
Filia Gręzówka 

 

-imprezy ,spotkania 

2.03.2009 Bajki na CD dla przedszkolaków                                                          -25 osób 

                 (naleŜy podkreślić stałą współpracę z wychowawcą P. ElŜbietą Mariuszy,        

                 Dzieci wraz z opiekunkami chętnie przychodzą do biblioteki) 

8.03.2009 Dzień Kobiet-kobiety składały się na poczęstunek-przygotowany wspólnie  

pod okiem Alicji Celińskiej-jest to juŜ stała współpraca, natomiast biblioteka  ufundowała 

ksiąŜki dla występującego Zespołu ,,Melodia” i młodzieŜy z Zespołu Szkół Nr.3  

im. Wł. St. Reymonta-która to przygotowała program ,,Mam haka na raka”   

                                                                                                                                -90 osób                                                                  

21.06.2009 biblioteka jako współorganizator Gminnych Dni Sportu w Turzych Rogach,  

                   gdzie prowadzono równieŜ kiermasz ksiąŜek                                            

                                                                                                                           - ok.300 osób 

22.04.2009 Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką                                          -ok.100 osób 

26.07.2009 I Folk Festiwal Gręzówka 2009- biblioteka jako współorganizator   

29.07.2009 „Noc niezapomnianych przygód”                                                     - 46 osób 

31.08.2009 „Konkurs Wieńców DoŜynkowych”- udział w komisji      

06.09.2009- Reprezentowanie Gminy Łuków na DoŜynkach Wojewódzkich 2009 

07.12.2009 – Uroczystość 60-lecia Biblioteki Publicznej w Gręzówce             - ok. 150 osób 

08.12.2009 – „Dzień Pluszaka”- wizyta przedszkolaków                                  - 25 osób 

 

 

-lekcje biblioteczne 

16.04.2009 Lekcja biblioteczna ,,Zapoznanie z księgozbiorem ’’dla klasy ,,0’’  -24 osoby 

18.11.2009 Lekcja biblioteczna „Księgozbiór podręczny jako źródło informacji- 20 osób 

19.11.2009 Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Przygoda z bajką”            - 25 osób 

 

-konkursy 

19.06.2009 Podsumowanie Konkursu Czytelniczego organizowanego przez bibliotekę, 

                   nagrody wręczono podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego-

nagrodzono 25osób 

-,,Konkurs  na logo Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gręzówka’’     -nagrodzono 9 prac 



(nagrody wręczono podczas Folk Festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz 

rozwoju wsi Gręzówka w dniu 26.07.2009r.) 

-udział w konkursie o ,,Unii Lubelskiej’’ organizowanego przez WBP w Lublinie – 

                                                                                                                         zgłoszono 6 prac 

07.12.2009 Podsumowanie X edycji Gminnego Konkursu BoŜonarodzeniowego-  

                                                                               nadesłano 138 prac, nagrodzono 34 prace 

-gazetki ,wystawy 

styczeń-maj- Gazetka ,,Epoki Literackie’’ -ma na celu przypomnienie i utrwalenie autorów 

 i tytułów   danej epoki 

maj-czerwiec- wystawa Biblioteki Powiatu Łukowskiego. Wystawę obejrzeli czytelnicy 

biblioteki ,jak i równieŜ sołtysi i radni podczas Sesji  Rady Gminy ,na której prezentowano 

 i omawiano pracę bibliotek. 

-inne formy 

11.01.2009- Spotkanie opłatkowe Koła Przyjaciół KRP ,Akcji Katolickiej                    

                                                                                                                                 -25 osób 

2.04.2009 -biblioteka przygotowała akcję ,,badania wzroku’’                                (30 osób) 

23-24.06.2009,,Pielgrzymka Samorządu Gminy na Jasną Górę’’ –biblioteka jako 

współorganizator 

1.06.2009-dyskoteka dla dzieci i młodzieŜy z Zespołu Szkół w Gręzówce z okazji  

         ,,Dnia Dziecka                                                                                                   -30 osób 

27-28.06.2009-wspólorganizowanie wyjazdu na XII Krajowy Turniej Sołtysów w Wąchocku 

ponadto 

udział w szkoleniach: 

30.01.2009,,Czas pracy w samorządowych instytucjach kultury’’ 

19.02.2009,,Rachunkowość i gospodarka finansowa w samorządowych instytucjach kultury’’ 

10.03.2009 –udział w seminarium organizowanym przez MBP w Łukowie-podsumowanie   

                  działalności 

11.03.2009,,Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych’’ 

2.04.2009 Seminarium szkoleniowe organizowane przez GBP w Lublinie 

13-14.01.2009,,Jak skutecznie napisać i realizować dobry projekt społeczny’’ 

                    -   udział w Programie Rozwoju Bibliotek ( jako biblioteka partnerska ) 

16.09.2009- Seminarium wyjazdowe- Kamionka, Kock, Wola Gułowska 

5-7.11.2009-  udział w Targach KsiąŜki w Krakowie 

 


