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KsiąŜki na jesień
poleca Biblioteka Publiczna
Izabela Sowa „Agrafka”
Nasza Księgarnia 2009

Bohaterka książki, Miłka,
nie chce być dłużej grzeczną
dziewczynką. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem Miłki
okaże się wyklęty przez najbliższych dziadek. Izabela Sowa, jedna z najpopularniejszych polskich pisarek, w najnowszej książce w słodko-gorzki sposób rozprawia się
z polskim bagienkiem, jego stereotypami
i zaściankowością.
Charles Martin
„Kiedy płaczą świerszcze”
Wydawnictwo WAM 2009

Poetycka historia miłosna,
thriller przyprawiający o szybsze bicie serca, jak i religijne objawienie. Losy uroczych bohaterów
i nieoczekiwane zwroty akcji sprawiają,
iż od lektury nie można się oderwać, fabuła jest urzekająca, a zakończenie powieści przynosi uśmiech i łzy.
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Michael Palmer
„Pierwszy pacjent”
Albatros 2009

Doktor Gabe Singleton został
wydalony karnie z Akademii
Marynarki Wojennej i spędził
rok w więzieniu za spowodowanie wypadku
samochodowego, w którym zginęła ciężarna
kobieta. Po latach odwiedza go sam prezydent USA – Drew Stoddard, kolega z czasów
studiów – proponując, by Gabe został jego
osobistym lekarzem. Poprzedni lekarz zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Singleton przyjmuje ofertę. W Białym Domu
trafia w sam środek niebezpiecznej intrygi.
Kim są ludzie, którzy stoją za spiskiem?
Harlan Coben
„Zachowaj spokój”
Albatros 2009

Rodzice Adama Baye zaniepokojeni tym, że po samobójstwie kolegi z klasy ich szesnastoletni syn zamknął się w sobie, instalują na jego komputerze program szpiegowski. Ze zgrozą odkrywają wiadomość przesłaną przez anonimowego nadawcę, który
każe mu siedzieć cicho. Czy Adam wie coś
na temat samobójstwa?

Zaproszenie do udziału

w konkursie plastyczn
plastycznym
tycznym

MOJA KARTKA
BOś
BOśONARODZENIOWA
Gminny Ośrodek Kultury
w Pomiechówku serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie plastycznym
„MOJA KARTKA
BOśONARODZENIOWA”
pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Pomiechówek.
Celem konkursu jest rozwój
twórczej aktywności dzieci i propagowanie
polskich tradycji świątecznych.
Konkurs prowadzony jest
w dwóch kategoriach wiekowych:
5-7 lat i 8-12 lat.
Zwycięzcy otrzymają nagrody
– akcesoria plastyczne.
Na zgłoszenia czekamy
do 10 grudnia 2009.
2009
Szczegółowy regulamin konkursu
dostępny jest
w GOK w Pomiechówku
oraz na stronie internetowej
www.pomiechowek.pl
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