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WIEŚCI GMINNE

OD WÓJTA

Rozstrzygnięty konkurs na prowadzenie
Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w 2010 r.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały
Nr XXXIX/218/09 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 28.10.2009 r. w sprawie:
uchwalenia rocznego programu i zasad
współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Pomiechówek ogłosił
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych w Pomiechówku, ul. Kilińskiego z punktem filialnym w miejscowości Kosewo i Szczypiorno. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 92 000 zł.
W dniu 4 stycznia br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Miło nam poinformować, że została wybrana i zaakceptowana oferta złożona przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego.
Wójt Gminy Pomiechówek podpisał
umowę z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na terenie naszej Gminy zadania realizowane będą przez
OBSŁUGA PRAWNA
dla mieszkańców Gminy Pomiechówek
Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki
zaprasza mieszkańców do korzystania

z bezpłatnych porad prawnych,
świadczonych w Urzędzie Gminy Pomiechówek

Gminny Oddział TPD. Działaniami opiekuńczo-wychowawczymi objęte będzie 90 dzieci (22 w Pomiechówku, 28 w Kosewie i 40
w Szczypiornie) w wieku od 5 do 16 lat.
Ogniska czynne są od poniedziałku
do piątku co najmniej 4 godziny dziennie
wg odrębnych rozkładów zajęć. Rodzaje
prowadzonych zajęć przez Ogniska to:
•
edukacyjne, w tym odrabianie lekcji,
wyrównywanie braków szkolnych,
•
wspierające rozwój psychiczny i fizyczny, w tym rozwijające zainteresowania i zdolności,
•
kształtujące umiejętności życiowe
i społeczne,
•
zagospodarowujące czas wolny, w tym
korzystanie z dóbr kultury,
•
wycieczki o charakterze turystyczno-rekreacyjnym,
•
zajęcia z elementami socjoterapii,
•
zajęcia informatyczne,
•
zajęcia sportowo- rekreacyjne,
•
dożywianie.
Mamy nadzieję, że te formy pomocy
skierowane do dzieci z terenu naszej
Gminy zapewnią im lepsze warunki rozwoju i poczucie bezpieczeństwa.

Drodzy
Mieszkańcy,
wszyscy wiemy,
jak ważne miejsce
w życiu każdego
dziecka zajmują
Babcia i Dziadek,
a w ostatnim czasie
to właśnie Oni
obchodzili swoje
święto. Wyrażając
swój szacunek, chciałbym złożyć wszystkim
Dziadkom i Babciom dużo zdrowia, radości
i szczęścia.
Szanowni Państwo, przed nami ferie
zimowe. Dwa tygodnie zasłużonego
odpoczynku dla dzieci, młodzieży oraz
nauczycieli. Wielu z Was zapewne spędzi ten
czas poza naszą gminą, jednak i ci, którzy
pozostaną w domu, z całą pewnością nie będą
się nudzić – Gminny Ośrodek Kultury,
Biblioteka Publiczna, placówki oświatowe i TPD
przygotowały dla Was bogatą ofertę spędzenia
wolnego czasu. Tegoroczna aura sprzyja
zwolennikom sportów zimowych,
pomiechowskie lasy czekają na amatorów nart
biegowych, natomiast na łyżwy zapraszamy
na gminne lodowisko, które z pomocą naszych
strażaków zorganizowaliśmy na placu koło
pomnika Św. Anny. Wszystkim
wypoczywającym życzę niezapomnianych
i przede wszystkim bezpiecznych ferii.

Wójt
Dariusz Bielecki

Wanda Mucha

FERiE zimowe
w Gminie Pomiechówek

w każdą środę w godz. 16.00-18.00

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Obowiązki właścicieli

nieruchomości zimą
W związku z występującymi opadami
śniegu przypominamy, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą
dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Obowiązek wynika z „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku w Gminie Pomiechówek”, przyjętego Uchwałą
Nr XXXIII/243/06 z dn. 24 marca 2006 r.
Rady Gminy Pomiechówek.
(Red.)

Gazeta POMIECHOWSKA

W okresie ferii zimowych Biblioteka Publiczna zachęca dzieci i młodzież do spędzania czasu na lekturze ciekawych książek. Biblioteka zaprasza od poniedziałku
do piątku w godz.10:00-17:00.
Zaprasza także najmłodszych na zajęcia czytelnicze połączone z innymi formami aktywności twórczej:
wtorki (2 i 9 lutego) – zimowa szkoła
portretu – nauka rysunku portretowego
dla dzieci i zabawy plastyczne
środy i czwartki (3, 4, 10 i 11 lutego) –
czytanie, bajanie – głośne czytanie bajek
oraz gry i konkursy literackie dla dzieci.
Dodatkowe zajęcia odbywają się
w godz. 10:00-12:00.
W godzinach pracy Biblioteka zaprasza dzieci i młodzież do odwiedzania
Gminnego Punktu Informacyjnego znaj-

dującego się w bibliotece i korzystania
z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Środowiskowe Ogniska
Wychowawcze TPD
TPD „Pod Parasolem” w Szczypiornie
w terminie od 1 do 12 lutego 2010 r.
prowadzić będzie zajęcia codziennie
w godz. 10:00-13:00/14:00.
Planowane zajęcia:
1. Zajęcia rekreacyjno-sportowe
• zabawy integracyjne na śniegu z użyciem sanek
• konkurs na śniegową rzeźbę – z nagrodami
• Zimowy Tor Przeszkód – turniej z udziałem chętnych członków rodzin
• kulig i pieczenie kiełbasek przy ognisku
• rozgrywki w ping-ponga i piłkarzyki
[ciąg dalszy na str. 4]
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