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Szanowni Państwo,
w budowaniu zbiorowości, poczucia więzi i odpowiedzialności
za miejsce wybrane przez nas do życia bardzo ważne jest
tworzenie we wspólnej przestrzeni takich jej aspektów, które
mają wymiar emocjonalny. Dlatego tak istotna w mieście jest
obecność obiektów o artystycznym charakterze. Stają się one
węzłami w tkaniu nieuchwytnej, niezwykle zaś cennej sieci
spajającej mieszkańców.
Równie znaczącą rolę mają do spełnienia lokalne instytucje
związane z szerzeniem kultury i wydarzenia, zwłaszcza te
o stałym formacie. Za ich sprawą możemy realizować swoje
potrzeby kulturalne na miejscu, poznawać się i budować
wzajemne relacje, a także rozwijać własne pasje.
Oddajemy w Państwa ręce przewodnik, który ma za zadanie
opowiedzieć o dziełach sztuki obecnych w Piasecznie oraz
o miejscach i wydarzeniach, dzięki którym możemy się tu
spotykać ze sztuką w jej najróżniejszych przejawach.
Przygotowując go przyświecał nam cel, aby był nie tylko zasobem
informacji, ale także wpisywał się w ten wymiar wartości.
Publikacja powstała staraniem Fundacji Arka im. Józefa Wilkonia
dzięki dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
Jan Kerden
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Autorem wszystkich opisanych w tym rozdziale rzeźb jest
Józef Wilkoń, światowej sławy ilustrator, malarz, rzeźbiarz
– jedna z najwybitniejszych postaci współczesnej polskiej
sztuki.
Urodzony 12 lutego 1930 roku w Bogucicach koło Wieliczki.
Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w roku 1955) oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (dyplom w 1954 roku). Międzynarodowe
uznanie zdobył przede wszystkim jako malarz, ilustrator
i rzeźbiarz.
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Sztuka zmienia miasto

Zilustrował ponad dwieście książek. Lista jego indywidualnych wystaw przekracza sto dwadzieścia pozycji i obejmuje
najpoważniejsze ośrodki w kilkunastu krajach. Został uhonorowany przeszło pięćdziesięcioma nagrodami i wyróżnieniami polskimi oraz międzynarodowymi.
Po technikę rzeźbiarską sięgnął już jako dojrzały twórca
cieszący się licznymi sukcesami. Jego rzeźby spotkały się
ze znakomitym przyjęciem. Wystawa w warszawskiej Zachęcie w 2007 roku, gdzie grały główną rolę, przyniosła rekord frekwencji w historii tej zasłużonej placówki. W 2021
roku jego prace rzeźbiarskie zostały zaprezentowane na
Wawelu. Była to pierwsza wystawa zorganizowana w tym
miejscu dla żyjącego artysty.
Dominującą tematyką twórczości Józefa Wilkonia jest niezmiennie natura. Gdy dziś uwaga społeczna coraz bardziej
kieruje się w jej stronę warto pamiętać, że na płaszczyźnie
sztuki wizualnej kształtował on wrażliwość całych pokoleń
w tym zakresie.
Od roku 2017 roku dzięki zamówieniom władz miejskich
rzeźby jego autorstwa zaczęły pojawiać się w przestrzeni
Piaseczna. Są to postacie zwierząt. Łącznie stanęło ich siedemnaście – od potężnego tura do małego jagniątka.
Sztuka zmienia miasto
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Niedźwiedź
(Miś)
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Narodził się, tak jak inne rzeźby Józefa Wilkonia,
w Zalesiu Dolnym. Praca pochodzi z końca lat 90. XX
w. Oryginał, wykonany w drewnie, odbył kilkadziesiąt
podróży. Był m.in. w warszawskiej Zachęcie, w Villa
Borghese we Włoszech, w Vesley we Francji, w Seulu
w Korei Południowej. Artysta, tworząc półpostać naturalnych rozmiarów, wykorzystał formę, jaką przySztuka zmienia Miasto

jął pień drzewa, i w syntetycznym ujęciu oddał zwierzęcy
pierwowzór. Posąg znajduje się pod rozłożystym dębem w
piaseczyńskim Parku Miejskim. Podobnie jak pozostałe,
jest odlany z metalu.
GPS 52.07511392690476, 21.031890507412164
Niedźwiedź (Miś) – link do mapy

Fe s t i w a l
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Lwica z lwiątkiem
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Powstała w 2007 roku, oryginalnym materiałem było
drewno. Uczestniczyła w kilkudziesięciu wystawach
w Polsce i za granicą, m.in. w Villa Borghese w Rzymie i w Stade w Niemczech. Odwzorowanie, wykonane
z metalowego stopu, znalazło swoje miejsce przed historycznym budynkiem ratusza w Piasecznie. Figura
przewyższa nieco rozmiarami lwicę naturalnej wielkości. Władczyni sawann leży z wyciągniętymi do przodu
łapami. Lwiątko, przytulone do grzbietu mamy, wychyla się z tyłu.
Sztuka zmienia Miasto

GPS 52.07498624003535, 21.02728702935642
Lwica z lwiątkiem – link do mapy

Fe s t i w a l
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GPS 52.07410253889248,
21.02772749943756

Dzik w biegu (Dziczek) – link do mapy

Dzik w biegu (Dziczek)
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Jedna z pierwszych, odlanych w metalu, rzeźb Józefa Wilkonia. DZICZEK w tej formie, zanim trafił na
skwer do Zakątka Kultury, przez pewien czas był atrakcją prywatnego ogrodu twórcy, a także pojawił się na
wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Młode
zwierzę naturalnej wielkości przedstawiono w pełnym
biegu – żadna z jego nóg nie styka się z podłożem. Oryginał był stworzony z drewna.
Sztuka zmienia Miasto

Fe s t i w a l
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Hipopotamy

Para kameralnych sylwetek, wyrzeźbiona w drewnie w 2017 roku, a następnie odtworzona techniką odlewniczą. Przedstawia młodego hipopotama
i jego matkę. Zwierzęta, ustawione obok siebie,
zajęły szczególne miejsce – środek fontanny na
skwerze Kisiela (Stefana Kisielewskiego). Zanurzone nogami w zbiorniku, mają za sobą szeroką
kaskadę opadającej wody. Ich lekko przechylone
głowy i ruch wody powodują, że zdają się podążać
przed siebie lekko rozkołysanym krokiem.
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Sztuka zmienia Miasto

GPS 52.07362439733201, 21.027877903695853
Hipopotamy – link do mapy

Fe s t i w a l
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Czarna pantera

Wyjątkowej urody artystyczne odwzorowanie dzikiego kota naturalnej wielkości. Tworząc oryginał, autor
posłużył się drewnem. Figura uświetniła liczne ekspozycje w kilku krajach. Odlew wykonano z aluminium,
a następnie pokryto czarną powłoką. Pantera, usado-

wiona na skwerze Kisiela (Stefana Kisielewskiego), zachęca dzieci do przejażdżek
na swoim grzbiecie.
GPS 52.073288166756065, 21.027665358429594
Czarna Pantera – link do mapy
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Sztuka zmienia Miasto

Fe s t i w a l
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Dziki

20

Wyrzeźbione na przestrzeni trzech lat, pomiędzy rokiem
2014 a 2016. Jak wszystkie pozostałe, oryginalnie powstały w drewnie, potem były utrwalone w metalu. Para odyńców różnej wielkości stanęła w Parku Miejskim, opodal
stawu, nieco skryta w kręgu drzew. Zwierzęta wydają się
ożywione jakimś sporem lub wydarzeniem. Mimo że jest
to zacienione miejsce, przedzierające się promienie słońca
pobłyskują wspaniałe na szablach obu zwierząt.
Sztuka zmienia Miasto

GPS 52.07430837419761, 21.030579930297293
Dziki – link do mapy

Tur
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Figura majestatycznego zwierzęcia ponadnaturalnej wielkości powstała z drewna w roku 2004. Po raz pierwszy wystawiono ją w historycznym mieście Macerata we Włoszech,
a następnie w wielu innych miejscach, w tym w warszawskiej
Zachęcie, w Rzymie w Villa Borghese, w Vesley we Francji.
Metalowy wizerunek pochodzi z 2017 roku. Statyczne, ale
pełne wewnętrznej siły zwierzę stoi przy głównym wejściu do
Sztuka zmienia Miasto

Parku Miejskiego. Król puszczy, wyeksponowany na porosłej
trawą przestrzeni, przyciąga z daleka uwagę przechodniów.
GPS 52.07383861551619, 21.03058132859223
Tur – link do mapy

Pieski
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Grupa sześciu figurek zwierząt naturalnej wielkości,
odlanych z metalu i malowanych. Pierwowzory, wykonane w drewnie wraz z dużym zespołem innych, zostały stworzone jako ilustracje przestrzenne do autorskiej
książki Józefa Wilkonia „Psie życie”. Wydawnictwo
to uznano za najpiękniejszą książkę roku 2011 w Polsce oraz otrzymało brązowy medal w jubileuszowej 50.
edycji konkursu Best Designed Books from all over the
World International Competition 2013. Tu, w Piasecznie, usadowione na wielkim głazie przed wejściem do
biblioteki, zdają się na kogoś czekać.
Sztuka zmienia Miasto

GPS 52.07393035281739,
21.01295538984098
Pieski – link do mapy

Jagniątko
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Dzieło z 2004 roku przedstawiające niedawno narodzone jagnię rzeczywistych rozmiarów. Jest wyjątkowo
delikatne i subtelne w swoim wyrazie. Artysta opracował je w drewnie i pokrył ciemną barwą. Narodziło się
z myślą o bożonarodzeniowej szopce, ale dzięki swemu
urokowi zrobiło indywidualną karierę. Pokazywane
na dziesiątkach wystaw w kraju i za granicą, za każSztuka zmienia Miasto

dym razem przyciągało uwagę zwiedzających i budziło
wśród nich żywe emocje.
GPS 52.07541122462043, 21.02680705097521
Jagniątko – link do mapy

Fe s t i w a l
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Arka (mural)
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Bezpośrednie przeniesienie ilustracji z okładki do książki Arka Noego Piotra Wilkonia, wydanej po raz pierwszy w 1992 roku, w Szwajcarii. Ale także nawiązanie do
wystawy Arka Józefa Wilkonia w warszawskiej Zachęcie z roku 2006 – ekspozycji, która do dziś dzierży frekwencyjny rekord zapisany w historii tej placówki. Na
Sztuka zmienia Miasto

obrazie artysta uchwycił moment, gdy zwierzęta ujrzały ląd i tęczę. Usytuowanie tego obrazu na tylnej ścianie Centrum Kultury „Przystanek Kultura” ma swoje
symboliczne znaczenie.
GPS 52.07431772719501, 21.027619205768115
Arka (mural) – link do mapy

Fe s t i w a l
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Sztuka na swoim
Centrum Kultury w Piasecznie
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Centrum Kultury w Piasecznie

To świadomie przyjęty model realizowania potrzeb kulturalnych
mieszkańców poprzez grupę szeroko rozlokowanych placówek. Struktura taka zapewnia rzeczywistą bliskość kultury i wpisuje ją w życie
lokalnych społeczności. Zwłaszcza, że działalność Centrum obejmuje
nie tylko ofertę dla odbiorcy, ale także inspirowanie aktywnego uczestnictwa, własnej twórczości i podtrzymywanie miejscowych tradycji.
W swojej działalności Centrum dąży do optymalnego wykorzystania
potencjału i zasobów poszczególnych oddziałów oraz zaspokojenia
zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań. Realizując te cele jako kryterium przyjmuje w pierwszym rzędzie tworzenie oferty wartościowej,
na wysokim poziomie. Warta podkreślenia jest aktywność Centrum na
polu wydawniczym.
www.kultralni.pl
FB: Centrum Kultury w Piasecznie
Instagram: centrumkulturypiaseczno
YouTube: kulturalni.pl

Biuro Zarządu, Administracji
i Promocji
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dyrekcja, finanse, kadry, administracja i promocja, kasa biletowa.
Adres: ul. Sierakowskiego 11, 05-500 Piaseczno
Tel: 515 509 336
Dyrektorka – Magdalena Gawrych,
Zastępca Dyrektorki ds. Programowych – Katarzyna
Biernadska-Hernik,
Promocja – tel. 519 700 351, e-mail: promocja@kulturalni.pl
Biuro czynne: poniedziałek – piątek 8.00–16.00
Sztuka na swoim

GPS 52.073299164652674, 21.028434569024615
Biuro Centrum Kultury – link do mapy

Centrum Kultury to cztery placówki w Piasecznie:
Dom Kultury
Dworzec Kultura
Przystanek Kultura
Strefa Kultury

Kluby Kultury na terenie gminy w miejscowościach:
Bogatki
Chojnów
Józefosław
Wola Gołkowska
Zalesie Górne
Złotokłos

Centrum Kultur y w Piasecznie
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Dom Kultury

Miejsce od którego zaczęła się budowa sieci placówek i główny ośrodek oferujący wydarzenia, spotkania, koncerty, spektakle, festiwale.
W budynku znajdują się: sala widowiskowa na 90 osób, mini galeria
Witryna, Pracownia Tradycji. Budynek przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 10.00–20.00.
Adres: Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
Tel: 22 756 76 00.
Kierowniczka – Monika Gielecińska, tel. 509 687 267, e-mail: monika.
gielcinska@kulturalni.pl
Wydarzenia dla dorosłych – Katarzyna Wawrykowicz,
tel. 519 388 735,
e-mail: kasia.wawrykowicz@kulturalni.pl
Wydarzenia dla dzieci – Katarzyna Resiak, tel. 519 388 690,
e-mail: katarzyna.resiak@kulturalni.pl
Piaseczyński Jarmark, Kiermasz Rękodzieła – Monika GalerczykPułka, tel. 516 208 397,
e-mail: kiermasz@kulturalni.pl
Spacery Miejskie – Justyna Korus-Lewandowska, tel. 22 756 76 00
wew. 16; 501 533 839,
e-mail: justyna.lewandowska@kulturalni.pl
Uniwersytet Trzeciego Wieku – Joanna Samojlik, tel.: 798 248 859,
e-mail: utw@kulturalni.pl
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Dojazd:
autobusy miejskich linii 724, 727 – przystanek „Kolejka Piaseczyńska” lub „17
Stycznia”;
autobusy miejskiej linii L23, L24, L25 – przystanek „Dom Kultury”.
Dom Kultury – link do mapy

https://www.facebook.com/DomKulturyCK/
GPS: 52.06810856274622, 21.028311944138135
Sztuka na swoim

Dom Kultur y
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Dworzec Kultura

Mieści się w odrestaurowanym modernistycznym budynku dworca
z lat 30. ubiegłego wieku, a jego działalność jest odpowiedzią na najnowsze trendy i oczekiwania. To oferta kulturalna w tzw. wersji „slow”,
miejsce spotkań, rozwoju pasji i kreacji. Znajdziemy tu sale projektowe, sale warsztatowe, azyl dla roślin. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00–17.00.
Adres: ul. Dworcowa 9, 05-500 Piaseczno.
Tel: 502-715-306.
Kierowniczka – Bogumiła Rososzczuk, tel. 502 715 306,
e-mail: bogumila.rososzczuk@kulturalni.pl
https://www.facebook.com/DworzecKulturaCK
GPS: 52.06783546733189, 21.017164885538126
Dojazd:
autobusy miejskich linii 709, 727, L1, L2, L3, L5, L12, L13, L17, L19, L32,
L39, L52 – przystanek „PKP Piaseczno”;
Koleje Mazowieckie – Piaseczno.
Dworzec Kultura – link do mapy
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Sztuka na swoim

Dworzec Kultura
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Przystanek Kultura

Ukierunkowany na szeroko rozumianą edukację artystyczną: warsztaty, spotkania, zajęcia stałe, w tym Wszechnica Rodzica dla dzieci
i ich opiekunów. Miejsce oferuje sale plastyczne, teatralne, komputerową i zajęć dla najmłodszych oraz Zakątek Kultury – przestrzeń do
plenerowych działań. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
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Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00–22.00, sobota 8.00–
16.00.
Adres: Pl. Piłsudskiego 9, 05-500 Piaseczno.
Tel: 22 716 79 62.
Kierowniczka – Katarzyna Biernadska-Hernik, tel. 509 300 360,
e-mail: katarzyna.hernik@kulturalni.pl
Informacja o zajęciach: Piotr Małecki (koordynator), tel. 517 852
983,
e-mail: zajecia.przystanek@kulturalni.pl
Informacja o zajęciach we Wszechnicy Rodzica – Diana Strugała, tel.
573 970 796,
Sztuka na swoim

e-mail: wszechnica.rodzica@kulturalni.pl
https://www.facebook.com/Przystanek.Kultura
GPS: 52.0744046040257, 21.027997393012196
Dojazd:
autobusy miejskich linii 724, 710, 709, L23, L24, L25, L32, L39, L52 – przystanek
„Kościelna”;
autobusy miejskich linii 727, L2, L5, L12, L13, L17, L19 – przystanek „Urząd
Miasta”.
Przystanek Kultura – link do mapy

Przystanek Kultura
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Strefa Kultury

Zlokalizowana w powstałym w 2019 roku Centrum Edukacji Medialnej
wykorzystuje nowoczesne przestrzenie i wyposażenie do prowadzenia
zajęć artystycznych, warsztatów dla małych i starszych dzieci oraz
dorosłych. Strefa udostępnia sale: baletową, plastyczną, muzyczną.
Większe wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury wykorzystują salę widowiskową lub halę sportową. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00–17.00.
Adres: CEM, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
Tel: 505 856 669, e-mail: strefakultury@kulturalni.pl
Kierowniczka – Anna Masłowska, tel. 505 856 669, e-mail: anna.
maslowska@kulturalni.pl
Informacja o zajęciach Maluszkowo – Anna Aleksandrow, tel. 519
789 818,
e-mail: maluszkowo@kulturalni.pl
https://www.facebook.com/strefakulturypiaseczno/
GPS: 52.074221433670914, 21.013237355768155
Dojazd:
autobusy miejskich linii 710
(od strony Konstancina-Jeziornej)
oraz 707 i L1 (od strony Lesznowoli)
– przystanek „Targowisko”.
Strefa kultury – link do mapy
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Klub Kultury
w Bogatkach

Klimatyczne miejsce, oferuje zajęcia ogólnorozwojowe, muzyczne, artystyczne, warsztaty i spotkania dla
dzieci, jak również dorosłych. Kameralna placówka, dysponuje dwiema
salami zajęciowymi.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00–17.00.
Adres: ul. Królewska 91, 05-502 Bogatki.
Tel: 514 704 931.
https://www.facebook.com/kkbogatki
GPS: 52.01113295357708, 20.962408898094612
Dojazd: autobus miejskiej linii L32 – przystanek „Słoneczników”.
Klub kultury w Bogatkach – link do mapy

Klub Kultury w Chojnowie

Klub kultury w Chojnowie – link do mapy

Klub Kultury w Józefosławiu

Prowadzony przez zgrany zespół animatorów i instruktorów. Zajęcia stałe dla mieszkańców w każdym wieku, warsztaty i wydarzenia
w tym doroczny Józefest. Znajduje się tu siedem sal zajęciowych,
kameralna sala widowiskowa na 70 osób oraz przyległy do budynku
skwer na działania plenerowe. Klub jest przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00–17.00.
Adres: ul. Julianowska 67 A, 05-509 Józefosław.
Tel: 22 750 42 03, 506 033 490.
https://www.facebook.com/kkjozefoslaw
GPS: 52.09947493753907, 21.052688724530977
Dojazd: autobusy miejskich linii 739, L39 – przystanek „Julianów”.
Klub kultury w Józefosławiu – link do mapy

Miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, zajęcia dla dzieci, zabawy,
warsztaty. Jedna sala zajęciowa.
Godziny otwarcia wtorek – środa 15.00–18.00.
Adres: ul. Klonowa 16, Orzeszyn.
Tel: 517 128 319.
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GPS: 52.026904307023976, 21.088883857614665
https://www.facebook.com/klubkulturywchojnowie
Dojazd: autobus miejskiej linii L25 – przystanek „Brzózek”.
Sztuka na swoim

Kluby Kultur y
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Klub Kultury w Zalesiu Górnym
Klub Kultury w Woli Gołkowskiej

Edukacja kulturalna i ekologiczna, warsztaty i zajęcia, organizowanie
wydarzeń w życiu lokalnej społeczności. Jedna sala zajęciowa. Obiekt
dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Godziny otwarcia poniedziałek – wtorek 15.00–19.00, środa 17.00–
20.00, czwartek – piątek 15.00–19.00.
Adres: ul. Jemioły 11, 05-503 Wola Gołkowska.
Tel: 517 128 314, 517 128 315.
GPS: 52.04704094279642, 20.93146475576701
https://www.facebook.com/kkwolagolkowska
Dojazd: Autobus miejskiej linii 727 – przystanek „Rybna”.

Artystyczne i kolorowe miejsce na mapie Zalesia Górnego z bardzo
szeroką gamą zajęć muzycznych, plastycznych i kreatywnych oraz
stałymi spotkaniami filmowymi. Do dyspozycji mieszkańców sale zajęć artystycznych i ogród.
Godziny otwarcia: poniedziałek 9.00–18.00, wtorek 8.00–17.30, środa
– piątek 9.00–18.00.
Adres: ul. Białej Brzozy 3, 05-540 Zalesie Górne.
Tel: 500 162 993, 517 128 311.
https://www.facebook.com/KlubKulturyZalesieGorne
GPS: 52.02595860374627, 21.036590926930696
Dojazd: Autobusy miejskich linii L13, L19 – przystanek „Wiekowej Sosny”;
Koleje Mazowieckie – Zalesie Górne.
Klub kultury w Zalesiu Górnym – link do mapy

Klub kultury w Woli Gołkowskiej – link do mapy
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Sztuka na swoim

Kluby Kultur y
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https://www.facebook.com/kkzlotoklos
GPS: 52.00436239368628, 20.908403480903882
Dojazd:
Autobus miejskiej linii L2 – przystanek „OSP Złotokłos”.
Klub kultury w Złotokłosie – link do mapy

Klub Kultury w Złotokłosie

Rękodzieło, malowanie, nauka gry na instrumentach, zajęcia i warsztaty kreatywne dla dzieci oraz dla dorosłych. Klub aktywnie wspiera lokalne tradycje folklorystyczne prowadząc zespół „Kłosowianki”.
Niewielka, ale nowoczesna placówka, jedna sala zajęciowa. Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
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Godziny otwarcia:
poniedziałek 16.00–20.00,
wtorek 15.00–17.00,
środa 13.00–20.00,
czwartek 15.00–20.00,
piątek 11.00–19.00.
Adres: 3 Maja 30, 05-504 Złotokłos.
Tel: 508 927 023.
Sztuka na swoim

Kluby Kultur y
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Dzięki muralowi na budynku Przystanku Kultura,
odlewom rzeźb Józefa Wilkonia, licznym
warsztatom i spotkaniom, Festiwalowi Pięknej
Książki czy Otwartym Ogrodom udało się
wprowadzić w miasto nowe symbole tożsamości.
To, co się dzieje w piaseczyńskiej kulturze jest
nierozerwalnie związane z kulturą całego powiatu,
który jest miejscem wielu imprez plenerowych
i dużej liczby festiwali. Wystarczy wspomnieć
o Otwartych Ogrodach, Festiwalu Piosenki Dołującej,
Jazz Zdrój Festiwalu, Jarmarku Piaseczyńskim,
Festiwalu im. Witolda Maliszewskiego czy
działaniach na zamku w Czersku.
Katarzyna Biernadska-Hernik
     Zastępczyni dyrektorki Centrum Kultury w Piasecznie

Sztuka i słowo
Biblioteka Publiczna w Piasecznie
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Filia przy ul. Kościuszki
Filia Osiedle – Centrum
Filia w Zalesiu Dolnym

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

To nowoczesna instytucja, która tworzy lokalne centra dostępu do
wiedzy i kultury będące jednocześnie ośrodkami życia społecznego.
Podobnie jak Centrum Kultury dysponuje siecią placówek na terenie
gminy i współpracuje z książnicami na terenie całego powiatu. Biblioteka jest uczestnikiem programu MAK+, który umożliwia czytelnikom internetowy dostęp do: konta czytelniczego, zasobów bibliotek
z terenu powiatu i reszty kraju oraz szeregu innych udogodnień.

Biblioteka Publiczna to cztery placówki
w Piasecznie:

52

Biblioteka Główna (Centrum Edukacyjno-Medialne)
Sztuka i słowo

Filie na terenie gminy w miejscowościach:
Bogatki
Głosków
Jazgarzew
Józefosław
Zalesie Górne
Złotokłos

Punkty biblioteczne w następujących lokalizacjach:
Bobrowiec
Gołków
Kamionka

Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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Biblioteka Główna
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Znajduje się w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.
Działy – Dzieci i Młodzież (I piętro),
Dorośli (II piętro),
Multicentrum (I piętro).
Gmach CEM to łącznie 2742 m² powierzchni, na której są zlokalizowane
m. in.:
czytelnia (przy oddziale dla dorosłych);
sala widowiskowo-koncertowa (150 m², do 150 miejsc);
sala wystawowo-szkoleniowa (105 m², na 32-80 miejsc);
sala warsztatowo-szkoleniowa (68 m², na 20-40 miejsc);
mini kino (72 m², na 30 miejsc);
cztery sale multimedialne z możliwością ich łączenia;
pokój pracy;
Sztuka i słowo

wypożyczalnie dla poszczególnych działów;
kawiarnia.
Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niedowidzących. Na zewnątrz znajduje się wrzutnia na
zwroty wypożyczonych pozycji (dostępna cały czas). Zamówienia
i zwroty z tutejszych zbiorów można także realizować przez Książkomat przy ul. Dworcowej 9, w budynku dworca PKP (w godzinach jego
otwarcia). Książkomat również jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Za pośrednictwem Biblioteki można uzyskać bezpłatne kody dostępu
do e-booków i audiobooków w serwisach Legimi lub Empik Go – pisząc
Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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na adres ebooki@biblioteka-piaseczno.pl pierwszego dnia danego miesiąca i wskazując wybrany serwis (liczba kodów jest ograniczona).
Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 9.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
sobota – 9.00–14.00
W soboty czynne są tylko działy: Dzieci i Młodzież, Dorośli (z wyłączeniem lipca i sierpnia).
Adres: ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno, budynek Centrum
Edukacyjno-Multimedialnego.
Sekretariat tel. (22) 484 21 45
Dyrekcja tel. (22) 484 21 44
e-mail: dyrektor@biblioteka-piaseczno.pl, promocja@biblioteka-piaseczno.pl
Koordynator dostępności tel. (22) 484 21 52
e-mail: u.bakowska@biblioteka-piaseczno.pl
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https://biblioteka-piaseczno.pl/
Facebook: Biblioteka Publiczna w Piasecznie https://www.facebook.com/biblioteka.piaseczno
Sztuka i słowo

Youtube: Biblioteka Publiczna w Piasecznie https://www.youtube.com/channel/
UC-UXLZ7wHpon6MiMmezSB4A
Instagram: bibliotekapiaseczno https://www.instagram.com/
bibliotekapiaseczno/?hl=pl
Newsletter: https://biblioteka-piaseczno.pl/zapisz-sie-do-newslettera/
GPS 52.07418846189431, 21.01320516902469
Biblioteka Główna w Piasecznie, link do mapy

Dojazd.
Autobusy miejskich linii 710 (od strony Konstancina-Jeziornej) oraz 707 i L1
(od strony Lesznowoli) - przystanek Targowisko.
Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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Dział Dzieci i Młodzieży

58

Zasoby.
Księgozbiór liczący ok. 18.000 woluminów z zakresu: literatura piękna i popularnonaukowa, audiobooki, e-booki, filmy, komiksy, mangi,
prasa, regionalia, gry planszowe, puzzle. Na miejscu dostęp do Internetu, wi-fi, komputerów.
Oferta:
wypożyczanie książek, audiobooków, e-booków, filmów, komiksów,
mang, czasopism i gier planszowych oraz udostępnianie na miejscu
komputerów;
czytelnia internetowa;
pomoc przy korzystaniu ze zbiorów;
lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjne i warsztaty z zakresu plastyki,
literatury;
spotkania autorskie, z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, fotografami,
artystami oraz klubów zainteresowań;
Sztuka i słowo

zajęcia w ferie i wakacje letnie;
konkursy plastyczne i literackie;
udział w zewnętrznych wydarzeniach cyklicznych: Noc Bibliotek,
Światowy Dzień Książki, Święto Wolnych Książek;
imprezy cykliczne (własne i współorganizowane): Bibliowakacje, Festiwal Pięknej Książki, Spotkania z Muzyką Klasyczną, Tydzień Bibliotek;
wystawy;
projekty i akcje czasowe.
Tel. 22 484 21 47
e-mail: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl
Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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Dział Dorośli
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Zasoby.
Zbiory składają się z ok. 31.000 woluminów z zakresu: literatura piękna i popularnonaukowa, audiobooki, e-booki, filmy, komiksy dla dorosłych, mangi, prasa, regionalia. Obejmują także pozycje wydane dużą
czcionką ułatwiającą czytanie oraz obcojęzyczne – po angielsku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, rosyjsku i francusku. Dostępne: czytelnia, Internet, wi-fi, komputery i czytniki e-booków.
Oferta:
wypożyczanie książek, audiobooków, e-booków, komiksów, mang, filmów, czasopism, gier planszowych, czytników e-booków oraz udostępnianie na miejscu komputerów;
czytelnia, czytelnia internetowa;
pomoc przy korzystaniu ze zbiorów;
Sztuka i słowo

spotkania autorskie, z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, fotografami, artystami;
kluby zainteresowań: Dyskusyjny Klub Książki, Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna, Klub Poszukiwaczy Historii;
warsztaty z różnych dziedzin;
wystawy, prezentacje;
konkursy fotograficzne, inne;
udział w zewnętrznych wydarzeniach cyklicznych: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Światowy Dzień Książki, Święto Wolnych Książek;
imprezy cykliczne (własne i współorganizowane): Festiwal Pięknej
Książki, Piaseczyńskie Dyktando, Piaseczyńskie Miasto Kobiet, Rajd
Rowerowy – Odjazdowy Bibliotekarz, Tydzień Bibliotek;
bookcrossing;
wystawy;
projekty i akcje czasowe.
Tel. 22 484 21 50
e-mail: cemdorosli@biblioteka-piaseczno.pl
Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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Dział Multicentrum
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Zasoby.
Stanowiska komputerowe, wi-fi, dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, konsole do gier elektronicznych, sala z interaktywną podłogą,
roboty edukacyjne, Lego Mindstorms, 75 rodzajów gier planszowych.
Oferta:
udostępnianie sprzętu multimedialnego, konsoli, gier planszowych,
robotów edukacyjnych, komputerów, Lego Mindstorms;
Uniwersytet Dziecięcy, zajęcia edukacyjno-przyrodnicze, w tym: programowanie offline i online oraz robotów, nauka rysunku i druku 3D,
opracowania dźwiękowego i graficznego, posługiwanie się rozszerzoną rzeczywistością;
warsztaty i prelekcje – w tym szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz
seniorów z zakresu nowych technologii, bezpieczeństwa i ochrony w
sieci;
spotkania i turnieje gier konsolowych, planszowych (czwartki bez
prądu) oraz Klubu Brydżowego;
Sztuka i słowo

kluby – Mangi i Anime, Gier Planszowych, MTG, Lokalny Klub Kodowania;
udział w ogólnopolskich akcjach i wydarzeniach promujących wykorzystanie nowych technologii i bezpieczeństwa w sieci m.in. Dzień
Bezpiecznego Internetu, CodeWeek, Tydzień z Internetem;
własne imprezy cykliczne: Szaradziarskie Mistrzostwa Piaseczna,
Turnieje PS4;
warsztaty manualne i międzypokoleniowe;
zajęcia w ferie i wakacje;
projekty i akcje czasowe.
Tel. (22) 484 21 60
e-mail: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl
Facebook https://www.facebook.com/multicentrumpiaseczno/
Instagram multicentrum_piaseczno https://www.instagram.com/multicentrum_piaseczno/
Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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Filia Piaseczno – Kościuszki
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Zajmuje powierzchnię ok. 200 m², przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo (przy bibliotece znajduje się podjazd). Na zewnątrz
wrzutnia do zwrotów wypożyczonych pozycji (czynna cały czas).
Zasoby.
Około 30.000 woluminów, w tym nowości wydawnicze z zakresu: beletrystyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatura popularnonaukowa, literatura w języku angielskim, komiksy, lektury szkolne,
audiobooki, regionalia. Dwa stanowiska komputerowe z dostępem do
Internetu.
Oferta:
wypożyczanie książek, audiobooków, komiksów;
czytelnia z dwoma komputerami z dostępem do Internetu;
tematyczne lekcje biblioteczne;
spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży;
spotkania literacko-edukacyjne dla młodszych czytelników;
cykliczne spotkania dorosłych w ramach literackiego Klubu Poszukiwaczy Słowa;
spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki;
spotkania Klubu Przedsiębiorczych Mam;
Sztuka i słowo

teatrzyk dziecięcy Kamishibai;
konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (plastyczne i literackie);
udział w licznych programach i akcjach czytelniczych: Mała Książka
– Wielki Człowiek, Noc Bibliotek, Światowy Dzień Książki, Święto
Wolnych Książek;
cykliczna impreza plenerowa „Dzień Wrażliwości – Dzień Motyla”
– akcja promująca małych wolontariuszy;
cykl upowszechniający znajomość związków frazeologicznych „Po
nitce…”;
wystawy malarstwa, sztuki, rękodzieła;
wystawki z zakresu literatury (okolicznościowe i tematyczne);
newsletter dla czytelników filii.
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 09.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
Adres: Ul. Tadeusza Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno.
Tel.: (22) 756 73 58
e-mail: kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.06823317092349, 21.028369340188267
Filia Piaseczno – Kościuszki, link do mapy

Dojazd.
Autobusy miejskich linii 724, 727 – przystanek Kolejka Piaseczyńska lub 17
Stycznia.
Autobusy miejskiej linii L23, L24, L25 – przystanek Kościuszki (Dom Kultury).
Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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wystawki okolicznościowe, tematyczne;
projekty i akcje czasowe we współpracy z innymi filiami;
newsletter dla czytelników filii (w przygotowaniu).
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 09.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
Adres: ul. Szkolna 9, 05-500 Piaseczno.
Tel. (22) 750 69 93

Filia Piaseczno Osiedle – Centrum
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Powierzchnia 130 m². Filia nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na zewnątrz wrzutnia do zwrotów wypożyczonych pozycji (czynna cały czas).
Zasoby.
Zbiór ok. 15.000 książek, w tym dużo nowości wydawniczych, z zakresu: literatura piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, komiksy, regionalia. Dostęp do Internetu i wifi.
Oferta
wypożyczanie książek, komiksów;
pomoc przy korzystaniu z zasobów;
spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży;
spotkania z tradycją (Boże Narodzenie, Karnawał, Wielkanoc, Andrzejki);
tematyczne lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki;
konkursy plastyczne dla dzieci,
konkursy literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
Sztuka i słowo

e-mail: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.07778205617371, 21.022430969456167
Filia Piaseczno Osiedle - Centrum, link do mapy

Dojazd.
Autobusy PKS lub miejskich linii 709, 710, 727, L-1, L32, L39 – przystanek Szkolna.
Autobusy miejskich linii 709, 710, 724, L-2, L-5, L12, L13, L17, L19, L24, L25, L32
– przystanek Wojska Polskiego.

Biblioteka Publiczna W Piasecznie
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Filia Piaseczno – Zalesie Dolne
im. Doroty Orłowskiej

68

Budynek szkoły podstawowej tzw. „Krauzówki”. Filia przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Powierzchnia 120 m² – sala
biblioteczna z czytelnią oraz przestrzeń do organizacji kameralnych
wystaw.
Zasoby.
Zbiór ok. 15.000 książek, w tym nowości wydawniczych, z zakresu:
literatura piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, czasopisma, komiksy, regionalia. Dwa stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu, skaner.
Oferta:
wypożyczanie książek, czasopism, komiksów;
czytelnia, czytelnia internetowa, udostępnianie komputerów, możliwość pracy z własnym;
pomoc przy korzystaniu z zasobów;
pomoc przy odrabianiu lekcji, głośne czytanie dla dzieci;
Sztuka i słowo

spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
warsztaty, zajęcia animacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
tematyczne lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki;
konkursy plastyczne dla dzieci, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych – literackie, recytatorskie;
zajęcia w ferie i wakacje;
wystawy okolicznościowe, tematyczne i rocznicowe;
udział w akcjach i wydarzeniach: Festiwal Otwarte Ogrody, Rajd Rowerowy – Odjazdowy Bibliotekarz, #KulturaDlaKlimatu;
projekty i akcje czasowe;
koncerty;
newsletter dla czytelników filii.
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 09.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
Adres: al. Kasztanów 12, 05-500 Piaseczno – Zalesie Dolne,
Tel. (22) 378 44 95
e-mail: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.0597403824696, 21.014446108077816
Filia Piaseczno – Zalesie Dolne, link do mapy

Dojazd.
Autobus miejskiej linii 727 - przystanek Zalesie Dolne.
konkursy literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
wystawki okolicznościowe, tematyczne;
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piątek – 14.00–18.00
Adres: ul. Królewska 91, 05-504 Bogatki.
Tel. (22) 757 36 90
e-mail: bogatki@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.01098675784077, 20.9621728555304
Filia w Bogatkach, link do mapy

Filia w Bogatkach
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Powierzchnia 100 m². Na zewnątrz wrzutnia do zwrotów wypożyczonych pozycji (czynna cały czas).
Zasoby.
Zbiór blisko 9.000 pozycji, w tym nowości wydawnicze, z zakresu: literatura piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, czasopisma. Jedno stanowisko komputerowe, Internet.
Oferta:
wypożyczanie książek i czasopism;
czytelnia czasopism;
czytelnia internetowa (jedno stanowisko);
udostępnianie na miejscu książek z księgozbioru podręcznego;
udzielanie informacji na temat zbiorów;
pomoc przy wyborze książek;
konkursy plastyczne dla dzieci;
pomoc przy odrabianiu lekcji.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – 15.00–19.00
środa – 9.00–15.00
Sztuka i słowo

Dojazd.
Autobus PKS – przystanek Bogatki Sklep-Świetlica.
Autobus miejskiej linii L-32 – przystanek Słoneczników.
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Filia w Głoskowie

72

Filia dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Powierzchna
83 m², na zewnątrz wrzutnia do zwrotów wypożyczonych pozycji
(czynna cały czas). Współpracuje z miejscowymi placówkami pedagogicznymi.
Zasoby.
Zbiór ok. 11.000 pozycji, w tym także nowości, z zakresu: literatura
piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury
szkolne, czasopisma, audiobooki, filmy, gry planszowe, puzzle. Filia
dysponuje sprzętem do odtwarzania, TV, play station, dwoma stanowiskami komputerowymi, łącznością z Internetem.
Oferta:
wypożyczanie książek, czasopism, audiobooków, filmów,
udostępnianie sprzętu do odtwarzania np. bajek dla dzieci, TV, play
station, komputerów na miejscu, gier planszowych, puzzli;
czytelnia, czytelnia internetowa (dwa stanowiska);
pomoc przy korzystaniu zasobów;
konkursy plastyczne dla dzieci;
Sztuka i słowo

tematyczne lekcje biblioteczne;
zajęcia plastyczne i edukacyjne;
kursy komputerowe dla seniorów;
spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
spotkania z dziećmi;
udział w cyklicznych programach: Noc Bibliotek;
imprezy własne cykliczne – Spotkania z Muzyką Klasyczną;
projekty i akcje czasowe;
newsletter dla czytelników filii.
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 9.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
Adres: ul. Parkowa 8, 05-503 Głosków.
Tel. (22) 390 58 27
e-mail: gloskow@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.03811568740399, 20.95617342484241
Filia w Głoskowie, link do mapy

Dojazd.
Autobus miejskich linii 727 – przystanek Ogrodowa.
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cykliczne spotkania z muzyką klasyczną dla najmłodszych;
prowadzenie warsztatów dla najmłodszych.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – 12.00–19.00
środa – 12.00–19.00
czwartek – 9.00–6.00
piątek – 12.00–18.00
Adres: ul. Główna 31, 05-500 Jazgarzew.
Tel. (22) 757 49 74
e-mail: jazgarzew@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.04052526565284, 20.995684097859407

Filia w Jazgarzewie
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Kameralna placówka zlokalizowana w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej. Współpracuje ze Szkołą Specjalną w Łbiskach i miejscowymi placówkami pedagogicznymi.
Zasoby.
Zbiór ok. 11.000 pozycji, w tym także nowości, z zakresu: literatura
piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury
szkolne, czasopisma, dwa stanowiska komputerowe, dostęp do Internetu.
Oferta:
wypożyczanie książek, czasopism;
czytelnia internetowa (dwa stanowiska);
doradzanie w wyborze książek;
udzielanie informacji na temat księgozbioru;
spotkania z autorami książek dla dzieci;
prowadzenie lekcji bibliotecznych, nie tylko o bibliotece;
propagowanie akcji społecznych np. „Zaczytaj się w…”;
Sztuka i słowo

Filia w Jazgarzewie, link do mapy

Dojazd.
Autobusy miejskich linii L13, L17, L32 i L52 – przystanek Główna.
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Filia w Józefosławiu
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Filia znajduje się na I piętrze budynku przystosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo. Na zewnątrz wrzutnia do zwrotów
wypożyczonych pozycji (czynna cały czas). Biblioteka współpracuje
z lokalnymi instytucjami oświatowo-kulturalnymi, stowarzyszeniami, seniorami.
Zasoby.
Wielkość zbiorów to ponad 17.000 pozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: beletrystyka, literatura popularnonaukowa, lektury,
czasopisma, komiksy, audiobooki, e-booki, filmy, literatura w języku
angielskim, regionalia – w tym cyfrowe archiwum Józefosławia i Julianowa. Wyodrębnione działy:
Sztuka i słowo

Kącik Rodzica – wychowanie i pedagogika, psychologia, ciąża, rozwój
i żywienie dziecka;
Pomagajki – książki o uczuciach, emocjach, wartościach, książki terapeutyczne;
ABC – książki do nauki czytania z dużym drukiem wraz z elementarzami;
Mini – tekturowe i kartonowe wydania dla najmłodszych czytelników;
Serie – książki z ulubionymi bohaterami dzieci;
Obcojęzyczne – książki w języku angielskim dla dzieci, młodzieży
i dorosłych;
Znajdki – książki typu do odnalezienia, do wyszukiwania.
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Ponadto filia dysponuje stanowiskami komputerowymi, Internetem,
wi-fi, tabletami, robotami Ozobot i Photon, escape roomem dla dzieci
i młodzieży.
Oferta:
wypożyczanie książek, czasopism, komiksów, audiobooków, e-booków,
filmów, komputerów, gier planszowych;
czytelnia, czytelnia internetowa (dwa stanowiska);
pomoc przy korzystaniu ze zbiorów;
lekcje biblioteczne;
konkursy plastyczne dla dzieci;
warsztaty w Strefie KreaTYwni: z podstaw kodowania z wykorzystaniem tabletów i robotów, gry Scottie Go! oraz zestawu „Kodowanie na
dywanie” oraz komputerowego projektowania (nauka m.in. programów Canva, Lumen);
zajęcia edukacyjne w tym kurs języka japońskiego dla młodzieży i dorosłych, kursy z podstaw obsługi komputera;
warsztaty muzyczne, nauka rytmów i wspólne granie na Bum Bum
Rurkach;
warsztaty z opowiadania bajek oraz tworzenia własnych z wykorzystaniem teatrzyków cieni, teatrzyku Kamishibai;
warsztaty i zajęcia plastyczne, z tworzenia gier korytarzowych i plenerowych (DIY Art);
spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
spotkania z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, fotografami, artystami;
zajęcia w ferie i lato;
wystawy;
udział w akcjach zewnętrznych: Noc Bibliotek, Światowy Dzień Książki, Święto Wolnych Książek;
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Sztuka i słowo

imprezy własne cykliczne: Józefest;
projekty czasowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 9.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
sobota – 9.00–14.00 (lipiec-sierpień w soboty nieczynne)
Adres: ul. Julianowska 67A, 05-500 Józefosław.
Tel. (22) 390 58 87
e-mail: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.09962102686389, 21.05298580342101
Filia w Józefosławiu, link do mapy

Dojazd.
Autobusy miejskich linii 739, L39 - przystanek Srebrnych Świerków lub Julianów.
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Filia w Zalesiu Górnym
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Filia przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Powierzchnia biblioteczna 240 m² oraz sala spotkań współużytkowana z Centrum Kultury (o powierzchni 90 m²). Na zewnątrz wrzutnia do zwrotów wypożyczonych pozycji (czynna cały czas).
Zasoby.
Zbiór ok. 16.000 pozycji, w tym także nowości, z zakresu: literatura
piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury
szkolne, regionalia, czasopisma, komiksy, audiobooki, filmy. Filia dysponuje sprzętem do odtwarzania nagrań audio i wideo, czterema stanowiskami komputerowymi, wi-fi, połączeniem z Internetem, drukarkami.
Oferta:
wypożyczanie książek, czasopism, komiksów, audiobooków, filmów;
udostępnianie sprzętu do odtwarzania, komputerów na miejscu;
czytelnia, czytelnia internetowa (cztery stanowiska);
pomoc przy korzystaniu ze zbiorów;
konkursy plastyczne dla dzieci, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych – literackie, recytatorskie;
pomoc przy odrabianiu lekcji, głośne czytanie dla dzieci;
Sztuka i słowo

tematyczne lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki;
zajęcia plastyczne i edukacyjne;
kursy komputerowe;
zajęcia w ferie i wakacje;
spotkania z autorskie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
warsztaty, zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży;
spotkania z tradycją (Boże Narodzenie, Karnawał, Wielkanoc, Andrzejki);
wystawy i wystawki okolicznościowe;
udział w cyklicznych programach: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek,
Światowy Dzień Książki, Święto Wolnych Książek;
imprezy własne cykliczne;
projekty i akcje czasowe;
newsletter dla czytelników filii.
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 9.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
Adres: ul. Białej Brzozy 3, Zalesie Górne.
Tel. (22) 756 52 24
e-mail: zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.02605102475118, 21.03659092669485
Filia w Zalesiu Górnym, link do mapy

Dojazd.
Kolej PKP – stacja Zalesie Górne,
Autobusy miejskie linii L13, L19 – przystanek Wiekowej Sosny.
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Filia w Złotokłosie
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Mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (nieprzystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo). Powierzchnia ok. 100
m². Na zewnątrz wrzutnia do zwrotów wypożyczonych pozycji (czynna cały czas). Biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, seniorami.
Zasoby.
Zbiory ok. 9000 woluminów. Bogaty wybór literatury pięknej, w tym
nowości wydawnicze. Wiele pozycji dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa, beletrystyka, fantastyka, lektury, regionalia,
książki do nauki czytania z dużym drukiem wraz z elementarzami,
tekturowe i kartonowe wydania dla najmłodszych czytelników, komiksy, czasopisma, audiobooki. Filia dysponuje sprzętem do odtwarzania nagrań audio i wideo, dwoma stanowiskami komputerowymi,
dostępem do Internetu, wi-fi, drukarkami.
Oferta:
wypożyczanie książek, komiksów, czasopism, audiobooków;
udostępnianie sprzętu do odtwarzania, komputerów na miejscu;
Sztuka i słowo

czytelnia, czytelnia internetowa (dwa stanowiska);
pomoc przy korzystaniu z zasobów;
konkursy plastyczne dla dzieci, konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych – literackie, recytatorskie;
głośne czytanie dla dzieci;
tematyczne lekcje biblioteczne dla młodszych dzieci i przedszkolaków,
wycieczki do biblioteki;
zajęcia plastyczne i edukacyjne;
kursy komputerowe;
zajęcia w ferie i wakacje;
spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
spotkania z dziećmi, warsztaty, zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży;
spotkania z teatrzykiem dziecięcym Kamishiba oraz z tradycją (Boże
Narodzenie, Karnawał, Wielkanoc, Andrzejki);
wystawy okolicznościowe, tematyczne i rocznicowe;
projekty i akcje czasowe.
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa – 12.00–19.00
wtorek, czwartek – 9.00–16.00
piątek – 12.00–18.00
Adres: ul. 3-go Maja 30, 05-504 Złotokłos.
Tel. (22) 726 92 01
e-mail: zlotoklos@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.004465645225785, 20.908756557383175
Filia w Złotokłosie, link do mapy

Dojazd. Autobus miejski linii L2 – przystanek OSP-Złotokłos.
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Adres: ul. Mazowiecka 27, 05-502 Bobrowiec.
Tel. 517 701 714
e-mail: bobrowiec@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.060005177861136, 20.966373355532493
Punkt w Bobrowcu, link do mapy

Punkt biblioteczny w Bobrowcu –
„Bobroteka”
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Mieści się na poddaszu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, powierzchnia 15 m².
Zasoby.
Wielkość księgozbioru to ok. 2.000 wolumenów: literatura piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, gry
planszowe, audiobooki dla dzieci i młodzieży. Punkt przyjmuje i opracowuje książki podarowane przez czytelników.
Oferta:
wypożyczanie książek;
pomoc przy wyborze książek;
dyskusje o książkach;
udział w piknikach sołeckich;
escape roomy dla dzieci i młodzieży;
wystawki książek;
wystawy fotograficzne.
Godziny otwarcia:
czwartek – 17.00–19.00
Sztuka i słowo

Dojazd.
Autobus miejskie linii L5 – przystanek Bajeczna.
czytelnia, czytelnia internetowa (cztery stanowiska);
pomoc przy opracowywaniu bibliografii;

Punkt biblioteczny w Gołkowie

Mieści się w Wiejskiej Świetlicy.
Zasoby.
Literatura piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży, lektury szkolne, gry planszowe, audiobooki dla dzieci i młodzieży. Punkt przyjmuje i opracowuje książki podarowane przez czytelników.
Oferta:
wypożyczanie książek;
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udzielanie informacji na temat zbiorów;
pomoc przy wyborze książek;
dyskusje o książkach;
udział w piknikach sołeckich;
wystawki książek.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – 15.30–18.30
środa – 13.30–18.30
sobota – 9.00–12.00
Adres: ul. Gołkowska 41, 05-502 Gołków.
Tel. 607 160 555
e-mail: golkow@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.04555644383161, 20.977994455531842
Punkt w Gołkowie, link do mapy

Dojazd.
Autobusy miejskich linii 727, L12
– przystanek Gołków Wieś.

Przed budynkiem umiejscowiona jest wrzutnia do zwrotów wypożyczonych pozycji (czynna cały czas).
Zasoby.
Wielkość zbiorów to ok. 2.200 pozycji. Składa się na nie literatura
piękna dla dorosłych, popularnonaukowa, audiobooki oraz książki
dla dzieci i młodzieży.
Oferta:
wypożyczanie książek;
udzielanie informacji na temat zbiorów;
pomoc przy wyborze książek;
kącik dla dzieci;
udostępnianie dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu;
spotkania;
warsztaty;
wystawy tematyczne.
Godziny otwarcia:
poniedziałek – 12:00–19:00
czwartek – 10:00–16:00
piątek – 12:00–18:00
Adres: ul. Główna 42, 05-502 Piaseczno-Kamionka.
Tel. (22) 484 21 61
e-mail: kamionka@biblioteka-piaseczno.pl
GPS 52.05608882456676, 20.98372794018614
Punkt w Kamionce, link do mapy

Punkt biblioteczny w Kamionce
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Umiejscowiony vis-a-vis szkoły w nowym obiekcie dostępnym dla osób
niepełnosprawnych ruchowo. Punkt zajmuje powierzchnię 100 m², .
Sztuka i słowo

Dojazd.
Autobusy miejskiej linii L5 – przystanek Północna.
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Ciekawym elementem obecnym w naszej pracy są
dwa programy prowadzone przez Instytut Książki
– Biblioteka+ i MAK+. Dzięki nim osoba
zarejestrowana w dowolnej bibliotece może
korzystać ze zbiorów we wszystkich placówkach
w systemie,
a informacja o ich zasobach jest dostępna przez
Internet. A nam, dodatkowo, jako pierwszym udało
się to zintegrować z książkomatem.
Wydaje się, że nowi mieszkańcy Piaseczna
stosunkowo szybko przenoszą, przynajmniej
w części, realizację swoich potrzeb kulturalnych
w aktualne miejsce zamieszkania. Czytelników
przybywa, ale wciąż jest wielkie pole do
pozyskiwania kolejnych, a kluczem mogą być nowe
programy i aktywności.
Łukasz Załęski,
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie

Sztuka na żywo
Bajkowy Zakątek
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Festiwal im. Witolda Maliszewskiego
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Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno – Ludzie – Książki”
Festiwal Piosenki Dołującej
Jarmark Piaseczyński
Józefest
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Muzyka na Skwerach 98
Kiermasz Wielkanocny

Obrzęd Nocy Świętojańskiej – Świętojanki
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Wtorki Tematyczne

101
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Satyryczne 102
Jazzowe
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94

Wydarzenia

Kontakt na żywo ze sztuką, uczestnictwo i spotkania to najcenniejsza, najważniejsza część relacji z kulturą. Festiwale, koncerty, wystawy, przedstawienia – to one kształtują naszą wrażliwość, pozostawiają niezatarte wspomnienia. Piaseczyński obszar może pochwalić
się istotnym dorobkiem na tym polu. Przyciąga uznanych artystów
z Polski i zagranicy, oferuje odbiorcom program zróżnicowany i na
wysokim poziomie. Grupa tych propozycji wpisała się już na stałe
w miejscowy krajobraz kulturalny, inne otwierają nowe przestrzenie
w tym względzie. Lista poniżej prezentuje zasadnicze spektrum owych
możliwości.

Bajkowy Zakątek

92

Plenerowe spotkania teatralne dla najmłodszych i ich rodziców.
W ciągu roku szkolnego Centrum Kultury organizuje cykl spotkań
Bajkowa Niedziela odbywający się w Domu Kultury. W wakacje młodzi widzowie mają okazję oglądać teatry dziecięce w plenerze. To interaktywne spektakle edukacyjne, muzyczne, grane zarówno w planie
żywym jak i lalkowym.

Festiwal
im. Witolda Maliszewskiego

Termin: październik, listopad.
Miejsce: Kościoły dekanatu piaseczyńskiego.
Festiwal od ponad dwudziestu lat (początkowo organizowany jako
Piaseczyńska Wiosna Muzyczna) tworzą koncerty klasycznej muzyki kameralnej i chóralnej w kościołach dekanatu piaseczyńskiego.
Wykonaniom muzycznym towarzyszą prelekcje z historii muzyki. Od
roku 2019 festiwalowi patronuje postać Witolda Maliszewskiego, wybitnego kompozytora, w okresie międzywojennym mieszkańca gminy Piaseczno, który tu też spoczął. Witold Maliszewski był znaczącą
postacią polskiej muzyki – uczeń Rimskiego-Korsakowa, założyciel
Konserwatorium w Odessie, przewodniczący Jury I Konkursu Chopinowskiego, kształcił między innymi Witolda Lutosławskiego.
Ideą Festiwalu jest popularyzacja kompozycji jego patrona oraz zaprezentowanie ich na tle dokonań innych twórców.
Festiwal otrzymał nagrodę „Perły Mazowsza” w kategorii kultury za
rok 2020.

Termin: lipiec, sierpień.
Miejsce: Piaseczno, Skwer Kisiela.
Sztuka na żywo

Wydar zenia
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Festiwal Pięknej Książki
„Piaseczno – Ludzie – Książki”

Termin: wrzesień.
Miejsce: Piaseczno.
Odbywa się od 2016 roku w połowie września. Ma on na celu zwiększenie obecności książki w życiu społeczeństwa gminy Piaseczno, powiatu oraz Mazowsza. Promuje książkę artystyczną, na której wartość
składa się tekst, ilustracja, typografia, poziom edycji. Festiwal jest
całodniową imprezą złożoną z szeregu wydarzeń, takich jak prezentacje, spotkania z ludźmi książki, koncerty, warsztaty i wielki kiermasz
pięknych książek.
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Sztuka na żywo

Wydar zenia
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Festiwal Piosenki Dołującej
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Termin: wrzesień.
Miejsce: Uroczysko Zimne Doły.
Przegląd i konkurs twórczości artystów z nurtu piosenki literackiej
i satyrycznej połączony z recitalami. Motto Festiwalu stworzone przez
mistrza gatunku Andrzeja Poniedzielskiego brzmi „Smutek – to radość inaczej”. Na polanie „Spalonej” twórcy i odtwórcy biorą udział w
konkursach na „Dołującą piosenkę autorską” oraz na „Sponurzenie
dowolnej wesołej piosenki”. Festiwalowi towarzyszą koncerty i recitale. Gośćmi wydarzenia byli między innymi: Andrzej Poniedzielski,
Mirek Czyżykiewicz, Mariusz Lubomski, Tadeusz Woźniak, Elżbieta
Adamiak, Artur Andrus, Piotr Bukartyk.
Festiwal jest laureatem plebiscytu „Perły Mazowsza” oraz został wyróżniony w grze planszowej „Gra muzyka”, wydanej przez Muzeum
Piosenki w Opolu.
Sztuka na żywo

Jarmark Piaseczyński

Termin: wrzesień.
Miejsce: Piaseczno.
Jarmark Piaseczyński to wydarzenie plenerowe, którego celem jest zainteresowanie mieszkańców dziedzictwem kulturowym naszego regionu i odtworzenie tradycji organizowania w mieście targów i jarmarków.
Stoiskom twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników prezentującym swoje wyroby towarzyszą spektakle, koncerty, pokazy i warsztaty.

Józefest

Termin: wrzesień.
Miejsce: Józefosław.
Młody, plenerowy festiwal skierowany głównie do odbiorców zamieszkujących Józefosław, Julianów i Mysiadło. To prawie miesiąc koncertów,
Wydar zenia
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spektakli dla dzieci i innych form spotkań kulturalnych. W pierwszej
edycji festiwalu w 2020 r. wystąpiły takie gwiazdy jak Pudelsi czy Czesław Śpiewa.

Kiermasz Wielkanocny

Termin: marzec lub kwiecień.
Miejsce : Piaseczno.
Wydarzenie organizowane w Niedzielę Palmową w centrum miasta.
Celem kiermaszu jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami
Wielkiej Nocy, integracja mieszkańców, przybliżenie lokalnych zwyczajów, potraw oraz rękodzieła.

Muzyka na Skwerach

Termin: lipiec, sierpień.
Miejsce: Piaseczno.
To cykl koncertów plenerowych odbywających się zgodnie z nazwą na
terenach skwerów miejskich. Co roku podczas wakacji wychodzimy
do publiczności, prezentując koncerty zespołów związanych z naszą
okolicą i nie tylko. W ramach cyklu odbyły się między innymi występy
Kapeli Warszawskiej i Bartka Smorągiewicza, a także wywodzących
się z Piaseczna i odnoszących sukcesy ogólnokrajowe zespołów Łysa
Góra, Salvator Elvis i wielu innych.

Obrzęd Nocy Świętojańskiej
– Świętojanki
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Termin: czerwiec.
Miejsce: Piaseczno, park im. Książąt Mazowieckich.
Sztuka na żywo

Obrzędy Nocy Świętojańskiej w Piasecznie mają już swoją tradycję.
Od ponad dwudziestu lat w noc 23 czerwca organizowane jest wspólne plecenie wianków oraz tańce wokół watr i skoki przez ogień. Prowadzący (zazwyczaj aktorzy teatrów Centrum Kultury oraz zaprzyjaźnieni muzycy) w strojach ludowych zachęcają gości do wspólnego
śpiewania pieśni sobótkowych, korowodu wokół stawu i puszczania
wianków.

Off-Spring Festival

Temin: czerwiec.
Miejsce: Piaseczno.
Pierwsza edycja festiwalu plenerowego odbyła się w 2016 r. Ma on na
celu zwrócenie uwagi na nieinstytucjonalne, pozostające obok głównego nurtu zjawiska kultury. Festiwal trwa dwa dni, jego zamierzeniem jest wyjście do widza i przybliżenie mu mniej znanych artystów,
osób działających na pograniczu dziedzin artystycznych, czy też proWydar zenia
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cone piosence literackiej i poetyckiej. Impreza odbywa się przy świecach, jest skierowana do tych, którzy przez „niebieskie okulary szukają nieba do wynajęcia”. Stały zespół tworzy siedem osób. Spotkaniom
towarzyszy magia ognia, poetycka atmosfera i poczucie wspólnoty.
ponujących nieco trudniejszy repertuar. To mieszanka kina, teatru,
muzyki, cyrku, happeningów, ale również warsztatów i spotkań dla
wszystkich miłośników sztuki.

Świeczowisko
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Terminy: ruchome.
Miejsce: Piaseczno, Dom Kultury.
„Świeczowisko” jest organizowane w piaseczyńskim Domu Kultury
od 1994 roku. Są to cykliczne spotkania w różnych terminach, poświęSztuka na żywo

Wtorki Tematyczne
Jazzowe

Termin: jeden wtorek w miesiącu.
Miejsce: Piaseczno, Dom Kultury.
Spotkania dla wielbicieli muzyki jazzowej i nie tylko. Cykl kameralnych koncertów zarówno klasyki jak i młodych, alternatywnych odmian jazzu. Od lat cieszący się powodzeniem wśród stałej grupy odbiorców.
Wydar zenia
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Teatralne

Termin: jeden wtorek w miesiącu.
Miejsce: Piaseczno, Dom Kultury.
Kameralne spotkania z teatrem. Na scenie Domu Kultury goszczą zarówno znane ogólnopolskie grupy teatralne jak i nowoczesne monodramy młodych wykonawców. Podczas spotkań prezentowane są różnorodne formy wypowiedzi: teatr dramatyczny, plastyczny, muzyczny,
ruchu i tańca, lalkowy i inne.

Satyryczne

Termin: jeden wtorek w miesiącu.
Miejsce: Piaseczno, Dom Kultury.
Wtorek z satyrą, czyli Marek Majewski zaprasza. Spotkania, których
gospodarzem jest zasłużona postać polskiego kabaretu. Przed piaseczyńską publicznością występują autorzy i wykonawcy z kręgu piosenki literackiej i kabaretowej. Są to propozycje w klasycznym stylu, nienastawione na bieżącą satyrę polityczną, ale na nieco głębszą
i ogólniejszą refleksję.
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Sztuka na żywo

Poszczególne ośrodki jak np. Prażmów, Łoś,
Piaseczno łączy historia związana z rodzinami
Ryxów, Mysyrowiczów i ich spadkobierców. Tarczyn,
Góra Kalwaria, Piaseczno i Konstancin-Jeziorna to
miejscowości połączone bogatą w wydarzenia
historią kolejek grójeckiej i wilanowskiej. Rzeka
Jeziorka łączy miasta regionu i ciekawa jest też
opowieść o niej. Dzisiejszy region powiatu
piaseczyńskiego to kopalnia wiedzy historycznej.
Małgorzata Szturomska
pisarka, kronikarka Piaseczna
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