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Biblioteka Publiczna opis 

Biblioteka to miejsce dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych oraz seniorów. 

 

Pracownicy biblioteki chętne pomagają każdemu, 

kto chce skorzystać z oferty biblioteki. 

 

Biblioteka ma 3 filie na Ursusie: 

● Filia „Skorosze” przy ulicy Dzieci Warszawy 27a 

● Filia „Niedźwiadek” przy ulicy Keniga 14 

● Filia „Gołąbki" przy ulicy Czerwona Droga 6 

 

Co możesz robić w Bibliotece: 

● wypożyczyć książki, czasopisma, audiobooki, 

filmy na DVD, czytnik do ebooków, e-booki, 

płyty z muzyką, gry i zabawki edukacyjne, 

● wziąć udział w spotkaniu z pisarzami i innymi 

ciekawymi osobami 

● wziąć udział w warsztatach 

● wziąć udział w warsztatach online 

● obejrzeć przedstawienie teatralne dla dzieci 

● przyjść na zajęcia komputerowe dla seniorów 

● zapisać się do Klubu Małego Czytelnika, Klubu Gier 

Planszowych, Dyskusyjnego Klubu Książki i Dyskusyjnego 

Klubu Filmowego 

● skorzystać z programu LEX z poradami prawnymi 
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● zostać wolontariuszem 

● skorzystać z usługi Książki na telefon, polegającej na 

dostarczeniu książki do domu przez pracownika biblioteki 

● korzystać z WiFi, czyli internetu bezprzewodowego 

● korzystać z komputerów z dostępem do internetu 

● korzystać z drukarki, skanera i xero 

 

Adres Biblioteki: 

ul. Plutonu AK „Torpedy” 47 

02-495 Warszawa  

 

Wskazówki dojazdu 

Najbliższy przystanek autobusowy: Plac Tysiąclecia 

Najbliższa stacja kolejowa: Warszawa Ursus 
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Kontakt  

Sekretariat 

tel. 22 882 43 00 

mail: sekretariat@bpursus.waw.pl 

Kontakt do filii 

Link do kontaktu do filii. 

 

Godziny pracy 

Od poniedziałku do piątku: 10.00–20.00 

Sobota: 10.00–14.00 

Godziny pracy biblioteki ulegają zmianie w czasie świąt  

i wakacji. 

 

Więcej informacji dla osób  

z niepełnosprawnościami: 

Link do deklaracji dostępności 

 

 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC 

(BY-NC-SA) 

https://portal.bpursus.waw.pl/kontakt/
https://portal.bpursus.waw.pl/deklaracja-dostepnosci/
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