
Sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Piaseczno

2019



Sprawozdanie zostało wydrukowane na papierze z recyklingu.

Wersja online jest dostępna na stronie: 

https://www.e-bip.org.pl/bibliotekapiaseczno/20424

Można przejść na stronę poprzez kod QR. 

Okładkę sprawozdania można wykorzystać ponownie.

http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/sprawozdanie-2019/


WSTĘP

Rok 2019 był dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno wyjątkowy, ale i
trudny. Gdybyśmy mieli określić go jednym słowem, byłby to słowo udany.

Udany pod wieloma względami – przede wszystkim wzrost czytelniczy, wzrost
wypożyczeń oraz organizacja wielu wydarzeń, które w naszym odczuciu, a przede
wszystkim w odczuciu naszych użytkowników złożyły się na ogólne zadowolenie i
satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

 

Udało nam się podjąć i zrealizować jedno z największych wyzwań – zakończenie
budowy i uruchomienie biblioteki w Centrum Edukacyjno–Multimedialnym w

Piasecznie, które zostało zwieńczone wydarzeniem pod nazwą „Parapetówka u

Bibliotekarzy”. To ponad 40 imprez i atrakcji, które odbywały się w terminie od
21 do 29 września 2019 roku i miały na celu integrację lokalnej społeczności
poprzez włącznie jej w uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych w ramach
otwarcia nowej siedziby Biblioteki w Piasecznie. Organizując wydarzenie,

chcieliśmy pokazać, że współczesne biblioteki to nie tylko miejsca, w których
znajdują się książki, lecz także przestrzeń do realizacji własnych pomysłów – czy
to bibliotekarzy, czy mieszkańców. Nowa placówka biblioteczna została
zlokalizowana w tej części miasta, która do tej pory nie miała własnego miejsca
kulturalnego – domu kultury czy biblioteki.
 

Rok 2019 to również starania prowadzące do połączenia bibliotek publicznej i
powiatowej, planowanie wspólnych działań, łączenie księgozbioru, udoskonalenia
pracy biblioteki na rzecz mieszkańców całego powiatu piaseczyńskiego. Teraz już
wiemy, że zakończyły się one sukcesem i w efekcie od stycznia 2020 roku
zaczynamy funkcjonować jako Biblioteka Publiczna w Piasecznie. To wyzwanie
udało się osiągnąć za sprawą współpracy wielu osób, i tu należy podkreślić
efektowną współpracę z samorządem lokalnym – burmistrzem, starostą,

wydziałami urzędów oraz Radą Gminy i Powiatu. Należy podkreślić i zauważyć
również pracę oraz zaangażowanie wszystkich pracowników biblioteki, bez
których takich efektów nie udałoby się osiągnąć. Na sukces składa się bowiem
praca całego zespołu – jako jednostek posiadających określone umiejętności i
jako wspierającej się grupy. Możemy śmiało pochwalić się faktem, że nasz zespół
składa się z samych najlepszych fachowców i specjalistów, ludzi
zaangażowanych, z pasją i pomysłami oraz dyrektorami – liderami, którzy mogą
zarządzać z odpowiednią strategią i mogą wykorzystać potencjał i umiejętności
pracowników. Ponieważ w zespole jest siła, a razem możemy więcej.

SYLWIA CHOJNACKA-TUZIMEK

ZASTĘPCA DYREKTORA BIBLIOTEKI
KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI

ŁUKASZ KRZYSZTOF ZAŁĘSKI
DYREKTOR BIBLIOTEKI



Biblioteka Publiczna w Piasecznie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do
rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora – Gminę Piaseczno
pod NR 5/2019 na podstawie Uchwały 395/XVI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z

dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji
kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Piasecznie. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując
działania niestandardowe Biblioteka służy mieszkańcom gminy upowszechniając i
promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno–

oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Piaseczno.

 

MISJA
Biblioteka Publiczna w Piasecznie to dynamicznie rozwijająca się instytucja kultury,

zaspokajająca potrzeby czytelnicze, edukacyjne, kulturalne i  informacyjne
mieszkańców miasta Piaseczna oraz Powiatu Piaseczyńskiego, chroniąca
dziedzictwo kulturowe i  odpowiadająca na wyzwania współczesności, obecna
w budowaniu zintegrowanego społeczeństwa.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie to nowoczesne centrum edukacji, informacji i
kultury, pielęgnujące tradycje oraz tożsamość lokalną i  narodową,

upowszechniające książkę i  czytelnictwo, otwarte i  dostępne dla wszystkich
chcących korzystać z  jej oferty. Biblioteka zachowa sprawność w  promowaniu
kultury słowa oraz trwałych wartości kulturowych, a  także nowoczesnych trendów
bibliotekarskich. Jest instytucją wykorzystującą innowacyjne rozwiązania i kreującą
przyszłość, przy ścisłej współpracy z samorządem, innymi instytucjami kultury,

oświaty, organizacjami pozarządowymi oraz artystami działającymi w powiecie
piaseczyńskim.

WIZJA

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku.

 

Rok 2019 obchodziliśmy pod hasłem: 

Biblioteka(rz) wielu możliwości.
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Na  koniec  2019  roku  s ieć  bibl io teczna  Bibl io teki  Publ icznej  Miasta  i  Gminy  Piaseczno
przedstaw ia  s ię  następu jąco :

Bibl io teka  Główna ,  u l .  T .  Kościuszki  49 ,  w  skład  k tórej  wchodzą :

Oddz ia ł  dla  doros łych
Oddz ia ł  dla  dz iec i  i  młodz ieży

Bibl io teka  CEM  (o twarcie  w  paźdz ierniku  2019  roku ) ,  u l .  Jana  Paw ła  I I  55 ,

Piaseczno ,  w  skład  k tórej  wchodzą :

Oddz ia ł  dla  doros łych
Oddz ia ł  dla  dz iec i  i  młodz ieży
Mu l t icen trum

 

 
Fi l ie  na  terenie  Piaseczna :

Piaseczno-Cen trum  –  u l .  Szkolna  9

Piaseczno-Zales ie  Dolne  –  al .  Kasztanów  12

Fi l ie  gminne :

Boga tki  –  u l .  Królewska  91

Chojnów  –  u l .  Klonowa  16

Głosków  –  u l .  Parkowa  8

Jazgarzew  –  u l .  Główna  31

Józefos ław  –  u l .  Ju l ianowska  67  A
Zales ie  Górne  –  u l .  Białe j  Brzozy  3

Zło tokłos  –  u l .  3-go  Maja  30

Punk t  bibl io teczny  w  Bobrowcu  –  Bobro teka ,  u l .  Mazow iecka  27

Miejski  Klub  Seniora  –  u l .  Dworcowa  9

 

 

SIEĆ  BIBLIOTECZNA
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Biblioteka przy ul. T. Kościuszki 49

zajmuje powierzchnię ok. 200 metrów
kwadratowych. W związku z przenie-

sieniem biblioteki głównej do budynku
CEM, do placówki został przeniesiony
księgozbiór z ul. Szkolnej 9. Dodatkowo
część pomieszczeń została przekazana
Centrum Kultury w Piasecznie na
organizację i potrzeby Działu Tradycji.

BIBLIOTEKA PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 49

Od października 2019 działa nowa biblioteka w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym
w Piasecznie, przy ulicy Jana Pawła II 55. Biblioteka mieści się na 3 kondygnacjach i łącznie
zajmuje 2742 metry kwadratowe. Na parterze znajduje się sala widowiskowa mieszcząca 150

osób, wyposażona w oświetlenie i nagłośnienie umożliwiające organizację koncertów, oraz sala
wystawowa, wyposażona w system wystawienniczy. Na parterze zaplanowane jest też
pomieszczenie z przeznaczeniem na kawiarnię. Na pierwszym piętrze znajduje się
wypożyczalnia dla dzieci, multicentrum (składające się z 4 sal multimedialnych, które dzięki
mobilnym ścianom, mogą łączyć się jedną, dużą przestrzeń). Na tym piętrze znajduje się
również mini kino, sala szkoleniowa, dział opracowania oraz sekretariat, administracja i księgo-

wość. Drugie piętro zajmuje wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia, pokój pracy merytorycznej,
instruktora powiatowego, dział promocji i animacji oraz gabinet dyrektora. Od stycznia 2020,

biblioteka w CEM, będzie główną siedzi Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

BIBLIOTEKA CEM
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Filia ma 130 metrów kwadratowych
powierzchni, przyjęła księgozbiór do tej
pory zlokalizowany w placówce w Chojno-

wie. Dzięki tej zamianie udało się uzyskać
więcej miejsca do swobodnego korzystania
dla czytelników. Placówka będzie
przygotowywana do przeniesienia do
docelowej lokalizacji w projektowanym
obecnie budynku – Centrum Aktywności
Seniora w 2021 roku.

FILIA PIASECZNO 

– CENTRUM

Filia funkcjonuje w budynku tzw.

Krauzówce w Zalesiu Dolnym. W 2017 roku
nastąpiło oficjalne otwarcie filii. Placówka
ma 220 metrów kwadratowych, na które
składają się dwie duże sale biblioteczne z

miejscem do pracy czytelników, stanowiska
komputerowe oraz przestrzeń do
organizacji wystaw lokalnych twórców i za-

plecze do pracy merytorycznej.

FILIA PIASECZNO 

– ZALESIE DOLNE 

IM. DANUTY ORŁOWSKIEJ

Znajdująca się w budynku OSP filia w

Bogatkach ma ok. 100 metrów
kwadratowych. Placówka jest mocno
zakorzeniona w środowisku lokalnym.

Zmodernizowana kompleksowo w 2018

roku ze środków zewnętrznych
pozyskanych w ramach Infrastruktury
Bibliotek.

FILIA W BOGATKACH

FILIE NA TERENACH 

WIEJSKICH:
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Fila znajduje się w budynku OSP w

Chojnowie, w lokalu na piętrze zajmuje ok.

43 metry kwadratowe. Księgozbiór filii w
związku z małym zapotrzebowaniem i wyko-

rzystaniem, został przeniesiony do lokalu
przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie. A w celu
zaspokojenia potrzeb czytelników
Chojnowa, Orzeszyna i Pilawy, w placówce
funkcjonuje mobilny księgozbiór w ramach
punktu bibliotecznego.

FILIA W CHOJNOWIE

Filia zlokalizowana jest obok przedszkola w

Głoskowie, na powierzchni 83 metrów
kwadratowych. Oferuje dostęp do zbiorów
dla mieszkańców głównie Głoskowa,

Głoskowa-Letniska i Woli Gołkowskiej.
Współpracuje z przedszkolem i szkołą w

Głoskowie. Placówka zmodernizowana z

wykorzystaniem środków zewnętrznych
pozyskanych w ramach Infrastruktury
Bibliotek w 2016 roku.

FILIA W GŁOSKOWIE

Filia zlokalizowana w budynku OSP w

Jazgarzewie na powierzchni 71 metrów
kwadratowych. Zmodernizowana z wykorzy-

staniem środków z Infrastruktury w 2015 r.

FILIA W JAZGARZEWIE
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FILIA W JÓZEFOSŁAWIU

To najmłodsza filia, która w krótkim czasie
zdobyła i nadal zdobywa wielu czytelników.

Obsługuje rejon Józefosławia i Julianowa.

Od 2018 roku filia znajduje się w budynku
przy ul. Julianowskiej 67A na I piętrze.

Zakup wyposażenia został sfinansowany w

ramach środków pozyskanych z

Infrastruktury Bibliotek.

Od września 2016 roku filia funkcjonuje w

nowym lokalu, w budynku po gimnazjum
przy ulicy Białej Brzozy. Nowa lokalizacja to
przede wszystkim dodatkowy metraż
placówki. Z pozyskanych 80 metrów
kwadratowych przenieśliśmy się na
powierzchnię ok. 240 metrów kwadratowych
(w tym 100 metrów kwadratowych to
powierzchnia biblioteczna, 90 metrów
kwadratowych to powierzchnia sali spotkań,

którą biblioteka współdzieli z Klubem
Kultury, a pozostały metraż obejmują ciągi
komunikacyjne, toalety i magazyn). To
kolejna placówka zmodernizowana i
wyposażona w ramach Infrastruktury
Bibliotek.

FILIA W ZALESIU GÓRNYM

Filia zlokalizowana w budynku OSP w

Złotokłosie na 100 metrach kwadratowych
powierzchni. Konieczna jest wymiana
stropów pod biblioteką. Wzmocnienia
wymaga również dach nad biblioteką. Jest to
jedna z dwóch placówek bibliotecznych,

która jest zlokalizowana na piętrze budynku
i nie posiada windy.

FILIA W ZŁOTOKŁOSIE
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MKS – zlokalizowany na zrewitalizowanym
dworcu kolejowym w Piasecznie. Klub ma
powierzchnię 211 metrów kwadratowych.

Dwa piętra dostępne są do dyspozycji
seniorów, odbywają się tu zajęcia
rękodzielnicze, ruchowe, językowe i
komputerowe, działa amatorski teatr
„Peronówka”. Środki na funkcjonowanie
klubu zostały pozyskane w 2018 roku, w

ramach dotacji na utworzenie Klubów
Seniora. W związku z interpretacją przepisów
przez Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Od 2020 roku Miejski Klub
Seniora zostanie przekazany do Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Piasecznie.

MIEJSKI KLUB SENIORA

Bobroteka – punkt biblioteczny powstał
dzięki staraniom mieszkańców i dyrektora
Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Placówka
mieści się na poddaszu budynku OSP i
zajmuje powierzchnię 15 metrów
kwadratowych. Zbiory do niej przekazali
mieszkańcy miejscowości, część zakupiono z

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oficjalne
otwarcie nastąpiło 16 grudnia 2017 roku.

PUNKT BIBLIOTECZNY 

W BOBROWCU



DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA

I  EDUKACYJNA



OTWARCIE

BIBLIOTEKI  W  CEM

W  paźdz ierniku  o tworzy l iśmy  nową  placówkę  w  Cen trum  Edukacy jno-Mu l t imedialnym  przy
u l .  Jana  Paw ła  I I  55  w  Piasecznie ,  k tóra  w  2020  roku  stanie  s ię  s iedz ibą  główną  bibl io teki
piaseczyńskiej .  O twarcie  bibl io teki  w  CEM  łączy ło  s ię  z  tygodniowym  wydarzeniem  o
nazw ie  „Parape tówka  u  bibl io tekarzy”.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
OTWARCIE  BIBLIOTEKI  W  CEM
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Tydz ień  a trakcj i  pod  nazwą  „Parape tówka  u  bibl io tekarzy” odby ł  s ię  w  terminie  od  21  do
29  września  2019  roku  i  miał  na  celu  in tegrację  lokalnej  społeczności  poprzez  w łącznie
je j  w    uczestnic two  w  wydarzeniach  przygo towanych  w  ramach  o twarcia  nowej  s iedz iby
Bibl io teki  Publ icznej  w  Piasecznie .  W  czas ie  „parape tówki" odby ły  s ię  koncerty  młodych
grup  muzycznych  (Black  Vu l teures ,  Afek t ,  due t  AniEla ) ,  koncert  Kuby  Sienkiew icza ,  a
także  wystawy  piaseczyńskich  twórców :  Józefa  Wilkonia ,  Magdy  Gawęckiej ,  Ka tarzyny
Jez ierskiej-Tra tkiew icz  i  Agnieszki  Dei .  Odby ły  s ię  l iczne  spo tkania  dla  dz iec i ,  spo tkania
autorskie  dla  doros łych ,  koncerty ,  warszta ty  dla  najmłodszych  i  zajęcia  in tegracy jne .

Mieszkańcy  mogl i  wz iąć  udz ia ł  w  wernisażach  wystaw  lokalnych  twórców  i  projekcie
fo tograf icznym  „Portre t  Polaka”.  Podczas  tygodnia  a trakcj i  chciel iśmy  przybl iżyć  nie  ty lko
ks iążki  –  stąd  organizacja  spo tkań  autorskich  –  lecz  także  pokazać  moż l iwości ,  jakie  daje
nowy  budynek  i  nowa  przestrzeń .  Łącznie  zostało  zorganizowanych  42  wydarzenia  –  w

tym  10  warszta tów ,  13  spo tkań  autorskich ,  5  koncertów ,  5  wystaw ,  4  spek takle  tea tralne ,

projek t  fo tograf iczny ,  animacje ,  bańki  mydlane ,  turniej  gry  Fifa  i  bal  dla  dz iec i .



Ofic ja lne  o twarcie  nowej  bibl io teki  odby ło  s ię  22  paźdz iernika  2019  roku .  Gospodarzami
spo tkania  by ł  burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  Daniel  Putkiew icz  oraz  dyrek tor  bibl io teki
Łukasz  Krzysztof  Załęski .  Swoją  obecnością  uśw ie tni ła  spo tkanie  Wicemarszałek  Sejmu  RP
Pani  Małgorza ta  Kidawa-Błońska  oraz  Wiceminister  Ku l tury  i  Dz iedz ic twa  Narodowego
Paweł  Lewandowski .  Na  sal i  by ł  obecny  także  Honorowy  Obywa tel  Piaseczna ,  św ia towej
klasy  artysta ,  Józef  Wilkoń ,  zaprzy jaźnieni  dyrek torzy  i  bibl io tekarze  bibl io tek  z  całej
Polski  oraz  dyrek torzy  placówek  ku l turalno-ośw ia towych  z  Piaseczna  i  okol ic .

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
OTWARCIE  BIBLIOTEKI  W  CEM
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28   paźdz iernika  o tworzy l iśmy  bibl io tekę  w  CEM  dla  czytelników .  Od  godz iny  9 .00

na   pierwszych  odw iedzających  czekał  w   oddz ia le  dz iec ięcym  burmistrz   Daniel
Putkiew icz  wraz  z  zastępcą  dyrek tora  bibl io teki  Sy lw ią  Chojnacką-Tuz imek .  W  oddz ia le  dla
doros łych  pierwszym  czytelnikom  ks iążki  wypożyczała  I   Zastępca  Burmistrza   Hanna
Ku łakowska-Michalak  wraz  z  dyrek torem  bibl io teki  Łukaszem  Krzysztofem  Załęskim .
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DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
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CYKLICZNE

WYDARZENIA

BIBLIOTECZNE

Rok  2019  to  czas  w ie lu  ciekawych  wydarzeń ,  a  pierwszym  z  nich  by ły  I I  Szaradz iarskie
Mistrzostwa  Piaseczna  o  puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Piaseczno .  23  lutego  2019  roku
w  f i l i i  Zales ie  Dolne  gości l iśmy  szaradz istów  z  całej  Polski .

I I  SZARADZIARSKIE  MISTRZOSTWA  PIASECZNA

Tegoroczne  Piaseczyńskie  Miasto
Kobie t  odby ło  s ię ,  jak  co  roku ,  w

marcu  i  by ła  to  już  trzecia  edycja
tej  imprezy .  Gościem  specjalnym
by ła  Ka tarzyna  Bonda  –  jedna  z

najpopu larniejszych  autorek
pow ieści  kryminalnych  w  Polsce .

PIASECZYŃSKIE  

MIASTO  KOBIET
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W  ramach  Małego  Wolon tar ia tu   20

kw ie tnia  2019  roku  obchodz i l iśmy
czwartą  edycję  akcj i  "Dz ień  Wraż l iwości
- Dz ień  Mo ty la".  Na  spo tkanie  przyby ło
około  400  dz iec i ,  k tóre  specjalnie  na  tę
okaz ję  wykonały  piękne  mo ty le .

DZIEŃ  WRAŻLIWOŚCI  
–  DZIEŃ  MOTYLA

We  wrześniu  odby ła  s ię  czwarta  edycja  Fest iwalu  Pięknej  Ks iążki  „Piaseczno  –  Ludz ie  –

Ks iążki” organizowana  przez  Fundację  „Arka” im .  Józefa  Wilkonia ,  Bibl io tekę  Publ iczną
Miasta  i  Gminy  Piaseczno  oraz  Cen trum  Ku l tury  w  Piasecznie .  Na  program  składał  s ię
kiermasz  ks iążek ,  spo tkania  z  pisarzami ,  i lustra torami  i  graf ikami  w  tym  z  Mar ią  Ekier ,  
Pio trem  Gilem ,   Joanną  Jakubik ,  Manu lą  Kal icką ,  Janem  Kerdenem ,  Ewą  Karwan-

Jastrzębską ,  Michałem  Malinowskim ,  Elżbie tą  Olszewską-Schi l l ing ,  Grzegorzem
Walczakiem ,  Józefem  Wilkoniem ;  warszta ty  z  or igami  „1000  żuraw i  dla  Wenezuel i”
prowadzone  przez  Bea tr iz  Blanco  oraz    animacje  i  konkursy ,  a  także  poe tyckie  koncerty :

piosenek  Agnieszki  Os ieckie j  w  wykonaniu  Tea tru  N .O .R .A . ,  „Malarze  s łowa” Magr i ty
Śl izowskiej ,   „Bal lady  i  Romanse  Hiphopowo” Ma teusza  Wilkonia  oraz  „Pod  Parasolem” –

wspólne  śpiewanie  z  zespołem  Parasol  Poe t ica  znanym  z  piaseczyńskich  „Św ieczow isk”.

FESTIWAL  PIĘKNEJ  KSIĄŻKI
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Jes ienią  odby ł  s ię  drugi  Bibl ioLAB  Piaseczno  –  lokalny  z jazd  bibl io tekarzy  z  Mazowsza ,

k tóry  miał  miejsce  24  paźdz iernika  2019  roku .  W  nowoo twartej  bibl io tece  w  Cen trum
Edukacy jno-Mu l t imedialnym  spo tkało  s ię  150  bibl io tekarzy ,  k tórzy  miel i  okaz ję  wz iąć  udz ia ł
w  ses jach  dobrych  prak tyk  oraz  warszta tach  –  łącznie  przygo towal iśmy  15  zróżnicowanych
tema tów .

DRUGI  BIBLIOLAB  PIASECZNO

Kolejnym ,  cykl icznym  wydarzeniem  by ło
3 .  Piaseczyńskie  Dyk tando ,  k tóre
zgromadz i ło  l iczne  grono  miłośników
ortograf i i .  Do  udz ia łu  w  ka tegor i i  dla
dz iec i  i  młodz ieży  „Żółw” zgłos i ło  s ię
ponad  40  osób ,  a  w  ka tegor i i  dla
doros łych  „Gżegżółka” aż  70 .

Tegoroczne  dyk tando  odby ło  s ię  30

l istopada  2019  roku  w  nowej  bibl io tece
w  Cen trum  Edukacy jno-Mu l t imedialnym .

Dyk tando  odczytała  znana  prezen terka
radiowa  i  telew izy jna  oraz  autorka
ks iążek  Marzena  Rogalska .

3 .  PIASECZYŃSKIE  

DYKTANDO
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Bibl io teka  prowadz i  systema tyczne
dz ia łania  zw iązane  z  popu laryzacją  e-

sportu .  Już  pięć  razy  organizowała
Turniej  PS4  FIFA .  Osta tni  odby ł  s ię  14

grudnia  2019  roku .  Tym  razem  uczestnicy
rywal izowal i  między  sobą  na  najnowszej
wers j i  gry  FIFA  20 .  Po  raz  pierwszy  w

cyklu  rozgrywek  zwycięzca  wcześniejszej
edycj i  obroni ł  swój  tytu ł .  Kolejna  edycja
odbędz ie  s ię  w iosną  2020  roku .

TURNIEJ  PS4  FIFA

Fi lharmonia  nie  mus i  być  nudna  -  to  mo t to  spo tkań  organizowanych  przez  oddz ia ł  dla
dz iec i  i  młodz ieży ,   f i l ie  w  Jazgarzew ie ,  w  Głoskow ie  oraz  Piaseczno-Os iedle ,  k tórych
uczestnicy  poznają  znanych  kompozytorów ,  a  ponad to  w  bardzo  ciekawy  i  przystępny
sposób  mogą  wz iąć  udz ia ł  w  muzycznej  podróży .  Spo tkania    poprowadz i ła  Olena  Zhurowa-

Tsolka .

SPOTKANIA  Z  MUZYKĄ  KLASYCZNĄ
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CIEKAWE  PROJEKTY

W  BIBLIOTEKACH

W  f i l i i  w  Józefos ław iu  odbywał  s ię
wy ją tkowy  cykl  spo tkań  „Kamishibajk i"
stworzony  z  myś lą  o  najmłodszych
użytkownikach  naszej  bibl io teki .  Rodz ice
wraz  z  dz iećmi  s łuchal i  bajek  czytanych  w

drewnianym ,  japońskim  tea trzyku
kamishibai ,  następnie  w  sal i  warszta towej
dz iec i  tworzy ły  postacie  z  piasku
kine tycznego .

KAMISHIBAJKI

Dobra  ks iążka  po traf i  „ leczyć”,  dla tego
nasze  bibl io tekarki  naw iązały  współpracę
z  oddz ia łem  dz iec ięcym  szpi tala  św .  Anny
w  Piasecznie  oraz  ośrodkiem  opiekuńczo-

leczniczym  MEDI-System  w  Konstancinie-

Jez iorna ,  gdz ie  real izowany  jest  nasz
projek t  „Ks iążka  jak  lekarstwo”.

Wyposaży l iśmy  placówki  w  ks iążki  i
audiobooki .  Bibl io tekarki  z  Józefos ław ia
regu larnie  odw iedzały  oddz ia ł
pedia tryczny  szpi tala  oraz  czytały  ks iążki
małym  pacjen tom .

KSIĄŻKA  JAK  LEKARSTWO



Od  kw ie tnia  do  l istopada  w  f i l i i  w  Józefos ław iu  real izowal iśmy  projek t  dofinansowany  ze
środków  Ministra  Ku l tury  i  Dz iedz ic twa  Narodowego  „Wszechśw ia t  uczuć  w  św iec ie
ks iążek”,  k tórego  celem  by ła  promocja  l i tera tury  i  autorów  poruszających  w  swoich
ks iążkach  tema ty  emocj i  i  uczuć .  Spo tkania  prowadz i l i  autorzy ,  trenerzy  rozwoju  osobistego
i  psycholodzy  m . in .  Michał  Zawadka ,  Agnieszka  Paw łowska ,  Elżbie ta  Zubrzycka ,  Dominika
Słomińska ,  Ewa  Nowak  i  Krzysztof  Piersa .

WSZECHŚWIAT  UCZUĆ  W  ŚWIECIE  KSIĄŻEK

Projek t  „Para-Buch !  Ks iążka  w  ruch” by ł
real izowany  od  l ipca  2019  roku  i  będz ie
kon tynuowany  do  czerwca  2020  roku  w

f i l i i  w  Józefos ław iu .  Jego  założeniem  jest
promowanie  ks iążek  popu larnonaukowych
w  połączeniu  z  nowa torskimi
ak tywnościami ,  k tóre  rozbudzają
ciekawość  św ia ta  u  dz iec i  oraz  kształ tu ją
nawyk  czytania .  W  ramach  projek tu
powstały  dwa  kluby  czytelnicze :  Mali
Einsteini  i  Mini  Einsteini .

PARA-BUCH !  

KSIĄŻKA  W  RUCH
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S trefa  KreaTYwni  powstała  w  ramach  pi lo tażowego  projek tu  „Kluby  krea tywności  w
bibl io tekach” dofinansowanego  z  Fundacj i  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacy jnego  w

ramach  Programu  Rozwoju  Bibl io tek .  W  S tref ie  odby ły  s ię  zajęcia ,  takie  jak :  Rytmowanki
(nauka  gry  na  Bum  Bum  Rurkach ) ,  Tea tralki  ( tworzenie  w łasnych  opow ieści ) ,  warszta ty  z

szydełkowania ,  warszta ty  podróżnicze ,  zajęcia  z  rysunku  3D ,  projek towanie  na  ekranie  dla
młodz ieży ,  Kodowanki  (zajęcia  z  programowania ) .

STREFA  KREATYWNI

W  marcu  bibl io teka  w  Głoskow ie  i
Jazgarzew ie  dołączy ła  do  akcj i  „Nasza
Mała  Bibl io teka”.  W  ramach  akcj i
przeprowadzono  10  spo tkań  z  uczniami
szkoły  podstawowej .  Na  każdym
spo tkaniu  uczniow ie  wys łuchal i  jednej  z
ks iążek  biorących  udz ia ł  w  akcj i .  W
specjalnym  zeszycie  p t .  „Łamigłówki
l i terackie” dz iec i  rozw iązywały  różne
ćw iczenia .  

NASZA  MAŁA  

BIBLIOTEKA
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PROJEKT  Ak tywu jeMY !

PROJEKT  JESTEŚMY

ZACZYTAJ  SIĘ  

W  CHOTOMSKIEJ
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W  Zales iu  Dolnym  real izowałyśmy  projek t
„Ak tywu jeMY !",  k tórego  celem  by ła
ak tyw izacja  młodz ieży  w  zakres ie
real izacj i  w łasnych  in ic ja tyw .  W  ramach
projek tu  naw iązal iśmy  kon tak t  ze
wszystkimi  szkołami  średnimi  na  terenie
gminy  Piaseczno .  Planu jemy  rozpocząć
drugą  edycję  projek tu  od  nowego  roku .

Podczas  real izacj i  projek tu  naw iązal iśmy
współpracę  z  Kają  Wójcicką ,  16- le tnią
uczennicą ,  zaangażowaną  w  dz ia łania
Fundacj i  Św ia t  Ludzkich  (S )praw  i
pas jonu jącą  s ię  sztuką  –  przede  wszystkim
rysunkiem  i  muzyką .

Od  grudnia  2018  roku  do  czerwca  2019

roku  f i l ia  Zales ie  Dolne  real izowała
in tegracy jny  projek t  „Jesteśmy”.  Dw ie
grupy  wolon tar iuszek ,  dwa  razy  w

tygodniu ,  odw iedzały  pens jonar iuszy
Domu  Seniora  w  Zales iu  Dolnym ,  aby
do trzymywać  im  towarzystwa ,  czytać  i
rozmaw iać .  Od  l istopada  kon tynuu jemy
projek t  z  nową  grupą  wolon tar iuszy .

Od  lutego  do  maja  prowadz i łyśmy  akcję
czytelniczą  „Zaczytaj  s ię  w  Cho tomskiej”
w  f i l i i  w  Zales iu  Dolnym ,  w  zw iązku  z  90 .

rocznicą  urodz in  znakomi tej  polskiej
autorki  w ierszy  i  opow iadań  dla  dz iec i .  W
spo tkaniach  wz ię ło  udz ia ł  praw ie  500

uczestników .



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
LEKCJE  BIBLIOTECZNE

26

LEKCJE

BIBLIOTECZNE

W  naszych  bibl io tekach  w  2019  roku  odby ło  s ię  ponad  200  lekcj i  bibl io tecznych .  By ły  to
m . in .  lekcje  okol icznościowe  i  tema tyczne  np .  „W  krainie  dinozaurów”,  „Jes ienne  lekcje  w

bibl io tece”,  oraz  „Składamy  i  kleimy ,  czy l i  ir is  folding”.
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WARSZTATY

W  l istopadz ie  w  naszych  bibl io tekach  w  Jazgarzew ie ,  Głoskow ie ,  Zło tokłos ie  oraz  w

Piasecznie  w  CEM  odby ły  s ię  warszta ty  ze  zw ierzę tami .  Podczas  spo tkań  dz iec i  miały  okaz ję
z  bl iska  przy jrzeć  s ię  fre tkom  oraz  jeżom ,  a  także  poznać  skunksa .  Zabaw ie  i  pytaniom  nie
by ło  końca .



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU

DZIAŁALNOŚĆ  KULTURALNA  I  EDUKACYJNA
SPOTKANIA  AUTORSKIE  DLA  DZIECI

28

SPOTKANIA  AUTORSKIE

DLA  DZIECI

We  wszystkich  placówkach  odbywały  s ię  spo tkania  autorskie  dla  dz iec i ,  k tóre  dają
moż l iwość  bezpośredniego  kon tak tu  z  pisarzem ,  zadawania  pytań  oraz  zdobycia  autografu .

W  2019  roku  odby ło  s ię  ponad  60  spo tkań  z  autorami .

1 .  Marcin  Koz io ł ,  2 .  Joanna  Krzyżanek ,  3 .  Michał  Rus inek
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1 .  Krzysztof  Piersa ,  2 .  Szymon  Radz imierski ,  3 .Marcin  Szczygielski ,  4 .  Agnieszka  Lis ,  5 .  Jakub  Skworz
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SPOTKANIA  AUTORSKIE

DLA  DOROSŁYCH

W  2019  roku  zorganizowal iśmy  w ie le  ciekawych  spo tkań  z  autorami  piszącymi  dla
doros łych .  Od  samego  począ tku  w  nowej  bibl io tece  w  CEM  gości l iśmy  s ławnych  pisarzy .

Miel iśmy  okaz ję  spo tkania  m . in .  z  Doro tą  Wellman ,  Marcinem  Mellerem ,  Tomaszem
Raczkiem ,  Wojciechem  Chmielarzem ,  Alkiem  Rogoz ińskim  i  Ka tarzyną  Puzyńską .  Gości l iśmy
także  w ie lu  lokalnych  autorów .

1 .  Doro ta  Wellman ,  2 .  Tomasz  Raczek ,  3 .  Marcin  Meller ,  4 .  Magdalena  Kni t ter
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1 .  Ka tarzyna  Puzyńska  2 .Alek  Rogoz iński ,  3 .  Doro ta  Wellman ,  4 .  Wojciech  Chmielarz ,  5 .  Ka tarzyna  Bonda
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1. Sebast ian Sęk, Maciej Zadrąg, 2. Anna Kas iuk, 3. Agnieszka Cubała, 4. Agata Czykierda-Grabowska, 5. Ewa Cielesz
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WYSTAWY

Miniony  rok  to  również  czas  organizacj i  ciekawych  wystaw  i  spo tkań  z  lokalnymi  twórcami .
Gości l iśmy  wybi tnego  i lustra tora ,  honorowego  obywa tela  Piaseczna ,  Józefa  Wilkonia .  W
bibl io tece  w  CEM  prezen towal iśmy  dw ie  wystawy .  Pierwsza  to  kolekcja  i lustracj i  do  ks iążek
autorstwa  Józefa  Wilkonia .  Druga  wystawa  by ła  pośw ięcona  jego  twórczości .
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WYSTAWA „2019 ROKIEM
STANISŁAWA MONIUSZKI”

WYSTAWA RYSUNKÓW
 KAI WÓJCICKIEJ

WYSTAWA MALARSTWA
MAGDALENY GAWĘCKIEJ

WYSTAWA MALARSTWA
MICHAŁA DĘBSKIEGO



WYSTAWA  „KOBIETY .  BADACZKI ,  CZEMPIONKI ,
AWANTURNICE”

WYSTAWA  FOTOGRAFICZNA  „PRACOWNICY  BIBLIOTEKI”

WYSTAWA GRUPY
PLASTYCZNEJ PIASECZNO
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Wystawa  „Kobie ty .  Badaczki ,  czempionki ,
awan turnice” wydawnic twa  Nasza
Ks ięgarnia  zaw i tała  do  bibl io teki
w   Cen trum  Edukacy jno-Mu l t imedialnym .

Wybrane  fragmen ty  ks iążki
autorstwa   Joanny  Kończak  o   tym  samym
tytu le ,  zostały  wydrukowane  w   dużym
formacie .  Wy ją tkowe  malarskie  i lustracje
Karol iny  Ma ty jaszkow icz  ciekaw ie
obrazu ją  histor ie  s i lnych  kobie t ,  k tóre
zapisały  s ię  we   współczesnej  histor i i
z ło tymi  zgłoskami .

Wystawa  fo tograf iczna  p t .   „Pracownicy
bibl io teki”,  do  k tórej  zdjęcia  wykonała
Anna  Karecka ,    została  zaprezen towana
22   paźdz iernika  2019   roku  podczas
uroczystego  o twarcia  bibl io teki
w   Cen trum  Edukacy jno-Mu l t imedialnym .

Wystawa  prezen towała  zdjęcia
pracowników  bibl io teki ,  a  mo tywem
przewodnim  każdego  ze  zdjęć  by ła
u lubiona  ks iążka .

Od   4   do   27   paźdz iernika  na  sal i
wystawowej  w  CEM  można  by ło  oglądać
jubi leuszową  wystawę  Grupy  Plastycznej
Piaseczno .  Wystawa  z   okaz j i  45- lec ia
dz ia ła lności  Grupy  przedstaw ia ła  kolekcję
80   obrazów  —  swoje  prace
zaprezen towało  38  artystów .



NAJWAŻNIEJSZE
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NAGRODY ,  SZKOLENIA  

I  ROZWÓJ  PRACOWNIKÓW

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował w listopadzie Ranking Bibliotek 2019. Nasza biblioteka
otrzymała 3 miejsce wśród bibliotek w województwie mazowieckim oraz 42 w całym kraju.

RANKING  BIBLIOTEK  2019  - 3  MIEJSCE  NA  MAZOWSZU



NAGRODA IM. KIERBEDZIÓW
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„Bibl io teka  w   Piasecznie  jes t  w iodącą

ins tytucją  ku l tury  na   Mazowszu  w   zakresie

pozyskiwania  zewnę trznych  środków

f inansowych ,  zw łaszcza  na   modernizację

lokal i  bibl io tecznych .  Mieszkańcy  mogą

korzys tać  z   nowoczesnej  i   dobrze

rozbudowanej  sieci  placówek ,  k tóre

w   szerokim  zakresie  prowadzą  w ie le  dz ia łań

na   rzecz  środow iska  lokalnego .  Obecnie

trwają  prace  zw iązane  z   budową  kolejnej

placówki  –  media teki” .

UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE

W  grudniu  podczas  konferencj i  „Umieję tności
cy frowe  2019 .pl” została  ogłoszona  „Lista  100

osób ,  k tóre  w  wyróżniający  sposób  przyczyni ły
s ię  do  podnies ienia  umieję tności  cy frowych  w

Polsce  w  2018/2019  roku”.  Na  l iście  znalaz ł
s ię  również  nasz  bibl io tekarz  z  Oddz ia łu  dla
dz iec i  w  CEM ,  Przemys ław  Kowalski .

Powyższy  tekst  jest  uzasadnieniem  do   przyznania  Nagrody
im .   Kierbedz iów  dla  Bibl io teki  Publ icznej  Miasta  i  Gminy
Piaseczno .  Został  odczytany  podczas  uroczystości  z   okaz j i
Dnia  Bibl io tekarza  i   Bibl io tek  21  maja  2019   w   Warszaw ie
podczas  wręczenia  nagrody  dla  naszej  bibl io teki  za   „Rozwój
i   modernizację  s iec i  bibl io tecznej”.  Funda torem  nagrody  są
Bibl io teka  Publ iczna  m .st .  Warszawy ,  Bibl io teka  Główna
Województwa  Mazow ieckiego  oraz   Samorząd  Województwa
Mazow ieckiego .
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Podczas  XVI  ses ja  Rady  Miejskiej  w

Piasecznie  13  l istopada  2019  roku  odby ło
s ię  uroczyste  uhonorowanie  naszych
bibl io tekarek .  Burmistrz  Daniel
Putkiew icz  wraz  z  Przewodniczącym  Rady
Miejskiej  Pio trem  Obłozą  oraz
Dyrek torem  bibl io teki  Łukaszem
Krzysztofem  Załęskim  uroczyście  wręczy l i
odznaki  „Zas łużony  dla  Ku l tury  Polskiej”
dla  naszych  bibl io tekarek  –  Hal iny
Kraszki  oraz  Joanny  Mi ter-Ceny .

Odznaczenie  to  nadawane  jest  przez
Ministra  Ku l tury  i  Dz iedz ic twa
Narodowego  osobom  wyróżniającym  s ię  w

tworzeniu ,  upowszechnianiu  i  ochronie
ku l tury .

SZKOLENIA

Pracownicy  bibl io teki  bral i  udz ia ł  w  l icznych  szkoleniach  –  m . in .  z  pisania  wniosków  na
zadania  w  ramach  projek tów  minister ia lnych  oraz  pisania  wniosków  do  programu  Erasmus ,

z  obs ługi  programu  bibl io tecznego  MAK+, z  programu  Excel ,  z  przysposobienia
bibl io tecznego ,  grywal izacj i ,  krea tywnych  form  pracy  z  ks iążką ,  asertywności ,
prowadzenia  dyskusy jnych  klubów  ks iążki ,  prawa  pracy  i  wynagrodzeń ,  podstaw  fo tograf i i
oraz  w  w ie lu  innych .

 

Część  zespołu  naszej  bibl io teki  wz ię ła  udz ia ł  w  warszta tach  w  ramach  Bibl ioLabu ,  k tóry
odby ł  s ię  w  naszej  bibl io tece .  

 

Pracownicy  bibl io teki ,  w  ramach  w izyt  study jnych ,  odw iedz i l i  bibl io teki  w  Kartuzach ,

Gdyni ,  Tomaszow ie  Mazow ieckim ,  w  Jarocinie ,  Grodz isku  Mazow ieckim  oraz  w

Wołominie .  

 

Bibl io tekarze  regu larnie  bral i  też  udz ia ł  w  przeglądach  nowości  w  Bibl io tece  Wojewódzkiej
w  Warszaw ie .
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PRACOWNICY  

I  WOLONTARIUSZE

W 2019 roku w naszej bibliotece było zatrudnionych 44 pracowników (39,30 etatu). W zespole
mamy 36 kobiet i 8 mężczyzn. Naszą pracę wparło 154 wolontariuszy, to 74 osoby więcej niż w

roku ubiegłym.

WZROST LICZBY
WOLONTARIUSZY W 2019

80

154



Suma 

pozyskanych 

środków
 911 810  zł

Zakup  nowości  wydawniczych  do  bibl io tek  — do tacja  w  ramach  Narodowego  Programu
Rozwoju  Czytelnic twa  — pozyskano  kwo tę  68  570  z ł ,  czas  real izacj i  czerw iec  — l istopad .

Infrastruk tura  Bibl io tek  — drugi  e tap  real izacj i  zadania  — dofinansowanie  w  ramach
Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnic twa  — kwo ta  785  000  z ł .

Projek t  „Bibl io teka (rz )  w ie lu  moż l iwości” — dofinansowanie  w  ramach  programu
„Partnerstwo  dla  ks iążki” — środki  Ministerstwa  Ku l tury  i  Dz iedz ic twa  Narodowego  

Projek t  „Wszechśw ia t  uczuć  w  św iec ie  ks iążek” — dofinansowanie  w  ramach  programu
„Partnerstwo  dla  ks iążki” — środki  Ministerstwa  Ku l tury  i  Dz iedz ic twa  Narodowego  

BiblioLab — dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacy jnego — 5 000 z ł.

Bibl ioLab  — sponsor  ca ter ingu  f irma  Logan  — 2  000  z ł .

 

 

 — 33  950  z ł .
 

— 17  290  z ł .
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W  2019  r .  Bibl io teka  Publ iczna  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  real izowała  następu jące
projek ty  ze  środków  zewnę trznych :

NASZE  PROJEKTY ,  GRANTY

I  DOTACJE

W sumie pozyskano w 2019 roku ze środków zewnętrznych kwotę: 911 810  zł.
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REMONTY  I  MODERNIZACJE

Od 2015 roku sukcesywnie remontujemy i doposażamy lokale, w których działają placówki
biblioteki. W 2019 roku zostały przeprowadzone następujące zmiany:

w filii w Józefosławiu przeprowadzono modernizację oświetlenia - wymieniono stare
lampy w części biblioteki na lampy ledowe;

w filii w Zalesiu Górnym Gmina Piaseczno przeprowadziła remont budynku oraz budowę
windy, dostosowując obiekt do obowiązujących parametrów przeciwpożarowych. W czę-

ści pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę została położona wykładzina w kostkach;

w filii w Złotokłosie konieczne było wykonanie podciągów pod dachem nad lokalem fili.
Strop pod biblioteką ma ograniczoną nośność w związku z nieprawidłowym wykonaniem
konstrukcji budynku. Skutkiem tego, obecnie filia ma ograniczone możliwości
funkcjonowania w zakresie udostępniania księgozbioru, jak i pozostałej działalności;
w bibliotece w Piasecznie przy ul. T. Kościuszki 49 przeprowadziliśmy remont części
pomieszczeń, w tym wymianę części instalacji elektrycznej w pomieszczeniu szykowanym
na oddział dla dzieci;
w filii w Głoskowie koniecznym było wykonanie naprawy schodów prowadzących do
biblioteki; 
największym wyzwaniem logistycznym okazało się wyposażenie i przeniesienie do nowej
siedziby w bibliotece w CEM księgozbioru z pomieszczeń przy ul. T. Kościuszki 49.

Opóźnienie związane z przedłużaniem się procedury przetargowej dodatkowo
spowodowało ograniczenie w prawidłowym funkcjonowaniu biblioteki.



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU
NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE
ZMIANY  ORGANIZACYJNE

43

ZMIANY  ORGANIZACYJNE

Druga połowa 2019 roku przyniosła dużą zmianę organizacyjną w funkcjonowaniu biblioteki.
Docelowa sieć biblioteczna ukształtuje się 1 stycznia 2020 roku, co wiąże się z wejściem w ży-

cie nowego statutu biblioteki. Zmiany w strukturze przedstawiają się następująco:

siedzibą biblioteki staje się budynek Centrum Edukacyjno-Multimdialnego przy ulicy
Jana Pawła II 55 w Piasecznie, gdzie znajdują się: Oddział dla dorosłych, Oddział dla
dzieci i młodzieży, Oddział Multicentrum, administracja i księgowość biblioteki;
w poprzedniej siedzibie biblioteki przy ul. T. Kościuszki 49 swoje miejsce znalazł
księgozbiór z filii przy Szkolnej 9. Filia Osiedle, ze względu na ograniczoną
przestrzeń, przez ostatnie 2 lata magazynowała 40% księgozbioru w piwnicy budynku
przy Białej Brzozy 3;

do lokalu przy Szkolnej 9 został przeniesiony księgozbiór filii z Chojnowa, ze względu
na małe zainteresowanie mieszkańców tej wsi. W celu zapewnienia dostępu do
księgozbioru w Chojnowie, od nowego roku zostanie tam uruchomiony punkt
biblioteczny z ruchomym, wymiennym księgozbiorem (otwarty raz w tygodniu);

od stycznia 2020 roku czytelnicy mogą także korzystać z zasobów Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Obie biblioteki zostały scalone i od 2020 roku
funkcjonują jako instytucja kultury finansowana przez dwa samorządy;

zmiany w strukturze obejmują także układ funkcjonowania wewnątrz biblioteki. W 2019

roku został wydzielony Dział Opracowania, którego rolą jest zapewnienie sprawnego i
zgodnego z wymogami opracowania zbiorów (docelowo dla wszystkich placówek
bibliotecznych);

zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody
Mazowieckiego placówki typu kluby seniora mogą być prowadzone tylko przez ośrodki
pomocy społecznej. Wymogło to na nas przekazanie Miejskiego Klubu Seniora od
2020 roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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PROMOCJA  BIBLIOTEKI

Promocja biblioteki odbywa się
głównie poprzez stronę internetową
www.biblioteka-piaseczno.pl oraz
Facebook. W 2019 roku
obserwowaliśmy duży wzrost osób
obserwujących stronę na tej
platformie (z 1493 do 2456 osób).

Widoczny wzrost nastąpił we
wrześniu, co ma zapewne związek z

szerszą promocją imprez
związanych z wydarzeniem
"Parapetówka u bibliotekarzy". 

 

W grudniu rozpoczęliśmy działania
na Instagramie i YouTube. Wiążemy
z tymi mediami duże nadzieje i mam
zamiar rozwijać nasze social media
w kolejnym roku.

 

Współpracujemy z prasą lokalną
oraz z prasą branżową. Korzystamy
też z tradycyjnych form promocji
wydarzeń (ulotki, plakaty).
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BIBLIOTEKA  INSPIRUJE

Nasze działania są inspiracją dla innych bibliotek, zarówno na lokalnym rynku, jak i w całym
środowisku bibliotecznym. Poniżej prezentujemy kilka wybranych przykładów.

Nasze projekty spotykają się z

uznaniem środowiska bibliotecznego.

Tak było w przypadku projektu
"Przekąski literackie". Jak podaje
"Lustro Biblioteki" hasłem tygodnia
bibliotek 2020 będzie „Zasmakuj w
bibliotece”.

 

Po otwarciu biblioteki w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym, nasze pomysły na wyposażenie
wnętrz spotkały się z uznaniem środowiska. Wiele placówek bibliotecznych z nich skorzystało,

przykładem może być Jaraczewo.

Ekologia jest dla nas ważna, dlatego
tym bardziej cieszymy się, gdy nasze
działania spotykają się z pozytywnym
odbiorem. Centrum Kultury w

Piasecznie zainspirowaliśmy do
korzystania z ekologicznego, szarego
papieru z recyklingu.

Bibl io teka  w  Jaraczew ie

Bibl io teka  w  Piasecznie
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Dyrektorowi biblioteki w Morzeszczynie spodobały się nasze koszulki i skorzystał z tego pomysłu
w swojej bibliotece. Również tort z 70. urodzin naszej biblioteki był inspiracją dla biblioteki w
Morzeszczynie, gdy świętowała swoje okrągłe urodziny. Cieszymy się, że nasze pomysły
spotykają się z uznaniem w innych placówkach.

Bibl io teka  w  Morzeszczynie Bibl io teka  w  Morzeszczynie

Bibl io teka  w  Piasecznie Bibl io teka  w  Piasecznie
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PLANY  NA  2020

Rozpoczynamy nowy rok 2020 z nowym
mottem: Biblioteka - miejsce pod właściwym
adresem.

Rok 2020 jest kolejnym rokiem wyzwań
stawianych Bibliotece:

w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok
2020, biblioteka będzie realizować 6

projektów zaproponowanych przez
mieszkańców. Większość tych wydarzeń
będzie odbywała się w budynku CEM;

 

w związku z podpisaniem umowy na
projekt i budowę obiektu w centrum
miasta (Centrum Aktywności Seniora), do
którego ma być przeniesiona filia z ul.
Szkolnej 9. Obecnie projekt jest
weryfikowany pod kątem potrzeb
biblioteki;

Pani sołtys Gołkowa zaproponowała
współpracę w kwestii wsparcia
merytorycznego gołkowskiej biblioteki
społecznej, zlokalizowanej w świetlicy w

Gołkowie. W związku z tym, w 2020 roku
konieczne będzie skatalogowanie dużego
księgozbioru tej placówki;

w ramach współpracy z Gminą Piaseczno,

wspólnie z Referatem Innowacji Miejskich,

staramy się o środki na zakup
książkomatu. Będzie to innowacyjne
uzupełnienie dostępności do naszych
zasobów (24h/dobę), zwłaszcza dla osób,

które nie mają możliwości dotarcia do
naszych placówek w godzinach otwarcia.
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NASZE  WYZWANIA

W ciągu ostatnich lat nasza biblioteka przeszła dużą
metamorfozę, zarówno wizualną, jak i funkcjonalną.

Wiąże się to z nowymi wyzwaniami. Przeszliśmy zmianę,

z biblioteki - wypożyczalni książek, poprzez miejsce
animacji czytelniczej, do placówki pełniącej kluczową
rolę animacji i integracji środowiskowej. Obserwujemy
zapotrzebowanie naszych odbiorców na następujące
formy działań:

dostęp do księgozbioru, stale uzupełnianego o nowości czytelnicze;

dostęp do e-booków i audiobooków;

dostępności miejsc tzw. "cichej pracy";

miejsca z ofertą kulturalną, uzupełniającą ofertę Centrum Kultury;

miejsca, gdzie można spędzić czas uczestnicząc w zajęciach, warsztatach, spotkaniach
czy szkoleniach;

miejsca, które dysponuje przestrzenią do organizacji działań i eventów, wychodzących
poza obszar działalności.

Oczekiwań naszych użytkowników jest dużo i realni nie jesteśmy w stanie im sprostać, w taki
sposób, aby pogodzić potrzeby z naszymi możliwościami. Jesteśmy placówką, która ma duże
braki kadrowe. Powoduje to  sytuacje, w których jesteśmy zmuszeni  "przesuwać"

pracowników z placówki na placówkę. To z kolei ma wpływ na dostępność bibliotek i mniejsze
zadowolenie naszych użytkowników.

 

Doświadczamy również problemów z zatrudnieniem nowych pracowników. Poszukujemy osób,

które umiałyby połączyć pracę bibliotekarza i animatora, ponieważ nasza biblioteka to
przestrzeń, która nie jest już tylko wypożyczalnią książek. W 2019 roku nie udało nam się
znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy w multicentrum w bibliotece CEM. Jednocześnie
obserwujemy, że proponowane przez nas wynagrodzenie nie jest konkurencyjne dla osób,

które posiadają właściwe kompetencje.

 



DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI

W  2019  ROKU  W  LICZBACH
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CZYTELNICY

Nasi czytelnicy to w zdecydowanej większości kobiety. Mężczyźni stanowią mniej niż 1/3

odwiedzających bibliotekę. W stosunku do roku 2018 ta dysproporcja ze względu na płeć
zmniejszyła się nieznaczne (o 2%). 46% czytelników deklaruje, że są osobami pracującymi, ponad
26% to osoby uczące się.

CZYTELNICY W 2019 ROKU

Kobiety
70.7%

Mężczyźni
29.3%

Pozostali
27.7%

Uczący się
26.2%

Pracujący
46.1%



25-44 lat
32.6%

6-12 lat
18.5%

45-60 lat
17.2%

pow. 60 lat
13.9%

13-15 lat
5.5%

do 5 lat
5.1%

16-19 lat
4.6%
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W 2019 roku największą grupę czytelników stanowiły osoby między 25 a 44 rokiem życia (5765

osób). Grupa ta stanowiła 32,6% wszystkich czytelników. Drugą grupą w kolejności były dzieci w
początkowych klasach szkoły podstawowej. 

PODZIAŁ CZYTELNIKÓW ZE WZGLĘDU WIEK

PODZIAŁ CZYTELNIKÓW WEDŁUG PLACÓWEK

W 2019 roku najwięcej czytelników miała biblioteka Piaseczno-Osiedle.

Odd
zia

ł d
la 

do
ros

łyc
h

Odd
zia

ł d
la 

dz
iec

i i 
młod

zie
ży

Pun
kty

 bi
bli

ote
cz

ne
 w

 B
ob

row
cu

 i C
ho

jno
wie

Filia
 P

ias
ec

zn
o-O

sie
dle

Filia
 P

ias
ec

zn
o-Z

ale
sie

 D
oln

e

Fila
 w

 B
og

atk
ac

h

Filia
 w

 C
ho

jno
wie

Fila
 w

 G
łos

ko
wie

Filia
 w

 Ja
zg

arz
ew

ie

Filia
 w

 Jó
ze

fos
ław

iu

Filia
 w

 Zale
siu

 G
órn

ym

Filia
 w

 Złot
ok

łos
ie

6000 

4000 

2000 

0 



2016 2017 2018 2019

20 000 

15 000 

10 000 

5000 

0 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU
DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU  W  LICZBACH  

CZYTELNICY
52

WZROST LICZBY CZYTELNIKÓW W LICZBACH

Porównując dane od 2016 roku widać stały wzrost liczby czytelników. W 2019 roku 17 692 osoby
były zapisane do biblioteki, co stanowi prawie 4 tysiące wiecej czytelników, niż w 2018 roku.

17 692

czytelników14 871 

czytelników14 569 

czytelników12 008 

czytelników

Z roku na rok liczba czytelników korzystających z biblioteki stale wzrasta. W 2019 roku ponad
22% mieszkańców było zapisanych do biblioteki publicznej.

LICZBA CZYTELNIKÓW ZAREJESTROWANYCH W SKALI
GMINY NA 100 MIESZKAŃCÓW

22,39%19,11%18,98%
15,88%
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KSIĘGOZBIÓR

Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wynosił
168 479 książek. W 2019 roku kupiliśmy 11 733

książek. W ramach darów otrzymaliśmy kolejne
2666 egzemplarzy. Wartość zakupów wyniosła
123 4241,11 zł.

WARTOŚĆ ZAKUPU KSIĄŻEK
ORAZ ILOŚĆ ZAKUPIONYCH
SZTUK W 2019

234 241,11

zł

11 733 

książki 
(zakup)

2666 

książki
(dary)

Księgozbiór 
168 479 książek

(stan na 31.12.2019)

+
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W ramach polityki odświeżania księgozbioru bibliotek piaseczyńskich, w 2019 roku ubyło 4822

książki. Odświeżanie przynosi efekty i, z roku na rok, usuwamy coraz mniej zniszczonych książek.

Nasze działania są zgodne z oczekiwaniami czytelników, którzy szukają u nas głównie nowości
wydawniczych.

UBYTKI KSIĄŻEK W 2019
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AUDIOBOOKI ,  FILMY  I  GRY

W 2019 roku kupiliśmy 921 audiobooków. W ramach darów otrzymaliśmy kolejne 66

egzemplarzy. Wartość zakupów wyniosła 16 721,01 zł. Na dzień 31.12.2019 roku wielkość
zbioru audiobooków wnosi 3419 sztuk.

AUDIOBOOKI W 2019

16 721,01

zł

921 szt.

(ZAKUPY)

+ 66 szt. 

(DARY)

2018 2019
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W 2019 roku w ramach darów otrzymaliśmy 410 filmów na dvd (szacowana wartość to 2070 zł).
Zbiór filmów to 1337 egzemplarzy.

GRY PLANSZOWE W 2019

71 szt.

 

FILMY W 2019

 

Filmy 

410 szt. 

(DARY)

DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU  W  LICZBACH
AUDIOBOOKI ,  FILMY  I  GRY

2018 2019
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30,7%

2018 2019
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22%

Zbiór gier planszowych powiększył się w 2019 roku o 71 sztuk (z 252 gier w 2018 do 323 gier w
2019) roku.
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WYPOŻYCZENIA

Jedną z podstawowych ról biblioteki jest udostępnianie książek. W naszych placówkach dbamy,

aby oferta była aktualna i atrakcyjna dla czytelnika. Co roku uzupełniamy zbiory o nowości
wydawnicze. Słuchamy również czytelników i przy zakupach bierzemy pod uwagę ich propozycje
 

Przez cały 2019 rok czytelnicy wypożyczyli 191 393 książki i czasopisma z naszych bibliotek.

W 2019 roku najczęściej czytelnicy wypożyczali książki w filii Piaseczno-Osiedle - aż 42563

wypożyczenia. Drugi wynik miała filia w Józefosławiu - 42 034 wypożyczenia.

WYPOŻYCZENIA WEDŁUG PLACÓWEK
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Najczęściej czytelnicy wypożyczali literaturę piękną dla dorosłych - aż 56% wszystkich
wypożyczeń. Niewielki odsetek stanowiły wypożyczenia czasopism - tylko 0,2%.

WYPOŻYCZENIA WEDŁUG RODZAJU LITERATURY
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Literatura piękna dla dorosłych
56%

Literatura piękna dla dzieci i młodzieży
31.9%

Literatura niebeletrystyczna
12%

Czasopisma
0.2%

WYPOŻYCZENIA WEDŁUG RODZAJU LITERATURY 

I PLACÓWKI



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU
DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU  W  LICZBACH
WYPOŻYCZENIA

59

Nasi czytelnicy w 2019 roku wypożyczyli filmy 3278 razy oraz audiobooki 5021 razy (razem
8299). Najwięcej wypożyczeń, bo ponad połowę dokumentów audiowizualnych, odnotowała filia w

Józefosławiu - aż 4290.

WYPOŻYCZENIA DOKUMENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

Audiobooki
60.5%

Filmy
39.5%

WYPOŻYCZENIA GIER PLANSZOWYCH

1633 
wypożyczenia gier 

planszowych w 2019 roku

96% 
w Józefosławiu

W 2019 roku czytelnicy sięgnęli po gry planszowe 1633 razy, z czego 96% tych wypożyczeń miało
miejsce w bibliotece w Józefosławiu.

KORZYSTANIE ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

W minionym roku ze stanowisk komputerowych użytkownicy skorzystali 2245 razy. Prawie
połowa dotyczyła filii w Zalesiu Górnym (1090).
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W 2019 roku najczęściej wypożyczaną książką była „Czarna Madonna” Remigiusza Mroza.

Czytelnicy  wybrali ją aż 88 razy. „Lew, czarownica i stara szafa" C. S. Lewis'a  zajęła drugie
miejsce - 87 wypożyczeń. Na trzeciej pozycji znalazła się "Szkoła latania" Janusza Christy. 

NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE TYTUŁY

R. MRÓZ „CZARNA MADONNA”

C. S. LEWIS „LEW, CZAROWNICA I STARA SZAFA”

J. CHRISTA „SZKOŁA LATANIA”

R. MRÓZ „KASACJA”

K. BONDA „POCHŁANIACZ”

R. MRÓZ „REWIZJA”

J. BEDNAREK „NIESAMOWITE PRZYGODY DZIESIĘCIU SKARPETEK”

R. MRÓZ „EKSPOZYCJA”

A. GRABOWSKA-GRZYB „CI, KTÓRZY WIERZYLI”

K. WILCZYŃSKA „ŻYCIE NA ZAMÓWIENIE, CZYLI ESPRESSO Z CUKREM”
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E-BOOKI  -  LEGIMI

Wśród naszych czytelników mamy wielu  fanów e-booków. W naszych bibliotekach dostępne były
kody  do serwisu Legimi, dzięki którym czytelnicy  mogli  czytać książki elektroniczne całkowicie
za darmo. Z  lektur mogli skorzystać na telefonie lub czytniku. Liczba wypożyczeń wyniosła 4044,

z czego prawie 84% dotyczyło wypożyczeń e-booków. Na platformie Legimi dostępnych jest
ponad 60 000 tytułów do wypożyczenia.

E-BOOKI

Audiobooki
Liczba wypożyczeń - 640

Liczba otwarć - 337

AUDIOBOOKI

E-booki
83.8%

Audiobooki
16.2%

E-booki
Liczba wypożyczeń - 3302

Liczba otwarć - 1252

Zbiory Legimi 
to ponad 

60 000 tytułów!
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NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE TYTUŁY E-BOOKÓW

R. MRÓZ „ZAGINIĘCIE”

K. NOSOWASKA „A JA ŻEM JEJ POWIEDZIAŁA”

H. MORRIS „TATUAŻYSTA Z AUSCHWITZ”

C. LÄCKBERG „ZŁOTA KLATKA ”

A. MICHAELIDES „PACJENTKA”

R. MRÓZ „UMORZENIE”

J. ŻULCZYK „ŚLEPNĄC OD ŚWIATEŁ”

B. LIPIŃSKA „TEN DZIEŃ”

M. OBAMA „BECOMING. MOJA HISTORIA”

R. MRÓZ „NIEODGADNIONA”
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DZIAŁALNOŚĆ  BIBLIOTEKI
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Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
Spotkanie Klubu Brydżowego
Spotkania Lokalnego Klubu Kodowania
Szkolenia z podstaw obsługi komputera
Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii
Warsztaty z wizażu „Piękna każdego dnia”

Turnieje gier karcianych 

MTG w formatach Pauper, Modern i EDH
Konkurs plastyczny „Laurka dla Niby–Babci,
Niby-Dziadka” w ramach programu Mały
Wolontariat dla Domu Opieki w Piasecznie
„Książka inaczej” – cykliczne spotkania z

książką interaktywną
Witamy Nowy Rok  z książką z serii
Piżamorama „Roboty”, „Nowy York”, „Paryż”
Tworzenie masek karnawałowych 

Oglądanie książek przez folię  „Co kryje
morze?”,  „Co kryje las?” – eksperymenty
plastyczne
Lekcja biblioteczna „Dzień Babci i Dziadka”

„Dzieciaki kontra pisarz”, czyli literackie
potyczki z Rafałem Witkiem — spotkanie
autorskie
Zajęcia literacko – plastyczne z duetem
animacyjnym „Małpie Figle”  na podstawie
książki „O Zofii, co zbierała kolory”
27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy  – sztab liczenia pieniędzy w
bibliotece, zebrano ponad 200 tysięcy zł
„Ignaś Ziółko, czyli chyba nie trzeba jeść
warzyw” –  spotkanie autorskie z Joanną
Krzyżanek
„Babcia to jest ktoś, dziadek niezły gość” –

zajęcia plastyczne dla przedszkolaków
Spotkanie dla przedszkolaków z cyklu
„Zaczytaj się w Piasecznie” z

podharcmistrzynią Katarzyną Faliszewską

STYCZEŃ

Piaseczno  – Kościuszki

Karnawałowe szaleństwo i bezpieczne ferie
zimowe – wykonanie masek karnawałowych,

rozmowa na temat bezpieczeństwa,

uprawiania sportów zimowych, zabaw na
powietrzu i w domu w czasie ferii
Ugotuj mi bajkę – spotkanie w ramach cyklu
„Nasza Mała Biblioteka”, o emocjach i
uczuciach dobrych i złych  na podstawie
książki Majdy Koren

Piaseczno  – Osiedle

Magiczny pierścień - zajęcia w ramach
„Nasza Mała Biblioteka” 

Mój dziadek, moja babcia – lekcja
biblioteczna 

Karnawałowe zwyczaje – lekcja biblioteczna  

Polecenia książek
W.A Mozart – spotkanie muzyczne z Oleną
Zhurową-Tsolka
„Jajko czy kura” – spotkanie w ramach
projektu „Nasza Mała Biblioteka” z

przedszkolakami

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

O!twórz – trening kreatywności (4 spotkania)

Plastyczne niespodzianki – warsztaty (3
spotkania)

Lekcja biblioteczna „Wychowanie przez
czytanie"

Wernisaż oraz wystawa malarstwa Urszuli
Tarchalskiej-Kalinowskiej
Projekt aktywujeMY!

Projekt Jesteśmy

Filia  Bogatki

Lekcja biblioteczna
Głośne  czytanie najmłodszym
Zajęcia plastyczne
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Opowieści snute smyczkiem - Olena
Zhurova-Tsolka 

Ferie w bibliotece: projekcje filmów, zajęcia
plastyczne, wspólne czytanie bajek

Filia  w  Głoskowie

Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Wystawa zdjęć

Filia  w  Jazgarzewie

Lekcja biblioteczna „Piernikowa bajka” –

Przedszkole Świat Bajek
Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo” (2 spotkania)

Filia  w  Józefosławiu

Wystawa malarstwa Sylwii Zabor-Żakowskiej
„Zapnij pasy”
Kursy komputerowe dla seniorów
Angielski dla seniorów
Spotkanie autorskie z Joanną Krzyżanek
Zagadki frazeologiczne

Filia  w  Zalesiu  Górnym

Nauka języka angielskiego dla dorosłych
Muzyczne spotkanie karnawałowe z Pedro
Gevarą
„Przedszkolne poczytajki” – głośne czytanie

Filia  w Złotokłosie

LUTY

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
Spotkanie Klubu Brydżowego
Spotkania Lokalnego Klubu Kodowania
Szkolenia z podstaw obsługi komputera
Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii
Warsztaty z wizażu „Piękna każdego dnia"

Turnieje gier karcianych 

MTG w formatach Pauper, Modern i EDH
Wystawa malarstwa Janusza Maśnika
Ferie z Biblioteką
Podstawy programowania – roboty na wesoło
Warsztaty chemiczne z Profesorem Kleksem
Teatrzyk Kamishibaj – bajki
Zabawy z masami plastycznymi
Warsztaty tworzenia świec żelowych
Zajęcia literacko-plastyczne z duetem
animacyjnym Małpie Figle na podstawie
książki „Amory, zaloty i podboje”

„Książka inaczej”
Tworzenie opowieści na podstawie
obrazkowych książek z serii „Mam oko”

autorstwa A. i D. Mizielińskich
Ulubione zwierzęta na podst. serii książek:

„Kto się kryje w wodzie”, „Kto się kryje w

lesie”, „Kto się kryje w górach”

„Jesteśmy w Kosmosie. Kto to jest
astronauta? A co to statek kosmiczny?" –

tworzenie  kosmicznego pojazdu
Warsztaty dla dzieci z bajkopisarzem  – Pan
Poeta Show
Spotkanie autorskie z Ewą Kołodziejczyk  –

„Jaszczurka Cziczi – magiczna podróż w
czasie”

Spotkanie dla przedszkolaków z cyklu
„Zaczytaj się w Piasecznie” z Moniką
Gielecińską z Centrum Kultury w Piasecznie 

„Wesołe środy w bibliotece”

Walentynki w bibliotece
Drzewo genealogiczne – książki o rodzinie
Bal karnawałowy dla czytelników
„W bibliotece dla dzieci” – lekcja
wprowadzająca dla przedszkolaków

Piaseczno  – Kościuszki

Ferie w bibliotece: lepienie z gliny własnej
czary ognia na podstawie książki J. Rowling
„Harry Potter i czara ognia”

Warsztaty z robienia świec żelowych
Spotkania muzyczne z Oleną Zhurova-Tsolka
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Piaseczno  – Osiedle

W krainie Muminków – spotkanie  muzyczne
z Oleną Zhurovą-Tsolka
Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego
– youtuber Daniel Muniowski „Rola pasji w
życiu zawodowym”

Lekcja biblioteczna „W krainie dinozaurów”

Polecenia książek

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wystawa malarstwa Urszuli Tarchalskiej-
Kalinowskiej
Lekcja biblioteczna „Wychowanie przez
czytanie”

Akcja czytelnicza „Zaczytaj się w

Chotomskiej”
Projekt aktywujeMY!

Projekt Jesteśmy

Filia  w  Bogatkach

Wystawa cytatów o miłości
Warsztaty rękodzielnicze

Spotkanie autorskie - Pan Poeta Show 

Opowieści snute smyczkiem - Olena Zhurova
- Tsolka
Wszystkie czwartki w miesiącu — Poranne
czytanie w przedszkolu

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo”

Otwieramy się na soboty – promocja
Strefy KreaTYwni – dzieci
Ferie w Strefie KreaTYwni – dzieci
Kurs języka japońskiego – grupa
kontynuująca zajęcia – dorośli
Spotkanie organizacyjne projektu 

Spotkanie autorskie „Pan Poeta Show”

Kurs języka angielskiego – seniorzy
Warsztaty Rytmowanki, Strefa KreaTYwni
– dzieci
Warsztaty Kodowanki, Strefa KreaTYwni
– dzieci
Lekcja „Podążaj za strzałką” – Szkoła
Międzynarodowa
Rysunek 3D, Strefa KreaTYwni – dorośli

„Ja w Internecie”

Filia  w  Józefosławiu

Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Wystawa zdjęć
Wystawka audiobooków dla dzieci 
i młodzieży

Kursy komputerowe dla seniorów

Filia  w  Zalesiu  Górnym

O!Twórz- zajęcia z kreatywności dla dzieci
Spotkanie autorskie z Panem Poetą
Angielski dla dorosłych
Projekt „Ja w internecie" - dorośli
Lekcje biblioteczna „Spotkanie z książką”

Filia  w Złotokłosie

Ferie w bibliotece
Warsztaty z robienia świec żelowych
Spotkania muzyczne z Oleną Zhurova-Tsolka
Spotkanie z autorką książek E. Kołodziejczyk
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MARZEC

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna
Spotkanie Klubu Brydżowego
Spotkania Lokalnego Klubu Kodowania
Szkolenia z podstaw obsługi komputera
Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii
Warsztaty z wizażu „Piękna każdego dnia"

Turnieje gier karcianych 

MTG w formatach Pauper, Modern i EDH
Zajęcia z cyklu „Książka inaczej” 

Kino w książce na podst. książki „Wytwornik
filmowy” Piotra Młodożeńca
„Krakowski alfabet” – zajęcia do książki 

„Wytwornik kulinarny” – Ignaś Ziółko gotuje  

na podstawie książki J. Krzyżanek
„Paluszkowa olimpiada”, „Niesamowite
pojazdy” i „Książka z dziurą” – magia
książek 

„Wesołe środy w bibliotece” (Wiosna, Dzień
Pandy)
Bob Budowniczy w bibliotece
Magia w bibliotece
Zajęcia do projektu „Nasza Mała biblioteka”

wg książki. P. Wechterowicza „Przytul mnie”

Zajęcia literacko–plastyczne z duetem 

animacyjnym „Małpie Figle” na podstawie
książki„Pszczoły”
„Witaj wiosno” – lekcja biblioteczna 

Spotkanie autorskie z Marią Marjańską–

Czernik („Nic” i „Wypożyczalnia babć”)

 Spotkanie dla przedszkolaków z cyklu
„Zaczytaj się w Piasecznie” z Mirą
Walczykowską z Kolonii Artystycznej
„Bajki czarowne, bajki cudowne” – lekcja
biblioteczna dla przedszkolaków
Teatrzyk Kamishibai „Trzy świnki”
Lekcja biblioteczna „W bibliotece dla dzieci”
Zajęcia do projektu „Nasza Mała Biblioteka”

wg książki Hilli Rand „Biały jak śnieg i czarny
jak węgiel”
Lekcja biblioteczna „Zło dobrem zwyciężaj”
na podst. książki H. Januszewskiej
„Kopciuszek”

W. Chotomskiej 

Piaseczno  – Kościuszki

Piaseczno  – Osiedle

Wiosenne opowieści – spotkanie
Spotkanie w ramach Budżetu Obywatelskiego
— youtuber  Ignacy Łukowski pt. „Rola pasji
w życiu zawodowym"

Polecenia książek

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wystawa malarstwa Urszuli Tarchalskiej-
Kalinowskiej
Warsztaty z rozwoju kompetencji cyfrowych
(2 spotkania dla młodzieży)
Lekcja biblioteczna „Wychowanie przez
czytanie”

Wystawa kaligramów „Zwierszyki”
Wycieczka do biblioteki – zwiedzamy
wystawę (4 spotkania)

Spotkanie podróżnicze – opowieść o konnej
wyprawie do Mongolii (dla młodzieży)
Akcja czytelnicza „Zaczytaj się w

Chotomskiej” (3 spotkania)

Projekt aktywujeMY!

Projekt Jesteśmy

Filia  w  Bogatkach

Kalambury (odgadywanie tytułów bajek)

Rękodzieło (cykl spotkań z ceramiką)

Wszystkie czwartki w miesiącu — Poranne
czytania w Przedszkolu
Projekt „Nasza Mała Biblioteka” - warsztaty 
z dziećmi, spotkania z książką

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Spotkanie z bajkopisarzem Panem Poetą
Warsztaty z robienia świec lodowych
Spotkanie muzyczne z Oleną Zhurovą-Tsolka
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Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Wystawa zdjęć

Filia  w  Józefosławiu

Kamishibajki – coś dla ucha malucha 

Warsztaty z szydełkowania, Strefa
KreaTYwni – dorośli
Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo”

Szkolenie „Biznes w sieci” w ramach 

Cykl Fabulatorium English – zajęcia
językowe z RPG i planszówkami – dzieci
Lekcja „Kurczakowski” Nasza Mała
Biblioteka – Akademia Przedszkolaków
Warsztaty z szydełkowania, Strefa
KreaTYwni – dorośli
Warsztat Projektowanie na ekranie, Strefa
KreaTYwni – Szkoła Podstawowa
Cykl warsztatów Kodowanki, Strefa
KreaTYwni – dzieci
Escape room – szkoła Gaudeamus
Warsztaty Ola Mała Podróżniczka, Strefa
KreaTYwni – szkoła podstawowa 

Escape room – szkoła Gaudeamus
Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo”

Warsztaty Kodowanki i Ola Mała
Podróżniczka, Strefa KreaTYwni – szkoła
podstawowa 

Szkolenie „Biznes w sieci” w ramach projektu
„Ja w Internecie” – dorośli
Warsztaty z rysunku 3D „Rysujemy herb
Piaseczna”, Strefa KreaTYwni -przedszkole
Klub Filmowy Rewers, Czwartkowe
spotkania z Polańskim – dorośli

– dzieci z opiekunami

projektu „Ja w Internecie” – dorośli

Spotkania autorskie z Marcinem Koziołem

Filia  w  Zalesiu  Górnym

O!Twórz — zajęcia z kreatywności dla dzieci
Projekt Ja w internecie dla dorosłych
Nauka Angielskiego dla dorosłych

Filia  w Złotokłosie

KWIECIEŃ

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki
Turnieje gier karcianych MTG w formatach
Pauper, Modern i EDH
Wystawa grafiki Michała [i]Dębskiego
Spotkanie Piaseczyńskiego Klubu
Poszukiwaczy Historii
Spotkania Lokalnego Klubu Kodowania
Szkolenia  z podstaw obsługi komputera
Lekcja biblioteczna „W bibliotece dla dzieci” 

Zajęcia dla dzieci „Książka inaczej” 

„Zwierzęta, które widzą w ciemności”  -

tworzenie ruchomej sowy 
Przygotowania do świąt na podst. książki
„Bajki wielkanocnego zajączka” 

Wielkanocne ozdoby 
W teatrze na podst. książki o Angelinie
primabalerinie – tworzenie ruchomej
tancerki 
„Tradycje, zwyczaje Świąt Wielkanocnych”

„Wesołe środy w bibliotece”

Teatrzyk kamishibai 
Tradycje wielkanocne – robienie palemek 

Tradycje wielkanocne – pisanki 
Kosmos. Planety Spotkanie z pisarką Renatą
Piątkowską i lektorką Malwiną Kożurno 

„Wszystkie moje mamy, czyli śladami Ireny
Sendler” 

„Gdyby jajko mogło mówić” – o zwyczajach i
przesądach 

Lekcja biblioteczna „W poszukiwaniu wiosny”
Spotkanie z cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie”

z Adamem Biernatem, aktorem, wokalistą. 

Dzień Wrażliwości – Dzień Motyla (V edycja
– impreza na Rynku w Piasecznie
podsumowująca działania Małych
Wolontariuszy)
„Pozytywnie w bibliotece” – zajęcia
literacko–plastyczne
Lekcja biblioteczna „W bibliotece dla dzieci”
Zajęcia do projektu „Nasza Mała Biblioteka”

wg książki. P. Svetiny „Magiczny pierścień”

Piaseczno  – Kościuszki
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Piaseczno  – Osiedle

Spotkanie z podróżnikiem Michałem Piecem  

w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Rola
pasji w życiu zawodowym"

Spotkanie w ramach akcji Lato w mieście
„Poznajemy dzieje Piaseczna"

Polecenia książek

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wystawa kaligramów „Zwierszyki”
Wycieczka do biblioteki – zwiedzamy
wystawę (4 spotkania)

Akcja czytelnicza „Zaczytaj się w

Chotomskiej” (7 spotkań)

Lekcja biblioteczna „Wychowanie przez
czytanie”

Projekt aktywujeMY!

Projekt Jesteśmy

Filia  w  Bogatkach

Głośne czytanie dla najmłodszych
Zabawy „Zgaduj-Zgadula”

Lekcja biblioteczna „Poznajemy bibliotekę”

Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
Lekcja biblioteczna „Zawód bibliotekarz”

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Kamishibajki – coś dla ucha malucha 

Lekcja „Anglostorki” – przedszkole
Cykl warsztatów Rodzinne Kodowanie z

robotem Photon, Strefa KreaTYwni 

Szkolenie „Tworzę stronę internetową” w

ramach projektu „Ja w Internecie” – dorośli
„Dinozaury i motyle” – przedszkole
Lekcja ABC biblioteki – przedszkole
Rysunek 3D, Strefa KreaTYwni – Klub
Seniora
I etap konkursu recytatorskiego „Świat
wierszy Wandy Chotomskiej” – szkoła
podstawowa
Kodowanie z robotem Photon, Strefa
KreaTYwni – szkoła podstawowa, Akademia
Przedszkolaków
Akcja „Wytrop książkę” na Światowy Dzień
Książki
Spotkanie z wolontariuszem w MEDI-System
w Konstancinie-Jeziorna w ramach projektu
„Książka jak lekarstwo”

Promocja projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek”

Lekcja „Kolorowy potwór” w ramach
projektu „Wszechświat uczuć w świecie
książek” – przedszkole
Klub Filmowy Rewers, Czwartkowe
spotkania z Polańskim – dorośli

– dzieci z opiekunami

– dzieci i opiekunowie

Filia  w  Józefosławiu

Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Nauka języka angielskiego dla dorosłych
Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
Lekcja biblioteczna „Spotkanie z tradycją,

czyli o zwyczajach świątecznych dla dzieci”

Filia  w Złotokłosie

Wystawa zdjęć

Spotkanie z teatrem „Urwis” z Krakowa
Lekcja biblioteczna
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MAJ

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki
Spotkania Lokalnego Klubu Kodowania
Szkolenia  z podstaw obsługi komputera
Udział w imprezie plenerowej „Krótka
przerwa” - promocja pisarzy z  Klubu
Poszukiwaczy Słowa
Turniej gry Dragon Ball
Turnieje gier karcianych MTG w formatach
Pauper, Modern i EDH 

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego na
opowiadanie inspirowane historią Piaseczna
z okazji 590-lecia nadania praw miejskich
Zajęcia dla dzieci „Książka inaczej”
Dzień bezpieczeństwa  na drogach 

O zwierzętach w zoo
Legendy polskie – tworzenie
trójwymiarowych ilustracji  z syrenką

O drukarniach i druku – wykonanie własnych
pieczątek
Spotkanie autorskie z Anną Onichimowską
„W Stumilowym Lesie Kubusia Puchatka” –

lekcja biblioteczna dla przedszkolaków
„Wesołe środy w bibliotece”

Dzień Bibliotekarza – wykonanie zakładek 

„Plastusiowy pamiętnik” – prace z masy
solnej
Dzień Mamy – wykonanie laurek dla mam  

Dzień Dziecka – teatrzyk kamishibai
„Bajki czarowne, bajki cudowne” – w świecie
baśni dla najmłodszych – lekcja dla
przedszkolaków
Spotkanie autorskie z Wojciechem Wajdą
promujące książkę „Niezwykła przygoda
Żumy i jej balonowej  gumy”
Zajęcia literacko–plastyczne „Pozytywnie w

bibliotece” do książki E. Pałasza „O smoku,

który lubił krówki”

„Za kierownicą” 

i smokiem wawelskim

do książek

 

Piaseczno  – Kościuszki

Piaseczno  – Osiedle

Spotkanie z podróżnikiem  Michałem Piecem  

w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Rola
pasji w życiu zawodowym”

Spotkanie w ramach akcji  „Lato w mieście”

Poznajemy dzieje Piaseczna 

Polecenia książek

„Krótka przerwa” – impreza plenerowa 

„W Stumilowym Lesie Kubusia Puchatka” –

lekcja biblioteczna dla przedszkolaków
W świecie baśni dla najmłodszych – lekcja
biblioteczna 

Lekcja biblioteczna „W bibliotece dla dzieci”
„Jak powstaje książka” -  projektujemy
własną okładkę do książki
Komiksowe spotkanie z Sebastianem Sękiem 

promujące komiks „Jeden do jednego”

Spotkanie z cyklu „Zaczytaj się w Piasecznie”

z Wojciechem Sanejko, aktorem,

dramaturgiem  i instruktorem teatralnym
Zajęcia do projektu „Nasza Mała Biblioteka”

wg książki „Jajko czy kura”  P.

Wechterowicza
Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem
Szczasnym — pokaz slajdów podróżniczych
„Świat na wyciągnięcie ręki”
Ocena prac konkursowych „W
zaczarowanym świecie W. Chotomskiej”
II etap Konkursu Recytatorskiego 

„W bibliotece dla dzieci” — lekcja
wprowadzająca dla przedszkolaków

w parku miejskim 

„W świecie wierszy W. Chotomskiej”

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wernisaż i wystawa rysunków „Ludzie
fundacji” Kai Wójcickiej (finał projektu
aktywujeMY!)

Spotkanie z Agatą Czykierdą-Grabowską 

Lekcja biblioteczna – wychowanie przez
czytanie
Spotkanie z Sebastianem Sękiem (dla dzieci)
Akcja czytelnicza „Zaczytaj się w

Chotomskiej”
Wysocki – Drugie majowe spotkanie z poezją 

Projekt Jesteśmy
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Filia  w  Bogatkach

Lekcja biblioteczna
Zajęcia plastyczne dla dzieci

Lekcja biblioteczna w ramach projektu
„Nasza Mała Biblioteka"

Spotkanie autorskie z Sebastianem Sękiem,

autorem komiksów
Opowieści snute smyczkiem — Olena
Zhurova-Tsolka

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Spotkanie autorskie z Anną Onichimowską
Akcja „Złap książkę” – dzieci i rodzice
Warsztaty z szydełkowania, Strefa
KreaTYwni – dorośli
Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo” – dzieci
Warsztaty literacko-plastyczne „Pozytywnie
w bibliotece” – dzieci
Escape room – Szkoła Międzynarodowa
Kamishibajki – coś dla ucha malucha – dzieci
z opiekunami
Warsztaty Rytmowanki, Strefa KreaTYwni –
szkoła odstawowa
Warsztaty Kodowanki, Strefa KreaTYwni –
szkoła odstawowa
Spotkanie autorskie z Agnieszką Pawłowską
w ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek” – Przedszkole 

Lekcja „Słowik, bocian i zielone pióra” –

Przedszkole 

Filia  w  Józefosławiu

Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Iris folding – sztuka wykonywania wzorów
z kolorowych pasków papieru
Nauka języka angielskiego dla dorosłych
Lekcje biblioteczne „Dni z książką"

Filia  w Złotokłosie

Wystawa zdjęć
Wystawka nowych książek

Klub Filmowy Rewers, projekcja filmu
„Najlepszy”– dorośli
Lekcja „Kolorowy potwór” w ramach
projektu „Wszechświat uczuć w świecie
książek” – przedszkole 

Spotkanie podróżnicze „Japonia… Kraj
Zielonego Pudru”

Lekcja „Przesiej słowo, czyli o uważnej
komunikacji” w ramach projektu
„Wszechświat uczuć w świecie książek” –

przedszkole 

Spotkanie autorskie z Hanną i Janem
Krzyżewskim

Kursy komputerowe dla seniorów
Angielski dla seniorów
Projekt „Nasza mała biblioteka”

Lekcja biblioteczna, głośne czytanie książek
dla dzieci ze Szkoły Specjalnej z Łbisk
Zagadki frazeologiczne
Wycieczka studencka z Mołdawii i Ukrainy

Filia  w Zalesiu  Górnym

Spotkanie z teatrem „Urwis” z Krakowa
Lekcja muzyczna z Oleną Zhurovą-Tsolka
Lekcja biblioteczna
Spotkanie z podróżnikiem Leszkiem
Szczasnym
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CZERWIEC

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki
Spotkanie autorskie z Anną Jagodzińską
piaseczyńską pisarką młodego pokolenia
Spotkania Lokalnego Klubu Kodowania
Szkolenia  z podstaw obsługi komputera
Turnieje gier karcianych MTG w formatach
Pauper, Modern i EDH. Turniej Pauper Day
Zajęcia dla dzieci „Książka inaczej”
Teatrzyk kamishibai „Jaś i Małgosia”,

„Księżyc”

Miasto stare i współczesne na podst. książki
„Mamoko" i „Dawno temu w Mamoko"

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam” –

pobijamy rekord w czytaniu w jednym
momencie – Skwer Kisiela
„Pozytywnie w bibliotece” – zajęcia literacko–

plastyczne o dinozaurach do książki „Ivar
zaprzyjaźnia się z tyranozaurem”

„W bibliotece dla dzieci” – lekcja biblioteczna
„Kim chciałbyś zostać” – poznajemy zawody
– lekcja dla dzieci
„Wesołe środy”  -  Wśród przyjaciół –
tworzenie drzewka przyjaźni
Spotkanie z cyklu  „Zaczytaj się w Piasecznie”

z Michałem Kisielewskim, muzykiem,

autorem tekstów

Piaseczno  – Kościuszki

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wernisaż i wystawa fotografii Karoliny
Klimeckiej „Życie w habicie? To nie tak

Finał projektu Jesteśmy – spotkanie z

wolontariuszami, wręczenie dyplomów
Spotkanie z Marcinem Brykczyńskim 

Lekcja biblioteczna – wychowanie przez
czytanie (przedszkole)

jak myślisz!”

Piaseczno  – Osiedle

Polecenia książek

Filia  w  Bogatkach

Piknik w Grochowej
Tworzenie „Literackiego Drzewa”

Tydzień Czytania Dzieciom — pod tym
hasłem biblioteka czytała dzieciom bajki w
przedszkolu
Akcja czytelnicza „Jak nie czytam, jak
czytam” - głośne czytanie z uczniami szkoły
podstawowej
Lekcje i warsztaty w ramach projektu Nasza
Mała Biblioteka

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Spotkanie muzyczne z Oleną Zhurovą-Tsolka
Warsztaty z robienia witraży
Lekcja biblioteczna
Promocja biblioteki na pikniku rodzinnym w

Grochowej

Konkurs „Rodzice polecają rodzicom” oraz
konkurs „Zaproponuj imię dla naszej
maskotki”, lekcja „O dzieleniu się” w ramach
projektu „Wszechświat uczuć w świecie
książek”

Teatr Kamishibajki – coś dla ucha malucha –

dzieci z opiekunami
Lekcja „Czapeczki i skarpeteczki”
Rysunek 3D, Strefa KreaTYwni – dzieci
Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo” – dzieci
Warsztaty literacko-plastyczne „Pozytywnie
w bibliotece” – dzieci
Lekcja ABC biblioteki – przedszkole
Warsztaty Kodowanki, Strefa KreaTYwni –
szkoła podstawowa 

Warsztaty biżuteryjne – dorośli
Lekcja ABC biblioteki – przedszkole 

IV Piaseczyński Festiwal Latawców -

EcoPiknik w  Józefosławiu 

Filia  w  Józefosławiu
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Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Język angielski dla dorosłych
Spotkanie z foamiranem - Maki
Teatrzyk Kamishibai - bajki dla
przedszkolaków

Filia  w Złotokłosie

Piknik sołecki, stoisko biblioteki

Kurs komputerowy dla seniorów
Angielski dla seniorów
Promocja biblioteki na pikniku rodzinnym w

Grochowej
Promocja biblioteki na Jarmarku
Hubertowskim w Zalesiu Górnym

Filia  w Zalesiu  Górnym

LIPIEC

Turnieje gier karcianych MTG w formatach
Pauper, Modern i EDH

Piaseczno  – Kościuszki

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wystawa fotografii Karoliny Klimeckiej
„Życie w habicie? To nie tak jak myślisz!”

Spotkania miłośników gier Play Station -

Fortnite i Fifa

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Gry planszowe dla dzieci

Akcja promująca czytelnictwo BINGO w

ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek”

„Ale patent” – o wynalazkach i długopisie 3D
w ramach Klubu Czytelniczego Mali Einsteini
w ramach projektu „Para-Buch! Książka w

ruch!” – dzieci
Las w słoiku w ramach Klubu Czytelniczego
Mali Einsteini w ramach projektu „Para-

Buch! Książka w ruch!” – dzieci

Filia  w  Józefosławiu

Wystawa „2019 rokiem Stanisława
Moniuszki”

Filia  w Zalesiu  Górnym

Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Escpe room dla dzieci
Zabawa „Znajdź bobra w Bobrotece”
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SIERPIEŃ

Filia  w  Jazgarzewie

Gry planszowe dla dzieci

Kosmiczne warsztaty w ramach Klubu
Czytelniczego Mali Einsteini w ramach
projektu „Para-Buch! Książka w ruch!” –

dzieci
Para bucha – eksperymentujemy! w ramach
Klubu Czytelniczego Mali Einsteini w ramach
projektu „Para-Buch! Książka w ruch!” –

dzieci
Warsztaty „Tajemne życie pszczół” w ramach
Klubu Czytelniczego Mali Einsteini w ramach
projektu „Para-Buch! Książka w ruch!” –

dzieci

Filia  w  Józefosławiu

Wystawa „2019 rokiem Stanisława
Moniuszki”

Filia  w Zalesiu  Górnym

Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Zabawa „Znajdź bobra w Bobrotece”

WRZESIEŃ

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dorosłych

Parapetówka u bibliotekarzy: 
Wystawa Magdy Gawęckiej
Wystawa Józefa Wilkonia
Wystawa fotograficzna pt. „Pracownicy
biblioteki”
Warsztat „Kwiatek dla bibliotekarza”

Projekt fotograficzny „Portret Polaka”

Spotkanie autorskie Marcinem Mellerem
Spotkanie autorskie Tomaszem Raczkiem
Spotkanie z Dorotą Wellman,

Spotkanie z  Józefem Wilkoniem
Spotkanie z Magdą Kniter
Koncert zespołu Accantus
Koncert zespołu Anielii Grzejszczyk
Koncert Kuby Sienkiewicza
Koncert zespołu Black Vultures
Koncert zespołu Afekt

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dzieci

Wystawa  „Życie i twórczość  Wandy
Chotomskiej”
Spotkanie  autorskie z Szymonem
Radzimierskim  

Spotkanie  autorskie z Panem Poetą
Zabawy animacyjne z duetem Animki
Spotkanie  autorskie z Jakubem Skworzem
Spotkanie autorskie z Michałem Koziołem  

Warsztaty z Michałem Zawadką
Spotkanie z Michałem Malinowskim
Spotkanie autorskie z Krzysztofem  Piersą 

Spotkanie z iluzjonistką Magdaleną Sokczyk
Spotkanie literacko-muzyczne z Agnieszką
Lis i Oleną Zhurovą-Tsolką
Przedstawienie teatralne „Czerwony
kapturek” przygotowane przez dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie 

Występ  dzieci z Ośrodka szkolno–

wychowawczego w Łbiskach
Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską
Rozdanie nagród  w konkursie
zorganizowanym z okazji 90-lecia urodzin
Wandy Chotomskiej
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Przedstawienie teatru Fantazja „Na
skrzydłach poezji” - przedstawienie na
motywach twórczości Wandy Chotomskiej
Legenda piaseczyńska przygotowana przez
dzieci z przedszkola nr 5 w Piasecznie
Bal dla dzieci „Na dworze księcia Janusza”

Pomoc przy Festiwalu Pięknej książki
 

Udział autorów z Klubu Poszukiwaczy Słowa
w imprezie plenerowej - Festiwal Pięknej
Książki

Piaseczno  – Kościuszki

Piaseczno  – Osiedle

Polecenia książek
Jesienne lekcje w bibliotece

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Spotkanie z Małgorzatą Szturomską na
zakończenie IV Pieszego Rajdu im. Tadeusza
Zawadzkiego „ZOŚKI”
Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Lekcja biblioteczna „Wychowanie przez
czytanie”

Wystawa „2019 rokiem Stanisława
Moniuszki”
Wycieczka do biblioteki – zwiedzamy
wystawę (4 spotkania)

Pierwsza wizyta w bibliotece (3 spotkania)

Akcja „Idę do biblioteki. A TY?”

Spotkania miłośników gier Play Station
Lekcje biblioteczne „Poznajemy bibliotekę”

Wszystkie czwartki w miesiącu - Poranne
czytania w Przedszkolu

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Narodowe Czytanie w Zalesiu Górnym
Lekcje biblioteczne

Akcja „Idę do biblioteki. A TY?” – wszyscy
Akcja „Księga uczuć Tuptusia” w ramach
projektu „Wszechświat uczuć w świecie
książek”

Warsztaty „Bardzo głodna gąsienica” w

ramach Klubu Czytelniczego Mini Einsteini w
ramach projektu „Para-Buch! Książka w

ruch!” – dzieci i opiekunowie
Cykl warsztatów Kodowanki, Strefa
KreaTYwni – dzieci
Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo” – dzieci
Festiwal Pięknej Książki
Rozdawanie pakietów w ramach projektu
„Mała książka – wielki człowiek” – dzieci
Escape room — Szkoła Podstawowa 

Akcja „Wypożycz 10 książek na dwie karty” 

Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach 

2 spotkania autorskie dla młodzieży z
Michałem Zawadką w ramach projektu
„Wszechświat uczuć w świecie książek” –

młodzież
Spotkanie autorskie dla dzieci młodszych z

Michałem Zawadką w ramach projektu
„Wszechświat uczuć w świecie książek” –

dzieci
Spotkanie autorskie dla młodzieży z
Krzysztofem Piersą w ramach projektu
„Wszechświat uczuć w świecie książek” –

młodzież
Lekcja ABC biblioteki „Dąsacze” w ramach
projektu „Wszechświat uczuć w świecie
książek”

Filia  w  Józefosławiu

Turniej FIFA 19

Warsztaty chemiczne
Warsztaty z rysunku 3D
Warsztaty „Zrób swojego robota”

Warsztaty naukowe dotyczące dźwięku 

CEM  – Multicentrum
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Narodowe Czytanie
Promocja biblioteki na pikniku rodzinnym w

Zalesiu Górnym
Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem
Kursy komputerowe dla seniorów
Angielski dla seniorów
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków

Filia  w Zalesiu  Górnym

PAŹDZIERNIK

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dorosłych

Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim
Szkolenie „Grywalizacja jako nowoczesna i
efektywna metoda animacji czytelnictwa”

Wystawa jubileuszowa 45-lecia działalności
Grupy Plastycznej Piaseczno

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dzieci

Zajęcia w szkole „Jesień to piękna pora
roku”

Otwarcie biblioteki dla czytelników
Wycieczka do biblioteki

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki

Piaseczno  – Kościuszki

Piaseczno  – Osiedle

Polecenia książek
Jesienne lekcje w bibliotece

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wolontariat w Bibliotece – spotkanie
informacyjne
Projekt Jesteśmy
Koncert „Sonety Krymskie – śladami Adama
Mickiewicza”

Lekcja biblioteczna – wychowanie przez
czytanie (Przedszkole Melodia)

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Wystawa „2019 rokiem Stanisława
Moniuszki”
Wycieczka do biblioteki – zwiedzamy
wystawę (4 spotkania)

Wszystkie czwartki w miesiącu — poranne
czytania w Przedszkolu
Spotkania miłośników gier Play Station
Akcja czytelnicza „Z książką na start”, dzieci
otrzymują specjalne karty Małego Czytelnika
do zbierania naklejek przy wizycie w

bibliotece

Filia  w  Głoskowie

Filia  w  Jazgarzewie

Spotkanie muzyczne z Oleną Zhurovą-Tsolka
Lekcja biblioteczna

Filia  w  Bogatkach

Zajęcia świetlicowe, pomoc w odrabianiu
lekcji

CEM  – Multicentrum

Warsztaty chemiczne
Turniej MTG (Pauper Day)
Dzień Bezpiecznego Komputera
Wolna gra na konsolach PS4
Spotkania „Mądrzy Cyfrowi”
Spotkania Klubu MTG
Warsztaty z programowania
Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii
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2 spotkania autorskie oraz warsztaty z
Elżbietą Zubrzycką w ramach projektu
„Wszechświat uczuć w świecie książek” –

dzieci i młodzież
Czytanie dzieciom w przedszkolu w ramach
projektu „Mały Miś w świecie wielkiej
literatury” – Przedszkole 

Warsztaty Bum Bum Rurki, Strefa
KreaTYwni - Szkoła Podstawowa 

Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w ramach
projektu „Wszechświat uczuć w świecie
książek” – Szkoła Podstawowa 

Lekcja „Kamishibajki” – Przedszkole
Przyjaciele Kubusia
Noc Bibliotek w Józefosławiu
Warsztaty o emocjach z Ewą Mażul w
ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek” – dorośli
Gra terenowa podczas Pikniku Acrocona –

podarowanie darów książkowych
Spotkanie autorskie z Agnieszką
Zimnowodzką w ramach projektu
„Wszechświat uczuć w świecie książek” –

Przedszkole
Cykl warsztatów Kodowanki, Strefa
KreaTYwni – dzieci
Lekcja ABC biblioteki – Szkoła
Międzynarodowa
Warsztaty ziołowe Kociołka Wiedźmy w
ramach Klubu Czytelniczego Mali Einsteini w
ramach projektu „Para-Buch! Książka w

ruch!”

Warsztaty o emocjach z Agnieszką Podleśną
w ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek” – dorośli
Warsztaty Kodowanki, Strefa KreaTYwni –
Szkoła Podstawowa 

Lekcja ABC biblioteki – Szkoła
Międzynarodowa
Klub Filmowego Rewers, projekcja filmu
„Dzień Świra”  dyskusja z dziennikarką
Magdaleną Felis
Warsztaty o emocjach z Anną Czubą w

ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek” – dorośli
Warsztaty Kodowanie dla dziewczyn w

ramach Klubu Czytelniczego Mini Einsteini w
ramach projektu „Para-Buch! Książka w

ruch!” – dzieci
Warsztaty Patyczaki – żywa lekcja przyrody
w ramach Klubu Czytelniczego Mali Einsteini
w ramach projektu „Para-Buch! Książka w

ruch!” – dzieci
BiblioLAB – zjazd bibliotekarzy z Mazowsza

 

Filia  w  Józefosławiu

Warsztaty krawieckie „Akcja! Aplikacja”

Warsztaty plastyczne „Clematisy z
foamiranu”

„Szydełko, kawa, książki” - robótki
szydełkowe

Filia  w Złotokłosie

Kursy komputerowe dla seniorów
Angielski dla seniorów
Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków

Filia  w Zalesiu  Górnym

LISTOPAD

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dorosłych

Spotkanie autorskie z Ewą Cielesz
Spotkanie autorskie z Katarzyną Puzyńską
Wystawa fotograficzna Tadeusza Tyszki
Odsłonięcie muralu w bibliotece
3. Piaseczyńskie Dyktando

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dzieci

Lekcja biblioteczna „Poznajemy bibliotekę”

Lekcja biblioteczna „Moje Piaseczno”

Jesień z Vivaldim  - spotkanie z Oleną
Zhurovą–Tsolką
Lekcja biblioteczna „Kubusiowe opowieści”
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„Andrzejki”- 3 lekcje biblioteczne
Odwiedziny uczniów z Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego na ul.Szpitalnej
Wycieczka do biblioteki
Czas na dramę
Aktywne czytanie „Plaster czarownicy” -

Małgorzata Strzałkowska
Pomoc w organizowaniu Labibu
Pomoc w przygotowaniu dyktanda

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa
Spotkanie Klubu Dobrej Książki

Piaseczno  – Kościuszki

Piaseczno  – Osiedle

Iris folding – sztuka wykonywania wzorów z

kolorowych pasków papieru
Polecenia książek

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Wernisaż oraz wystawa „Spojrzenia”

„Proszę, dziękuję, przepraszam” – spotkanie
dyskusyjne dla młodzieży w ramach projektu
„PorozmawiajMY.Proszę!”

Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Lekcja biblioteczna – wychowanie przez
czytanie
Wycieczka do biblioteki
Projekt Jesteśmy

Pogadanka „Pomaganie jest fajne - zalety
bycia wolontariuszem”

Filia  w  Bogatkach

Filia  w  Jazgarzewie

Spotkanie muzyczne z Oleną Zhurovą-Tsolka
Warsztaty z gabinetem weterynaryjnym
„Uprzejmy Łoś” - fretka
Warsztaty z robienia świec żelowych

Warsztaty o emocjach z Anną Czubą w

ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek” – dorośli
Wykład „Totalna Biologia” – dorośli
Warsztaty Teatralki, Strefa KreaTYwni –
Szkoła Podstawowa 

Warsztaty o emocjach z Agnieszką Podleśna
w ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek” – dorośli
Akcja „Wypożycz 10 książek na dwie karty” 

Spotkanie autorskie z Dominiką Słomińską w

ramach projektu „Wszechświat uczuć w

świecie książek” – Niepubliczna Podstawowa
Szkoła Odkrywców
Warsztaty Kodowanki, Strefa KreaTYwni  –
Przedszkole Przyjaciele Kubusia
Warsztaty o emocjach z Ewą Mażul – dorośli
Warsztaty Rytmowanki, Strefa KreaTYwni –
szkoła podstawowa
Escape room – szkoła podstawowa

Filia  w  Józefosławiu

Lekcje biblioteczne „Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek” 

Warsztaty z gabinetem weterynaryjnym
„Uprzejmy Łoś”
Konkurs plastyczny „Książka - twój
przyjaciel”
Spotkanie miłośników gier Play Station
Akcja czytelnicza „Z książką na start”

Filia  w  Głoskowie

CEM  – Multicentrum

Warsztaty ze zwierzętami
Turniej DBFZ
Wolna gra na konsolach PS4
Spotkania „Mądrzy Cyfrowi”
Spotkania Klubu MTG
Spotkania Klubu Anime i Mangi
Warsztaty z programowania
Warsztaty z rysunku 3D
Spotkania z planszówkami (czwartki bez
prądu)

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii
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Kursy komputerowe dla seniorów
Angielski dla seniorów
Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków
Escape room dla przedszkolaków
Zajęcia z projektu „Para buch! książka w

ruch!” - „Rośliny wokół nas”

Filia  w Zalesiu  Górnym

Filia  w  Złotokłosie

Warsztaty szydełkowe „Szydełko, kawa,

książki”
Akcja! Aplikacja” - warsztaty krawieckie
„Skunks- co to za zwierzę?” - spotkanie dla
dzieci z żywym zwierzęciem

GRUDZIEŃ

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dorosłych

Spotkanie autorskie z Wojciechem
Chmielarzem
Szkolenie „Kreatywne formy pracy z książką"

CEM  – Wypożyczalnia  dla  dzieci

Iris folding – warsztaty plastyczne
Zima z Czajkowskim - spotkanie muzyczne z

Oleną Zhurova-Tsolka
Aktywne czytanie „Świąteczne  opowieści”
Czytanki Leny „Boże Narodzenie Amelii”
Czas na dramę
Zwyczaje bożonarodzeniowe – 5 lekcji
bibliotecznych
Spotkanie autorskie z Tomaszem Sobanią
Warsztaty cukierkowe
Warsztaty wykonania świec żelowych

Warsztaty z tradycją — ozdoby
bożonarodzeniowe
Turniej FIFA 20

Wolna gra na konsolach PS4
Spotkania Klubu MTG
Spotkania Klubu Anime i Mangi
Warsztaty z programowania
Spotkania z planszówkami (czwartki bez
prądu)

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Historii

Piaseczno  – Osiedle

Iris folding – sztuka wykonywania wzorów z

kolorowych, nachodzących na siebie pasków
papieru
Tradycje świąt — Boże Narodzenie
Polecenia książek

Piaseczno  – Zalesie  Dolne

Lekcja biblioteczna – wychowanie przez
czytanie
Kolędowisko z Warsztatem Terapii
Zajęciowej
Spotkanie z Tomaszem Sobanią
Warsztaty świąteczne (2 spotkania)

Projekt Jesteśmy
Projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Wystawa „Spojrzenia”

Świąteczne zajęcia świetlicowe dla dzieci 
Opowieści o zwyczajach bożonarodzeniowych
(baśnie i bajek z różnych stron świata)

Filia  w  Bogatkach

CEM  – Multicentrum
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Czytanie dzieciom w szpitalu w ramach
projektu „Książka jak lekarstwo”

Charytatywny Kiermasz Świąteczny w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w

Józefosławiu
Escape room – Niepubliczne Liceum
Ogólnokształcące w Józefosławiu
Akcja „Cukierek z cytatem”

Filia  w  Józefosławiu

Lekcja biblioteczna „Mikołajki” 

Rozwiązanie konkursu plastycznego,

wręczenie dyplomów i nagród 

Akcja czytelnicza „Z książką na start” 

Spotkania miłośników gier Play Station

Filia  w  Głoskowie

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków,

głośne czytanie bajek

Filia  w Zalesiu  Górnym

Filia  w  Złotokłosie

Akcja! Aplikacja - warsztaty krawieckie
„Szydełko, kawa, książki” - robótki
szydełkowe
Spotkanie „Klubu Pytalskich” w ramach
projektu „Para Buch, Książka w ruch” o
pszczołach dla dzieci

Punkt  biblioteczny  Bobroteka

Mikołajki sołeckie – zabawa „Znajdź bobra w

Bobrotece”, złam szyfr
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„Koncertowe spotkanie z Elvisem Presleyem”

część I -  spotkanie z Ewą Liszkiewicz. Pokaz
zdjęć i pamiątek z USA
„Jak robić piękne zdjęcia?” spotkanie
warsztatowe z Marcinem Babiakiem
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Joga dla seniorów
Spotkania Klubu Brydżowego

STYCZEŃ

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Joga dla seniorów
Spotkania Klubu Brydżowego

LUTY

Przedstawienie amatorskiego teatru
seniorów PERONÓWKA „Dzień z życia
emerytki”
II część warsztatów foto „Jak robić piękne
zdjęcia?” warsztat z Marcinem Babiakiem
Konsultacje komputerowe z M.Babiakiem
Warsztaty rękodzieła „Koszyczki metodą
origami” część I Cykl spotkań
rękodzielniczych
Spotkanie z lekarzem internistą Elżbietą
Zdrok „Instrukcja obsługi samego siebie”

„Koncertowe spotkanie z Elvisem Presleyem”

część II pokaz filmowy
Konsultacje komputerowe z M.Babiakiem
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Joga dla seniorów
Spotkania Klubu Brydżowego

MARZEC

Cykl: Konsultacje komputerowe z

M.Babiakiem
Warsztaty rękodzieła „Koszyczki metodą
origami” część II
Spotkanie z historią – Hanna Zbyszewska
Prezes Fundacji Domu Zośki
Spotkanie organizacyjne wszystkich
członków Klubu Seniora
Warsztat domowych detergentów
Spotkanie „Bezpieczna Gmina bezpieczny
senior” – spotkanie z policją 

„Rola rehabilitacji i terapii psychologicznej, a
jakość życia seniora” – spotkanie z

fizjoterapeutą
Upcykling biżuterii – warsztaty tworzenia
biżuterii z resztek
Spotkanie z lekarzem internistą Elżbietą
Zdrok „Jak organizm ostrzega przed
chorobami?” 

Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Joga dla seniorów
Spotkania Klubu Brydżowego
Zajęcia z gimnastyki z urofizjoterapeutą

KWIECIEŃ

„Skrzynia drewniana ręcznie malowana” –

warsztaty rękodzieła z Agraffka część I 
Bezpieczne finanse seniora — spotkanie z

wolontariuszką Reną Banachowicz
Spotkanie wszystkich członków Klubu
„Skrzynia drewniana ręcznie malowana” –

warsztaty rękodzieła z Agraffka część II
Ceramika (warsztaty rękodzieła część I)
„Jak żyć, żeby się chciało” – wykład
„Odczarować wstydliwy problem” –

spotkanie z  urofizjoterapeutą
Ceramika - warsztaty rękodzieła część I 
Powiatowa Baza Wolontariatu – spotkanie z

inicjatorką projektu wolontariatu
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Joga dla seniorów
Spotkania Klubu Brydżowego
Zajęcia z gimnastyki z urofizjoterapeutą

MAJ
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„Kim Oni byli?” spotkanie z genealogiem,

historie rodzinne
„100 wulkanów” – spotkanie z podróżnikiem
Grzegorzem Gawlikiem
Warsztat z Magdaleną Palmowską „Zdrowie i
harmonia ciała oraz umysłu”

„Piaseczno dawniej i dziś” – spotkanie ze
Stanisławem Hofmanem z Towarzystwa
Przyjaciół Piaseczna
Ceramika — warsztaty rękodzieła część I
Autorskie spotkanie muzyczne z Pawłem
Górskim
Spotkanie ze specjalistą medycyny naturalnej
Renatą Rzeszutek
„Przyjazne siłownie plenerowe” spotkanie z

Katarzyną Raczkowską
Ceramika — warsztaty rękodzieła część II
Język angielski
Język niemiecki
Język francuski
Joga dla seniorów
Spotkania Klubu Brydżowego

CZERWIEC

Zajęcia na siłowni plenerowej w Parku
Miejskim w Piasecznie

LIPIEC

Zajęcia na siłowni plenerowej w Parku
Miejskim w Piasecznie
Warsztaty kreatyne - filcowe podkładki

SIERPIEŃ

Spotkanie wszystkich członków Klubu
Spotkanie autorskie z Jolantą Powałowską
„Lekarz na czarnym lądzie”

Eko-piknik na Zimnych Dołach
E-recepty - jak przedłużyć receptę przez
internet
Teatr Capitol - wyjazd na spektakl „Czy ty to
ty?”

WRZESIEŃ

Trening umysłu
Język angielski
Kurs komputerowy
Taniec w kręgu
Ceramika
Malarstwo
Joga
Nordic walking
Gimnastyka
Klub brydżowy

PAŹDZIERNIK

Piaseczyński Dzień Seniora - obchody
Spotkanie z adwokatem Michał Rosa
„Spadki, testamenty, podatki”
Trening umysłu
Język angielski
Kurs komputerowy
Taniec w kręgu
Ceramika
Malarstwo
Joga
Nordic walking
Gimnastyka
Klub brydżowy
Kółko rękodzieła
Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty)
Spotkanie z iluzjonistą - Damian Mekwiński

LISTOPAD

Trening umysłu
Język angielski
Kurs komputerowy
Taniec w kręgu
Ceramika
Malarstwo
Joga
Nordic walking
Gimnastyka
Klub brydżowy
Kółko rękodzieła
Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty)
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GRUDZIEŃ

Trening umysłu
Język angielski
Kurs komputerowy
Taniec w kręgu
Ceramika
Malarstwo
Joga
Nordic walking
Gimnastyka
Klub brydżowy
Kółko rękodzieła
Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty)
Wigilia w Klubie Seniora
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GIMNASTYKA DLA
SENIORÓW

ZAJĘCIA Z JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

KOŁO RĘKODZIEŁA
„KOSZYCZKI ORIGAMI”

WARSZTATY
FOTOGRAFOWANIA
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KLUB BRYDŻOWY
SPOTKANIE MUZYCZNE 

Z PAWŁEM GÓRSKIM

WARSZTATY UPCYKLINGU BIŻUTERII
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ŚWIĄTECZNE WARSZTATY
RĘKODZIEŁA

WIGILIA W MIEJSKIM KLUBIE SENIORA



ZAŁĄCZNIKI
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ZAŁĄCZNIK 1. FORMY PROMOCJI



SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI  W  2019  ROKU
ZAŁĄCZNIKI 90

ZAŁĄCZNIK 2. AKCJE, PROJEKTY
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ZAŁĄCZNIK 3.CZYTELNICY

ZAŁĄCZNIK 4. WYPOŻYCZENIA


