JESTEŚMY W CZOŁÓWCE !
Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z przyjemnością informujemy, że
wniosek Lokalnej Grupy Działania
„Zielone Mosty Narwi”, której Gmina
Pomiechówek jest aktywnym członkiem,
uplasował się na pierwszym miejscu w
rankingu LGD wyłonionych do dofinansowania przez Zarząd Województwa
Mazowieckiego w dniu 19 maja 1009.
Łączny budżet na rozwój gmin z terenu
działania LGD w latach 2009-2015 będzie wynosił blisko 12 milionów złotych,
z czego na naszą gminę przypadnie ponad

1 milion złotych.
Na początku czerwca przedstawiciele LGD „Zielone Mosty Narwi” podpisali w siedzibie Województwa Mazowieckiego stosowne dokumenty. Obecnie
trwają prace nad wdrożeniem odpowiednich procedur. Właściciele mikroprzedsiębiorstw, osoby zakładające własną
działalność gospodarczą oraz rolnicy
z terenu Gminy Pomiechówek mogą
spodziewać się pierwszych naborów
wniosków na jesieni br. Ogłoszenie

konkursów będzie poprzedzone spotkaniami informacyjnymi oraz szkoleniami
dla potencjalnych beneficjentów.
Gazeta
Pomiechowska
będzie
na bieżąco informowała o terminach
spotkań, konkursów oraz o postępie prac
Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”.
Zainteresowane osoby zachęcamy
do odwiedzania strony LGD:
www.zielonemostynarwi.pl
Monika Piłkowska-Końska

WIEŚCI GMINNE
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BĘDZIE BEZPIECZNIEJ !

Gazeta POMIECHOWSKA

W dniu 28 maja 2009 roku pomiędzy
Wójtem Gminy Pomiechówek Dariuszem
Bieleckim i Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Markiem Ujazdą została zawarta
umowa na zorganizowanie w 2009 roku
służb ponadnormatywnych – finansowanych ze środków Gminy Pomiechówek.
Dzięki dofinansowaniu w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia 2009 roku na ulicach Gminy Pomiechówek pojawią się
dodatkowe umundurowane patrole piesze
Policji. Jak poinformował nas Kierownik
Posterunku Policji w Pomiechówku Krzysztof Popielarski, wzmożone kontrole pojawią się przede wszystkim w weekendy,
w rejonach szczególnego zagrożenia. Harmonogram i rejony patroli ustalane będą
w trybie roboczym nie rzadziej niż raz
w miesiącu przez Kierownika Posterunku.
Mamy nadzieję, że tego typu działania
wpłyną na wzrost poczucia bezpieczeństwa,
zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających naszą gminę turystów.
MonPK

W najbliższy weekend
w Gminie Pomiechówek
odbędzie się

ZBIÓRKA
ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
więcej na str. 3

Zapraszamy do udziału w akcji!
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