Filia GBP w Gręzówce

- imprezy, spotkania
• 08.03.2008 „Z kobietą Ŝyć trzeba”- dzień kobiet w bibliotece,
występ zespołu „Melodia”( na imprezę przybyły kobiety,
Pani

Wójt

K.

Goławska,

oraz

red.

Wspólnoty

- 60 osób
Impreza skierowana do kobiet, mająca na celu integrację mieszkańców

• 25.04.08 „Piosenka jest dobra na wszystko”VIII Gminny Festiwal Piosenki, pomoc w organizacji

-

98 osób
Festiwal słuŜy rozwojowi umiejętności artystycznych
• 01.06.2008 „Rodzinnie, zdrowo i na sportowo” – festyn rodzinnybiblioteka przygotowała konkursy dla dzieci i rodziców

-

ok. 150 osób
Impreza integruje środowisko
• 03.06.08 „Dzień Dziecka”- zabawy, konkursy, ognisko dla dzieci

-

ok. 120 osób
• 10.06.08 „Poczytajmy razem”- bajki dla dzieci, przedszkole „0”

-

19 osób
Spotkanie ma na celu zachęcić i pobudzić dzieci do wspólnego czytania
i opowiadania bajek.

- lekcje biblioteczne
• 17.09.2008 w lokalu biblioteki odbyło się spotkanie autorskie a Grzegorzem
Kasdepke, autorem ksiąŜek dla dzieci, w którym wzięło udział ok. 100
osób.

- konkursy
marzec- ogłoszono konkursy:
• „Na najpiękniejszą posesję” ( Planeta Ziemia)
• „Moja mała ojczyzna”

(Planeta Ziemia)

(rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie zaplanowano na miesiąc
sierpień)
•

„Ilustrujemy powieści Sienkiewicza”udział w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym

-

1 praca
• 24.08.2008 „Konkurs na najładniejszą zagrodę”- podsumowanie
odbyło się podczas Festynu Rodzinnego organizowanego wspólnie z
Kołem Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie i Akcją Katolicką.

–

nagrodzono 13 gospodarstw

• 24.08.2008 Przygotowanie konkursów zręcznościowych dla dzieci, oraz
konkursów dla dorosłych na III Parafialny Festyn Rodzinny
•
• sierpień- wrzesień- Współpraca przy organizacji Gminnego Konkursu na
Wieniec DoŜynkowy- wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łukowiezgłoszono 10 wieńcy, nagrodzono 4.

• listopad-

grudzień

Przygotowanie

IX

Gminnego

Konkursu

BoŜonarodzeniowego „Na najładniejszą ozdobę choinkową” –
nadesłano 156 prac, nagrodzono 29, konkurs przygotowany wspólnie z
Zespołem Szkół w Gręzówce, podsumowanie konkursu odbyło się
bibliotece, w którym wzięło udział ok. 100 osób.

w

- gazetki, wystawy
• 120 rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego- gazetka

-

luty
Rok 2008 ogłoszony:
• Rokiem Zbigniewa Herberta- gazetka

-

cały rok
• Rokiem Planety Ziemia- gazetka

-

cały rok
• 04.09.2008 zwiedzanie wystawy pokonkursowej Wieniec DoŜynkowy 17 osób

- inne formy
• 12.02.08 Bajki na VCD dla dzieci (grupa „0”)

-

22 osoby
• 26.02.08 Bajki na VCD dla dzieci (kl. I „b”)

-

14 osób
• Zorganizowano wycieczkę po ziemi lubelskiej
(Leonów, Elizówka, Kurów, Końskowola, Chrząchów),
gdzie moŜna było zakupić kwiaty, krzewy i drzewka owocowe
- 30 osób
(Planeta Ziemia)
• 07.05.08 w bibliotece odbyło się badanie wzroku, pomoc w organizacji ok. 130 osób
• 13.05.08 „Ekonomia społeczna- szanse dla Lubelszczyzny”
- udział w konferencji
• udział w wizycie studyjnej w wioskach tematycznych

(Sierakowo, Podgórki, Paproty, Iwięcin, Dąbrowa, Mielno)
• 30.05.08 „Razem dla Lubelszczyzny- aktywny rozwój obszarów wiejskichudział w konferencji
• 12.06.08 „Środowisko geograficzne i przyroda w bibliografii regionalnej
Lubelszczyzny”- udział w szkoleniu WBP w Lublinie
• „Kiermasz ksiąŜki”- zorganizowany w bibliotece
• 23.06.08 „Gmina nade wszystko” – udział w spotkaniu członków
stowarzyszenia
• 25.09.2008

„Razem

ku

organizowanym przez

lepszej

przyszłości”-

udział

w spotkaniu

Zarząd Lokalnej Grupy Działania (celem-

wypracowanie strategicznych kierunków obszarów wiejskich objętych
Lokalną Strategią Rozwoju)
• 08-10.10.2008 „Komunikacja społeczna w gminie- mieście- powiecie”udział w szkoleniu
• 28.10.2008 w lokalu biblioteki odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu- pomoc przy organizacji.
• 29.10, 03.11.2008- Udział w uroczystym ślubowaniu klas pierwszych i
przedszkolaków,
wręczono upominki z racji święta ślubujących.
• 05, 12.11.2008 odbywały się zajęcia świetlicowe i filmy CD dla dzieci –
68 uczestników
• W lokalu biblioteki odbywają się systematycznie (2 razy w miesiącu) zajęcia
plastyczne z dziećmi organizowane wspólnie z Zespołem Szkół w Gręzówce.

