Biblioteka poleca
Dla dzieci:
Piosenki dla przedszkolaka
Jest to kolejny tytuł bestsellerowej serii
Piosenki dla przedszkolaka. Te
nastrojowe
kompozycje
tworzą
niezapomniany klimat, a poetyckie
teksty ukoją i ukołyszą do snu każdego
malucha.
Dodatkowym
atutem
książeczki jest płyta zawierająca
nagrania piosenek w wykonaniu kompozytorki s. Adriany
Miś oraz wersję instrumentalną utworów. W książce
znajdują się również ładne i kolorowe ilustracje autorstwa
Agnieszki Kłos-Milewskiej.
Dla dorosłych:
Żyjąc wśród sachakańskich buntowników, Lorkin stara się
dowiedzieć o nich i ich wyjątkowej magii jak najwięcej.
Zdrajcy nie są jednak chętni, by podzielić się nią w zamian
za wiedzę uzdrowicielską, którą tak desperacko pragną
poznać. Choć Lorkin przypuszcza, że
obawiają się ujawnić przed światem swoje
istnienie, pojawiają się pewne przesłanki, że
ich plany są bardziej ambitne. Sonea szuka
dzikiego maga, mając świadomość, że Cery
nie może w nieskończoność uciekać przed
zamachami na swoje życie, mag jednak ma znacznie
większy wpływ na półświatek, niż się obawiała. Jego
jedynym słabym punktem jest więziona w Strażnicy matka.
W Sachace Dannyl utracił poważanie wśród elity, po tym
jak pozwolił Lorkinowi dołączyć do Zdrajców. Uwaga
ashakich natomiast skupia się na nowym Ambasadorze
Elyne, którego Dannyl zna aż za dobrze. Tymczasem na
Uniwersytecie dwie nowicjuszki przypominają magom
Gildii, że czasami największy wróg kryje się wśród nich
samych.

Kronika policyjna
Bezpieczeństwo osób i mienia na
terenie miasta i gminy Kałuszyn zapewnia
Posterunek Policji w Kałuszynie mający
siedzibę w budynku Urzędu Miejskiego.
Posterunek podporządkowany jest Komisariatowi Policji w
Mrozach. Kierownikiem Posterunku jest asp. Waldemar
Dobrenko, ponadto zatrudnieni są: dzielnicowy - mł. asp.
Piotr Szubiński, kryminalny - sierż. sztab. Jarosław
Targoński oraz dwóch patrolowych: st. sierż. Karol
Chmieliński i mł. asp. Tomasz Łukaszczuk.

Z uwagi na fakt, że gmina Kałuszyn w dużej mierze
zajmują tereny leśne, często spotykamy się z nielegalnym
wyrębem i kradzieżą drzewa z lasu.
Tak było również w przypadku zgłoszenia kradzieży w dniu
24 maja br., gdzie z terenu działki leśnej w miejscowości
Falbogi nieznani sprawcy dokonali wyrębu i kradzieży 5
sztuk drzew brzozowych.
W wyniku podjętych działań operacyjnych
wytypowano, ustalono a następnie ukarano 3 sprawców
przedmiotowej kradzieży.

 23 czerwca br. późnym popołudniem, na
parkingu dla ciężarówek w Ryczołku, pojawiła się grupa
wyrostków. Głośno zachowującym się mężczyznom,
zwróciło uwagę dwóch kierowców. Młodzi ludzie zamiast
uspokoić się, zaatakowali cudzoziemców. W wyniku tej
napaści, obydwaj kierowcy trafili do szpitala, w tym jeden z
nich, z poważnym urazem głowy. Informacja o parkingowej
awanturze dotarła do mroziańskiego Komisariatu. Policjanci
tego samego dnia zatrzymali dwóch sprawców pobicia. Do
dwójki zatrzymanych mężczyzn, dołączyli kolejni. Byli oni
mieszkańcami powiatu mińskiego i otwockiego. Cała
czwórka spędziła kolejnych kilka dób w policyjnym
areszcie. W tym czasie policjanci i prokuratorzy gromadzili
materiał
dowodowy.
Ostatecznie
całej
czwórce
przedstawiono zarzut pobicia w wyniku, którego obywatel
Białorusi doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Sprawców pobicia czeka teraz sprawa karna. W tej chwili
wszyscy są już za murami aresztu śledczego, gdzie spędzą
kolejne trzy miesiące, zgodnie z postanowieniem mińskiego
Sądu.
Kierownik Posterunku Policji w Kałuszynie
asp. Waldemar Dobrenko

Jedną z aktywnie działających grup artystycznych
w naszej gminie jest emerycki zespół teatralny „Złota
jesień”, który w 2009 roku świętował jubileusz 10-lecia
swojej działalności. Seniorzy mogą pochwalić się bogatym,
zróżnicowanym repertuarem swych przedstawień, które
zadowalają najbardziej wytrawnych widzów, wywołując
przy tym szereg emocji: od łez począwszy a na wybuchach
gromkiego śmiechu i owacjach na stojąco kończąc. Poziom
wszystkich przedsięwzięć artystycznych naszych aktorów
cieszy się ogromnym uznaniem, co najlepiej odzwierciedla
się w licznych nagrodach i wyróżnieniach.
Prestiżowym wyróżnieniem dla przewodniczącej
koła Jadwigi Milewskiej było przyznanie przez Związek
Stowarzyszeń Mazowiecki Leader - Srebrnej Mazowieckiej
Laury Kobiety 2011, w kategorii: sektor społeczny.
Grupa teatralna zatacza coraz szerszy krąg swoich
odbiorców, wychodząc poza obszar naszej gminy.
W czerwcu na zaproszenie Z. Piątkowskiego
uczestniczyła w IV Festiwalu MIVENA-ETNO-KABARET
w Mińsku Maz. zdobywając dwie nagrody. Grupa
otrzymała wyróżnienie za artyzm sceniczny i promocję
ludowej tradycji a p. Henryka Gryz tytuł brązowej aktorki
IV MEK.
Jednak na największe uznanie zasługuje entuzjazm,
wielki zapał, zamiłowanie, zaangażowanie i ogromna
radość życia aktorów grupy „Złota jesień”. Taka postawa
seniora pozwala obalić powszechny stereotyp na temat osób
starszych, zapobiegając ich społecznemu wykluczeniu.
Uważam, że powinniśmy być dumni, że na terenie naszej
gminy posiadamy tak prężnie działających i krzewiących
kulturę członków PZERiI.
Życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu
osobistym jak i w karierze artystycznej.!
Beata Piotrzkiewicz
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