Nr 27, czerwiec 2009
WIEŚCI GMINNE
Drodzy Mieszkańcy!
Lato w pełni – cieszymy się, Ŝe gościmy w naszej Gminie tak wielu turystów i działkowiczów.
Lipiec to nie tylko sezon urlopowy, sprzyjająca
pogoda sprawia, Ŝe tempa nabierają gminne
inwestycje. W tym numerze Gazety Pomiechowskiej piszemy o ukończonych z sukcesem przebudowach dróg w sołectwach naszej Gminy. Do
końca wakacji będą wykonane remonty w szkołach, na które udało się nam pozyskać środki
zewnętrzne. Obecnie trwa przebudowa nawierzchni ul. Polnej w Brodach-Parcelach oraz drogi
w Wymysłach, niebawem rozpocznie się remont
w Cegielni Kosewo. Mamy nadzieję, Ŝe letni
czas umoŜliwi w większym stopniu upiększyć
oblicze naszej Gminy, a Państwu – Mieszkańcom
Gminy Pomiechówek, jak i wszystkim przyjezdnym pozwoli nabrać sił i doskonale odpocząć.
Serdecznie pozdrawiam,
Wójt Dariusz Bielecki

Informacja dot. zgłaszania szkód łowieckich
w uprawach i płodach rolnych
•

•

Na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
postępowania przy szacowaniu szkód
oraz wypłat odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1081),
właściciel lub posiadacz gruntu (rolnicy) zobowiązani są do zgłoszenia
szkody wyrządzonej na ich gruntach,
w formie pisemnej, w terminie 7 dni
od daty jej powstania.
Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia właściciele lub posiadacze
gruntów (rolnicy) obowiązani są do

W dniach 19-20 czerwca 2009
w Gminie Pomiechówek
miała miejsce

zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.
Przeprowadziła ją firma
EKO-ZYSK 1 sp. z o.o.
z Nowego Modlina.
Zebrano 40 ton
odpadów wielkogabarytowych
oraz 23 tony zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Wszystkim, którzy zechcieli
wziąć udział w akcji
serdecznie dziękujemy!
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pisemnego zgłoszenia terminu sprzętu uszkodzonej uprawy lub płodu
rolnego w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
•
Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia
odszkodowanie powinno zostać wypłacone w terminie 30 dni licząc od dnia
sporządzenia protokółu ostatecznego
szacowania szkody.
Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania szkód kołom łowieckim udzielane
są przez pracownika Urzędu Gminy Pomiechówek pod nr 022 765 27 22 lub
w siedzibie urzędu przy ul. Szkolnej 1a
w Brodach-Parcelach w pokoju nr 12.
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Delegacja z Gminy Pomiechówek
na X Mazowieckich Dniach Rolnictwa – POŚWIĘTNE 2009
Rolnicy z Gminy Pomiechówek wraz z Wójtem Gminy Dariuszem Bieleckim uczestniczyli 21 czerwca 2009 w X Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświętnem.
X Mazowieckie Dni Rolnictwa objęte
zostały honorowym patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody
Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Zwiedzającym zaprezentowano nowoczesne maszyny rolnicze. Ekspozycja
sprzętu została połączona z pokazami maszyn podczas pracy na polu. Uczestnicy
mieli możliwość podziwiania czempionów
trzody chlewnej i bydła mlecznego oraz

klaczy hodowlanych. Hodowców zwierząt uhonorowano nagrodami i wyróżnieniami. Zainteresowani rolnicy mogli
dokonać zamówień na zakup zwierząt
z poszczególnych hodowli.
Nie zapomniano też o miłośnikach
roślin, dla których przygotowano przebogatą ofertę różnorodnych kwiatów i krzewów, udostępnionych do zakupu bezpośrednio podczas dni wystawowych.
Rolnicy z naszej Gminy mieli też
okazję podziwiać zmagania zawodnikówamatorów w powożeniu zaprzęgami
parokonnymi. Zwycięzców nagrodzono
i udekorowano medalami.
(Red.)
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