
 
Rozwiąż labirynt  aby dowiedzieć się co
mieściło się w tym budynku :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 2015 roku na ponad 300m2 znajduje się
biblioteka w skład której wchodzą Odział dla
dzieci i młodzieży, Oddział dla dorosłych, Sala
multimedialna, Czytelnia oraz  
_ _ _ _ _  
Aby dowiedzieć się co jeszcze znajduje się w
budynku biblioteki zaznacz każdą drugą literę 
 ACIIBKFIWT. 
Pełną nazwę znajdziesz na tablicy
informacyjnej przed biblioteką
 
 
 
 
Witamy w bibliotece! 
Zapraszamy do czytania!

Aby dojść do aktualnej siedziby biblioteki
musimy zatoczyć koło, czyli powrócić na ul. Ks.
Sajny. Za szarym budynkiem skręć w prawo,
pójdź do końca tą ulicą, i jeszcze raz skręć w
prawo. Idź cały czas prosto, aż dojdziesz do
samego początku, czyli numeru 1.
 
Stoisz przez zabytkowym budynkiem, w którym
mieścić się __________________________ (S)
Od starszych mieszkańców możesz usłyszeć, że
to ____________________ (D). Niektórzy wspominają
tu jeszcze idealne warunki akustyczne
dla szkoły ________________________ (M).
 
Budynek został wyremontowany dzięki
dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej
 

ŚLADAMI
KALWARYJSKICH

BIBLIOTEK
Z okazji Dnia Bibliotekarza
zapraszamy do spaceru

śladami kalwaryjskich bibliotek.
 

 Czy wiesz gdzie była pierwsza
siedziba biblioteki i od kiedy

mieszkańcy mają wolny dostęp
do książek? 

 Quest jest trasą nieoznakowaną w terenie,
którą można przejść w dogodnym czasie.
Uważnie czytaj i rozwiązuj matematyczne
zagadki i rebusy.
 
Początek wyprawy: Quest rozpoczyna się
naprzeciwko szkoły, przy ul. Ks. Sajny 16
 
Czas przejścia: ok. 25 min

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii
ul. Ks. Z. Sajny 1, 05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 727 32 77; kom. 508 679 366 
www.biblioteka.gorakalwaria.pl    



Drogi Czytelniku stoisz naprzeciw budynku
szkoły LO im ks. Z. Sajny. To tu mieściła się
pierwsza siedziba biblioteki. W jednej,
niewielkiej izbie o powierzchni 18m2,
znajdowały się   książki, które początkowo
pozyskiwano jako dary od czytelników. 
 
Wykonaj działanie aby dowiedzieć się ile
kosztowało wypożyczenie książki.
    ( 3*3:2)-3= _ , _ _  zł
Zakreśl każdą trzecią literę, aby dowiedzieć się jak
nazywała się pierwsza bibliotekarka w Górze
Kalwarii:
AHŁFDUGBCJUJFRADEMSXONMRKIAOLWGFIDD
ŃRTSEWKDVA
Założycielką biblioteki była: 
……………………………………….......................…

 
W ____ roku biblioteka otrzymała tu lokal
jednoizbowy o powierzchni 25m2. Po pięciu
latach biblioteka powiększyła się o kolejne dwa
pomieszczenia, dzięki czemu zyskała dodatkowe
22m2. To pozwoliło otworzyć dostęp do
księgozbioru dla Czytelników. Można było
samodzielnie wybrać sobie książki oraz
skorzystać z katalogu podręcznego.
 
Rozwiąż równanie aby dowiedzieć się, w którym roku
biblioteka przeniosła się do Ratusza:
12+(20*90)+(2*50+45)=_______

Spod szkoły udaj się do Ratusza Miejskiego, w
pomieszczeniu od ul. Piłsudskiego obecnie
znajduje się siedziba Referatu Inwestycji i
Remontów Urzędu Gminy

Kolejna przeprowadzka do nowego lokalu…
niestety się nie odbyła.
Idź dalej ul.Piłsudskiego i skręć prawo w 
 ul.Pijarską. Podążaj nią, aż dojdziesz do numeru _ _ 
 
Rozwiąż równanie aby dowiedzieć się pod którym
masz się zatrzymać:
1+5-3+8-2+7+6-0+1=____
 

 
Na nowy lokal czytelnicy musieli czekać jeszcze
kilka lat...
Idąc dalej ul. Pijarską, po stronie parzystych
numerów, dojdziecie do ostatniego budynku
na tej ulicy. To w tym okazałym budynku, z
dużymi przedszkolnymi oknami od 1997
znajdowała się biblioteka. Przeprowadzka do
przestronnego, nowoczesnego wówczas lokalu
zbiegła się z obchodami 50-lecia biblioteki w
Górze Kalwarii.

 
Obecnie znajduje się tu przedszkole, ale sam
budynek został wzniesiony z myślą o nowej
siedzibie biblioteki miejskiej. W roku 1986 powstał
Społeczny Komitet Budowy Biblioteki, który zbierał
fundusze na nową siedzibę. W trakcie budowy
okazało się, że  biblioteka jednak tu nie powstanie.


