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 Rok 2017 obchodziliśmy pod hasłem „70 lat, a nam ciągle mało!”. Działania, które 
podjęliśmy przez te dwanaście miesięcy, koncentrowały się na świętowaniu jubileuszu 
biblioteki. Oficjalne obchody odbyły się we wrześniu. Jednak nie tylko uroczystości 
związane z 70-leciem biblioteki wydarzyły się w 2017 roku.
 W ubiegłym roku odbyło się otwarcie filii w Zalesiu Dolnym. 4 września podczas 
oficjalnego otwarcia Szkoły Podstawowej im. Ewy Krauze mieszkańcy i goście mieli 
też okazję zwiedzić bibliotekę, która zyskała nową, większą powierzchnię. Od tego 
czasu stała się miejscem chętnie odwiedzanym przez uczniów i seniorów, przestrzenią 
pracy z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej i placówką, w której każdy 
może znaleźć dla siebie coś interesującego – zarówno jeśli chodzi o księgozbiór, jak i 
działania prowadzone przez placówkę.
 Staraniem mieszkańców i dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno 
udało się także otworzyć nowy punkt biblioteczny – Bobrotekę w Bobrowcu. Już 
pierwszego dnia placówka była oblegana. Podczas oficjalnego otwarcia, które odbyło 
się w czasie spotkania świątecznego mieszkańców sołectwa, mieszkańcy przekazywali 
wiele ciepłych słów dotyczących punktu bibliotecznego, z powstania którego bardzo 
się cieszyli. Księgozbiór pozyskali sami mieszkańcy w postaci darów i otrzymanego 
dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Również zakup regałów 
sfinansowano w ramach tego grantu. Zorganizowaliśmy debatę społeczną, która odbyła 
się 16 maja. Spotkanie odbyło się pod hasłem „O tym, co nas łączy – w bibliotekach” 
i było jedną z organizowanych w całej Polsce dyskusji. 3 września biblioteka wzięła 
udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Również we wrześniu poza 
Jubileuszem Biblioteki odbył się Festiwal Pięknej Książki (16.09). Zainteresowanie 
drugą edycją było naprawdę ogromne. Na rynku w Piasecznie pojawili się wydawcy, 
odbywały się liczne warsztaty, można było posłuchać muzyki, a gwiazdą wieczoru 
była Magda Umer.
 Rok 2017 to także czas realizacji wielu ciekawych projektów i inicjatyw. Wśród 
nich znalazły się projekty Tożsamość Józefosławia, projekt jubileuszowy „A nam ciągle 
mało… – Biblioteka Piaseczno na rzecz swoich mieszkańców – święto biblioteki”. 
W ramach projektu „Piaseczyński portal ludzi książki – Festiwal Pięknej Książki” 
otworzyliśmy również portal literackamapapiaseczna.pl, na którym umieszczane są 
biografie twórców związanych z gminą Piaseczno. Każdy chętny może wziąć udział w 
rozbudowie portalu.
 Ten rok był też jubileuszowy dla Doroty Gellner, która jest częstym gościem w 
Piasecznie. Wręczyliśmy jej statuetkę „Przyjaciela biblioteki” i przygotowaliśmy 
wystawę na temat pisarki. Poza tym wraz z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno 
oraz Młodzieżową Radą Gminy Piaseczno zorganizowaliśmy pierwsze w Piasecznie 
dyktando.



 Biblioteka została również wyróżniona Nagrodą Mazowiecki Bibliotekarz Roku, 
którą przyznano dyrektorowi placówki – Łukaszowi Krzysztofowi Załęskiemu – oraz 
tytułem Inspirująca Biblioteka Roku w uznaniu za realizację projektu Festiwal Pięknej 
Książki. 
 We współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno wydaliśmy publikacje 
„Spacerkiem po piaseczyńskich bibliotekach” oraz „Piaseczyńskie legendy”. 
Pracownicy biblioteki brali udział w szkoleniu z ambasadorem LABIB-u dotyczącym 
pisania projektów unijnych, uczestniczyli w Kongresie Bibliotek w Łodzi i Kongresie 
IFLA we Wrocławiu, a także zwiedzali biblioteki we Wrocławiu. Pracownicy biblioteki 
stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach. W omawianym okresie 
bibliotekarze szkolili się m.in. podczas spotkań na temat nowoczesnych technologii 
– Sektor 3.0, programu bibliotecznego MAK+ czy pisania wniosków i pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych. Regularnie brali też udział w przeglądach nowości w Bibliotece 
Wojewódzkiej w Warszawie.
 Poza powyższymi w bibliotece i wszystkich filiach odbywają się dyskusje i 
pogadanki na temat książek i filmów, a także spotkania klubów i kół zainteresowań. 
W Wypożyczalni dla dorosłych działa Klub Dobrej Książki i Klub Poszukiwaczy 
Słowa, spotkania obu klubów odbywają się średnio raz w miesiącu. Swoje działanie 
kontynuują również kluby: szachowy i brydżowy. Oddział dla dzieci Biblioteki Głównej 
zrzesza młodych wielbicieli szachów. W Jazgarzewie średnio raz na miesiąc spotykają 
się miłośniczki literatury kobiecej. W Złotokłosie działa Dyskusyjny Klub Książki i 
Klub Szydełko, Kawa, Książki. Nasza bibliotekarka przygotowuje systematycznie 
co dwa tygodnie recenzje ciekawych pozycji – w ubiegłym roku ukazało się ich 21, 
wszystkie dostępne są na stronie internetowej. 
 Zmieniliśmy wygląd strony internetowej, która została dostosowana do potrzeb 
czytelników, również osób niepełnosprawnych (wdrożenie standardu WCAG). 
Doposażyliśmy placówki, rozpoczęliśmy remonty i modernizacje filii Piaseczno-
Osiedle, Chojnów i Bogatki. W planach mamy zmianę lokalizacji filii w Józefosławiu.
Największe zmiany w sieci przewidujemy w 2019 r. W momencie uruchomienia 
kompleksu Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, którego BPMiG Piaseczno jest 
współwłaścicielem działki.



SIEĆ BIBLIOTECZNA
 W skład sieci bibliotecznej wchodzą następujące placówki biblioteczne:
 Biblioteka Główna, ul. T. Kościuszki 49, w skład której wchodzą:
  Oddział dla dorosłych
  Oddział dla dzieci i młodzieży
 Punkt biblioteczny w Bobrowcu – Bobroteka, ul. Mazowiecka 27
 9 filii bibliotecznych (2 miejskie i 7 zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno):
  Osiedle – ul. Szkolna 9
  Zalesie Dolne – al. Kasztanów 12 
  Bogatki – ul. Królewska 91
  Chojnów – ul. Klonowa 16
  Głosków – ul. Parkowa 8
  Jazgarzew – ul. Główna 31
  Józefosław – ul. Urocza 14
  Zalesie Górne – ul. Białej Brzozy 3
  Złotokłos – ul. 3-go Maja 30

NASZE PLACÓWKI
Biblioteka Główna – 290 metrów kwadratowych powierzchni zlokalizowanej w 
budynku Domu Kultury. Placówka obejmuje Oddział dla dorosłych, Piaseczyńską 
Strefę Innowacji i Oddział dla dzieci, pomieszczenie administracji, księgowości i gabinet 
dyrektora. W chwili obecnej to największa powierzchnia lokalowa jaką dysponujemy. 
Brak możliwości organizacji spotkań w dla grup większych niż 60 osób. W przypadku 
większych spotkań wykorzystujemy salę domu kultury. 
Filia Osiedle – 122 metrów kwadratowych powierzchni, największa pod względem 
księgozbioru i ilości osób korzystających z filii. Funkcjonująca w centrum miasta, 
zlokalizowana w budynku gminnym przy ulicy Szkolnej. Lokal znajdujący się na 1 piętrze, 
brak windy. Zbyt mała przestrzeń ogranicza jej możliwości rozwoju. Na początku 
roku przeprowadzony został remont pomieszczeń placówki. Dzięki reorganizacji 
funkcjonowania placówki udało nam się lepiej zorganizować przestrzeń, zyskując 
dzięki temu salę do spotkań z czytelnikami oraz czytelnię, w której mamy możliwość 
prezentowania wystaw. Pracownicy otrzymali też nowe zaplecze do opracowywania 
księgozbioru. 



Filia w Piasecznie – Zalesiu Dolnym im. Danuty Orłowskiej – funkcjonująca w 
budynku tzw. Krauzówce w Zalesiu Dolnym. W 2017 roku nastąpiło oficjalne otwarcie 
filii. Placówka ma 220 metrów kwadratowych, na której składają się dwie duże sale 
biblioteczne z miejscem do pracy czytelników oraz zaplecze. Biblioteka posiada windę 
oraz dużą powierzchnię wystawową. 
Punkt Biblioteczny w Bobrowcu – Bobroteka – punkt powstał dzięki staraniom 
mieszkańców i dyrektora Biblioteki Publicznej. Placówka mieści się na poddaszu 
budynku OSP i ajmuje powierzchnię 15m2. Zbiory do niej dostarczyli mieszkańcy 
miejscowości, część zakupiono z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oficjalne otwarcie 
nastąpiło 16 grudnia 2017 roku.

Filie na terenach wiejskich:

Filia w Bogatkach – znajdująca się w budynku OSP w Bogatkach w pomieszczeniu 
ok. 100m2. Mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym. Stopniowo rozwijana jest 
współpraca z Klubem Kultury w Bogatkach. Pod koniec roku 2017 zapadła decyzja 
o generalnym remoncie placówki i poszerzeniu jej o część dla młodzieży i salę 
komputerową.
Filia w Chojnowie – znajdująca się w budynku OSP w Chojnowie, w lokalu na piętrze 
ok. 70m2, wyremontowanym w 2014 r. Obsługuje mieszkańców z terenu Chojnowa, 
Orzeszyna i Pilawy. Współpracuje na bieżąco z Klubem Kultury oraz szkołami w gminie 
Góra Kalwaria. W 2017 roku zaczęliśmy przygotowania do stopniowego wygaszania 
funkcjonowania filii. W związku ze słabym zainteresowaniem placówką zamierzamy 
przeprowadzić zmianę statusu z filii na punkt biblioteczny.
Filia w Głoskowie (Głosków-Letnisko) – zlokalizowana obok przedszkola w 
Głoskowie, na powierzchni 83m2. Oferuje dostęp do zbiorów dla mieszkańców głównie 
Głoskowa, Głoskowa-Letniska i Woli Gołkowskiej. Współpracuje z przedszkolem i 
szkołą w Głoskowie.
Filia w Jazgarzewie – zlokalizowana w budynku OSP w Jazgarzewie na powierzchni 
71 m kwadr. Jedna z pierwszych w pełni zmodernizowanych placówek w nowej kadencji 
dyrektora. 
Filia w Józefosławiu – najmłodsza filia, która w krótkim czasie zdobyła wielu 
czytelników. Obsługuje rejon Józefosławia i Julianowa. W 2017 roku zaczęliśmy 
starania o przeniesienie biblioteki do budynku przy ul. Cyraneczki (po drugiej stronie 
ulicy). Gmina planuje zakupić ten budynek na potrzeby działalności kulturalnej. 
Filia w Zalesiu Górnym – od września 2016 funkcjonuje w nowym lokalu w budynku 
po gimnazjum przy ulicy Białej Brzozy. Nowa lokalizacja to przede wszystkim 
dodatkowy metraż placówki – z 80 metrów przenieśliśmy się na powierzchnię ok. 
240m2 w tym – 100m2 to powierzchnia biblioteczna, 90m2 to powierzchnia sali 



spotkań, którą biblioteka współdzieli z klubem kultury, a pozostały metraż obejmują 
ciągi komunikacyjne, toalety i magazyn. 
Filia w Złotokłosie – zlokalizowana w budynku OSP w Złotokłosie na 100m2 
powierzchni. Jedynym minusem placówki jest lokalizacja na 1 piętrze budynku bez 
windy czy podnośnika. 

PROJEKTY, GRANTY I DOTACJE
 W 2017 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno realizowała następujące 
projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych:

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – dotacja w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa – uzyskano kwotę 45 000 zł, czas realizacji czerwiec 
– listopad.
Dofinansowanie w ramach programu „Partnerstwo dla książki” – środki 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dofinansowanie na projekt „A nam 
ciągle mało… - Biblioteka Piaseczno na rzecz swoich mieszkańców – święto biblioteki” 
– 12 800 zł.
Dofinansowanie w ramach programu „Partnerstwo dla książki” – środki 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dofinansowanie na projekt 
„Piaseczyński portal ludzi książki – Festiwal Pięknej Książki” – 28 100 zł.

KSIĘGOZBIÓR
W 2017 roku przybyło 152731 egz. książek
– zakupiono 6936 egz. zbiorów, w tym ze środków organizatora – 4702 egz. i ze 
środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 2234 egz. 
- zrealizowano zakup zbiorów 100 467,00 zł w tym książek 91 352,35 zł (bez dotacji 
MKiDN)
W tym samym czasie z księgozbioru ubyło 15045 woluminów.
Prowadzone w 2017 r. ubytkowanie księgozbioru to dalszy ciąg polityki odświeżania 
księgozbioru bibliotek piaseczyńskich. Wieloletnie zaniedbanie odświeżania 
księgozbioru w placówkach spowodowała jego zestarzenie. Dodatkowo selekcje 
wymuszona jest trudnymi warunkami lokalowymi, w jakich funkcjonują biblioteki oraz 
oczekiwaniami czytelników, którzy szukają u nas głównie nowości wydawniczych. 
Stan zbiorów Biblioteki Publicznej wraz z filiami na koniec omawianego okresu wyniósł 
do 152731 książek.



Poza zbiorami książkowymi w bibliotekach dostępne są zbiory multimedialne. Kolekcja 
audiobooków, filmów i gier planszowych dostępna jest w zbiorach Biblioteki Głównej, 
punkcie bibliotecznym w Bobrowcu, filii w Józefosławiu, Głoskowie, Zalesiu Górnym i 
Złotokłosie. Na koniec 2017 r. dostępnych jest 1966 jedn. 

CZYTELNICY

 

Czytelnicy ze względu na wiek

Czytelnicy według zajęcia



W 2017 r. w we wszystkich naszych bibliotekach zarejestrowało się 14569 czytelników.  
Z roku na rok do Biblioteki Publicznej zapisuje się coraz więcej czytelników. Bardzo 
budujące jest to, że liczba osób które się zapisała do biblioteki, wzrosła o 2551 osób. 
W sumie jest ich o 393 więcej niż w roku 2016.

UDOSTĘPNIANIE I INFORMACJA

Wypożyczenia książek



KSIĄŻKI
W omawianym okresie wypożyczono ogółem 185287 wol. książek. 
Wypożyczenia literatury dla dorosłych stanowią 61% wszystkich wypożyczeń.
Wypożyczenia literatury dziecięcej stanowią 27% ogółu wypożyczeń.
Wypożyczenia literatury popularnonaukowej stanowią 12% ogółu wypożyczeń .

PRASA
W ciągu ostatnich lat obserwujemy stopniowe zmniejszanie się korzystania ze zbiorów 
na miejscu w bibliotekach na rzecz wzrostu liczby osób korzystających z komputerów 
i ilości udzielanych informacji przez bibliotekarzy. Jest to tendencja, która dotyczy 
ogółu bibliotek publicznych w kraju. 

W 2017 r. dysponowaliśmy 26 stanowiskami komputerowymi dla użytkowników w:
 Biblioteka Główna – 3 stanowiska dla dorosłych i 2 stanowiska dla dzieci
 Filia Osiedle – 1 stanowisko
 Filia Zalesie Dolne – 2 stanowiska
 Filia Bogatki – 2 stanowiska
 Filia Chojnów – 1 stanowisko
 Filia Głosków – 2 stanowiska
 Filia Jazgarzew – 2 stanowiska

Wypożyczenia w poszczególnych placówkach



 Filia Józefosław – 4 stanowiska
 Filia Zalesie Górne – 4 stanowiska i 4 mobilne do organizacji zajęć np. z kodowania
 Filia Złotokłos – 2 stanowiska

ZBIORY SPECJALNE
Audiobooki, filmy i gry planszowe zostały wypożyczone 7181 razy. Zbiory dostępne 
są w Bibliotece Głównej, filii Osiedle, Głosków, Józefosław, Zalesie Górne i Złotokłos.

DZIAŁANOŚĆ INFORMACYJNA
 We wszystkich placówkach prowadzona jest na bieżąco działalność informacyjna – 
45324 udzielonych informacji to:
 tematyczne, wymagające doboru literatury do określonego tematu,
 rzeczowe, wymagające konkretnych wiadomości o jakimś problemie, zjawisku,
 coraz większą rolę zaczyna odgrywać informacja regionalna, nie tylko historyczna,  
 lecz związana z bieżącym działaniem gminy Piaseczno wraz z jej ofertą turystyczną.
 Korzystającym z biblioteki udzielane są informacje: bibliograficzne, biblioteczne 
i  faktograficzne oraz na interesujący ich temat. Każdy nowo zapisany czytelnik 
informowany jest o obowiązującym regulaminie korzystania z wypożyczalni, czytelni 

Wypożyczenia zbiorów audiowizualnych



i  Internetu. Czytelnicy zapoznawani są z układem książek na półkach i zasadami 
posługiwania się katalogami kartkowymi i elektronicznym w programie bibliotecznym 
Mak Plus. Informujemy czytelników o gromadzonych zbiorach, prasie codziennej 
i lokalnej.
 Udzielamy telefonicznych i mailowych informacji o naszych zbiorach i realizujemy 
zamówienia. Pomagamy osobom starszym, w korzystaniu z Internetu, obsługiwaniu 
komputera, zakładaniu poczty elektronicznej. Czytelnicy otrzymują od nas wizytówki 
i  zakładki z godzinami pracy, numerem telefonu i adresem mailowym. Informujemy 
czytelników o zasobach naszych filii, godzinach ich pracy, warunkach korzystania z 
nich. Na naszej stronie internetowej zamieszczane są informacje: o zbiorach, formach 
działalności, klubach zainteresowań, spotkaniach autorskich.
 Istotnym elementem działalności informacyjnej są wystawki, gazetki, plakaty, 
które spełniają rolę informacyjno-promocyjną określonych zagadnień, książek. 
Organizowane są wystawki z okazji rocznic wielkich wydarzeń historycznych, urodzin 
i śmierci wybitnych ludzi lub wystawki związane z aktualnymi wydarzeniami.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI
 We wszystkich placówkach udostępniono dla czytelników komputery, na których 
można przeglądać elektroniczny katalog zbiorów. W 2015 r. zamknięto i zlikwidowano 
tradycyjne katalogi kartkowe. W drugiej połowie 2015 r. nastąpiła zmiana programu 
bibliotecznego. BPMiG Piaseczno dołączyła do grona bibliotek w powiecie, które 
pracują w programie Mak Plus (inne biblioteki z terenu powiatu – Lesznowola, Góra 
Kalwaria, Tarczyn i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Piasecznie). Od stycznia 2016 r. 
Biblioteka Główna i filie biblioteczne prowadzą elektroniczną obsługę użytkowników 
poprzez program biblioteczny Mak Plus. Nasi użytkownicy mają możliwość 
przeglądania naszych katalogów poprzez stronę internetową.

DZIAŁANIA KULTURALNE
 Biblioteka kontynuuje cykle związane z animacją zarówno czytelniczą, jak i 
środowiskową m.in.:
 „Piaseczyńskie Miasto Kobiet” – pierwsza edycja organizowanego w marcu 
spotkania dla mieszkańców, a zwłaszcza mieszkanek Piaseczna. Gościem była Krystyna 
Janda.
 „Zaczytaj się w Piasecznie” – znani mieszkańcy Piaseczna czytają dzieciom. 
Spotkania odbywały się również w Jazgarzewie, Józefosławiu i Zalesiu Dolnym.



 „Mały wolontariat” – Biblioteka realizuje program, który ma uczyć dzieci w 
wieku 4 – 15 lat wrażliwości społecznej, pomagania innym oraz odpowiedzialności za 
otaczający nas świat. 
 Muzeum Książki Dziecięcej – wystawki tematyczne książek. Comiesięczne 
wystawki we wszystkich filiach.
 Kwadranse czytelnicze – organizowane przez filię w Głoskowie cotygodniowe 
czytanie książek dla dzieci w Przedszkolu nr 6
 Spotkania z muzyką klasyczną – zapoczątkowane przez filię w Jazgarzewie, 
kontynuowane w filiach na Osiedlu i Józefosławiu; projekt uczy dzieci kontaktu z 
muzyką klasyczną, a także prezentuje książki o kompozytorach dostępne w bibliotece.
 Sobotnie spotkania na Osiedlu – zajęcia animacyjne dla dzieci w wieku 5-10 lat 
realizowane raz w miesiącu w filii Osiedle.
 „Małpie Figle” - zajęcia animacyjne z książką realizowane raz w miesiącu w 
oddziale dla dzieci biblioteki głównej wraz z dwiema animatorkami.
 Filia w Zalesiu Dolnym współpracuje z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 Filia w Jazgarzewie i Oddział dla Dzieci współpracują ze Specjalnym Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym w Łbiskach.

Poszerzyliśmy również ofertę zajęć dla dorosłych
 współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku – spotkanie na temat z e-zagrożeń. 
Spotkanie poprowadził funkcjonariusz policji, który opowiadał o zagrożeniach 
płynących z korzystania z Internetu, o sposobach działań cyber-przestępców, a także o 
metodach ochrony przed przestępcami internetowymi. 
 Kursy komputerowe dla seniorów –prowadzimy indywidualne szkolenia z podstaw 
obsługi komputera dla osób 50+. 
 Ofertę uzupełnia uczestnictwo w Mazowieckim Konsorcjum Bibliotek Publicznych. 
Biblioteka ma dostęp do prawie 1 450 e-booków na platformie ibuk.pl wraz z 18 innymi 
jednostkami
 W Oddziale dla dzieci czytelnicy mogą korzystać z konsoli do gry Playstation 4. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno w miarę swoich możliwości stara się 
wychodzić i prezentować poza swoimi siedzibami. W 2017 r. byliśmy obecni na:
 Piknik Rodzinny w Piasecznie
 Spotkaniu OSP w Bogatkach
 Festynie w Józefosławiu
 Hubertusie w Zalesiu Górnym
 Kiermaszu w Złotołosie
 Spośród imprez plenerowych biblioteka przygotowała drugą piaseczyńską edycję 
Narodowego Czytania – na placu Piłsudskiego mieszkańcy mogli przypomnieć sobie 
dzieło „Wesele” Wyspiańskiego. Impreza przygotowana została we współpracy z 



grupą teatralną prowadzoną przez Ewę Kłujszo w Centrum Kultury. Fragmenty tekstów 
czytali przedstawiciele urzędu miejskiego, pracownicy jednostek gminnych i przyjaciele 
biblioteki.
 Drugim wielkim wydarzeniem była realizacja projektu „Literackiej Mapy Piaseczna” 
i połączonym z nim Festiwalem Pięknej Książki, który Fundacja Arka im. Józefa Wilkonia i 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno wspólnie przygotowały. Dzięki uzyskaniu 
dofinansowania ze strony MKiDN w ramach priorytetu „Partnerstwo dla książki” 
przeprowadzone zostały warsztaty, których efektem było przygotowanie publikacji – 
„Literackiej mapy Piaseczna” i portalu internetowego www.literackamapapiaseczna.pl. 

Pełen wykaz wydarzeń w bibliotekach znajduję się w załączniku do sprawozdania 

SPOTKANIA KLUBÓW I KÓŁ ZAINTERESOWAŃ

KLUB POSZUKIWACZY SŁOWA
Grupa Literacka powstała w 2005 roku, w 2017 odbyło się 12 spotkań. Spotkania są 
formą warsztatów przeznaczonych zarówno dla młodych, jak i bardziej doświadczonych 
twórców słowa. Raz w miesiącu autorzy spotykają się, prezentując swoje nowe wiersze 
lub opowiadania. Poddawane szczerej analizie i krytyce utwory mają pomóc autorom 
doskonalić ich warsztat twórczy. Głównymi prowadzącymi spotkania są Wojciech Letki 
– poeta, prozaik, autor kilkudziesięciu słuchowisk radiowych oraz Katarzyna Sioćko – 
poetka autorka dwóch tomików wierszy. Klub liczy 17 członków oraz kilku sympatyków 
poezji. 

DYSKUSYJNY „KLUB DOBREJ KSIĄŻKI”
Klub dyskusyjny skupia miłośników literatury pięknej chcących podzielić się z innymi 
czytelnikami własnymi przemyśleniami i odczuciami po przeczytaniu wybranej lektury. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czytelni dla dorosłych. 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Klub skupia miłośników literatury chcących 
podzielić się z innymi czytelnikami własnymi przemyśleniami i odczuciami po 
przeczytaniu wybranej lektury. Spotkania odbywają się w kilku filiach biblioteki.

Załączniki 
Działalność biblioteki w poszczególnych miesiącach 
Formy promocji książki 
Księgozbiory, czytelnicy, udostępnianie zbiorów 



Działalność biblioteki w 2017 roku

Styczeń
Wypożyczania dla dorosłych

1. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa oraz Klubu Dobrej Książki

2. Spotkanie Klubu Szachowego i Klubu Brydżowego

3. Spotkanie autorskie z Marianem Zacharskim

4. Prelekcja na temat: „Kuncewiczówka od nowa – sentymentalna podróż do 
Kazimierza”

5. Turnieje gry Magic

6. Szkolenia z podstaw obsługi komputera

7. Spotkanie z Cyber Marianem, promocja książki „Dziś tak Bardziej”

Oddział dla dzieci
1. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Sztab liczenia pieniędzy w 

Bibliotece – zebrano 207 tysięcy złotych

2. Spotkanie z tradycją – poznajemy tradycje karnawałowe w Polsce i na świecie: 
prezentacja multimedialna, wykonanie masek karnawałowych

3. Lekcja biblioteczna z cyklu „Zagrożone gatunki zwierząt” – tygrysy: prezentacja na 
rzutniku, czytanie wiersza, zabawy animacyjne, kolorowanki 

4. Lekcja biblioteczna z cyklu „Miasta polskie w legendach – Poznań” 

5. Amatorski Klubik Szachowy 

6. Spotkanie z cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie” z Pawłem Górskim – pracownikiem 
Centrum Kultury, autorem tekstów piosenek, muzykiem

7. Bal karnawałowy dla czytelników 

8. „Babcia robi na drutach” – zajęcia literacko-plastyczne z duetem animacyjnym 
„Małpie Figle” 

9. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą – autorem książki „Komputerowy ćpun” 
– o uzależnieniach od gier komputerowych

Piaseczno – Osiedle
1. Recenzje książek: Anna Herbich ’86, Saga rodzinna Jabłoniowy Sad, Claudia Pineiro

2. Przedsiębiorczość – spotkanie z p. Klaudią Gębalą 

3. Spotkanie z K. Komorkiem „Elmer i dziadek Eldo”, „Nie ma nudnych dni” 

4. „Przepis na bałwana” – zimowe spotkanie z przedszkolakami 

5. Spotkanie z autorem książki „Komputerowy Ćpun” Krzysztofem Piersą 



Bogatki 
1. Bal Mikołajkowy

2. Quizy i loteria książkowa 

3. Głośne czytanie dzieciom

4. Akcja charytatywna „Pomagam”

Chojnów 
1. Bal karnawałowy

2. Zajęcia plastyczne 

3. Głośne czytanie książek 

Głosków 
1. Kwadrans czytelniczy 

2. Lekcje biblioteczna „Ginące zwierzęta” 

3. Czytanie w przedszkolach 

4. Wycieczka biblioteczna – poznanie biblioteki 

Jazgarzew
1. Spotkanie z wiolonczelistką Oleną Zhurovą-Tsolka w ramach cyklu „Opowieści 

snute smyczkiem”

2. Dyskusja o książce

3. Zajęcia z obsługi komputera dla seniorów, które w ramach wolontariatu 
poprowadził Robert Bienias

Józefosław
1. 5 spotkań z projektu „Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości” 

2. Spotkanie autorskie z Aleksandrą Karkowską oraz warsztaty na podstawie 
książki „Banany z cukru pudru” 

3. Trzymiesięczny kurs komputerowy dla seniorów (3 edycja, 12 spotkań) 

4. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą 

Zalesie Górne
1. I kurs komputerowy dla Seniorów

Złotokłos
1. Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka



Luty
Wypożyczania dla dorosłych

1. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa i Klubu Dobrej Książki

2. Spotkanie Klubu Szachowego i Klubu Brydżowego

3. Warsztaty tworzenia świec żelowych

4. Szkolenie z podstaw obsługi komputera

5. Turnieje gry Magic

6. Warsztaty: sztuka opowiadania

7. Zajęcia w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu

Oddział dla dzieci
1. Lekcja biblioteczna z cyklu „Kumpel z lektury” 

2. Spotkania Amatorskiego Klubiku Szachowego

3. I Piaseczyński Turniej Gry Splendor 

4. Zajęcia „English For Fan” – język angielski dla najmłodszych 

5. Lekcja biblioteczna „W Stumilowym Lesie Kubusia Puchatka” 

6. Dzień Bezpiecznego Internetu

7. „Trudna sztuka Picturl booka” – zajęcia literacko-plastyczne z duetem animacyjnym 
„Małpie Figle” 

8. Ferie w Bibliotece 

9. Dzień z grami planszowymi

10. Poczuj lato w środku zimy – eksperymenty bańkowe

11. Dzień z Waltem Disneyem

12. Planszówkowy szał – tworzymy razem grę planszową

13. Dzień z filmem – projekcja filmu „Wakacje Mikołajka” 

14. „Bądź jak Maria” – warsztaty chemiczne w bibliotece 

Piaseczno – Osiedle
1. Spotkanie z K. Komorkiem w świecie Elmera i „Z wizytą w Arendelle”

2. Spotkanie w przedszkolu 

3. Spotkanie w świetlicy 

4. Recenzje książek: Z psem w tytule, Stacja Jagodno

5. Ferie

6. W świecie gier 



7. Poczuj lato w środku zimy – Wyprawa na czarny ląd 

8. Filmowa środa – Lodowa kraina 

9. W świecie eksperymentów

10. Zajęcia w świecie gier

11. „Wielkie odkrycia i wynalazki ludzkości” – zajęcia w przedszkolu

12. Kształtowanie postaw czytelniczych u przedszkolaków– pogadanka dla nauczycieli 

Bogatki 
1. Zajęcia plastyczne, gry i zabawy związane z literaturą dziecięcą

Chojnów 
1. Konkurs plastyczny „Najładniejsza Walentynka” 

2. Głośne czytanie książek 

3. Wystawki i gazetki okolicznościowe oraz plakaty 

Głosków 
1. Spotkanie autorskie z Barbarą Szelągowską i ilustratorką Moniką Jędrychowską 

2. Ferie w bibliotece – puzzle, układanki, głośne czytanie, gry planszowe, film

Jazgarzew
1. Ferie w bibliotece – czytanie bajek, gry planszowe, układanki, puzzle, malowanie 

kredkami

2. Dyskusja o książce

Józefosław
1. Pięć lekcji bibliotecznych

2. Drugie urodziny biblioteki: pokaz iluzji Konrada Modzelewskiego oraz koncert 
Michała Rudasia 

3. Ferie w Bibliotece – dogoterapia, warsztaty literacko-plastyczne, tworzenie figurek 
z masy solnej, kreatywne warsztaty o teatrze

Zalesie Górne
1. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą 

2. II kurs komputerowy dla seniorów 

3. Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Ginące zwierzęta” 

4. Warsztaty dla Seniorów – rękodzieło (Maski) 



5. Warsztaty plastyczne dla dzieci – Robienie zabawek z siana 

6. Dzień z filmami 

7. Zajęcia tematyczne „Hiszpania” 

8. Gry i zabawy 

9. Wycieczka szkolna do biblioteki 

10. Wieczorek taneczno-muzyczny 

11. Wieczorek tematyczny „Egipt” 

Złotokłos
1. Spotkania autorskie z K. Piersą, B. Szelągowską i M. Jędrychowską: M. Filipczak

2. Ferie w bibliotece

3. Warsztaty „Maski karnawałowe”

Marzec
Wypożyczania dla dorosłych

1. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa i Klubu Dobrej Książko

2. Spotkanie Klubu Szachowego i Klubu Brydżowego

3. Warsztaty dziennikarskie

4. Szkolenie z podstaw obsługi komputera

5. Turnieje gry Magic

6. Prelekcja Małgorzaty Bielińskiej dyrektora ds. Edukacji z Biura Informacji 
Kredytowej w Warszawie pt. „Kradzież tożsamości”

Oddział dla dzieci
1. Zajęcia wprowadzające dla przedszkolaków „W bibliotece dla dzieci” – wycieczka 

– zapoznanie z placówką, zadania wypożyczalni i czytelni, czytanie bajek

2. Zajęcia „ English For Fun” – język angielski dla najmłodszych

3. Spotkanie z Katarzyną Hernik wieloletnim szefem sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w ramach projektu „ Mały Wolontariat” 

4. Spotkanie autorskie z Agnieszką Waszak, autorką bajek i ilustracji

5. Lekcja biblioteczna z cyklu „Miasta polskie w legendach” 

6. Amatorski Klubik Szachowy

7. Lekcja biblioteczna z cyklu „Zagrożone gatunki zwierząt

8. Lekcja biblioteczna „Zwiastuny wiosny

9. Spotkania autorskie z Renatą Piątkowską na temat Ireny Sendler 



10. Spotkanie z cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie” z Wojciechem Letki 

11. „W naszym domu jest…” – zajęcia literacko-plastyczne z duetem animacyjnym 
„Małpie Figle” 

12. I Piaseczyński Turniej Gry FIFA 17

Piaseczno – Osiedle
1. Eksperymentuj, odkrywaj, działaj „Bądź jak Maria” – lekcja biblioteczna we 

współpracy z FRSI i wydawnictwem Widnokrąg

2. Zajęcia z panem Kacprem – w świecie Elmera słonia w kolorową kratkę

3. Lekcja biblioteczna „To już wiosna” 

4. Spotkanie w przedszkolu pt. „Witamy wiosnę”

5. Uczestnictwo w jury konkursu recytatorskiego pt. „Przygody wierszykiem 
pisane”. 

6. Recenzje książek: Piękny portret Kaszub, Pisarz-reżyser

7. „Angielski poprzez sztukę”, warsztaty z p. S. Zabor-Żakowską 

8. Spotkanie z p. Renatą Piątkowską 

9. Lekcje biblioteczne „To już wiosna”

10. Warsztaty wielkanocne Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

11. Wystawa „Kota portret własny” 

Bogatki 
1. Zajęcia plastyczne, dekoracje świąteczne

2. zajęcia komputerowe (animacje i gry )

3. Akcja charytatywna „Wylosuj Anioła”

Chojnów 
1. Głośne czytanie książek

2. Wystawki i gazetki okolicznościowe oraz plakaty

3. Dyskusje nad książką i filmem 

Głosków 
1. Lekcje biblioteczne „Ginące zwierzęta” 

2. Spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą 

3. Kurs komputerowy dla seniorów

4. Konkurs plastyczny na podstawie książek Marii Konopnickiej



Jazgarzew
1. Spotkania seniorów dotyczące nauki z obsługi komputera

2. Dyskusja o książkach

3. Spotkanie z wiolonczelistką Oleną Zhurova-Tsolka w ramach cyklu „Opowieści 
snute smyczkiem”

Józefosław
1. Lekcje biblioteczne 

2. „Opowieści snute smyczkiem”: spotkania z muzyką klasyczną

3. Spotkanie z fotografem Julią Zabrodzką „Tradycja i inne nowości. Podróże po 
Meksyku” 

4. „Zaczytaj się w Józefosławiu”: czyta radny Rady Miejskiej Robert Widz 

5. 12 spotkań z cyklu „Poznaj Japonię: nauka języka japońskiego” – młodzież i 
dorośli 

6. Spotkanie „Inspiruj się i dziel swoimi pasjami” w ramach kampanii „Tydzień z 
Internetem”

7. Spotkanie organizacyjne w sprawie biegów „Startuj wiosennie z biblioteką” 

Zalesie Górne
1. III Angielski w bibliotece 

2. Lekcja biblioteczna „Bądź jak Maria”

3. Spotkanie autorskie z Beatą Kiecaną oraz wieczór kosmetyczno-wizażowy dla 
Pań z okazji „Dnia Kobiet”

4. Lekcje biblioteczne z cyklu „Zagrożone gatunki”

Złotokłos
1. Spotkanie autorskie z K. Zychlą

2. Warsztaty „Mała palemka”

3. Lekcja „Idol”

Kwiecień
Wypożyczania dla dorosłych

1. Warsztaty dekoracji wielkanocnych

2. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa

3. Wieczór promujący nowy tomik wierszy poetki i pisarki Marty Precht 



4. Spotkania Klubu Brydżowego i Klubu Szachowego

5. Turnieje MTG 

6. Turniej gry 7 cudów świata

7. Biblioteczny Turniej PlayStation

8. 74 Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, prelekcja Stanisława Hofmana 
oraz projekcja filmu „Nie było żadnej nadziei”

9. Selfuj się kto może – zajęcia Lokalnego Klubu Kodowania

10. Zajęcia z podstaw obsługi komputera

Oddział dla dzieci
1. Przedstawienie teatralne „Jak Ania złośnica została zajączkiem wielkanocnym” – 

spektakl w wykonaniu Teatru Arlekin 

2. Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim autorem książek 
dla dzieci, twórcą programów telewizyjnych: Tik-Tak, Wyprawy Profesora 
Ciekawskiego, Budzik, Ciuchcia, autorem wielu znanych piosenek: Witaminki, 
Kulfon, co z ciebie wyrośnie?, Bursztynek oraz współzałożycielem zespołu 
Fasolki

3. Zajęcia „English For Fun” – język angielski dla najmłodszych:

4. „Przy wielkanocnym stole” – spotkanie z tradycją, wykonanie palemek – lekcja 
biblioteczna 

5. Spotkania z ratownikiem medycznym i pielęgniarka w ramach akcji „Mały 
wolontariat” – pierwsza pomoc przedmedyczna dla przedszkolaków 

6. Amatorski Klubik Szachowy 

7. „I ty możesz zostać projektantem” – zajęcia literacko-plastyczne z duetem 
animacyjnym „Małpie Figle” – o projektowaniu w każdym wydaniu 

8. Spotkanie z tradycją wielkanocną – omówienie zwyczajów i obrzędów, symbole 
wielkanocne, wykonanie zajączków z kartonu 

9. Spotkanie w ramach cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie” z Katarzyną Wypych – 
radną Miasta i Gminy Piaseczno

10. Dzień Wrażliwości – Dzień Motyla – impreza na Rynku w Piasecznie 
podsumowująca działania małych wolontariuszy, Marsz Radosnych Serc, 
przedstawienie dotychczasowych osiągnięć Małych Wolontariuszy, wspólne 
śpiewanie, gry i zabawy integracyjne 

11. Eliminacje do Mistrzostw Polski w grze 7 Cudów Świata 

12. Zajęcia wprowadzające dla przedszkolaków – „W bibliotece dla dzieci” – 
wycieczka

13. Wystawka tematyczna książek o emocjach – Muzeum Książki Dziecięcej



Piaseczno – Osiedle
1. W świecie Elmera słonia w kolorową kratkę 

2. Mali detektywi 

3. „Poznajemy zwyczaje wielkanocne” 

4. Warsztaty wielkanocne dla dzieci 

5. Warsztaty wielkanocne dla dorosłych 

6. Recenzje książek: Tajemnice rodzinne sprzed lat, książki o koniach 

7. „Poznajemy bibliotekę” – zajęcia dla przedszkolaków

8. „Dzień Ziemi – Ziemia, tak bliska, tak daleka” – spotkanie i prezentacja zdjęć 
Arkadiusza Kurowskiego 

9. „Dbajmy o naszą planetę” – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków i uczniów 

10. Wystawka: Książki o człowieku

Bogatki 
1. Zajęcia z rękodzieła – „Szydełkowanie pokoleń” 

2. Głośne czytanie najmłodszym

Chojnów 
1. Dyskusje nad książką i filmem 

2. Głośne czytanie książek 

3. Wystawki i gazetki okolicznościowe oraz plakaty 

4. Wystawa książek o problemach społecznych

5. Zajęcia plastyczne (zabawy manualne – origami) 

Głosków 
1. Opowieści snute smyczkiem 

2. Kursy komputerowe dla seniorów

3. Spotkanie autorskie z panem Tomaszem Szwedem

4. Wystawa tematyczna Muzeum Książki Dziecięcej: Książki o śmierci 

Jazgarzew
1. Dyskusja o przeczytanych książek

2. Spotkania seniorów w ramach nauki z obsługi komputera

3. Spotkanie w przedszkolu o Dorocie Gellner



4. Wystawa książek dziecięcych o tematyce wojennej

5. Spotkanie z muzyką klasyczną z wiolonczelistką Oleną Zhurova–Tsolka w ramach 
cyklu „Opowieści snute smyczkiem”

Józefosław
1. Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim 

2. Lekcje biblioteczne

3. „Opowieści snute smyczkiem”: spotkania z muzyką klasyczną

4. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich: rozdawanie róż i książek 

5. „Ziemia, tak bliska, tak daleka” – spotkanie z fotografem Arkadiuszem Kurowskim

Zalesie Górne
1. Zajęcia komputerowe dla dzieci 

2. IV Angielski w bibliotece 

3. Zajęcia z rękodzieła dla seniorów 

4. Wystawa książek tematycznych dla dzieci: „O problemach społecznych”

5. Lekcja biblioteczna– Zagrożone gatunki 

6. „Ziemia tak bliska, tak daleka” – spotkanie z autorem oraz prezentacja zdjęć 
Arkadiusza Kurowskiego 

7. Wystawa fotografii zdjęć Arkadiusza Kurowskiego

Złotokłos
1. Spotkanie autorskie z T. Szwedem

2. Prezentacja zdjęć i spotkanie z A. Kurowskim 

Maj
Wypożyczania dla dorosłych

1. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa i Klubu Dobrej Książki

2. Wieczór autorski poetów: Joanny Jakubik i Tadeusza Knyziaka

3. Spotkania Klubu Brydżowego i Klubu Szachowego

4. Turnieje MTG 

5. Roboty LOFI w Twojej Bibliotece

6. Turniej gry planszowej „Domek”

7. Zajęcia pokazowe z wykorzystaniem robotów LOFI podczas Tygodnia Bibliotek



8. Udział w Pikniku Rodzinnym – zajęcia pokazowe w ramach Lokalnego Klubu 
Kodowania 

9. Zajęcia z podstaw obsługi komputera od poniedziałku do piątku

Oddział dla dzieci
1. Opracowanie i przygotowanie wystaw: „Dorobek twórczy Doroty Gellner” i 

„Dorota Gellner w Piasecznie” – redakcja Anna Kowalska

2. Lekcje biblioteczne 

3. Bajka na Tydzień Bibliotek – spektakl teatralny „Żabi król” 

4. Muzyczno-literackie spotkanie autorskie z Dorotą Gellner 

5. Amatorski Klubik szachowy

6. „Strach ma tylko wielkie oczy” – spotkanie z książką „ Laszo boi się ciemności” 

7. Zajęcia „English For Fun” – język angielski dla najmłodszych: nauka poprzez 
zabawę 

8. Spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem – autorem książek dla 
dzieci 

9. Zajęcia wprowadzające dla przedszkolaków „W bibliotece dla dzieci” – wycieczka 
– zapoznanie z placówką, o poszanowaniu książek, jak stać się czytelnikiem 
biblioteki, oglądanie ciekawych egz. książek, czytanie na dywanie, zabawy 
animacyjne 

10. Eliminacje do Mistrzostw Polski w grze Domek 

11. Spotkanie z cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie” – gościem była Anna Krasuska – 
radna Rady Miejskiej w Piasecznie 

12. Impreza plenerowa „Jubileusz 35-lecia pracy twórczej Doroty Gellner” 
połączona z piaseczyńskim dyktandem: powitanie Jubilatki i wręczenie statuetki 
„Przyjaciel Biblioteki w Piasecznie”, prezentacja dorobku twórczego autorki, 
program artystyczny: występy szkół i przedszkoli, czytanie wierszy przez 
Krystynę Czubównę, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „W 
zaczarowanym świecie Doroty Gellner”, zwiedzanie wystawy prac plastycznych 
dzieci oraz wystaw „Dorobek twórczy Doroty Gellner” i „Dorota Gellner w 
Piasecznie” 

13. Lekcje pokazowe w ramach Lokalnego Klubu Kodowania w Gimnazjum Nr 2 z 
robotami Dash, LOFI i Finchami. Nauka sterowania, tory przeszkód – 6 lekcji – 
185 os.

14. Wystawa pokonkursowa „W zaczarowanym świecie Doroty Gellner”

15. Wystawa „Dorobek twórczy Doroty Gellner”

16. Wystawa „Dorota Gellner w Piasecznie”

17. Wystawka tematyczna książek o człowieku – Muzeum Książki Dziecięcej



Piaseczno – Osiedle
1. Elmer – słoń w kolorową kratkę – zajęcia dla dzieci 3–5 lat

2. Być jak wiking – zajęcia dla dzieci 

3. Recenzje książek: Fleszarowa-Muskat, Wyspa, Pałac Dioklecjana, Przedostatnie 
marzenie

4. „Poznajemy bibliotekę” – zajęcia dla przedszkolaków

5. Spotkanie z p. D. Gellner

6. Spotkanie z p. Wechterowiczem

7. Spotkanie z Dorotą Jaworską „Ukraina nieznana”. Polski hrabia August Iliiński

8. Świętujemy Dzień Matki 

9. Carving – sztuka rzeźbienia owoców i warzyw 

10. „Spacer śladami Żydów piaseczyńskich”, zajęcia poprowadził p Stanisław Hofman 
przewodnik po Piasecznie, „Konkurs o Żydach i Zydówkach” we współpracy z 
FRSI i Fundacją Humnity in Action Polska

11. „Poznajemy bibliotekę”

12. Wystawka książek o rodzinie

Bogatki 
1. Konkurs plastyczny na temat twórczości D. Gellner

2. Spotkanie z dziećmi z Domu Dziecka w Łbiskach – zapoznanie z biblioteką i 
księgozbiorem

Chojnów 
1. Wystawki i gazetki okolicznościowe oraz plakaty 

2. Wystawka książek o emocjach

3. Dyskusje nad książką i filmem 

4. Robienie kartek okolicznościowych z okazji Dnia Matki

5. Głośne czytanie książek 

6. Zajęcia plastyczne (zabawy manualne – origami)

Głosków 
1. Rozdanie dyplomów i wręczanie nagród w konkursie plastycznym

2. Kurs komputerowy dla seniorów 

3. Czytanie w Przedszkolu „Leśne skrzaty” 

4. Wycieczka biblioteczna „Najmłodsi poznają bibliotekę”



5. Lekcja biblioteczna „Poznaję bibliotekę: - dla przedszkolaków z Warszawy, „Ginące 
zwierzęta”

6. Opowieści snute smyczkiem 

7. Wystawa tematyczna Muzeum Książki Dziecięcej: Książki o wojnie

Jazgarzew
1. Lekcja biblioteczna „Czarodziejski świat Doroty Gellner, lekcja w Zalesiu Górnym

2. Spotkania seniorów w ramach nauki z obsługi komputera

3. Wystawa książek dla dzieci mówiąca o problemach społecznych

4. Spotkanie z wiolonczelistką Oleną Zhurova-Tsolka w ramach cyklu „Opowieści 
snute smyczkiem”

Józefosław
1. „Opowieści snute smyczkiem – muzyczna wiosna z Vivaldim”: spotkanie z muzyką 

klasyczną i głośne czytanie wiosennych wierszy i opowiadań w ramach XIV edycji 
Tygodnia Bibliotek – Przedszkole Słoneczko, Przedszkole Świat Bajek, Przedszkole 
Przyjaciele Kubusia Puchatka 

2. Biblioteczny escape room w ramach XIV edycji Tygodnia Bibliotek 

3. „Majówka z biblioteką” – głośne czytanie bajek przez znane osoby ze środowiska 
lokalnego, występy dzieci przedszkolnych, wspólne zabawy w ramach XIV edycji 
Tygodnia Bibliotek 

4. Lekcje biblioteczne „Trzy świnki i inne zabawne opowieści o zwierzętach”, 
„Królowa pszczół”, „Kot, który zgubił swój dom”, „Zagadka biblioteki”

5. 10 spotkań Lokalnego Klubu Kodowania

6. II Piaseczyński Festiwal Latawców

Zalesie Górne
1. Spotkanie autorskie z Barbarą Ciwoniuk 

2. Wystawa książek B. Ciwoniuk

3. V Anielski w bibliotece 

4. Lekcje biblioteczne Zagrożone gatunki, o bibliotece i zawodzie bibliotekarza

5. Wernisaż grupy Światłocień 

6. Wystawa książek tematycznych: „Książki o emocjach”

7. Wystawa książek Doroty Gellner

8. Warsztaty, spotkanie autorskie z Sebastianem Sękiem 



Złotokłos
1. Spotkanie autorskie z J. Jakubik i B. Kiecaną

2. Lekcje biblioteczne „Zagrożone gatunki zwierząt” i „Moja biblioteka” 

3. Kurs komputerowy 

Czerwiec
Wypożyczania dla dorosłych

1. Noc Bibliotek: prezentacja robotów: LOFI, DASH oraz FINCH, gry bitewne

2. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa i Klubu Dobrej Książki

3. Zajęcia z programowania dla dzieci z przedszkola, roboty DASH

4. Zajęcia z programowania dla młodzieży gimnazjalnej, roboty DASH, LOFI

5. Spotkania Klubu Brydżowego

6. Gry Bitewne w Twojej Bibliotece

7. Zajęcia z podstaw obsługi komputera

Oddział dla dzieci
1. Lekcja pokazowa w ramach Lokalnego Klubu Kodowania 

2. Amatorski Klubik Szachowy 

3. Noc w Bibliotece: Smoki – Roboty – Gry bitewne: Prelekcja dr. Marka 
Sikorskiego 

4. Lekcje biblioteczne „Moja rodzina” nawiązująca do wystawy tematycznej książek 
o rodzinie, „Książka bawi i uczy”

5. Zajęcia „English For Fun” – zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych – 
nauka poprzez zabawę 

6. „Wakacje tuż, tuż…” – przygotowanie do wakacji na podst. książki „Podręcznik 
młodego Robinsona” – jak radzić sobie w górach, w lesie, nad wodą – 
zachowanie bezpieczeństwa

7. Lokalny Klub Kodowania 

8. „Gdy dotyka nas muzyka” – spotkanie z książką „Co tu jest grane” – zajęcia 
literacko-plastyczne z duetem animacyjnym „Małpie Figle”

9. Warsztaty z wyszukiwania informacji o ludziach książki w naszym otoczeniu w 
ramach projektu Festiwal Pięknej Książki

10. Spotkanie z cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie” z Marią Muchą – właścicielką 
księgarni „Bzyk”

11. Zajęcia wprowadzające dla przedszkolaków „W bibliotece dla dzieci” – 
wycieczka – zapoznanie z placówką, zadania wypożyczalni i czytelni, o 
poszanowaniu książek, warunki zapisu nowego czytelnika, oglądanie ciekawych 
egzemplarzy książek, zgadywanki literackie, czytanie na dywanie, zabawy 
animacyjne 



12. Wystawka tematyczna książek o rodzinie – Muzeum Książki Dziecięcej 

Piaseczno – Osiedle
1. Elmer i wyjątkowy dzień zajęcia dla dzieci 3–7 lat

2. „Warkocz Królewny Wisły” zajęcia dla dzieci 5-10 lat 

3. Recenzje książek: Muzyka fal, Nie tracąc nadziei i Gorsze uczucia, Koty

4. Spotkania w ramach projektu Piaseczno – Ludzie –Książki

5. Wyszukiwanie informacji o ciekawych ludziach zamieszkujących w Piasecznie. 
Spotkanie prowadziła Joanna Grela 

6. „O historii Piaseczna” opowiadała p. Małgorzata Szturomska

7. „Nieposłuszna flądra” –jak bezpiecznie spędzać wakacje

8. Wystawka książek o chorobie i starości

Bogatki 
1. Festyn w Bogatkach „Dzień Sąsiada”

2. Zabawa w bibliotece typu Escape Room pt. „Harry Potter”

3. Tworzenie Drzewa Ulubionej Książki – praca plastyczna

Chojnów 
1. Impreza plenerowa „Piknik Chojnowski”

2. Głośne czytanie książek 

3. Wystawki i gazetki okolicznościowe oraz plakaty 

4. Wystawa książek o człowieku

5. Dyskusje nad książką i filmem 

Głosków 
1. Wizyta biblioteki w Szkole Podstawowej w ramach Tygodnia czytania w szkole – 

głośne czytanie w trzech klasach.

2. Noc Bibliotek

3. Opowieści snute smyczkiem „Bajka o dziewczynce Wioli i Śpiewającym drzewie” 

4. Kurs komputerowy dla seniorów 

5. Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „ Czytam więcej „ organizowanego z 
Przedszkolem nr 6. Rozdanie dyplomów i nagród 

6. Wystawa tematyczna Muzeum Książki Dziecięcej: Książki o problemach 
społecznych



Jazgarzew
1. „Noc Bibliotek”– przygotowanie i uczestnictwo do tej imprezy w Zalesiu 

Górnym, było wyklejanie i wycinanie hełmów rycerskich i koron dla księżniczek, 
czytanie poezji przy świecach i wspólny grill na zakończenie tej nocy

2. Dyskusja o przeczytanych książkach

3. Spotkanie z wiolonczelistką Oleną Zhurova-Tsolka w ramach cyklu „Opowieści 
snute smyczkiem”

4. Wystawa „Książki o emocjach”

Józefosław
1. Noc Poszukiwaczy Skarbów w ramach III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek

2. Lekcje z podstaw programowania w ramach Lokalnego Klubu Kodowania 

3. Spotkanie autorskie z Izabelą Żak, promocja książki „Pierwszy taniec” oraz 
spotkanie kosmetyczno-wizażowe 

4. Piknik Rodzinny w Józefosławiu 

5. Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, XIV edycja 2017 

6. Warsztat z wyszukiwania informacji o ludziach książki w naszym otoczeniu w 
ramach projektu „Piaseczyński portal ludzi książki – Festiwal Pięknej Książki” 

7. Projekcja filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra” 

8. Lekcja biblioteczna „Motorikszą, chicken busem czy może shinkansenem…” 

Zalesie Górne
1. Lekcje biblioteczne –Zagrożone gatunki zwierząt, budowa książki 

2. Noc w bibliotece 

3. Angielski w bibliotece– uroczyste zakończenie zajęć 

4. Promocja biblioteki na Jarmarku Hubertowskim

5. Wystawa książek tematycznych dla dzieci: Książki o człowieku

Złotokłos
1. Warsztaty przyrodnicze „Razem z dziećmi odkrywamy tajemnice przyrody”

2. Spotkanie autorskie (W. Zalewski)

3. Przestrzenne zagadki frazeologiczne 

Lipiec
Wypożyczania dla dorosłych

1. Zajęcia z kodowania 



2. Zajęcia z podstaw obsługi komputera

3. Spotkani Klubu Brydżowego

Oddział dla dzieci
1. Zajęcia dla dzieci w ramach Lokalnego Klubu Kodowania 

2. Wystawka tematyczna: Książki o starości; Książki o chorobie – Muzeum Książki 
Dziecięcej

Piaseczno – Osiedle
1. Recenzja: Irena Conti di Mauro

Bogatki 
2. Zajęcia plastyczne – samodzielne prace dzieci starszych oraz przygotowane 

kolorowanki dla najmłodszych

3. Głośne czytanie bajek (klasyka: W Chotomska. Ch. Andersen. D. Wawiłow)

Chojnów 
1. Wystawa książek o rodzinie

Głosków 
1. Wystawa tematyczna Muzeum Książki Dziecięcej: Książki o emocjach, książki o 

człowieku

Jazgarzew
1. Dyskusja z czytelnikami o przeczytanych książkach

Józefosław
1. Zajęcia literacko-plastyczne pt. „Cuda z papieru” 

2. Zajęcia z programowania w Lokalnym Klubie Kodowania 

3. „Opowieści snute smyczkiem”: spotkania z muzyką klasyczną: bajka 
o dziewczynce Wioli i śpiewającym drzewie” 

4. Konkurs fotograficzny „Portret Józefosławia i Julianowa” w ramach projektu 
„Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie” 

Zalesie Górne
1. Wycieczka bibliotekarzy z Turcji 



2. Wystawa książek tematycznych dla dzieci: „Książki o rodzinie”

Złotokłos
1. Mali goście – spotkania i wycieczki przedszkolaków do biblioteki 

Sierpień
Wypożyczania dla dorosłych

1. Spotkanie Klubu Dobrej Książki i Klubu Poszukiwaczy Słowa

2. Zajęcia z podstaw obsługi komputera i kodowania

3. Spotkani Klubu Brydżowego 

4. Eliminacje do VII Mistrzostw Polski Carcassonne 

5. Odjazdowy Bibliotekarz – 15.07. 2017 r. Rajd rowerowy

Oddział dla dzieci
1. Wycieczka do biblioteki dzieci ze Świetlicy Pixel 

2. Wystawka tematyczna: Książki o śmierci – Muzeum Książki Dziecięcej

Piaseczno – Osiedle
1. Wystawka książek o wojnie

Bogatki 

Chojnów 
1. Wystawa książek: Książki o starości i chorobie

Głosków 
1. Wystawa tematyczna Muzeum Książki Dziecięcej: Książki o emocjach, Książki o 

człowieku

Jazgarzew
1. Rozmowy o książkach, o polskim rynku wydawniczym i o autorach piszących 

współcześnie. Porównywano autorów amerykańskich i polskich



Józefosław
1. Wakacyjne zajęcia „Przygoda dopiero się zaczyna…” 

2. Wakacyjne zajęcia „Z książką za pan brat…” 

3. Wakacyjne zajęcia „Książki są fajne i kropka” 

Zalesie Górne
1. Odjazdowy bibliotekarz

2. Wystawa książek tematycznych dla dzieci: „Książki o starości i o chorobie”

3. Gry i zabawy dla dzieci 

4. Projekcja bajek dla dzieci

5. Warsztaty plastyczne z quililingu 

Złotokłos
1. Mali goście – spotkania i wycieczki przedszkolaków do biblioteki 

Wrzesień
Wypożyczania dla dorosłych

1. Piaseczyńskie eliminację do Mistrzostw Polski w grę planszową Sabotażysta

2. Spotkania Klubu Brydżowego

3. Spotkanie Klubu Dobrej Książki. i Klubu Poszukiwaczy Słowa

4. Zajęcia z kodowania

5. Zajęcia z podstaw obsługi komputera

Oddział dla dzieci
1. Lekcja wprowadzająca dla przedszkolaków „W bibliotece dla dzieci” – 

zapoznanie z placówką, rozmowa o ulubionych bohaterach bajek, o poszanowaniu 
książek, oglądanie ciekawych egzemplarzy książek, zgadywanki bajkowe

2. Wystawka tematyczna: Książki o wojnie – Muzeum Książki Dziecięcej

3. Wystawa: „Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren udostępniona z Wydawnictwa „ 
Nasza Księgarnia”

Piaseczno – Osiedle
1. Wystawka książek o problemach społecznych

2. „Poznajemy bibliotekę” 

3. Recenzja książek Johna Grishama



4. „Poznajemy bibliotekę” 

Piaseczno – Zalesie Dolne

Bogatki 
1. Konkurs plastyczny pt.: „Pejzaż jesienny” z wykorzystaniem darów natury– liście, 

mech, gałązki

2. Warsztaty rękodzieła pt.: „Szydełko jest spoko!” 

3. Ognisko „Pożegnanie lata” 

Chojnów 
1. Wystawa książek o śmierci

Głosków 
1. Kwadrans czytelniczy w Przedszkolu. 

2. Spotkanie z dziećmi – gry planszowe 

3. Wystawa tematyczna Muzeum Książki Dziecięcej: Książki o rodzinie

Jazgarzew

1. Wystawa książek o starości i chorobie

Józefosław
1. Wystawa „Muminki” wypożyczona z wydawnictwa Nasza Księgarnia 

2. Lekcja biblioteczna „Dolina Muminków we wrześniu…” 

3. Spotkania młodzieżowego klubu „Oczy wyobraźni” 

4. Warsztat coachingowy „Twój pierwszy krok do bycia skuteczną i spełnioną 
kobietą” 

5. Wieczór autorski Wojciecha Kassa oraz recital Piotra Dąbrówki przy współpracy z 
Klubem Kultury w Józefosławiu 

Zalesie Dolne

Zalesie Górne
1. Wystawa książek tematycznych dla dzieci: „Książki o śmierci”

2. Lekcja biblioteczna „Zagrożone gatunki zwierząt”



Złotokłos
1. Wernisaż wystawy Z. Saweckiej-Gólczewskiej 

Październik
Wypożyczania dla dorosłych

1. Wieczór poetycki Anny Jagodzińskiej

2. Spotkania Klubu Brydżowego i Klubu Szachowego

3. Turniej FIFA 

4. Indywidualne zajęcia z podstaw obsługi komputera

5. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa i Klubu Dobrej Książki

6. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Piaseczna

Oddział dla dzieci
1. Lekcje biblioteczne 

2. Spotkanie autorskie z Janem Kazimierzem Siwkiem – autorem książek dla 
dzieci, bajkopisarzem, satyrykiem, autorem słuchowisk radiowych i scenariuszy 
programów telewizyjnych 

3. „ Ignatek szuka przyjaciela” – zajęcia literacko-plastyczne z duetem animacyjnym 
„Małpie Figle” w oparciu o książkę pod tym samym tytułem 

4. Wystawka tematyczna: Książki o problemach społecznych – Muzeum Książki 
Dziecięcej

Piaseczno – Osiedle
1. Wystawka książek o emocjach

2. W świecie Elmera słonia w kolorową kratę 

3. Poznajemy Tomka – zajęcia z panem Kacprem

4. Zajęcia „Poznaj bibliotekę”, „Na straganie”, „Smaki jesieni” „Jesienne zagadki” i 
„Jesienne nastroje”

5. „Na straganie” jesienne spotkanie w przedszkolu

6. Recenzja: Anna Cieplak – rocznik ’78, Przeżyć jeszcze raz

Piaseczno – Zalesie Dolne



Bogatki 
1. Głośne czytanie dla najmłodszych

2. Dyskusja o przedstawianiu polskiej historii w literaturze na podstawie książek E. 
Cherezińkiej 

3. Zajęcia plastyczne dla najmłodszych

Chojnów 
1. Wystawa książek o wojnie

Głosków 
1. Głośnie czytanie w przedszkolach 

2. Lekcja biblioteczna „Urodziny Kubusia Puchatka”

3. Wycieczka dzieci z Przedszkola nr 6. Poznaję bibliotekę i książki dla najmłodszych

4. Spotkanie autorskie z Janem Kazimierzem Siwkiem 

5. Ogłoszenie konkursu plastycznego „Zdrowa żywność na moim talerzu”

6. Akcja „Czytaj więcej – zbieraj piecząrki”

7. Wystawa książek o starości i chorobie

Jazgarzew
1. Lekcja biblioteczna

2. Spotkanie z muzyką klasyczną z serii „Opowieści snute smyczkiem” z 
wiolonczelistką Oleną Zhurova-Tsolka

3. Wystawa książek o śmierci

4. Zaczytaj się w… z Burmistrz Hanną Kułakowską-Miuchalak

Józefosław
1. Spacer „Tędy i owędy” w ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu 

i Julianowie”

2. Lekcja biblioteczna „Jesienne zabawy z Reksiem” 

3. Zajęcia z języka japońskiego – młodzież i dorośli 

4. Zajęcia z programowania w Lokalnym Klubie Kodowania 

5. Wystawa „Pippi” wypożyczona z wydawnictwa Nasza Księgarnia

6. Zajęcia z programowania w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania 

7. Spacer „W te i wewte” w ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie 



8. Cykl szkoleń z portalu Literacka Mapa Piaseczna 

9. Lekcja biblioteczna „Poznaj bibliotekę” 

10. Spacer „W tą i z powrotem” w ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu 
i Julianowie 

11. Spacer po Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjnym w Józefosławiu w 
ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie 

Zalesie Górne
1. Wystawa książek tematycznych dla dzieci: „Książki o wojnie”

2. Spotkanie autorskie z Janem Kazimierzem Siwkiem 

3. „Kolorowe szydełko” – warsztaty z szydełkowania 

Złotokłos
1. Escape room – pierwsze spotkania z programowania

2. Warsztaty „Szydełko, kawa książki”

Listopad
Wypożyczania dla dorosłych

1. Zajęcia z programowania roboty Finch i Lofi.

2. Spotkania Klubu Brydżowego i Klubu Szachowego

3. Prelekcja dotycząca Challengu internetowego i cyberprzemocy w szkole

4. Indywidualne zajęcia z podstaw obsługi komputera

5. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa i Klubu Dobrej Książki

6. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Piaseczna

Oddział dla dzieci
1. Lekcje biblioteczne 

2. Dzień Pluszowego Misia – Przygotowanie wystawki „Mój ulubiony Miś”, 
opowiadanie historii Pluszowego Misia, rozmowa z dziećmi o znanych bohaterach 
misiach „Bajko-Stwory” – spotkanie z Michałem Malinowskim – dyr. Muzeum 
Bajek, Baśni i Opowieści MuBabao

3. Warsztaty literacko-plastyczne z Jolantą Marcollą, autorką książek i ilustratorką 
dziecięcą na podst. książki „ Kim i Ktoś z Nikim” 

4. Spotkanie z cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie” z Martinem Rosą, DJ, muzykiem, 
pomysłodawcą i inicjatorem projektu Housepital 

5. Spotkanie z tradycją – obrzędy i zwyczaje andrzejkowe: omówienie tradycji 
dawniej i dziś, zabawy we wróżby: kram z marzeniami, kim zostaniesz w 
przyszłości, wróżby z butami, wróżby z talerzykami



Piaseczno – Osiedle
1. Poznajemy bibliotekę – lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

2. „Mysie przygody” oraz „W świecie Tappiego” sobotnie spotkania na Osiedlu

3. Lekcje biblioteczne „Jak Polska odzyskała niepodległość” lekcja biblioteczna kl

4. Recenzja: Motyw baśni, Plus minus

5. Lekcje biblioteczne na temat jesieni 

6. Andrzejki 

7. Pokonać strach z Nelly Rapp warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo 
Mamania

8. Baśniowe spotkanie w świetlicy 

9. „Opowieść o dziewczynce Wioli i śpiewającym drzewie” spotkanie z Oleną 
Zhurową-Ciołka 

Piaseczno – Zalesie Dolne

Bogatki 
1. Rękodzieło – warsztaty szydełkowe – drobne ozdoby świąteczne

Chojnów 
1. Nawiązanie kontaktu i współpracy ze Szkołą Podstawową imienia Kardynała 

Wyszyńskiego w Dobieszu. Lekcja biblioteczna dla uczniów 

Głosków 
1. Warsztaty „Wędrówki szlakiem roślin”

2. Głośne czytanie w Przedszkolu 

3. Lekcja biblioteczna „ Dzień Pluszowego Misia”

4. Kwadrans czytelniczy w Przedszkolu

5. Rozwiązanie konkursu plastycznego.

Jazgarzew
1. Warsztaty pt.: „Magiczny domek na drzewie” 

2. Dyskusja o książce

Józefosław
1. Warsztaty fotograficzne dla młodzieży 

2. Oficjalne otwarcie plenerowej wystawy fotograficznej „Portret Józefosławia i 



Julianowa” w ramach projektu „Spacerkiem po Józefosławiu i Julianowie” 

3. Lekcje rysunku 3D w ramach współpracy ze Szkołą Szczęścia 

4. Lekcja biblioteczna „Kropka” 

Zalesie Górne
1. Lekcje biblioteczne, lekcje „Zagrożone gatunki zwierząt”

2. „Kolorowe szydełko” – warsztaty z szydełkowania 

3. Uroczyste otwarcie wystawy „Historie odnalezione” 

4. Zajęcia „Wędrówki szlakiem roślin” 

5. „Dzień Pluszowego Misia”

6. Gry planszowe dla dzieci

7. Kursy komputerowe dla seniorów 

8. Gry planszowe dla dzieci 

Złotokłos

1. Spotkanie autorskie z R. Witkiem 

2. „Wystawa fotografii O!Płotki”

3. Wspomnienie o M. Foggu – wieczór wspomnieniowo-muzyczny 
(współorganizacja) 

4. warsztaty psychologiczne dla seniorów „Jak się dogadać?”

Bobroteka
1. Pierwszy dzień działania nowego punktu bibliotecznego biblioteki

Grudzień
Wypożyczania dla dorosłych

1. Zajęcia z programowania roboty Finch i Lofi

2. Spotkania Klubu Brydżowego i Klubu Szachowego

3. Warsztaty z tworzenia ozdób świątecznych

4. Indywidualne zajęcia z podstaw obsługi komputera

5. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa i Klubu Dobrej Książki

6. Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii Piaseczna



Oddział dla dzieci
1. Zajęcia literacko-plastyczne z Duetem Animacyjnym „Małpie Figle” pt. „Choinka 

Muminka” 

2. Spotkanie z cyklu „ Zaczytaj się w Piasecznie” z Michałem Mierzwą – radnym 
Miasta i Gminy Piaseczno. 

3. „Świąteczne marzenia” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Arlekin 

4. Świąteczna lekcja biblioteczna z cyklu „Spotkanie z tradycją” 

5. Lekcja wprowadzająca dla przedszkolaków – „W bibliotece dla dzieci” – 
zapoznanie z placówką, o poszanowaniu książek, czytanie na dywanie, oglądanie 
ciekawych egzemplarzy książek, zabawy animacyjne, zagadki bajkowe 

Piaseczno – Osiedle
1. Dbamy o zęby, Elmer słoń w kolorową kratkę

2. Recenzja: Choroba Alzheimera, Egzotyka

3. „Zwyczaje bożonarodzeniowe” lekcja biblioteczna 

4. Warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci 

5. Baśniowe spotkanie w świetlicy 

6. Bożonarodzeniowe spotkanie w przedszkolu

7. „Świąteczny Czajowski” spotkanie z Oleną Zhurową-Ciołka

8. 35-lecie pracy D. Gellner – wystawa

Piaseczno – Zalesie Dolne

Bogatki 
1. Komputer dla Seniora – nauka podstaw komputera 

2. Zabawa plastyczna „Literacka choinka”

3. Zajęcia plastyczne dla najmłodszych „Świąteczne kolorowanki”

Chojnów 
1. Lekcja z cyklu „Zagrożone gatunki zwierząt”

2. Udział w akcji „Okres między świąteczny bez kar” oraz „Zaczytani org”

3. Okolicznościowa dekoracja zimowa

Głosków 
1. Kwadrans czytelniczy w Przedszkolu 

2. Opowieści snute smyczkiem „Świąteczny Czajkowski”



3. Wystawa prac dzieci z konkursu plastycznego „Zdrowa żywność na moim talerzu”

4. 
Jazgarzew

1. Spotkanie z muzyką klasyczną z serii „Opowieści snute smyczkiem” 

2. Warsztaty pt.: „Pokonaj strach z Nelly Rapp” 

3. Lekcja biblioteczna z udziałem dzieci ze Szkoły Specjalnej w Łbiskach

Józefosław
1. Akcja zaczytani.org „Oddaj książkę – stwórz bibliotekę – zainspiruj innych” 

2. Rysunek 3D 

3. Warsztat coachingowy „Skąd czerpać siłę w codziennych wyzwaniach, by nadal 
pozostać sobą” 

4. Podsumowanie projektu „Ścieżka Historyczna Józefosławia” we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Pomysł na Józefosław” oraz Stowarzyszeniem „Ciąg Dalszy 
Nastąpi” – 

5. Warsztat coachingowy „Kobieca furia – o tym, co robić, żeby się pięknie złościć 
i nie zajadać emocji”

6. Lekcja biblioteczna „Świątecznie–bajecznie”

7. Warsztaty „Lepimy bałwana z plastikowych kubeczków”

8. Wystawa „Poczytaj mi mamo” wypożyczona z wydawnictwa Nasza Księgarnia

Zalesie Górne
1. Lekcja biblioteczna „Zagrożone gatunki zwierząt”

2. „Kolorowe szydełko” – warsztaty z szydełkowania 

3. Gry planszowe dla dzieci 

4. Kursy komputerowe dla seniorów

5. Wystawa książek o Świętach Bożego Narodzenia

6. 
Złotokłos

1. Kiermasz i sprzedaż prac kółka szydełkowego z przeznaczeniem na cel 
charytatywny

2. Współorganizacja balu karnawałowego dla dzieci

3. Warsztaty teatralne „Przedstawiamy mity greckie”

Bobroteka 
1. Uroczyste otwarcie Bobroteki połączone ze spotkaniem sołeckim – występ 

iluzjonisty, śpiewanie kolęd, spotkanie z Mikołajem, ozdabianie pierniczków

2. Wystawki książek: kryminały, najpierw książka, potem film, powieści idealne na 
święta, książki niezwykłe
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