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Niepokojące sygnały z terenu
Docierają do nas niepokojące
sygnały, że brak dbałości o psy
na podwórkach w Gminie
Pomiechówek może wywołać
sytuacje zagrożenia zdrowia
czy życia osób korzystających
z chodników i dróg w pobliżu
posesji. Prosimy o zwrócenie uwagi
na ten problem.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mające na celu ochronę przed za-

Wójt Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki
wraz z Dyrektorem Biura LGD
Zielone Mosty Narwi
w ramach działania
„Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW
na lata 2007-2013”
mają zaszczyt zaprosić na spotkanie
aktywizacyjno-szkoleniowe

„Gospodarstwa ekologiczne, bioróżnorodne
i agroturystyczne jako dodatkowe źródła
dochodu na obszarach wiejskich”
w sobotę 6 lutego 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku
o godzinie 10.00.

Statystyka ludności
Gminy Pomiechówek
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2009 r.
w Gminie Pomiechówek zamieszkuje
8646 osób, w tym 1762 w wieku do 18 lat.
Statystyka według płci wskazuje, że
w naszej Gminie mieszka 4467 kobiet
i 4179 mężczyzn. Najliczniejsze miejscowości to: Brody-Parcele (1531), Pomiechówek (926), Nowy Modlin (740)
i Brody (641), zaś najmniej liczne to:
Falbogi Borowe (15), Pomocnia (52)
i Wola Błędowska (58).
Pełne zestawienie statystyk zostanie
opublikowane na stronie internetowej
Gminy Pomiechówek:
www.pomiechowek.pl

grożeniem lub uciążliwością dla ludzi, zostały szczegółowo określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku
w Gminie Pomiechówek”, przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/243/06 z dn. 24 marca
2006 r. Rady Gminy Pomiechówek.
Do obowiązków osób utrzymujących
zwierzęta domowe, a w szczególności
psy, należy:
•
wyposażenie psa w obrożę i kaganiec;
•
prowadzenie psa na uwięzi;
•
stały skuteczny dozór nad psem;
•
zwolnienie psa ze smyczy, ale z na-

łożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych
przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem;
•
zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie,
podlega karze grzywny oraz innym sankcjom określonym w przepisach szczegółowych.
(Red.)

Niebezpieczny śnieg i lód
Zalegający na dachach śnieg i lód
może być bardzo niebezpieczny –
alarmujemy i przypominamy
o obowiązku usuwania go.
Metr sześcienny śnieżnego puchu waży około 200 kilogramów, śniegu mokrego – 800 kilogramów. Najcięższy jest śnieg topniejący. W tym przypadku waga metra sześciennego może przekroczyć 900 kilogramów.
Co zaleca straż pożarna?
•
śnieg zalegający na dachach musi być
systematycznie usuwany. Jeden metr kwadratowy śniegu o przeciętnej gęstości i grubości ok. 15 cm może ważyć nawet 50 kg.
•
właściciele i zarządcy obiektów o powierzchni większej niż 1000 m² budynków
muszą dwa razy do roku przeprowadzić
kontrolę stanu technicznego tych obiektów.
•
właściciele, zarządcy i administratorzy budynków są zobowiązani (ustawowo) do usuwania z dachów zalegającego
śniegu i lodu. Dotyczy to zwłaszcza hipermarketów, hal produkcyjnych lub wystawienniczych.
•
osoby odśnieżające dachy powinny
mieć orzeczenie lekarskie, że mogą wykonywać pracę na wysokościach, być przeszkolone i świadome grożącego im niebezpieczeństwa; muszą być także zabezpieczone – mieć na głowie kask ochronny.

•
niebezpieczne dla życia i zdrowia są
także sople i nawisy śniegowe. Podczas
zimy należy je usuwać na bieżąco.
Mandat za nieodśnieżony dach
Właściciele, zarządcy i administratorzy
budynków są zobowiązani przez prawo
budowlane do usuwania z dachów śniegu
i lodu. Jeśli tego nie dopilnują, mogą
spodziewać się mandatu do 500 zł lub
nawet zamknięcia obiektu – przypomina
nadzór budowlany.
W okresie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka
i często zamienia się w lód. Jest to niebezpieczne dla konstrukcji dachów płaskich.
O konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac
budowlanych przypomina główny inspektor pracy. Należy pamiętać o zagrożeniach
dla pracowników i osób postronnych, jakie
stwarzają spadające z wysokości śnieg czy
sople lodu. Inspektorzy pracy sprawdzają,
kto wykonuje pracę na wysokościach, kto
wydał polecenie, jaki jest stan bezpieczeństwa miejsca pracy. Jeśli stwierdzą, że ani
osoba, ani stanowisko pracy, nie są odpowiednio przygotowane, nakażą pracownikowi wstrzymanie się z wykonywaniem pracy do czasu odpowiedniego przygotowania człowieka i miejsca pracy. W. Patuła

BEZPŁATNE DOWODY OSOBISTE
Urząd Gminy Pomiechówek informuje, że, w związku ze zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych, od 1 stycznia 2010 r. dowód osobisty wydaje się bezpłatnie niezależnie od tego, czy zostanie on zgubiony, zniszczony
czy skradziony. Nieodpłatnie dowód osobisty otrzymują osoby, które będą się o niego ubiegały po raz pierwszy
lub będą musiały go wymienić z powodu zmiany danych zawartych w dotychczasowym dowodzie osobistym.
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