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Wstęp 

Celem poniższej diagnozy jest identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań 

społeczności lokalnej Gminy Czernica oraz wzmocnienie zaangażowania Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Czernicy w życie społeczności lokalnej oraz rozwijanie kapitału kulturowego jej 

mieszkańców. 

Diagnoza pomoże nam:  

 dopasować podejmowane działania do potrzeb odbiorców, 

 dostrzec bariery i przeszkody w dostępie do ciekawej oferty skierowanej do 

mieszkańców, 

 pozyskać partnerów do działania by wykorzystać potencjał lokalny we wspólnym 

działaniu, 

 bardziej poznać społeczność lokalną jej potencjał, potrzeby i problemy. 

Diagnoza powstała w związku z realizacją projektu „Biblioteka(rz)- lokalny przewodnik”  

w ramach programu BLISKO (2022-2023) dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 

lata 2021-2025- Priorytet 4.1. 

W ramach programu BLISKO zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla bibliotekarzy i naszych 

partnerów projektowych. Szkolenia miały na celu podnieść nasze kompetencje zawodowe 

oraz budować lokalne partnerstwa. Rozpoznawaliśmy potencjał gminy pod względem 

historycznym, przyrodniczym i kulturowym. Dla mieszkańców i partnerów zostały 

zorganizowane dwa wyjazdy do Muzeum Pana Tadeusza i Etnograficznego i Teatru 

Muzycznego Capitol. Dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty z ćwiczenia pamięci oraz 

warsztaty aktorskie. Na warsztatach krawieckich powstały dodatki do strojów z epoki, które 

prezentowały panie z Modowego Wehikułu Czasu. Zwieńczeniem warsztatów aktorskich, 

krawieckich i z ćwiczenia pamięci była impreza literacko muzyczna „Czytanie w stylu retro. 

Kapelusz Pani Hanki” zaprezentowany 24 września w Filii nr 1 w Kamieńcu Wr. w dniu 

otwarcia placówki w nowej lokalizacji. 25 listopada program został zaprezentowany we 

Wrocławiu w Klubie Promyk. W siedmiu bibliotekach odbyły się przedstawienia teatralne dla 

dzieci. Katalog spektakli był przedstawiony rodzicom i to oni głosowali, w których 

przedstawieniach chcieliby uczestniczyć ze swoimi dziećmi. W naszych placówkach odbyły 

się cztery spotkania autorskie: z Mariuszem Szczygłem ( Czernica), Tomaszem Raczkiem 

(Kamieniec Wr.), Joanną Lamparską (Ratowice), Magdaleną Grzebałkowską (Nadolice 

Wlk.). Zorganizowaliśmy antykonferencję dla bibliotekarzy z ościennych gmin. Wspólnie 

debatowaliśmy czy tak bliskie położenie względem Wrocławia to nasze błogosławieństwo 

czy przekleństwo. Braliśmy udział w wyjazdach studyjnych do zaprzyjaźnionych bibliotek  



 

 

w Wiązowie i Ząbkowicach Śląskich. Od maja w naszych bibliotekach trwały warsztaty 

fotograficzne dla początkujących. W sierpniu ogłosiliśmy konkurs fotograficzny. Zdjęcia 

warsztatowe oraz laureatów konkursu można było obejrzeć podczas wernisażu. Ponadto 

przygotowaliśmy jubileuszowy kalendarz ścienny, w którym znalazły się fotografie 

uczestników warsztatów oraz laureatów konkursu. Tematem przewodnim tegorocznego 

kalendarza była książka przedstawiona na tle obiektu historycznego lub przyrodniczego 

znajdującego się na terenie naszej gminy. W ramach prowadzonych działań powstała 

diagnoza określająca zasoby oraz potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej.  

1. Gmina Czernica podstawowe informacje 

Gmina Czernica położona jest we wschodniej części woj. Dolnośląskiego, na wschód  

od miasta Wrocław. Graniczy z gminami: Długołęka, Oleśnica, Jelcz – Laskowice i 

Siechnice. W skład gminy wchodzi 13 sołectw, zajmuje powierzchnię 8361,09 ha, liczba 

mieszkańców zameldowanych w gminie to 18035 z tego 9176 kobiet i 8856 mężczyzn. 

Z danych GUS wynika także, że powiat wrocławski cieszy się dużym zainteresowaniem osób 

chcących się przeprowadzić. W tabeli o najwyższy przyrostach ludności znalazły się, aż trzy 

podwrocławskie gminy: Czernica, Siechnice i Długołęka. Tam w porównaniu do roku 2011 

liczba mieszkańców wzrosła o odpowiednio 79,1 proc., 70 proc., i 70 proc. 

 

Położenie gminy na mapie Powiatu Wrocławskiego 

Na terenie gminy Czernica funkcjonuje 5 publicznych szkół podstawowych (w trzech z nich 

działają biblioteki szkolne), 2 publiczne przedszkola oraz placówki niepubliczne. Prężnie 



 

 

działają Koła Gospodyń Wiejskich oraz liczne organizacje pozarządowe. Nie funkcjonują 

szkoły średnie, dlatego młodzież dojeżdża do szkół ponadpodstawowych do Wrocławia. 

2. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, która została 

utworzona w 1961 roku. Biblioteka realizuje zadania zgodnie ze statutem. Jej głównym 

celem jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz 

upowszechnianie i rozwój kultury. Na terenie gminy nie działa Dom Kultury. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Czernicy prowadzi następujące filie: 

 

Położenie bibliotek na terenie Gminy Czernica 

 filia nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim ul. Kolejowa 6, 

 filia nr 2 w Chrząstawie Małej ul. Wrocławska 97 A, 

 filia nr 3 w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 56 A, 

 filia nr 4 w Ratowicach ul. Wrocławska 52 A, 

 filia nr 5 w Jeszkowicach Główna 23, 

 filia nr 6 w Dobrzykowicach ul. Szkolna 1. 

 



 

 

Biblioteki włączają się w różnego rodzaju ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo: 

Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i dorosłych, Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, Mała 

książka- wielki człowiek itp. 

Biblioteki GBP w Czernicy różnią się od siebie, prowadzą różnorodne zajęcia, warsztaty, 

które mają na celu zaspokoić potrzeby czytelników. 

Biblioteka główna w Czernicy mieści się przy ul. Wojska Polskiego 8B. W marcu 2022 r. 

rozpoczęła działalność w kapitalnie wyremontowanym lokalu, który zajmuje od 2002 roku. 

ściśle współpracuje z : 

 miejscowym zespołem szkolno-przedszkolnym 

 sołtysem Czernicy, 

 Stowarzyszeniem KRAM, 

 Modowym Wehikułem Czasu . 

Organizowane są zajęcia dla dzieci promujące czytelnictwo. Działa Dyskusyjny Klub Książki 

dla dorosłych. Biblioteka włącza się w akcje charytatywne (pomoc uchodźcom z Ukrainy), w 

bibliotece organizowano lekcje języka polskiego. 

Ponadto organizowane są: 

 teatrzyki dla dzieci, 

 warsztaty rękodzielnicze, 

 warsztaty aktorskie, 

 warsztaty kaligrafii, 

 spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem. 

Bibliotekarka prowadzi konto na TikToku – duża liczba obserwujących. 

 
Filia w Kamieńcu Wrocławskim we wrześniu 2022 r. zmieniła lokalizację. Obecny adres to  

ul. Kolejowa 6. Wprowadziła się do budynku po kapitalnym remoncie. Zajmuje dwa piętra, 

pierwsze i drugie. Na pierwszym mieści się księgozbiór, na drugim sala w której odbywają 

się imprezy, spotkania, warsztaty, zajęcia dla rodziców, prelekcje. itp. Sąsiaduje ze szkołą 

podstawową i przedszkolem. Bardzo dobrze układa się współpraca z: 

 sołtysem Kamieńca Wrocławskiego, 

 seniorami, 

 szkołą podstawową i przedszkolami, 

W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. Od lutego do maja 2022 w 

tymczasowej lokalizacji biblioteki (świetlicy wiejskiej) mieścił się punkt zbiórki i wydawania 

darów uchodźcom z Ukrainy. Punkt obsługiwany był przez bibliotekarki przy wsparciu 

sołtyski Kamieńca Wrocławskiego. Mocno zaangażowano się w pomoc uchodźcom z 

Ukrainy.  



 

 

W bibliotece odbywały się również lekcje nauki języka polskiego.  

Dla mieszkańców zorganizowano warsztaty z: 

 ćwiczenia pamięci, 

 krawieckie (szycie woreczków na lawendę), 

 makramy, -  szkolenie dla bibliotekarzy i partnerów. 

Ponadto odbyły się: 

 teatrzyk dla dzieci, 

 spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem, 

 wernisaż fotograficzny, 

 spotkanie dla młodzież z podróżnikiem Robertem Maciągiem, 

 biblioteka promuje ochronę środowiska (Klimatyczna Biblioteka). 

Obecnie biblioteka dysponuje dużym pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się 

spotkania autorskie, warsztaty, wystawy oraz prelekcje i konferencję.  Biblioteka jest dobrze 

odbierana wśród mieszkańców i pozytywnie oceniana. Rodzice bardzo sobie chwalą  bliską 

odległość placówki od szkoły podstawowej. Biblioteka posiada windę oraz toaletę dla osób  

z niepełnosprawnościami.  

Filia w Chrząstawie Wielkiej (tymczasowa lokalizacja to Chrząstawa Mała – świetlica 

wiejska). Obecny lokal biblioteki mieści się na parterze wielofunkcyjnego budynku przy placu 

zabaw i boisku. Lokal jest  zbyt mały w stosunku do wielkości księgozbioru, ograniczone jest 

miejsce na różnego typu działań. W roku 2023 planowany jest powrót biblioteki na teren 

zespołu szkolno-przedszkolnego w dobudowanej części. 

Biblioteka współpracuje z: 

- szkołą podstawową i przedszkolem, 

W bibliotece odbyły się: 

 teatrzyki, 

 warsztaty plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci, 

 zajęcia tematyczne dla dzieci szkolnych i przedszkolaków, 

 warsztaty z makramy dla bibliotekarzy i partnerów projektu. 

Filia w Nadolicach Wielkich mieści się w wielofunkcyjnym parterowym budynku z odrębnym 

wejściem. Była jedną z pierwszych placówek, które zmieniły swój wizerunek. Na przełomie 

2018/2019 roku przeprowadzono tam drobny remont, dzięki któremu zmienił się zupełnie 

wystrój biblioteki. Z chłodnego i mało przyjaznego lokalu, stała się nowoczesną  

i charakterystyczną placówka. We wcześniejszych latach na budynku powstał mural, którego 

projekt został wyłoniony w konkursie. 

Biblioteka współpracuje z: 



 

 

 sołtysem i Radą Sołecką Nadolic Wielkich,  

 z aktywnymi mieszkańcami.  

W bibliotece odbyły się zajęcia: 

 promujące czytelnictwo, działa klub DKK dla dorosłych, 

 zajęcia rękodzielnicze, 

 teatrzyki dla dzieci, 

 zajęcia tematyczne dla czytelników, 

 spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, 

 promocja ochrony środowiska (Klimatyczna Biblioteka). 

 
Filia w Ratowicach mieści się przy ul. Wrocławskiej 52A w budynku znajdującym się pod 

ochroną konserwatora zabytków. Lokal posiada bariery architektoniczne. Biblioteka składa 

się z jednego pomieszczenia. Toaleta jest wspólna dla osób korzystających ze świetlicy 

wiejskiej i personelu biblioteki. Placówka ściśle współpracuje ze: 

 szkołą podstawową i przedszkolem, 

 sołtysem Ratowic, 

 Towarzystwem Przyjaciół Ratowic. 

W bibliotece organizowane były zajęcia: 

 czytelnicze dla dzieci,  

 działa Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci, 

 uczestniczy w  akcjach charytatywnych (pomoc uchodźcą z Ukrainy), 

 odbywają się zajęcia rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych, 

 spotkanie autorskie z Joanną Lamparską. 

 warsztat z makramy – dla bibliotekarzy i partnerów projektu 

Bibliotekarka prowadzi konto  na Tik-Toku i ma dużą ilość obserwujących. 

 

 

Filia w Dobrzykowicach jest stosunkowo nową placówką, uruchomiona w 2018 roku jako 

punkt biblioteczny, a w 2019 przekształcona w samodzielną filię. Znajduje się w 

wielofunkcyjnym budynku po  szkole podstawowej. Lokal biblioteki mieści się na wysokim 

parterze i zajmuje pomieszczenie o pow. 42 m2 . Jest to o wiele za mało jak na działalność 

placówki, która znajduje się w największej wsi na terenie Gminy Czernica. Księgozbiór w tej 

placówce powstawał poprzez zakupy nowych książek w związku z tym jest tam najbardziej 

aktualny spośród wszystkich placówek. Mała powierzchnia oraz sąsiedztwo biur 

pracowników Urzędu Gminy mocno ogranicza działalność animacyjną biblioteki. 



 

 

Biblioteka współpracuje z: 

 pobliskim przedszkolem i szkoła podstawową, 

 seniorami. 

Biblioteka organizuje: 

 warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i seniorów, 

 zajęcia tematyczne dla przedszkoli i dzieci szkolnych. 

Filia w Jeszkowicach od 10 stycznia do 13 listopada 2022 r była nieczynna z powodu zalania 

pomieszczeń bibliotecznych, dlatego nie brała udziału w diagnozie. Obecnie znajduje się  

w tymczasowej lokalizacji, w środku wsi przy placu zabaw w pomieszczeniu mniejszej 

świetlicy wiejskiej. 

Po przeanalizowaniu oferty i funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy oraz 

wszystkich filii rozpoczęto prace mające na celu skonfrontowanie propozycji kulturalnych 

placówki z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców gminy. Zależy nam, aby nasze 

biblioteki przyciągały swoją ofertą i trafionymi działaniami większą liczbę mieszkańców 

naszej gminy. Chcemy stworzyć miejsca przyjazne na działania i inicjatywy lokalne. Dążymy 

do tego, aby biblioteka stała się trzecim miejscem, które przyciąga ofertą, wnętrzem i 

atmosferą.  

3. Metodologia badania zasobów i potrzeb społeczności lokalnej 
Czernicy. 

Diagnozę rozpoznawania potrzeb lokalnych społeczności rozpoczęto od 1.08.2022 r  

do 30.09.2022 r. Badanie zrealizowano poprzez ankiety, rozmowy z mieszkańcami, 

spotkania  

z partnerami projektu, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi. 

Ankiety internetowe w których rodzice dzieci wybierali tytuł przedstawienia kukiełkowego dla 

filii bibliotecznej z której korzystają. W ankietach wzięło udział 135 osób. Rozmowy z 

mieszkańcami prowadzono w każdej z filii, podczas kilkunastu godzin szkoleń z partnerami 

również zbierano informację dotyczące społeczności lokalnej. Podczas spotkań 

informacyjnych z partnerami szczegółowo przedstawione były założenia projektu, zachęcano 

do wzięcia udziału w konkursie w 2023 roku na najlepsze inicjatywy lokalne. 

4. Analiza wyników badania. 



 

 

Czytelnikom zadawano 8 pytań. Poruszane w rozmowie zagadnienia dotyczyły biblioteki,  

co im się w niej podoba, co chcieli by zmienić, jakie spotkania i wydarzenia widzą w swojej 

placówce, co jest dla nich  przeszkodą w przychodzeniu do biblioteki i wypożyczaniu książek. 

Członkowie społeczności lokalnej podczas badania mogli wyrazić swoje opinie na temat 

ułatwień w korzystaniu z bibliotek, spędzania wolnego czasu na terenie gminy, kreatywnych 

działań, mogli zaproponować działania skierowane do małych dzieci, rodziców z dziećmi  

i dorosłych, jakie działania widzą dla swojej grupy społecznej. 

Założyliśmy, że zdiagnozujemy następujące grupy wiekowe: rodzice z małymi dziećmi, 

młodzież 13-18 lat, osoby 45+. Dzięki przeprowadzonym ankietom i rozmowom udało się 

dotrzeć do 192 osób. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili czytelnicy w wieku 25-60 

lat. Najmniej udzielały się osoby w wieku 16-24 lata. Na pierwsze pytanie zadane 

respondentom: Jakich książek brakuje w bibliotece? Ankietowani wyrażali swoje 

zadowolenie z bogatego księgozbioru bibliotek, który jest na bieżąco uzupełniany. Znajdują 

tam dużo nowości dla każdej grupy wiekowej. Plusem jest krótki czas oczekiwania na 

nowości. Sugerowano uzupełnienie księgozbioru o fantastykę dla dorosłych. Proponowano 

zakup poradników dla rodziców, książek anglojęzycznych oraz książeczek do nauki czytania 

dla najmłodszych. W kolejnym pytaniu: Jakie wydarzenia i spotkania widzisz w swojej 

bibliotece dla swojej grupy społecznej. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że największym 

powodzeniem cieszą się spotkania autorskie, warsztaty rękodzielnicze, pogadanki z 

psychologiem dziecięcym o budowaniu relacji rodzic-dziecko, warsztaty relaksacyjne dla 

kobiet. Pojawiła się propozycja  spotkania o postrzeganiu współczesnego seniora. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się teatrzyki w bibliotekach. Ankietowani chcieliby powrotu zajęć 

muzycznych dla dzieci. Główną przeszkodą w korzystaniu z biblioteki i uczestniczeniu w jej 

aktywnościach jest brak czasu oraz późne powroty do miejsca zamieszkania spowodowane 

korkami, to były najczęściej pojawiające się odpowiedzi. 

Diagnoza potrzeb przebiegała w formie luźnych, otwartych rozmów, które były poprzedzone 

informacją o założeniach projektu „Biblioteka(rz)- lokalny przewodnik”  oraz programu 

BLISKO 

5. Spotkania z lokalnymi partnerami.  

Zorganizowaliśmy dwa spotkania z partnerami projektowymi, z którymi w trakcie otwartej 

rozmowy poruszaliśmy temat potencjału kulturowego naszej gminy, a także dzieliliśmy się 

pomysłami i uwagami na temat działań, które organizują partnerzy co się sprawdza, a czego 

należy unikać. Dla nas były to cenne informację, które mogliśmy wykorzystać przy 

organizowaniu antykonferencji. Nasi partnerzy, szczególnie sołtysi udostępnili nam tablice 

ogłoszeń, na których mogły zawisnąć plakaty informujące o działaniach programu BLISKO. 



 

 

6. Podsumowanie. 

Dzięki programowi BLISKO udało się przeprowadzić  diagnozę potrzeb społeczności lokalnej 

dla Gminy Czernica. Jest ona dobrym początkiem do spojrzenia na kulturę gminy, jej 

potencjał przyrodniczy i artystyczny oraz do skonfrontowania tego z potrzebami 

mieszkańców. Diagnoza pokazała nam na jakim etapie znajduje się  biblioteka, jak jest 

postrzegana i czego oczekują użytkownicy. Jakie są mankamenty i na co należy zwrócić 

większą uwagę. Działalność powinna odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W obecnych 

czasach dużym zainteresowaniem cieszy się działalność animacyjna, włączająca 

mieszkańców i dająca im możliwość rozwoju własnych pomysłów i pasji. Jesteśmy otwarci na 

współpracę ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi czy liderami 

działającymi na terenie gminy. Żeby jeszcze bardziej utrafić w gusty naszych czytelników 

odnośnie naszych działań przeprowadziliśmy krótką ankietę stacjonarną i internetową. 

Zadaliśmy jedno pytanie: Jakie wydarzenie/ działanie chciałbyś, aby odbyło się w Twojej 

bibliotece w 2023 roku. Propozycje działań na 2023 rok. Załącznik do diagnozy. 

Podsumowując stwierdza się, że przeprowadzona diagnoza przybliżyła potrzeby 

mieszkańców, czytelników i użytkowników biblioteki, a tym samym społeczności lokalnej. 

Dzięki badaniu nawiązano dialog z mieszkańcami, a oni poczuli, że mają realny wpływ na 

projektowanie działań biblioteki oraz przestrzeni kulturalnej wokół siebie. Biblioteki są 

miejscem przyjaznym, bezpiecznym i chętnie odwiedzanym przez mieszkańców. Diagnoza 

stanowi punkt wyjścia do działań na 2023 rok. 

Diagnoza została opracowana przez Aleksandrę Kuroń i Anetę Bogdan- Małek.  

  



 

 

Załącznik do Diagnozy potrzeb       i  
oczekiwań społeczności lokalnej Gminy Czernica      a 

 
Propozycje działań w 2023 r.  

   

L.p. GBP w Czernicy 
Ilość 
głosów 

1 Spotkania autorskie  6 

2 
Spotkania autorskie: Magda Witkiewicz, Małgorzata 
Musierowicz, Remigiusz Mróz, Katarzyna Puzyńska, 
Katarzyna Bonda 

5 

3 Kurs fotograficzny  2 

4 Warsztaty różnego rodzaju  2 

5 Bezpieczeństwo w Internecie 1 

6 Organizacja Jasełek i św. Mikołaja 1 

7 Spotkanie autorskie z Katarzyną Nosowską 1 

8 Spotkania twórcze/integracyjne dla dorosłych  1 

9 Spotkania z ciekawymi ludźmi 1 

10 Spotkania/warsztaty dla seniorów  1 

11 Szkolenia  1 

12 Warsztaty plastyczne dla dzieci  1 

13 Warsztaty artystyczne 1 

14 Warsztaty ceramiczne  1 

15 Warsztaty modelarskie 1 

16 Warsztaty pisania projektów  1 

17 Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych  1 

18 Warsztaty z akupresury, masażu, akupunktury 1 

19 Zajęcia rozwijające kreatywne dla dzieci 1 

20 Zdrowe odżywianie 1 

21 Warsztaty modelarskie 1 

 

  



 

 

Propozycje działań w 2023 r.  

   

L.p. Filia nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim 
Ilość 
głosów 

1 Malowanie toreb i koszulek dla dzieci  10 

2 Szydełkowanie dla dzieci 7 

3 Joga twarzy 6 

4 Relaksacja przy dźwiękach gongów, mis tybetańskich 6 

5 Spotkanie autorskie 6 

6 Teatrzyki dla dzieci  6 

7 Czytanie książek dla dzieci przez znane osoby  4 

8 Szycie dla dzieci 3 

9 Warsztaty dla dorosłych - wianki świąteczne, ozdoby 3 

10 Spotkanie z Olgą Tokarczuk 3 

11 Czytanie książek dla dzieci przez dorosłych 2 

12 Kosmetyki naturalne 2 

13 Porady prawne dla kobiet 2 

14 Spotkanie z dietetykiem i trenerem personalnym 2 

15 Warsztaty dla dorosłych np.. Introligatorskie, eko  2 

16 Warsztaty dla dzieci - robienie mydełek, świec woskowych 2 

17 Warsztaty dla dzieci np. robienie zakładek, szydełkowanie  2 

18 Warsztaty dla rodziców  2 

19 Wyjazd do opery 2 

20 Wjazd do teatru 2 

21 Dzień Kamieni  1 

22 Koncerty  1 

23 Kurs fotograficzny 1 

24 Makrama 1 

25 Manga dla dzieci 1 

26 Przedstawienia dla dorosłych  1 

27 Skręcanie balonów 1 

28 Spacery edukacyjne  1 

29 Spotkania z autorami bajek  1 

30 Spotkania z lokalnymi artystami  1 

31 Spotkanie z psychologiem dla dzieci 1 

32 Spotkanie z psychologiem dla kobiet  1 

33 Warsztaty dla dzieci młodszych (do 5 lat) 1 

34 Warsztaty dla dzieci plastyczne 1 

35 Warsztaty dla dzieci z robienia mydełek i świec woskowych 1 

36 Warsztaty dla rodziców z elementami pedagogiki  1 

37 Warsztaty szycia dla dzieci  1 

38 Wydarzenia charytatywne  1 

39 Wystawy  1 

40 Zajęcia tematyczne np. Harry Potter, świąteczne 1 

  



 

 

Propozycje działań w 2023 r.  

   

L.p. Filia nr 2 w Chrząstawie Małej 
Ilość 
głosów 

1 Spotkania autorskie  5 

2 Zajęcia dla dzieci  3 

3 Warsztaty rodzinne  2 

4 Warsztaty plastyczne dla dzieci  2 

5 Turniej scrable 2 

6 Teatrzyki  2 

7 Zajęcia dla młodzieży  1 

8 Zajęcia dla dorosłych  1 

9 Warsztaty rękodzielnicze dla dzieci  1 

10 Warsztaty kreatywne  1 

11 Warsztaty kiszenia  1 

12 Warsztaty ceramiczne 1 

13 Spotkania z interesującymi ludźmi z naszej gminy  1 

14 Różne warsztaty  1 

15 Robotyka dla dzieci  1 

16 Klub powieściowy  1 

17 Klub Książki  1 

18 Dzień pająka  1 

 

  



 

 

Propozycje działań w 2023 r.  

   

L.p. Filia nr 3 w Nadolicach Wlk. 
Ilość 
głosów 

1 Warsztaty ceramiczne  10 

2 Warsztaty dziergania  10 

3 Warsztaty krawieckie  10 

4 Warsztaty z makramy  10 

5 Warsztaty z żywicy  10 

6 Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych  7 

7 Warsztaty rękodzielnicze  5 

8 Warsztaty szybkiego czytania  4 

9 Spotkania autorskie  3 

10 Babski wieczór  2 

11 

Działania animacyjne z udziałem postaci ze znanych 
książek (dla dzieci i młodzieży) 

2 

12 Gry planszowe  2 

13 Imprez tematyczna z przebieraniem  2 

14 Kino plenerowe  2 

15 Lekcje śpiewu  2 

16 Nauka języków obcych - ang., niem., włoski 2 

17 Półkolonie  2 

18 Spotkania dla mam z małymi dziećmi  2 

19 Spotkania dla miłośników zwierząt  2 

20 Tematyczne zajęcia dla dzieci poniżej 5 r. ż.  2 

21 Warsztaty decoupage  2 

22 Warsztaty dla rodziców  2 

23 Warsztaty gitarowe   2 

24 Warsztaty metody na stres i ból  2 

25 Festiwal gier planszowych  1 

26 Spotkania DKK  1 

27 Spotkania kobiet  1 

28 Spotkanie autorskie z Przemysławem Piotrowskim 1 

29 Święto książki  1 

30 Teatrzyki  1 

31 Warsztaty dla młodzieży  1 

32 Warsztaty fotograficzne  1 

33 Warsztaty kosmetyczne  1 

34 Warsztaty z grafiki  1 

35 Warsztaty z haftu  1 

36 Zajęcia z kaligrafii  1 

 

  



 

 

Propozycje działań w 2023 r.  

   

L.p. Filia nr 4 w Ratowicach 
Ilość 
głosów 

1 Warsztaty decoupage 5 

2 Warsztaty dziergania na drutach i szydełkowania 4 

3 Warsztaty florystyczne 4 

4 Warsztaty z makramy 4 

5 
Spotkania autorskie (Kańtor, Szarańska, Bulicz-
Kasprzak) 

2 

6 Tańce irlandzkie 2 

7 Teatrzyki dla dzieci  2 

8 Zajęcia komputerowe 2 

9 Czytanie dzieciom  1 

10 Spotkania autorskie  1 

11 Spotkania dla seniorów  1 

12 Warsztaty aktorskie  1 

13 Warsztaty dla mieszkańców  1 

14 Warsztaty krawieckie 1 

 

  



 

 

Propozycje działań w 2023 r.  

   

L.p. Filia nr 5 w Jeszkowicach 
Ilość 
głosów 

1 Teatrzyki  14 

2 Spotkania autorskie  11 

3 Warsztaty  8 

4 Spotkania czytelnicze  4 

5 Warsztaty szycia bielizny  1 

6 Warsztaty renowacji mebli  1 

7 Warsztaty kosmetyczne  1 

8 Warsztaty dziergania  1 

9 Warsztaty dla mieszkańców 1 

10 Dzień wiosny  1 

 

  



 

 

Propozycje działań w 2023 r.  

   

L.p. Filia nr 6 w Dobrzykowicach 
Ilość 
głosów 

1 Warsztaty ceramika  6 

2 Warsztaty z dziergania  6 

3 Warsztaty z kaligrafii  6 

4 Warsztaty z makramy  6 

5 Warsztaty decoupage  4 

6 Warsztaty z podstaw szycia  4 

7 Teatrzyki  3 

8 Warsztaty dla mieszkańców  2 

9 Warsztaty kosmetyki eko  2 

10 Dzień Mikołaja 1 

11 Spacer po gminie  1 

12 Warsztaty z monotypii żelowej  1 

 

 

 

 


