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Unijne pieniądze na program GOK!
kurs wniosków. Przyznane dofinansowanie wynosi 49 599 zł, zaś realizacja
projektu nie wymaga żadnego wkładu
własnego.
Celem projektu jest integracja społeczna mieszkańców Gminy Pomiechówek poprzez tworzenie przestrzeni
wspólnych poszukiwań i odkrywania lokalnego potencjału, zwłaszcza potencjału
pokoleń: młodszych i starszych. Działania projektu dążą do aktywizacji społeczności lokalnej wokół rozwoju Gminy,
a także koncentrują się na budowaniu
partnerskich relacji wśród różnych instytucji, organizacji i osób z terenu Gminy
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Program projektu zakłada przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, fotograficznych oraz kajakowego spływu tematycznego „Historia Wkrą opowiedziana”. Skierowany jest on w głównej mierze do młodzieży i seniorów, ale
oddziaływać będzie na całą społeczność
naszej Gminy.
Projekt zostanie zrealizowany w partnerstwie z Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku oraz Urzędem Gminy Pomiechówek. Trwać będzie
do sierpnia 2010 r.
Serdecznie zapraszam,
Agnieszka Brzezińska

Po długich miesiącach
oczekiwania na rozstrzygnięcie
ogłoszonego we wrześniu
2008 roku naboru wniosków
o dofinansowanie ze środków
unijnych, możemy nareszcie
Państwa powiadomić, że dzięki
pozyskanej dotacji
przystępujemy do realizacji
projektu.
Z ogromną radością informuję, że Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru wniosków do Priorytetu VII
Działanie 7.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, mających na celu wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniających się do realizacji
strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich w województwie mazowieckim. Projekt „Nad Wkrą – wczoraj
i dziś – program integracji międzypokoleniowej jako impuls aktywizacji społeczności lokalnej Gminy Pomiechówek”
uplasował się na 20. miejscu listy rankingowej spośród 144 zgłoszonych na kon-
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warsztatykulinarne–poszukiwanietradycjikulinarnych;
warsztatyfotograficzne–odszukiwaniestarychzdjęć,zapoznanie
ztechnikąrobieniadobrychujęć,pleneryiwystawyfotograficzne,
wydaniefolderuzfotoreportażem;
kajakowyspływtematyczny„HistoriaWkrąopowiedziana”.


Osobyzainteresowanezachęcamydokontaktu:
Osobyzainteresowanezachęcamydokontaktu:
interesowanezachęcamydokontaktu:

GminnyOśrodekKultury,ul.JanaKilińskiego1,05-180Pomiechówek,
tel.227854155,227854222,e-mail:gok@pomiechowek.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W OBIEKTYWIE
Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie fotograficznym
pod honorowym
patronatem
Wójta Gminy
Pomiechówek.
Celem konkursu jest pobudzanie
i promocja twórczej aktywności
mieszkańców Gminy Pomiechówek.
W konkursie mogą wziąć udział
mieszkańcy Gminy Pomiechówek
niezwiązani profesjonalnie z fotografią
przez wykształcenie lub wykonywany
zawód i niebędący członkami
związków artystów fotografików.
Konkurs prowadzony jest w dwóch
kategoriach wiekowych: dla osób do lat 18
i dla osób w wieku powyŜej 18 lat.
Przewidziano nagrody i wyróŜnienia.
Wszyscy laureaci otrzymają nagrody
rzeczowe. Fotografie zgłoszone
do konkursu zostaną wykorzystane
w projekcie
gminnego kalendarza na 2010 rok.
Na fotografie czekamy

do 10 listopada 2009.

Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny jest w Gminnym Ośrodku Kultury
w Pomiechówku
oraz na stronie internetowej

www.pomiechowek.pl

Dopłaty
do paliwa
We wrześniu br. producenci rolni posiadający grunty na terenie Gminy Pomiechówek składali do tutejszego Urzędu
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
przyjął do rozpatrzenia 114 wniosków.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dn. 23.12.2008, w 2009 roku
stawkę zwrotu podatku akcyzowego ustalono w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju.
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