Nr 27, czerwiec 2009
WIEŚCI GMINNE

Park wizytówką Gminy
Nareszcie, po wielu miesiącach starań oraz podjętych działań udało się
doprowadzić park przed budynkiem
Urzędu Gminy do stanu, w którym może on stanowić wizytówkę naszej Gminy.
Dzieci doczekały się mini-placu zabaw,
a my wszyscy miejsca do odpoczynku
i chwili wytchnienia.
Do szeregu prac, które należało wykonać, aby osiągnąć obecny wygląd parku,
należało uporządkowanie terenu, usunięcie

zbędnych i zagrażających bezpieczeństwu
starych drzew, prace zieleniarskie związane z nowymi nasadzeniami, wykonanie
alejek spacerowych, wybudowanie fontanny i oświetlenia całego terenu za pomocą
stylowych lamp ogrodowych.
Elementem wieńczącym prace rozpoczęte wiosną ubiegłego roku było wyposażenie placu w urządzenia służące
rekreacji i zabawie dzieci. Do dyspozycji
najmłodszych jest przestronny teren do zabawy z nowymi bezpiecznymi zabawkami: huśtawki, zjeżdżalnie, bujaki, itp.
Ku zadowoleniu rodziców z placu mogą
korzystać dzieci starsze, nie tylko maluchy.

Na terenie parku obowiązuje całkowity zakaz palenia i picia alkoholu.
Nie wolno tu również wprowadzać psów
i jeździć rowerem. Użytkowników prosimy o zapoznanie się z wprowadzonym
regulaminem zachowania na terenie
parku i placu zabaw. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników,
teren parku i jego okolicy objęty jest
systemem monitoringu wizyjnego. Jednakże apelujemy do mieszkańców, aby
przypadku jakichkolwiek aktów wandalizmu, zauważonych na terenie parku,
alarmowali policję.
Małgorzata Zakolska

ZAPROSZENIE Z BIBLIOTEKI
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Romanse, literatura obyczajowa

Kryminały, sensacja

Katarzyna Grochola
„Kryształowy Anioł”

Clive Cussler
„Wybrzeże szkieletów”

Wydaw. Literackie 2009

Amber 2009

Rozczarowanie, gniew, bezsilność, lęk, samotność, pragnienie zemsty, nadzieja, marzenia, miłość – to wszystko
przeżywa bohaterka, delikatna i zakompleksiona Sara. Misternie utkana opowieść
o niezwykłej przemianie, przesączona
mądrością, ciepłem i humorem.
Janusz L. Wiśniewski
„Bikini”
Świat Książki 2009

Od zbombardowanego Drezna, przez tętniący życiem
Nowy Jork, po bajeczny atol
Bikini wiedzie niezwykła
odyseja Anny – młodej Niemki z antyfaszystowskiej rodziny. Jak kochać, gdy
widziało się tyle zła? Jak ufać, znając
skłonność człowieka do kłamstwa? Jak
być szczęśliwym, skoro nie da się niczego zapomnieć? Ponadczasowy, trzymający w napięciu fresk społecznoobyczajowy,
który nikogo nie pozostawi obojętnym.
Thierry Cohen
„Wolałbym żyć”
Świat Książki 2009

W dniu swoich dwudziestych urodzin nieszczęśliwie
zakochany Jeremiasz postanawia popełnić samobójstwo. Co go czeka po przekroczeniu progu
śmierci? Czy będzie to koniec wszystkiego? Poruszająca, przykuwająca uwagę
powieść, pełna emocji i lekkości.

Gazeta POMIECHOWSKA

Zaginiony diamentowy skarb,
tajemnice morskich głębin i załoga „Oregona” na tropie diabolicznego spisku. To wszystko czytelnik
znajdzie w najnowszej książce mistrza sensacji.
Jonathan Kellerman
„Bagno”
Amber 2009

Najsłynniejszy psycholog
w literaturze, doktor Delaware, ściga seryjnego zabójcę, zagłębiając się w odrażające odmęty
zła. Czy i tym razem uda mu rozwikłać
kryminalną zagadkę?
Robert Ludlum,
Eric van Lustbader
„Sankcja Bourne’a”
Wydaw. Albatros 2009

Kolejna fascynująca, pełna zwrotów akcji powieść o przygodach agenta CIA Jasona Bourne’a.

Literatura faktu
Ayaan Hirsi Ali
„Niewierna”
Świat Książki 2009

Autorka, wychowana w surowej muzułmańskiej rodzinie, przeżyła wojnę domową, zabieg obrzezania, brutalne bicie.
Uciekła przed przymusowym małżeństwem
i uzyskała azyl w Holandii. We wstrząsających wspomnieniach Hirsi Ali opowiada
zadziwiająca historię swego życia.
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bibliotece publicznej
zapraszamy
do bajkowego świata
w kaŜdy czwartek
(2, 9, 16, 23 i 30 lipca)
godz. 10:00-11:30
będziemy czytać bajki,
wiersze i bajeczki
oraz inne przedziwne historie

Prawdziwa
Czarodziejka ZUZANNA
nauczy Was,
jak z prostych materiałów
moŜna wyczarować
smoki, Ŝabki, kapelusze
oraz innych zabawek po trosze
Będą niespodzianki,
konkursy z nagrodami
oraz słodkie co nieco
dla kaŜdego dziecka
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Zajęcia prowadzi artysta plastyk
– Zuzanna Synoradzka
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