 „Baśnie naszego dzieciństwa”
Ten zbiór baśni to wspaniały prezent
dla każdego dziecka. Może stać się
lekturą do poduszki, dzięki której
poznacie fascynujące historie o
dobrych
wróżkach
rozdających
piękno, mądrość, wdzięk i inne
pozytywne wartości oraz o złych
czarownicach, które chcą wyrządzić
człowiekowi krzywdę.
Wybraliśmy baśnie, które wielu z nas
uwielbia do dziś i które najbardziej pamiętamy z
dzieciństwa.
 „Początek”- Ellen Schreibe
Nowy chłopak w mieście. Pogłoski
o
wampirach.
I
pierwsza,
niebezpieczna miłość. Dwór na
szczycie wzgórza wiele lat stał
pusty, ale pewnego dnia okazało się,
że ktoś w nim zamieszkał.
Tajemniczy Alexander Sterling
natychmiast stał się tematem plotek.
Raven, zafascynowana wampirami
Gotka, usiłuje odkryć całą prawdę o
skrytym Alexandrze. Kiedy go poznaje, zaczyna między
nimi iskrzyć. Czy Alexander spełni jej największe
marzenie? Miłość bywa pokrętna – zwłaszcza taka, która
ożywa dopiero po zmierzchu…

Domowe
sposoby
leczenia
codziennych
dolegliwości
Nie musimy biec do lekarza z
każdym
stłuczeniem,
bólem
kręgosłupa,
skaleczeniem
lub
przeziębieniem. Pomoc znajduje się
pod ręką. Oto uznane przez
medycynę sposoby leczenia ponad
100 dolegliwości - od biegunki po
użądlenia pszczoły, od brodawek po
potówki, zmarszczki i żylaki - sposoby, które są proste,
bezpieczne, pomysłowe i skuteczne.

„Planeta według Kreta” - Jaroław Kret. W
najnowszej książce autor zabiera
czytelników do miejsc szczególnie mu
bliskich. W ujmujący sposób opowiada o
niezwykłych zabytkach, osobliwych
zwyczajach, a przede wszystkim
niepospolitych ludziach, których spotkał,
ich zajęciach i tradycjach. Autor
niezwykle zajmująco ukazuje magię
świata, odkrywa przed nami nieznane,
zaskakuje ciekawostkami. W miejscach, o których
wydawałoby się, że napisano już wszystko, odnajduje
zapomniane historie. Nie pomija też tematów istotnych dla
danej kultury, przybliża na przykład rolę kobiety w krajach
arabskich. W swoich relacjach z podróży nie zapomina
również o wątkach polskich opisując pracę polskich
misjonarzy na Madagaskarze i archeologów w Libanie.

Biblioteka Publiczna w Kałuszynie działając dla dobra
swych
użytkowników
wprowadziła
nowoczesne,
zaawansowane technologie informacyjne. Wdrażając
nowoczesny system biblioteczny MATEUSZ stworzyła
użytkownikom biblioteki możliwość przeglądania swych
zasobów w sieci Internet. Zachęcamy do odwiedzania
naszej strony www.biblioteka-gci.kaluszyn.pl, gdzie w
zakładce katalog on-line (w prawym górnym rogu)
prezentujemy zbiory naszej biblioteki. Planujemy także
wdrożyć karty biblioteczne z numerem PIN, umożliwiające
czytelnikom dostęp do informacji o ich kontach, a także
możliwość zarezerwowania wybranej pozycji za pomocą
Internetu.
Oferujemy także usługi: bezpłatne: korzystanie z
Internetu, korzystanie z pakietu Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point) możliwości zapisania danych na
nośnikach elektronicznych; płatne (zgodnie z cennikiem):
drukowanie skanowanie, xero, fax., laminowanie,
bindowanie, przepisywanie tekstu.

Szkoła Podstawowa
im. Marii
Konopnickiej w
Nowych Groszkach
wyróżnia się
podejściem do
edukacji
przyrodniczej.
Uczniowie tej szkoły
mają do dyspozycji
ścieżkę ekologiczną
o długości kilku
kilometrów, która
biegnie przez
okoliczne lasy, pola.
W ramach edukacji
łowieckiej właśnie tę
szkołę odwiedzili
członkowie MińskoMazowieckiego Koła Myśliwskiego.
Myśliwi: Hubert Malibo, Mirosław Kaszewski i prezes
Mieczysław Bziuk byli gośćmi tej placówki w ramach
edukacji łowieckiej. Myśliwi spotkali się z dziećmi i
gronem pedagogicznym. Po odwiedzinach w szkole
zorganizowano wycieczkę do pobliskiego lasu. Wycieczka
połączona była z oglądaniem paśników i lizawek dla
zwierząt. Dzieci zobaczyły też sprzęt łowiecki służący do
obserwowania zwierzyny.Myśliwi zorganizowali też
okolicznościową wystawę. Akcję edukacyjną tego typu
myśliwi organizują, co roku w jednej z placówek
oświatowych na terenie powiatu mińskiego.
B.M.
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