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Informacja o zbiórce zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego
na terenie Gminy Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)
użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do gospodarstw domowych (m.in. chłodziarek, zamrażarek, pralek, mikrofalówek, zmywarek, wentylatorów elektrycznych, odkurzaczy, żelazek, suszarek do włosów, zegarów i zegarków, wag, telefonów, świetlówek, wiertarek, pił, maszyn do szycia,
zabawek elektronicznych itp.) jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu pun-

ktom zbierającym ten sprzęt.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Nr 132, poz. 622, z późn. zm.) informuje
się mieszkańców, że na terenie Gminy
Pomiechówek działa Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zlokalizowany w Nowym Modlinie 45 prowadzony przez Eko-Zysk 1
Sp. z o.o., do którego mieszkańcy mogą
bezpłatnie przekazywać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Środki unijne szansą na lepsze jutro
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku z satysfakcją informuje, że zakończył realizację projektu systemowego
„RADZĘ SOBIE – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących
z terenu gminy Pomiechówek”. Projekt
realizowano w okresie od 01.05.2009
do 30.11.2009, koszt projektu 118 759,00 zł
z tego 106 289,31 zł to środki unijne.
W projekcie wzięło udział 10 pań niepracujących z terenu gminy Pomiechówek.

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie projektu

Realizacja projektu zaowocowała kilkoma ważnymi rezultatami – udziałem
pań w warsztatach psychospołecznych, aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji i wizażu, doradztwie zawodowym oraz indywidualnych spotkaniach

z psychologiem. Wszystkie panie uczestniczyły w grupie wsparcia oraz wyjeździe
studyjnym, ukończyły także kurs komputerowy. Dwie panie ukończyły kurs administracyjno-biurowy, natomiast siedem kurs
sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.
We wtorek 24 listopada 2009 odbyło
się oficjalne zakończenie projektu, na którym spotkali się wszyscy uczestnicy oraz
realizatorzy. Wójt Gminy Pomiechówek
Dariusz Bielecki wręczył dyplomy ukończonych szkoleń i kursów wszystkim
uczestnikom.
Projekt „RADZĘ SOBIE – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu gminy Pomiechówek” jest przykładem możliwości rozszerzenia oferty Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku w oparciu o zewnętrzne źródło finansowania. Realizacja projektu potwierdziła, że działanie na rzecz
rozwoju zasobów ludzkich, indywidualne
wsparcie, umożliwienie pozyskania kwalifikacji zawodowych to najskuteczniejsza forma pomocy. Osoby biorące udział
w projekcie nie tylko uzyskały dodatkowe umiejętności zawodowe, ale przede
wszystkim mogły uwierzyć we własne
możliwości.
Wanda Mucha
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Gazeta POMIECHOWSKA

Szanowni
Mieszkańcy,
przeżywamy najpiękniejsze dni –
czas Bożego Narodzenia. W świetle Betlejemskiej
Gwiazdy rzeczywistość jest piękniejsza.
Przy świątecznym
stole, w gronie rodziny i znajomych odczuwamy radość świąt, ale też rozmawiamy o tym, co trudne, co budzi niepokój
w codziennym zmaganiu o chleb. Pojawia
się nawet bezsilność wobec niektórych
problemów – bezrobocia czy małych efektów trudnej pracy w rolnictwie.
W tych trudnych rozważaniach i w tej wielkiej radości bądźmy razem w naszej małej
Ojczyźnie. Niech dobro, otwartość na innych, słuchanie o problemach i podejmowanie próby ich rozwiązywania stanie się
naszym wspólnym udziałem.
Życzę wszystkim z okazji Świąt wzajemnego zrozumienia i miłości, a na czas
Nowego 2010 Roku odwagi, by we wspólnych działaniach dostrzegać dobro dla siebie i innych.
Z poważaniem,
Wójt Dariusz Bielecki

OBSŁUGA PRAWNA
dla mieszkańców Gminy Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki
zaprasza mieszkańców do korzystania
z bezpłatnych porad prawnych,
świadczonych
w Urzędzie Gminy Pomiechówek
w każdą środę w godz. 16.00-18.00
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