Gmina Kałuszyn przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Jesteśmy razem” złożyła
wniosek do Zarządu Powiatu Mińskiego w ramach otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację projektu
„PLENER MALARSKI - MIASTO
I GMINA KAŁUSZYN W OCZACH
MIESZKAŃCÓW POWIATU MIŃSKIEGO – EDYCJA NUMER 2” w ramach
zadania Organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw
artystycznych w powiecie mińskim.
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł i będzie realizowany od lipca do listopada 2015. Zadanie
polega na zorganizowaniu pleneru malarskiego dla mieszkańców powiatu mińskiego. Plener będzie odbywał się na
terenie miasta i gminy Kałuszyn. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Domem Kultury w Kałuszynie.
Prace wykonane podczas warsztatów będą prezentowane na wystawie zorganizowanej w Domu Kultury w Kałuszynie
w II połowie października br. Wystawę będzie można oglądać do 15 listopada w Domu Kultury.
Celem projektu jest rozwój artystyczny i kulturalny uczestników przedsięwzięcia, promocja powiatu mińskiego,
odkrycie, promocja talentów plastycznych, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań malarstwem, kultywowanie
i podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego powiatu mińskiego, pobudzenie wrażliwości artystycznej młodzieży
i dorosłych mieszkańców powiatu mińskiego.
A. Komuda

Zakończenie wyborów sołtysów i rad sołeckich
w gminie Kałuszyn
W marcu i kwietniu br. we wszystkich sołectwach na terenie gminy zostały przeprowadzone wybory sołtysów
i członków rad sołeckich. Wśród 28 sołtysów 22 będzie piastowało tę funkcję przez kolejne cztery lata,
w 6 sołectwach, tj. Chrościce, Kazimierzów, Nowe Groszki, Przytoka, Ryczołek, Stare Groszki zostały wybrane nowe
osoby. Funkcję sołtysa pełni 20 kobiet i 8 mężczyzn. Funkcja sołtysa to praca społeczna, za którą sołtys nie otrzymuje
miesięcznego wynagrodzenia. Sołtysi otrzymują diety za udział w posiedzeniach oraz prowizję za inkaso podatków,
na zasadach ustalonych przez Radę Miejską.
W dniu 12 maja 2015r. Burmistrz zaprosił wszystkich sołtysów na pierwsze spotkanie sołtysów kadencji
2015-2019. Podczas spotkania sołtysi zostali zapoznani z przysługującymi im prawami i ciążącymi na nich
obowiązkami.
Wszystkim sołtysom i członkom rad sołeckich życzymy satysfakcji z pracy, pomyślności w działalności
sołeckiej i uznania społecznego.
oprac. H. Sęktas

Gmina Kałuszyn realizowała projekt „MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI
FALBOGI”.
W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz zakupiono
wyposażenie (meble, sprzęt AGD). Celem projektu było umożliwienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
uaktywnienie działalności społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Falbogi poprzez modernizację, wyposażenie
świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi, zagospodarowanie terenu oraz budowy pochylni dla niepełnosprawnych.
Kwota całkowita projektu: 179 424,67 zł, a kwota dofinansowania: 94 357,00 zł.
A. Komuda

Otwieramy w Kałuszynie na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”

- Kiermasz rzeczy zbędnych
Przyjdź, zobacz, kup, sprzedaj lub zamień
Zaczynamy już 4 lipca br. Kiermasz będzie działał w każdą sobotę, w godz.09.00 - 14.00
Jeśli masz w domu, piwnicy, garażu, na strychu zbędne ubrania, zabawki, ciekawe starocie,
będziesz mógł sprzedać je lub wymienić bez żadnych dodatkowych opłat.
Każdy sprzedający lub wystawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kiermaszu.
ZAPRASZAMY!!!
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