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Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli należy 

gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie księgozbioru, wypożyczanie książek, 

zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz 

uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Nadzór nad działalnością placówki 

sprawuje Wójt Gminy Żabia Wola, zaś nadzór merytoryczny – Biblioteka Publiczna Gminy 

Grodzisk Mazowiecki, pełniąca zadania biblioteki powiatowej.  

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli udostępnia materiały i zbiory na miejscu, 

umożliwia ich wypożyczenia, prowadzi również punkt nieodpłatnej wymiany książek między 

czytelnikami (bookcrossing). 

 Placówka pełni funkcję ośrodka informacji bibliograficznej. Udostępnia materiały 

osobom niepełnosprawnym.  

Biblioteka podejmuje również niezbędne zadania, mające na celu zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych naszych mieszkańców. Współdziała z instytucjami kultury, stowarzyszeniami 

działającymi na terenie naszej gminy. 

Biblioteka jest czynna sześć dni w tygodniu. 

Zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli 

(w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) 

1. Liczba aktywnych czytelników : 604 

2. Liczba wypożyczonych książek i audiobooków: 17347 (w tym na zewnątrz:  10232, 

na miejscu:7165, audiobooków na zewnątrz: 66, audiobooków na miejscu: 0). 

3. Zaplecze informatyczne dostępne dla czytelników: 

a) stacjonarne: 2 komputery z dostępem do Internetu, usługa skanowanie, 

kopiowania, drukowania, zabezpieczone internetowe łącze bezprzewodowe, łącze 

przewodowe na stanowiskach czytelniczych; 

b) online: katalog biblioteczny, internetowe konto w programie bibliotecznym 

Mateusz (umożliwiające pogląd stanu, prolongatę, rezerwację wybranych pozycji) 

oraz platforma ACADEMICA (rozbudowana czytelnia książek w wersji 

elektronicznej); LEGIMI  

c)  inne: bramka sms umożliwiająca kontakty z czytelnikami w celu powiadomienia 

o możliwości odbioru rezerwowanej książki, przypomnienia o obowiązku oddania 

książek oraz o działaniach promocyjnych placówki. 

4. Liczba pozycji książkowych oraz audiobooków dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

(w tym w języku angielskim) zakupionych w 2021 r.:  845. 

5. Pracownicy Biblioteki: 2 (w tym kadra zarządzająca Biblioteką – 1 osoba  

zatrudniona na 1 etat oraz  bibliotekarz zatrudniony na 1 etat). 
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Ważne wydarzenia w 2021 roku 

 

Rok 2021 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żabiej Woli, to rok pełen wrażeń. Wciąż borykaliśmy się 

z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID 19 ale pomału  oswajaliśmy się z życiem, z chorobą  

w tle.  

Już w styczniu ogłosiliśmy pierwszy z trzech, zaplanowanych konkursów na Najlepszego Czytelnika. 

Podzieliliśmy  go na trzy etapy – I etap – to Najlepszy Czytelnik I kwartału 2021 r., II etap –  

to Najlepszy Czytelnik Wakacje 2021 r., III etap to Najlepszy Czytelnik 2021 roku. Konkurs  

ten przeznaczony został dla wszystkich dorosłych Czytelników naszej placówki. W marcu I etap został 

rozstrzygnięty, a nagrody otrzymali: w kategorii wiekowej 20 – 45 lat – pan Rafał Bałchanowski (46 

wypożyczeń), w kategorii wiekowej 45 – 60 lat – pani Iwona Piotrowska (36 wypożyczeń),  

w kategorii wiekowej powyżej 60 lat – pani Małgorzata  Gajda (51 wypożyczeń),   Zachęceni taką 

frekwencją w wypożyczeniach, z radością kupowaliśmy nowości wydawnicze. Niestety chwilę później 

bo 22 marca 2021 roku ponownie musieliśmy zamknąć nasze, zawsze szeroko otwarte  drzwi, gdyż 

sytuacja pandemiczna zmuszała nas do wprowadzenia tego typu obostrzeń. Ponownie otworzyliśmy 

się 30 kwietnia 2021 roku.   

W maju, nasze największe święto – Tydzień Bibliotek, w tym roku pod hasłem „Znajdziesz mnie  

w bibliotece” – zaplanowaliśmy w formie online.  Zamieściliśmy wówczas na naszej stronie,  

dla naszych Milusińskich dwa teatrzyki: „W pracowni Ambrożego Kleksa” oraz „Madagaskar Pana O – 

na tropie króla Juliana”, a dla starszych sympatyków naszej placówki koncert Kuby Michalskiego  

„Do kraju tego…”. Podczas Tygodnia Bibliotek na naszym bibliotecznym Facebooku odbywał  

się równolegle konkurs ”Z biblioteką za pan brat, z książką zwiedzisz cały świat”, który wymagał  

od czytelników refleksu oraz znajomości topografii naszej wspaniałej Gminy. Konkurs cieszył  

się ogromnym powodzeniem, a  nam udało się rozdać wszystkie książki.   

W maju również pojawiły się nowości wydawnicze dla spragnionych czytania książkoholików.  

29 maja zaprosiliśmy dzieciaki na spotkanie autorskie z Robertem Gondkiem „Spotkanie z afrykańską 

przyrodą”,  w ramach obchodów Dnia Dziecka w Domu Kultury. 

 Czerwiec to przede wszystkim nowości wydawnicze. Lipiec powitał wszystkie dzieciaki bezpłatnymi 

Warsztatami z Biblioteką, w „Strefie Relaksu” – dzieciaki uczyły się trudnej sztuki plecenia makram, 

oraz tworzyły swoje pierwsze lasy w słoikach. Aby nie tylko głowy nadwyrężać w wakacje,  

zaproponowaliśmy również warsztaty z nauki tańca nowoczesnego.  Podczas dwóch sobót w lipcu 

gościliśmy na scenie Domu Kultury zaproszony przez nas, dla dzieci teatrzyk Maska ze spektaklami: 

„Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości” oraz „Ekologia z Alicja i Kapelusznikiem”.   

W sierpniu, na prośbę naszych Milusińskich udało nam się powtórzyć Warsztaty z Biblioteką. 

Ponownie uczyliśmy się sztuki plecenia makram, robiliśmy las w słoiku i świetnie bawiliśmy  

się przy muzyce tańca nowoczesnego.  Braliśmy czynny udział w Pikniku z pszczółką, wspieraliśmy 

Wielki Piknik: Miasteczko Rodzina 500+ podczas którego gościliśmy Premiera Mateusza  

Morawieckiego  i Minister Rodziny Marlenę Maląg.  

Sierpień żegnaliśmy „Świętem chleba” oraz przygotowanymi na tą okazję warsztatami „Domowe 

SPA”.  
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Wrzesień to rozstrzygniecie konkursu na Najlepszego Czytelnika Wakacje 2021 r. W II etapie 

konkursu nagrody otrzymali: w kategorii wiekowej 20 – 45 lat – pan Jacek Ludwiszewski   

(38 wypożyczeń), w kategorii wiekowej 45 – 60 lat – ponownie pani Iwona Piotrowska  

(31 wypożyczeń,)   w kategorii wiekowej powyżej 60 lat – pani Mirosława Wodnicka  

(25 wypożyczeń).  

Wrzesień to również niezwykłe, cykliczne wydarzenie, jakim jest  Narodowe czytanie. Tym razem 

fragmenty utworu Gabrieli Zapolskiej pt.: “Moralność pani Dulskiej” czytała  Drużyna Harcerska  

„Leśni Ludzie” ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Skułach, wspierana przez jedną  

z naszych Czytelniczek – Emilię Kowalską. Natomiast  przedstawicielki  Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

z Grupy Teatralnej „Trzeci Dzwonek” były swoistą „wisienką na torcie” ze swoją krótką scenką   

z tego utworu. O autorce  w kilku słowach  opowiedział  Wójt Gminy Żabia Wola  Pan Piotr Rybka.   

W październiku odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Uroczy zakątek w gminie Żabia 

Wola”. To pierwszy taki, ogrodniczy konkurs w naszej Gminie. Było nam niezmiernie miło gościć  

u Państwa w ogrodach. Nagrody otrzymali: miejsce I – ogród pana Piotra Ślęzaka ,miejsce II – ogród 

pani Marty Grochowskiej oraz miejsce III – ogród państwa Mileny  i Jana Stankiewiczów.  

Wyróżnienie otrzymali państwo:  Rafał Gąszczak,  Agnieszka Wasilewska,  Katarzyna  

Bielińska-Woroniecka  oraz pan  Artur Kotwiński.  

Niestety październik zakończył się dla nas bardzo smutną wiadomością. Dnia 29 października odeszła 

od nas śp. Halina Krajewska, długoletni Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabiej Woli. 

Kobieta niezwykle pogodna, ciepła i życzliwa. Pasjonatka słowa pisanego, oddana swojej pracy  

i bliskim.  To dzięki Niej nasza placówka jest tak prężnie działającą instytucją. My tylko kontynuujemy 

Jej dzieło. Pani Halinko, będzie nam Pani bardzo brakowało.  

W dniu 5 listopada 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli miała zaszczyt gościć 

wspaniałego artystę, wziętego malarza, samouka, pana Stanisława Kmiecika.  Ten wyjątkowy artysta 

urodził się bez rąk, co nie przeszkodziło Mu nauczyć się prowadzić auto, strzelać z karabinu,  

czy też malować. Udowadnia On, że dla chcącego nie ma nic trudnego. Podczas spotkania byliśmy 

świadkami w jaki sposób powstają dzieła pana Stanisława. 

 W dniu 11 listopada b.r. uczestniczyliśmy w wydarzeniu wmurowania kapsuł czasu w głaz stojący 

przed Domem Kultury. Była to niebywała okazja do stworzenia pierwszego egzemplarza Biuletynu 

naszej placówki „Z pamiętnika… bibliotekarza” , który zasilił jedną z kapsuł.  Być może  

nie będzie on naszym ostatnim?  

Informujemy, że w 2021 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli w  XI-

2021 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 3250,00 zł na zakup nowości wydawniczych w 

ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1. Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych. Celem Priorytetu jest  poprawa oferty bibliotek publicznych. 

Nawet się nie spostrzegliśmy a nastał grudzień. W tym roku dla dzieciaków (i nie tylko) 

zaplanowaliśmy warsztaty z plecenia makramowych bombek oraz robienia stroików świątecznych.  

A z początkiem  stycznia czeka na nas  rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszego Czytelnika 2021 

roku!!! Już się nie możemy doczekać rozdania kolejnych, fantastycznych nagród książkowych. 


