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Członkowie szkółki wędkarskiej pierwszy raz po wakacjach spot-
kali się nad wodą. Mały staw w Jeziorkach obficie obdarzył mło-
dych łowców rybami. Łowiono na baty i wędki odległościowe. W
ciągu 2 godzin złowiono około100 karasi, rybki brały na białe i
czerwone robaki. 
- Spotykamy się raz w tygodniu, przy ładnej pogodzie łowimy ryby,
przy słabej poznajemy teorię w świetlicy szkolnej. Chętnych za-
praszamy - zachęca Jacek Borowiec.

Dyrektor działającego od niedawna Muzeum Młynarstwa i Rol-
nictwa w Osiecznej – Jarosław Jankowski zaprosił sołtysów gminy
Osieczna do wiatraków, by pokazać jak wyglądała kiedyś praca
młynarzy, przedstawić działalność muzeum i zapytać o pomysły
rozpromowania prowadzonej przez siebie placówki. Przybyli na
spotkanie sołtysi z ciekawością obejrzeli eksponaty zgromadzone
w muzeum.

Kolejne książki, które propo-
nuje biblioteka, to „Dla Ciebie
wszystko” Nicholasa Sparksa
oraz „Dom Nocy” P.C. Cast,
Kristin Cast. 

„Dla Ciebie wszystko”, czyli
najnowsza książka niekwestiono-
wanego króla romansu Nicholasa
Sparksa. To wzruszająca opowieść
o spotkaniu po latach, potrzebie
miłości i trudnych wyborach. Bo-
haterowie Dawson i Amanda czasy
pierwszej młodości mają już za
sobą. Obydwoje po czterdziestce,
przyjeżdżają do swojego rodzin-
nego miasta na pogrzeb starego
przyjaciela i opiekuna. Kiedyś, lata
temu, byli w sobie zakochani.
Amanda pochodziła z dobrej, za-
możnej rodziny, bliscy Dawsona
należeli do przestępczego otocze-
nia. Różnice społeczne, wychowa-
nie, wreszcie nieprzychylni ludzie
sprawili, że tych dwoje nigdy nie
mogło być razem. Dawson, który
niegdyś niechcący zabił człowieka,
nigdy się z tym nie pogodził i żyje
samotnie, pokutując za dawne
winy. Amanda, obecnie żona alko-
holika, urodziła czworo dzieci i po-
chowała jedno z nich. Losy
obydwojga naznaczone są trage-
dią. Teraz dawni kochankowie spo-
tykają się ponownie i pogrzebane

przed laty uczucie powraca. 
„Dom Nocy” to seria książek

fantasy napisanych przez P. C.
Cast i jej córkę Kristin Cast. Seria
opowiada o przygodach szesnas-
toletniej Zoey Redbird, która zos-
taje naznaczona i aby
odpowiednio przejść przemianę z
adepta w dorosłego wampira, musi
zamieszkać w Domu Nocy. Tam
poznaje nowych przyjaciół - Da-
miena, Shaunee, Erin i Stevie Rae
oraz wrogów, do których począt-
kowo zaliczała się jej późniejsza
przyjaciółka Afrodyta. Zoey, jak się
okazuje, nie jest typową adeptką,
gdyż umie porozumiewać się ze
wszystkimi pięcioma żywiołami:
ziemią, ogniem, powietrzem, wodą
oraz duchem. Musi zmierzyć się z
narastającymi problemami rodzin-
nymi oraz sercowymi. Dziewczyna
poznaje przystojnego i niezwykle
utalentowanego pod względem ak-
torskim Erika. Zakochuje się w
nim, lecz na drodze do szczęścia
staje Heath, kapitan drużyny fut-
bolowej i dawna miłość Zoey, naj-
przystojniejszy nauczyciel Loren
oraz świetny łucznik Stark. Ka-
płanką Domu Nocy jest Neferet,
której mroczną tajemnicę dziew-
czyna odkryła przy pomocy przyja-
ciół oraz swej ukochanej babci. 

Propozycje lektur


