W ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi”:- „Turystyczne zagospodarowanie terenu wokół
zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” całkowita
wartość projektu: 460 000,00; kwota dofinansowania:
299 187,00, termin realizacji: do 09.2013
W ramach: Priorytetu IX PO KL, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych – projekty konkursowe”:
- Edukacja komputerowa szansą na lepszy start dzieci z
Gminy Kałuszyn całkowita wartość projektu: 347 010,00;
kwota dofinansowania: 336 599,70, termin realizacji:
01.09.2011-28.06.2013
- Wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z
Gminy Kałuszyn całkowita wartość projektu: 355 350,00;
kwota dofinansowania: 344 689,50, termin realizacji:
02.01.2012 - 20.12.2013
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty
systemowe:
- Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w
klasach I - III w gminie Kałuszyn całkowita wartość
projektu: 108 441,00; kwota dofinansowania: 108 441,00,
termin realizacji: 01.09.2011 – 28.06.2013
W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla małych projektów objętego PROW na lata
2007 – 2013:
- Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w
dni wolne od zajęć lekcyjnych całkowita wartość projektu:
32 399,25;
kwota dofinansowania: 22 032,00, termin
realizacji: 01.09.2011 – 30.06.2012
- Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na
sportowo całkowita wartość projektu: 30 557,94; kwota
dofinansowania: 21 217,00, termin realizacji: 01.09.2012 –
30.06.2013
- Kałuszyńska Noc Świętojańska całkowita wartość
projektu: 7 289,00; kwota dofinansowania: 4 760,00, termin
realizacji: czerwiec 2012
Anna Komuda

W dniu 29 maja br odbył się zjazd gminny
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie
naszej Gminy, na którym dokonano podsumowania 5letniej działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego

OSP, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz
wybrano władze na kolejną kadencję.
W zjeździe uczestniczyli poseł na Sejm RP
Krzysztof
Wawrzyniec Borkowski, wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska, burmistrz
Kałuszyna Marian Soszyński, przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kałuszynie Ewa Standziak, Komendant
powiatowy PSP Jarosław Ufnal, przewodniczący komisji
bezpieczeństwa i porządku publicznego Rady Miejskiej
Waldemar Mroczek. Burmistrz M. Soszyński zabierając
głos podziękował za pracę ustępującemu Zarządowi i złożył
gratulacje Zarządowi na nową kadencję. Podkreślił, że
działalność ochotniczych straży odgrywa ważną rolę w
życiu Gminy, poza niesieniem pomocy strażacy uczestniczą
w życiu społecznym i kulturalnym gminy.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego złożony z 8
przedstawicieli
poszczególnych
jednostek
oraz
przedstawiciela Urzędu Miejskiego ukonstytuował się
następująco:
prezes
Zarządu
Oddziału
Miejsko-Gminnego
Przemysław Janiak z OSP Kałuszyn;
- wiceprezes - Piotr Olszewski –OSP Olszewice
- sekretarz - Henryka Sęktas – Urząd Miejski;
- skarbnik - Ryszard Bartnicki – OSP Zimnowoda;
- komendant gminny – Adam Kaczmarczyk;
- członkowie zarządu: Mateusz Napiórkowski – OSP
Falbogi; Dariusz Luba – OSP Gołębiówka, Krzysztof
Krzemiński - OSP Nowe Groszki, Kamil Śledziewski – OSP
Wąsy.
z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Amatorów aktywnych form wypoczynku
zapraszamy
na
kompleks
boisk
sportowych
zlokalizowanych
na terenie przyszkolnym przy ul.
Pocztowej w Kałuszynie. Od poniedziałku do piątku w
godz. 10.00 – 21.30, soboty-niedziele od godz. 12.00
nieodpłatnie można grać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
nożną , tenisa ziemnego oraz gry stolikowe.
Szczegółowych informacji odnośnie korzystania z
boisk, rezerwacji czasu udziela Dariusz Przybyłko –
animator zajęć sportowych na Orliku, nr tel. 518560433.
Klub sportowy Victoria organizuje III edycję Wakacyjnej
Ligi Piłki Nożnej – Orlik 2011.
Do dyspozycji zwolenników piłki nożnej pozostaje również
boisko przy ul. 1-go Maja.
Biblioteka Publiczna w Kałuszynie na okres wakacji
zorganizowała dwugodzinne zajęcia edukacyjno-plastyczne
dla dzieci od 7 lat. zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku
w godz. 10.00-12.00. Ponadto odwiedzając bibliotekę
można skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu
oraz czytelni internetowej.
Dom Kultury w Kałuszynie dzieci i młodzież zaprasza na
zajęcia w świetlicy, na boisko do koszykówki i siatkówki
zaś najmłodszych wraz z opiekunami na plac zabaw.
z-ca Burmistrza Henryka Sęktas
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