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Biblioteka poleca nowości

Miejsko-Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Osiecznej
zakończył realizację czwartej
edycji projektu systemowego
pod nazwą „Aktywność Szansą
Twojego Rozwoju” współfinan-
sowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego.

W projekcie (edycja 2012 rok)
brało łącznie udział 12 mieszkań-
ców Gminy Osieczna (8 kobiet i 4
mężczyzn) bezrobotnych bądź nie-
aktywnych zawodowo, otrzymują-
cych wsparcie z pomocy
społecznej. Celem głównym pro-
jektu jest aktywizacja zawodowa i
społeczna uczestników. W ramach
projektu przygotowano dla benefi-

cjentów trzy warsztaty oraz kursy
zawodowe, które miały podnieść
kwalifikacje i umiejętności zwięk-
szające szansę podjęcia zatrud-
nienia.

Warsztaty obejmowały nastę-
pujące kierunki: psychologiczne,
aktywnego poszukiwania pracy i
szkolenie „Pierwszy biznes”.

Wśród kierunków kursów za-
wodowych zainteresowaniem cie-
szyły się: kurs prawo jazdy kat. B,
kurs florystyczny, kurs opiekuna
osób starszych, kurs kasy fiskalnej
połączony z obsługą terminala i
komputera, kurs komputerowy,
kurs spawacza, kurs palacza, kurs
obsługi wózka widłowego, kurs
projektowania ogrodów.

Zakończona IV edycja

„Największy wróg Hitlera” to
najnowsza książka Bogusława
Wołoszańskiego, znanego autora
bestsellerów o tematyce II wojny
światowej, poświęcona jest naj-
większemu wrogowi Hitlera. Wed-
ług Wołoszańskiego był nim bliski
współpracownik Führera - Heinrich
Himmler. Zgromadził on w swoich
rękach na tyle dużą władzę, że od
najwyższych zaszczytów w III Rze-
szy dzieliło go tylko usunięcie Hit-
lera.

Zdaniem Wołoszańskiego, to
właśnie Himmler stał za przypisy-
wanym Georgowi Elsowi zama-
chem w Bürgerbräukeller z
listopada 1939 roku. I to w jego
imieniu Walter Schellenberg pro-
wadził w Sztokholmie tajne nego-
cjacje z rządem brytyjskim. Autor
książki uważa także, że Himmler
znał plany spiskowców Stauffen-
berga i nie zrobił nic, aby zapobiec
zamachowi z 20 lipca 1944 roku. Z
czasem Himmler stał się na tyle
niewygodną postacią, także dla
aliantów, że musiał umrzeć. Cho-
ciaż oficjalnie popełnił samobój-
stwo w dniu 23 maja 1945 roku, to
do dziś nie są znane prawdziwe
okoliczności jego zgonu.

„Zima świata” Kena Folletta to
drugi po "Upadku Gigantów" tom
monumentalnej epickiej trylogii.
Akcja rozgrywa się na tle burzli-
wych, kształtujących XX wiek wy-
darzeń, pełna napięcia opowieść o
losach pięciu rodzin – amerykań-
skiej, niemieckiej, rosyjskiej, an-
gielskiej i walijskiej. Bohaterami
„Zimy świata” są postacie, których
losy składały się na fabułę pierw-
szej części, ich dorastające, a na-

stępnie dorosłe już dzieci oraz po-
stacie historyczne. Akcja zaczyna
się w Niemczech w 1933 roku tuż
przed wyborami do Reichstagu.
Rodzina von Ulrichów jest zaanga-
żowana politycznie: Walter jest de-
putowanym partii
socjaldemokratycznej i ubiega się
o reelekcję, a jego żona, Angielka
Maud pracuje w gazecie opozycyj-
nej wobec nazistów i popierającej
socjaldemokratów. Partia Hitlera
zaczyna represjonować i zastra-
szać przeciwników politycznych i
dziennikarzy, gazeta Maud pada
ofiarą napaści bojówki brunatnych
koszul.

„Dyrektywa Jansona” auto-
rstwa Roberta Ludlum to thriller
spiskowy. 

Paul Janson w młodości wal-
czył w Wietnamie pod dowódz-
twem sadystycznego psychopaty
Alana Demaresta. Po powrocie do
kraju przystał do supertajnej ko-
mórki amerykańskiego wywiadu,
tak zwanego Wydziału Operacji
Konsularnych, i złożył zeznania
obciążające byłego dowódcę. W
rezultacie Demarest został roz-
strzelany.

Obecnie Janson jest niezależ-
nym konsultantem do spraw bez-
pieczeństwa korporacyjnego.
Niespodziewanie kontaktuje się z
nim wicedyrektor Fundacji Wolno-
ści – organizacji, założonej przez
słynnego miliardera i filantropa,
Petera Novaka, który wpadł w ręce
islamskich buntowników. Janson
organizuje odbicie zakładnika, ale
samolot z Novakiem na pokładzie
eksploduje w powietrzu. 

Paul odkrywa, że w sprawę za-

mieszany jest sam prezydent Sta-
nów Zjednoczonych. Jednocześ-
nie dowiaduje się o supertajnym
programie Moebius, nad którym
waszyngtońscy stratedzy praco-
wali od lat. Teraz były agent jest im
niezbędny. Jego odwieczny wróg,
żądny władzy, okrutny dowódca z
Wietnamu, jednak żyje - i zagraża
nie tylko jemu, ale rządowi Stanów
Zjednoczonych i pokojowi na
całym świecie. Tylko Janson jest w
stanie zapobiec nadciągającej ka-
tastrofie…

„Pięćdziesiąt twarzy Greya”
– angielska erotyczna powieść au-
torki Eriki Leonard James. Akcja
rozgrywa się głównie w Seattle.
Książka opisuje relacje i stosunki
seksualne między absolwentką
uniwersytetu Anastasią Steele, a
młodym biznesmenem Christia-
nem Greyem.

Studentka literatury Anastasia
Steele przeprowadza wywiad z
młodym przedsiębiorcą Christia-
nem Greyem. Przystojny i błyskot-
liwy mężczyzna budzi w młodej
dziewczynie szereg sprzecznych
emocji. Fascynuje ją, onieśmiela,
a nawet budzi strach. Przekonana,
że ich spotkania nie należało do
udanych, próbuje o nim zapomnieć
– tyle że on zjawia się w sklepie, w
którym Ana pracuje, i prosi o dru-
gie spotkanie.

Młoda, niewinna dziewczyna
wkrótce odkrywa, że pragnie tego
mężczyzny. Że po raz pierwszy za-

czyna rozumieć, czym jest pożą-
danie w swej najczystszej, pierwo-
tnej postaci. Instynktownie czuje
też, że nie jest w swej fascynacji
osamotniona. Nie wie tylko, że
Christian to człowiek opętany po-
trzebą sprawowania nad wszyst-
kim kontroli i że pragnie jej na
własnych warunkach…

Czy wiszący w powietrzu, pełen
namiętności romans będzie po-
czątkiem końca czy obietnicą cze-
goś niezwykłego? Jaką tajemnicę
skrywa przeszłość Christiana i jak
wielką władzę mają drzemiące w
nim demony?

„Książka twarzy” Marka Biń-
czyka to zbiór esejów, który nagro-
dzono Nagrodą Literacką Nike
2012 - najbardziej prestiżowym
wyróżnieniem literackim w Polsce.
Bohaterami tych napisanych lek-
kim, a zarazem wyrafinowanym
stylem szkiców są zarówno wielcy
pisarze, jak i znani tenisiści, czy
słynni aktorzy. „Nie mam swojego

profilu na żadnym portalu społecz-

nościowym, ale jest to mój Face-

book, książka twarzy” - pisze autor.
Bieńczyk sypie anegdotami. Ze
swadą opowiada nie tylko o wybit-
nych postaciach świata kultury lub
sportu, ale także o wiosłowaniu na
Łotwie i wampirach melancholicz-
nych, o języku zakochanych, sta-
dzie malowanych tramwajów i
mnóstwie innych rzeczy, które coś
dla niego znaczą. 


