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OD WÓJTA

Pomoc dla poszkodowanych przez powódź

W tym okresie najważniejszym zadaniem
dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej było szybko przygotować dokumentację i udzielić pomocy finansowej
dla poszkodowanych. Pomoc udzielana
była na zasadach wynikających z ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po wystąpieniu o środki pomocowe, które wystosował do Wojewody Wójt
Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki,
środki zostały bezzwłocznie przekazane.
Pierwsze zasiłki Ośrodek wypłacił już
7 czerwca 2010 r. W pierwszej kolejności
pomoc została skierowana do rodzin, które poniosły najwięcej strat w budynkach
mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu i znalazły się w tak trudnej sytuacji,
że nie mogły zaspokoić najważniejszych
potrzeb w oparciu o własne środki.
Podstawą pomocy był protokół strat
gminnej komisji oraz wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Pomoc
w formie zasiłków celowych została udzielona 42 rodzinom na kwotę 175 879 zł,
w tym 24 rodzinom na remont budynku
mieszkalnego i pierwszą pomoc na kwotę
168 000 zł (środki Wojewody) i 18 rodzi-
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Tragiczne zdarzenia, które miały
miejsce w ostatnim czasie
na terenie naszego kraju, dotknęły
także naszą Gminę. W wyniku
powodzi zostały zalane i zniszczone
budynki mieszkalne, gospodarcze,
piwnice, głównie na terenie
Pomiechowa, Bronisławki,
Czarnowa, Stanisławowa.

Drodzy Mieszkańcy,

Wysoka woda na Bronisławce

nom na osuszenie piwnic i drobne naprawy 7 879 zł (środki własne Gminy). Pomoc
została również skierowana do rodzin
z dziećmi w wieku szkolnym. Wypłacono
zasiłki powodziowe na cele edukacyjne
dla 11 dzieci na kwotę 11 000 zł.
Ważnym partnerem w pomocy powodzianom na terenie naszej Gminy były
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, osoby indywidualne oraz przedsiębiorcy. Polski Czerwony Krzyż przekazywał dodatkową żywność dla powodzian,
którą rozprowadzał Ośrodek oraz sołtysi.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy
Parafii Pomiechowo przeprowadziło zbiórkę pieniędzy, środki w wysokości 4 630 zł
przekazano dla 12 rodzin. Znajomi i sąsiedzi indywidualnie wspierali powodzian,
przekazywali pomoc rzeczową, jak też pomagali przy różnych pracach porządkowych.
Wanda Mucha

Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki
Proboszcz Parafii Św. Anny w Pomiechowie
Akcja Katolicka
przy Parafii Św. Anny w Pomiechowie
zapraszają na

DOŻYNKI 2010
12 września
12:00 uroczysta Msza Św. dziękczynna
z poświęceniem
tradycyjnych wieńców dożynkowych
na placu przykościelnym
prezentacje stoisk sołectw
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czas wakacyjnego odpoczynku – choć tak
bardzo wyczekiwany – mija niezwykle szybko
i niebawem koniec wakacji. Jednak by umilić
powrót do obowiązków, przygotowaliśmy
weekend pełen atrakcji. Już w piątek 3 września
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
na „Zakończenie lata”. W sobotę 4 września
nasze wielkie gminne święto – PIKNIK
NAD WKRĄ, podczas którego odbędą się
zarówno koncerty, jak i doroczny III Rodzinny
Spływ Kajakowy. Uwieńczeniem staną się
zmagania sportowe i mnóstwo emocji w czasie
maratonu rowerowego POLAND BIKE
w niedzielę 5 września.
Jestem niezwykle zadowolony, że udostępniona
mieszkańcom na początku wakacji inwestycja –
kompleks sportowo-rekreacyjny w BrodachParcelach cieszy się tak dużą popularnością
i pozwala na ciekawe spędzenie wolnego czasu
zarówno dzieciom, jak ich rodzicom. Jest mi
bardzo miło, że niebawem, już 12 września,
będę mógł zaprosić mieszkańców na uroczyste
otwarcie następnej inwestycji – nowej
oczyszczalni w Brodach. Mam nadzieję,
że dzięki takim inicjatywom mieszkańcy będą
mieć wreszcie poczucie komfortu i polepszenia
jakości życia w naszej Gminie.
Zapraszam także do uczestnictwa
w Dożynkach w niedzielę 12 września.
Okazja do świętowania to jednocześnie
możliwość, by pobyć ze sobą, poczuć się
lokalną wspólnotą, która dzieli nie tylko te same
troski, ale i cieszy się ze wspólnych sukcesów.

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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