„Kałuszyn nasze miasto – nasza historia”
Biblioteka Publiczna w Kałuszynie pozyskała środki z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj.
operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej
osi, na realizację projektu „Kałuszyn nasze miasto – nasza
historia”.
Realizacja projektu to znakomita sposobność do
przypomnienia mieszkańcom historii ziemi kałuszyńskiej.
W ramach tego projektu zrealizowane zostały następujące działania:
cykl spotkań z historykiem. Do współpracy przy realizacji projektu
zaproszono
p. Marię Bartosiak - Dyrektor
Gimnazjum w
Kałuszynie,
która
realizując
tematy kolejnych spotkań: „Kałuszyn i okolice w powstaniu
listopadowym”, „Cudze chwalicie swego nie znacie” oraz „Bo w
pamięci jest siła zaklęta…” w bardzo ciekawy sposób przedstawiła
zgromadzonym gościom historię najciekawszych miejsc i zabytków
Kałuszyna i okolic. Przeprowadzono konkurs fotograficzny
„Kałuszyn w fotografii – wczoraj i dziś”, którego wyniki ogłoszono
podczas spotkania podsumowującego projekt dnia 31 maja br.
Podsumowaniu projektu towarzyszyła wystawa prac laureatów
konkursu. Wydany zostanie również „Przewodnik turystyczny
Kałuszyna”.

Aktywna Biblioteka – „Wielkanoc w tradycjach Mazowsza”
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) ogłosiła Konkurs
Grantowy dla uczestników Programu Rozwoju Bibliotek. Konkurs stwarza
niepowtarzalną szansę na wdrożenie w życie części pomysłów opisanych w
Planie Rozwoju Biblioteki, który został opracowany w trakcie warsztatów
planowania rozwoju biblioteki. Aby otrzymać grant w wysokości 5000 zł,
należało przygotować i opisać projekt, który ma zostać dofinansowany.
Biblioteka zgłosiła do konkursu projekt „Wielkanoc w tradycjach Mazowsza”,
którego celem było kultywowanie mazowieckiej tradycji oraz zdobycie nowych
umiejętności kulinarnych. Projekt
realizowany był od stycznia do
kwietnia 2011r.
W
ramach
projektu
zrealizowane zostały następujące
działania: warsztaty kulinarne w miejscowościach: Olszewice, Zimnowoda, Nowe
Groszki i Kałuszyn. Wzięli w nich udział mieszkańcy tychże miejscowości oraz
zaproszeni goście. W trakcie spotkań uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
zasadami zdrowego żywienia i w części praktycznej wykorzystać wiedzę zdobytą
podczas wykładu. Ponadto warsztaty w miejscowości Zimnowoda połączone
zostały z gminną „Olimpiadą wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym,
przedsiębiorczości i ekologii”, której organizatorami byli: Burmistrz Kałuszyna
oraz MODR w W-wie oddział w Siedlcach. Wydany został folder z przepisami
wielkanocnymi. Odbyły się także warsztaty tworzenia palm, stroików
wielkanocnych i dekoracji stołu wielkanocnego, którym towarzyszył kiermasz
Uroczyste zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się podczas spotkania
zorganizowanego dla mieszkańców z okazji świąt wielkanocnych.

2

„…Kałuszyńskie” – Czasopismo Kałuszyna i okolic
Nr 1 (49) Lipiec / Sierpień / Wrzesień 2011r.

