie
systemu
podnoszenia
kwalifikacji przez pracowników sfery usług
społecznych.
▪ Pozyskiwanie
środków
zewnętrznych
służących podnoszeniu kwalifikacji przez
pracowników sfery usług społecznych.

Cel strategiczny 3.
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
sprzyjająca prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz zapewniająca wysoki standard
życia mieszkańców

Priorytety i działania
3.1. Tworzenie warunków dla rozwoju
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
wodociągowej i kanalizacyjnej.
▪ Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci
wodociągowej.
▪ Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody.
▪ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków komunalnych.
▪ Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej.
3.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
drogowej.
▪ Uregulowanie
statusu
prawnego
dróg
gminnych
▪ Modernizacja dróg gminnych.
▪ Zwiększenie
bezpieczeństwa
w
ruchu
drogowym, szczególnie na drogach krajowych
przebiegających przez teren gminy.
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1.2.
Pozyskiwanie
inwestorów
zewnętrznych.
▪ Stworzenie
i
promocja
oferty
inwestycyjnej gminy.
▪ Aktywne poszukiwanie inwestorów przez
administrację gminną.
▪ Wspieranie
rozwoju
działalności
gospodarczej, w szczególności w
sąsiedztwie lotniska w Modlinie i drogi
krajowej nr 62.

2.3. Rozbudowa i tworzenie nowej oferty
usług społecznych.
▪ Rozbudowa
i
podniesienie
jakości
istniejącej oferty usług społecznych.
▪ Stworzenie
nowej
oferty
usług
społecznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
cykliczności
organizowanych
przedsięwzięć
i
zapewnienia szerokiego dostępu do nich
mieszkańcom i turystom.

1.3. Poprawa warunków prowadzenia
działalności gospodarczej.
▪ Opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego dla całej gminy.
▪ Usuwanie barier administracyjnych w
prowadzeniu działalności gospodarczej.
▪ Pozyskiwanie
i
przygotowywanie
terenów pod prowadzenie inwestycji.
▪ Stworzenie
nowoczesnego
sytemu
komunikowania się administracji gminnej
z przedsiębiorcami i mieszkańcami.

2.4. Wspieranie aktywności społecznej
mieszkańców.
▪ Stworzenie systemu stałej współpracy i
komunikacji między administracją gminną
a
organizacjami
pozarządowymi
działającymi na terenie gminy.
▪ Wsparcie administracji gminnej dla
przedsięwzięć
podejmowanych
przez
organizacje pozarządowe działające na
terenie gminy oraz przez aktywnie
działające grupy nieformalne.
▪ Stwarzanie mieszkańcom warunków do
rozwijania zainteresowań i aktywnego
spędzania wolnego czasu.
▪ Stwarzanie warunków do budowania więzi
społecznych i postaw obywatelskich.

3.4. Stworzenie wydajnego systemu gospodarowania
odpadami stałymi.
▪ Wdrożenie systemu monitorowania umów na odbiór
odpadów komunalnych obejmujący wszystkich
mieszkańców i działkowców.
▪ Uczestniczenie w ponadlokalnych przedsięwzięciach
sprzyjających
zapewnieniu
kompleksowego
prowadzenia gospodarki odpadami stałymi na terenie
gminy.
▪ Przeciwdziałanie powstawaniu i likwidacja istniejących
dzikich wysypisk śmieci.
▪ Program edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy
i turystów.
▪ Stworzenie systemowych rozwiązań dotyczących
usuwania azbestu z terenu gminy.
3.5. Modernizacja i rozbudowa komunalnych zasobów
mieszkaniowych.
▪ Modernizacja istniejących komunalnych zasobów
mieszkaniowych.
▪ Budowa mieszkań komunalnych.
3.6. Rozbudowa sieci gazowniczej.
▪ Budowa gazociągu w sołectwach
niezgazyfikowanych.

dotychczas

3.7. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
turystycznej.
▪ Realizacja przedsięwzięć partnerskich służących
poprawie jakości lub budowie nowej infrastruktury
turystycznej.
3.8. Budowa infrastruktury służącej poprawie
przepływu informacji na obszarze gminy.
▪ Stworzenie systemu elektronicznego przekazywania
informacji
obejmującego
wszystkie
instytucje
administracji gminnej.
▪ Stworzenie systemu komunikacji między administracją
a mieszkańcami, przedsiębiorcami, turystami opartego
na nowoczesnych systemach informatycznych.
▪ Wspieranie
przedsięwzięć
zmierzających
do
upowszechniania dostępu do szerokopasmowego
internetu na terenie gminy.
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Wykaz przedsięwzięć i projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii Rozwoju
Rok
rozpoczęcia
realizacji
projektu

Rok
zakończenia
realizacji
projektu

Rok zakończenia
prac
przygotowawczych

Orientacyjna wartość
projektu ( w tys. PLN)

Planowane źródła
finansowania projektu

Lp

Nazwa projektu/zakres
inwestycji

1.

Budowa hali sportowej wraz z
łącznikiem w Brodach Parcelach

2008

2010

2007/2008

7000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

2.

Budowa Sali gimnastycznej w
Goławicach

2009

2012

2009/2010

2000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

3.

Budowa boiska do piłki nożnej w
Czarnowie

2009

2012

2008/2009

200

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

4.

Ścieżki rowerowe
Dolina Wkry i Narwi

2009

2012

2008/2009

2000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

5.

Budowa boiska ze sztucznej
nawierzchni przy szkole
podstawowej w Brodach Parcelach

2009

2012

2008/2009

200

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

6.

Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego w Brodach Parcelach
ul. Sportowa

2009

2012

2008/2009

300

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

2007

2010

2007/2008

300

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

7.

Budowa kompleksu boisk
sportowych na terenie „Sosnowa
Dolina”
Pomiechówek
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Fundusze strukturalne
Budżet gminy

8.

Budowa zbiornika retencyjnego i
elektrowni wodnej na rzece Wkra

2009/2010

2012

2008/2009

15000

9.

Budowa przedszkola w Brodach
Parcelach

2009/2010

2012

2008/2009

3000

10.

Zagospodarowanie turystyczno –
rekreacyjne rzeki Wkry i Narwi

2010

2012

2008-2010

1000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

11.

Modernizacja parku w Brodach
Parcelach

2007

2012

2008

200

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

12.

Remonty i rozbudowa obiektów
użyteczności publicznej

2008

2012

2008/2009

500

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

13.

Rozwój budownictwa komunalnego

2010

2012

2008/2009

1000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

14.

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Brodach
Parcelach

2007

2009

2007

7000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy
Dotacja WFOSiGW

15.

Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Brodach, Brodach
Parcelach, Pomiechowo,
Pomiechówek, Kosewko, Czarnowo,
Stanisławowo

2007

2013

2007/2008

10000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy
pożyczka WFOSiGW

16.

Budowa dróg gminych:
Pomiechówek, Pomiechowo, Brody,
Brody Parcele, Czarnowo, Kikoły,
Wólka Kikolska, Nowe Orzechowo,

2007

2013

2010

15000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy
Dotacja WFOSiGW

Fundusze strukturalne
Budżet gminy
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Stare Orzechowo, Wójtostwo,
Zapiecki,
Bronisławka, Stanisławowo,
Nowy Modlin, Ceg. Kosewo,
Kosewo, Wymysły, Kosewko,
Szczypiorno, Śniadówko, Błędowo,
Błędówko, Wola Błedowska,
Pomocnia, Goławice Pierwsze,
Goławice Drugie

17.

Budowa dróg osiedlowych:
Brody, Brody Parcele,
Pomiechówek,
Czarnowo, Kosewko, Goławice
Pierwsze, Goławice Drugie,
Śniadówko, Błędowo, Błędówko,
Wola Błędowska
Nowy Modlin, Stare Orzechowo,
Nowe Orzechowo

2008

2013

2010

2000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

18.

Modernizacja i rozbudowa sieci
wodociągowej i SUW w gminie
Pomiechówek

2007

2013

2007/2009

5000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

19.

Budowa boiska do piłki nożnej w

2009/2010

2013

2009/2010

200

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

2008

2013

2010

10000

Fundusze strukturalne
Budżet gminy

Nowym Modlinie

20.

Budowa i rewitalizacja miejsc
pamięci i zabytków na terenie gminy
Pomiechówek
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