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Będzie nowe oblicze biblioteki we wsi Piaseczno
Stowarzyszenie Skrzydła w ramach działalności realizuje projekt „Przestrzeń Svoboda – nowe oblicze
biblioteki we wsi Piaseczno”. Realizacja jest możliwa dzięki pozyskanemu grantowi od firmy Orlen.
Mimo dużej konkurencji (1200 złożonych projektów) projekt okazał się na tyle atrakcyjny, że
obdarzono nas zaufaniem i dostaliśmy darowiznę na realizację projektu we wnioskowanej wysokości:
10.000 zł – mówi Edyta Kasprzyk. Poprzez swoją działalność staramy się upowszechniać ideę
działalności społecznej, w szczególności tej skierowanej na rzecz społeczności lokalnej. Filia
Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka działa we wsi Piaseczno nieprzerwanie od 46 lat. W
ciągu ostatnich lat znaczącej zmianie uległa funkcja bibliotek, nie są one już klasyczną
„wypożyczalnią”, w większości ośrodków stały się one miejscem spotkań wokół szeroko pojętej
kultury i literatury.
Wychodząc naprzeciw odbiorcom Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Piasecznie „Skrzydła” wspólnie z kadrą Biblioteki Publicznej im. Andrzeja Łuczeńczyka postanowiło
zmienić filię i dostosować ją do aktualnych potrzeb społeczności lokalnej.
Dzięki wsparciu Grupy Orlen rozpoczęto realizację projektu „Przestrzeń SVOBODA – nowe oblicze
biblioteki we wsi Piaseczno”. Jeszcze przed końcem 2018 roku zostanie odświeżone pomieszczenie i
zakupione nowe wyposażenie. Nie trzeba od razu się uczyć, można skorzystać z internetu, pograć na
komputerze, wspólnie pokolorować, odrobić lekcje lub po prostu przyjść napić się kawy i
porozmawiać z Bibliotekarką – Panią Ulą, która zawsze służy uśmiechem i pomocą w wyborze
lektury.
Powyższe działania otworzą zarówno przed samą biblioteką, jak i przed czytelnikami nowe
możliwości. Ta svoboda i jej towarzyski wymiar sprawią, że biblioteka będzie miejscem przyjaznym,
otwartym i coraz częściej odwiedzanym.
Dzięki otrzymanemu grantowi zostanie stworzona strefa spotkań, miejsce w którym czytelnik będzie
mógł usiąść na sofie wśród poduszek, otoczony książkami. Małe dzieci znajdą tu dla siebie kącik do
zabawy, kolorowania i innych svobodnych przyjemności, znajdzie się tu również ekspres do kawy …
bo przecież dobra książka wymaga dobrej oprawy. Rozkłady stół, który można schować gdy nie
będzie potrzebny, składane krzesła – dzięki temu wyposażeniu w blibliotece będzie można
organizować spotkania lub warsztaty rękodzieła.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”.
Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie „Skrzydła” jest organizacją
pozarządową, która aktywnie działa w gminie Ludwin na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie jest młodą organizacją (założoną w kwietniu 2018 r.) mimo to może się pochwalić
licznymi sukcesami. W ramach dotychczasowej działalności zrealizowano następujące projekty:
„Spotkania z Kulturą” (spotkanie z Misjonarzem Afryki, Spotkanie z podróżnikami z Bieszczad),
udział w konkursie na remont Stołówki Szkolnej Delma (10 miejsce w głosowaniu), „Zostań
Sztukmistrzem ! Warsztaty z pedagogiki cyrku” (Grant otrzymany ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich). Dzięki działalności stowarzyszenia i zaangażowaniu społeczności lokalnej udało się –
przy wsparciu LW Bogdanka – zakupić nowe wyposażenie do stołówki Szkoły Podstawowej w
Piasecznie.
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