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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRĘBKOWIE ZA 2017 R. 
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie jest samorządową instytucja 

kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr. 1 z dnia 02 stycznia 2006 r. 

prowadzonego przez organizatora. Większość zadań realizuje w siedzibie 

głównej przy ul. Wspólnej w Grębkowie, w której znajduje się czytelnia, 

wypożyczalnia. Poza siedzibą główną na terenie gminy funkcjonuje Filia 

Biblioteki w Kopciach. 

Kierunki rozwoju GBP w Grębkowie wyznaczają następujące cele: 

1.Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności                          

i aktualności 

-  dostosowanie struktury zbiorów do oczekiwań czytelników 

-  selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych 

-  zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych 

2.  Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników 

-  prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców 

3. Informatyzacja procesów bibliotecznych 

-  wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MATEUSZ 

-  stwarzanie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów                                             

     bibliotecznych 

4. Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego 

-  pozyskanie dodatkowego pomieszczenia, dbanie i wymiana starego                                                                                                                                                                                                                          

sprzętu komputerowego, wymiana regałów, pozyskanie środków z infrastruktury 

bibliotek na temat pomieszczeń biblioteki w Grębkowie 

5. Działalności informacyjno-edukacyjne 

-  zaspokojenie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej 

-  zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej 

-  prowadzenie działalności informacyjnej zbiorów własnych i innych 

-  pozyskiwanie i opracowywanie regionaliów/zbiorów dotyczących regionu 

6. Działalność kulturalna  

- popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja spotkań autorskich, 

konkursów, lekcji bibliotecznych, dbanie o nieformalne grupy jak Klub Seniora 

7. Promocja biblioteki i czytelnictwa 

- promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach,                             

w internecie 
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ZBIORY BBIBLIOTECZNE 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 księgozbiór GBP liczył ogółem 29141 wol. W tym                   

w GBP 19504 i w Filii 9637 wol. 

W 2017 zbiory biblioteki w Grębkowie powiększyły się o 647 wol., a w Filii                      

o 207 wol.. ogółem przybyło 854 wol. Na sumę 21.332,91. 

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców wynosi 18,34. 

Nakłady finansowe warunkują stały dopływ nowości wydawniczych. W 2017 nie 

było selekcji zbiorów w bibliotekach. W placówkach znajduje się księgozbiór                    

o charakterze uniwersalnym. Jednak w ostatnich latach zakupy ukierunkowane są 

na literaturę piękną dla dzieci i dorosłych. Zakup do bibliotek dokonywany jest 

po analizie ceny u sprzedawców. Podstawowym źródłem finansowym jest dotacja 

organizatora, dotacja MKiDN oraz dary. Dokładną analizę przedstawia tab. nr. 

1,2,3,4.  

Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma i prasa bieżąca, prasa regionalna, 

prasa fachowa, w sumie w bibliotekach można wypożyczyć 20 tytułów.                                  

W czytelniach zarejestrowano 2554 wypożyczenia na zewnątrz 1721. 

Część prasy jak „Wieś Mazowiecka”, „Kronika Mazowsza”, „Mazowsze serce 

Polski”, „Węgrowskie Bądźmy razem”, „Mariawita” otrzymujemy bezpłatnie. 

Ograniczone możliwości lokalowe powodują bieżące przekazywanie prasy do 

Ośrodka Zdrowia czy na makulaturę. 

 

 

Tabela nr 1: Zakup i rodzaj wpływu książek i jego wartości 

stan na 31.12.2017 r. 

 

 

 

 

Lp. 

  

Zakup ze 

środków 

organizatora 

 

Zakup ze 

środków 

MKiDN 

 

 

Ubytki 

 

 

 

Dary 

 

Woluminy 

ogółem 

 

Wartość 

zakupu 

ogółem 

Priorytet 1 

 

 

1 

 

GBP 

Grębków 
 

 

439 

 

200 

 

- 

 

8 

 

647 

 

15.957,91 
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2 

 

Filia 

Kopcie 
 

 

125 
 

 

67 

 

- 

 

15 

 

207 

 

5.375 

 

3 

 

Ogółem 
 

564 
 

 

267 

 

- 

 

23 

 

854 

 

21.332,91 

 

 

 

Tabela nr 2: Struktura księgozbioru GBP i Filii ogółem stan na 31.12.2017 r. 

 

 

 

Nazwa 

Biblioteki 

 

Literatura 

dla 

dorosłych 

 

Literatura 

dla dzieci 

 

Literatura 

popularnonaukowa 

 

Ogółem 

woluminów 

 

GBP 

Grębków 

 

4795 

 

7891 

 

6818 

 

19.504 

 

Filia Kopcie 

 

4533 

 

2747 

 

2357 

 

9637 

 

Ogółem 

 

9328 

 

10638 

 

9175 

 

29.141 

 

Tabela nr 3: Dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych 

stan na 31.12.2017r. 

 

 

 

Nazwa 

biblioteki 

 

Kwota 

 

Ilość 

zakupu 

woluminów 

 

Literatura 

piękna 

 

Literatura 

dla dzieci 

 

Literatura 

popularnonaukowa 

 

GBP 

Grębków 

 

4.875 

 

200 

 

116 

 

62 

 

22 
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Filia 

Kopcie 

 

1.625 

 

67 

 

56 

 

8 

 

3 

 

Ogółem 

 

6.500 

 

267 

 

172 

 

70 

 

25 

 

 

 

Tabela nr 4: Zakup książek od organizatora stan na 31.12.2017 r. 

 

 

 

Nazwa 

biblioteki 

 

Kwota 

 

Ilość 

zakupu 

woluminów 

 

Literatura 

piękna 

 

Literatura 

dla dzieci 

 

Literatura 

popularnonaukowa 

 

GBP 

Grębków 

 

10.944 

 

439 

 

262 

 

86 

 

91 

 

Filia 

Kopcie 

 

3.750 

 

125 

 

94 

 

13 

 

18 

 

Ogółem 

 

14.694 

 

564 

 

356 

 

99 

 

109 

 

 

 

CZYTELNICTWO, WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 

Jedną z głównych zadań bibliotek stanowi obsługa czytelników, krzewienie 

kultury czytelnictwa poprzez propagowanie książek i czytelnictwa. W 2017 roku 

biblioteki łącznie odwiedziło 7018 osób wypożyczając 11437 wol. Na zewnątrz           

i 202 wol. na miejscu. Niestety z roku na rok wypożyczanie na miejscu spada na 

rzecz Internetu. Dokładną analizę przedstawiają tabele nr. 6,7,8,9. W porównaniu 

z 2016 rokiem liczba zarejestrowanych czytelników  nie zmieniła się.                                   

W placówkach zrejestrowano 1014 użytkowników.  
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Tabela nr 6 : Struktura czytelników według wieku 

stan na 31.12.2017r. 

 

 

Czytelnicy 

 

GBP 

Grębków 

 

Filia Kopcie 

 

Ogółem 

 

do lat 5 

 

55 

 

7 

 

62 

 

6 – 12 lat 

 

188 

 

50 

 

238 

 

13 – 15 lat 

 

83 

 

20 

 

103 

 

16 – 19 lat 

 

67 

 

10 

 

77 

 

20 – 24 lat 

 

52 

 

14 

 

66 

 

25 – 44 lat 

 

150 

 

36 

 

186 

 

45 – 60 lat 

 

78 

 

23 

 

101 

powyżej 

60 lat 

 

37 

 

13 

 

50 

 

Ogółem 

 

710 

 

173 

 

883 

 

 

Tabela nr 7: Struktura czytelników według zajęcia stan na 31.12.2017r. 

 

  

GBP 

Grębków 

 

Filia Kopcie 

 

Ogółem 

 

Dzieci 

 

55 

 

7 

 

62 

 

Uczniowie 

 

362 

 

76 

 

438 
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Studenci 

 

57 

 

8 

 

65 

Umysłowi 

pracownicy 

 

86 

 

28 

 

116 

 

Pracownicy 

 

58 

 

23 

 

81 

 

Rolnicy 

 

36 

 

7 

 

43 

 

Emeryci 

 

41 

 

16 

 

57 

 

Bezrobotni 

 

35 

 

8 

 

23 

 

Ogółem 

 

710 

 

173 

 

883 

 

Tabela nr 8: Struktura wypożyczeń książek i czasopism na zewnątrz  

 

 

Biblioteki 

 

Literatura 

piękna 

 

Literatura 

dla dzieci 

 

Literatura 

popularnonaukowa 

 

Czasopisma 

 

 

Ogółem 

 

GBP 

Grębków 

 

4025 

 

3238 

 

1331 

 

1525 

 

10119 

 

Filia 

Kopcie 

 

1483 

 

1164 

 

196 

 

196 

 

3039 

 

Ogółem 

 

5508 

 

4402 

 

1527 

 

1721 

 

13158 

 

Tabela nr 9: Udostępnienie zbiorów na miejscu i odwiedziny stan 

na 31.12.2017 r. 

 

 

 

Biblioteki 

 

Udostępnienie na miejscu 

 

Odwiedziny 

 

Książki 

 

Czasopisma 

nieoprawne 

 

Ogółem 

 

Czytelnia 



 7 

 

GBP 

Grębków 

 

58 

 

1468 

 

1526 

 

2494 

 

Filia 

Kopcie 

 

44 

 

73 

 

234 

 

60 

 

Ogółem 

 

102 

 

1541 

 

1643 

 

2554 

 

 

 

 

Internet w czasach obecnych jest podstawowym źródłem informacji co z roku 

na rok można zaobserwować w statystykach. Liczba korzystających z czytelni 

internetowej i tradycyjnej systematycznie spada. Ta forma uzyskania informacji 

wiąże się tylko osobami które chcą skorzystać z inernetu czy komputera 

bardziej praktycznie odebrać emaila czy coś wydrukować. 

 

 

 

 

KOMPUTERYZACJA I DZIAŁALNOŚĆ  INFORMACYJNA 

 

 Biblioteki na terenie gminy są skomputeryzowane i mają dostęp do 

internetu. W GBP znajduje się 6 komputerów, w Filii 2 z czego 3 komputery 

dostępne dla użytkowników w GBP i 1 w Filii.. 

Biblioteki wyposażone są w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia 

wielofunkcyjne) oraz aparaty fotograficzne. 

MATEUSZ to system biblioteczny, w którym pracują placówki. System pozwala 

na kompleksowe wprowadzanie do baz danych. W 2017 roku oprócz katalogów, 

GBP rozpoczęła elektroniczne wypożyczanie. W Filii cały czas trwa proces 

wprowadzania, do końca 2017 roku zostało tam wprowadzonych 75 % zbiorów. 

Obciążeniem placówki jest  to, że zbiory są wprowadzane w GBP w Grębkowie. 

Cały czas trwa proces kodowania zbiorów w placówkach. 

Zbiory placówek są widoczne w Mazowieckim Systemie Informacji 

Bibliotecznej i na stronie biblioteki. 
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Internet jest obecnie głównym źródłem informacji, dlatego regularnie 

uzupełniana jest strona biblioteki (niestety w 2017 roku musieliśmy zmienić 

operatora) i Facebooka. 

Biblioteka współpracuje z mediami lokalnymi  Tygodnikiem Siedleckim, Echem 

Katolickim, Węgrowskim Bądźmy Razem, Życiem Siedleckim i portalem 

Podlasie 24. 

W 2016 roku z czytelnictwa skorzystało 898, a w 2017 – 715. Dokładną analizę 

pokazuje tabelka nr 9. 

 

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA 

 

 Promocja książki, czytelnictwa i biblioteki przebiega wielotorowo. 

Biblioteki włączały się  poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, 

będąc organizatorem lub współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno-

oświatowym skierowanych zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. 

Realizowane przedsięwzięcia powstawały we współpracy z parafią, Urzędem 

Gminy, szkołami, przedszkolem, stowarzyszeniami i organizacjami i innymi 

instytucjami Jednym z priorytetowych zadań bibliotek było krzewienie idei 

czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz 

czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym od lat są wdrożone  

formy animacji pracy z dziećmi, obok stałych zajęć czytania bajek, zajęć 

plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych, 

warsztatów, spotkań autorskich, lekcji  bibliotecznych, wycieczek szkolnych czy 

stałych spotkań Klubu Seniora. 

I tak w 2017 zorganizowano:  

- Wystawy, gazetki, kiermasze: to stały element pracy placówek. W murach 

bibliotek organizowane są wystawy, gazetki związane z różnymi ważnymi 

wydarzeniami, odbyły się również różnego rodzaju kiermasze np. świąteczne, 

okolicznościowe, książkowe. Ważnym sposobem promocji książki i bibliotek 

było przygotowanie wystawek książkowych, prac plastycznych, gazetek 

ściennych. 

- Spotkania autorskie: cyklicznie w miarę możliwości finansowych 

organizowane są spotkania autorskie. Wśród osób zaproszonych do bibliotek                        

w 2017 roku znaleźli się:  

Marta Lipecka -  zebrani dowiedzieli się jak powstał serial, który w ostatnich 

latach podbił serca milionów Polaków ? Czy rzeczywiście obejrzeliśmy ostatni 

odcinek „Rancza”? jak toczyło się życie na planie serialu, kim są  Ranczersi? Kto 

miał zagrać a nie zagrał, na te i inne pytania odpowiedziała Marta Lipecka która 
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o „Ranczu” wie prawie wszystko, pracowała przy produkcji i od początku zna 

wszystko od podszewki. Zajmowała się Public Relations. Uczestnicy zobaczyli 

również prezentację multimedialną poświęconą serialowi, można było również 

nabyć książkę, dostać autograf i zrobić pamiątkową fotografię z autorką. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa i kiermasz prac wielkanocnych Wandy 

Niedźwiedź.  

Renata Piątkowska -  po raz XIV Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie 

włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek promującego 

czytelnictwo. W tym roku przebiega pod hasłem: „Biblioteka oczywiście”. 

10 maja 2017  odbyło się wyjątkowe spotkanie z popularną autorką książek dla 

dzieci – Renatą Piątkowską oraz towarzyszącą jej lektorką Malwiną Kożurno. 

Pisarka obecnie mieszka w Bielsku Białej. Uwielbia pisać dla dzieci, a inspiracje 

czerpie z codziennych sytuacji, z którymi zmagają się najmłodsi. Swoja przygodę 

z literaturą zaczęła już jako nastolatka. Jedną z jej ulubionych książek są 

„Muminki” oraz powieści Astrid Lingren. Zadebiutowała zbiorem opowiadań: 

„Opowiadania dla przedszkolaków”. Jest autorką takich książek jak „Wieloryb”, 

„Dziadek na huśtawce”, „Na wszystko jest sposób”, „Paluszki”, „Piegowate 

opowiadania”,  „Z przysłowiami za pan brat”. 

W spotkaniu zorganizowanym w świetlicy OSP W Grębkowie wzięli udział 

uczniowie z kl. IV, V, VI i nauczyciele ze Szkół Podstawowych w Grębkowie                     

i Trzebuczy. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kopciach spotkali się                                 

z autorką w październiku 2016. 

Podczas spotkania uczniowie poznali książkę pisarki „Która to Malala?” 

opowiadającą historię Malali, małej Pakistanki, która pragnęła bardzo aby ona                       

i inne dziewczynki mogły chodzić do szkoły, pomimo, że w Pakistanie 

dziewczynkom odmawiano tego prawa. Za swoją miłość do  uczenia i głośnego 

wyrażania swojego zdania została bardzo srogo ukarana przez Talibów. Jest to 

jedyne na świecie dziecko, które otrzymało nagrodę Nobla w 2014. 

Małgorzata Rogala  - spotkała się z czytelnikami w Kopciach. Małgorzata Rogala 

jest autorką powieści obyczajowych oraz poczytnego cyklu kryminalnego                          

( Zapłata, Dobra matka, Ważka, w przygotowaniu Zastrzyk śmierci).Pani 

Małgorzata opowiedziała o swojej pracy literackiej ,skąd czerpie pomysły ,                    

o kwestiach społecznych ,które ja uwierają a więc porusza  je w swoich książkach.  

W spotkaniu wzięło udział 23 osoby. 

- Konkursy: ważnym obszarem działalności bibliotek było organizowanie 

konkursów. W 2017 roku zorganizowano szereg konkursów podczas zajęć                           

z najmłodszymi jak również odbyły się konkursy cykliczne, recytatorski, 

czytelniczy, fotograficzny, plastyczny. 



 10 

- Warsztaty plastyczne dla dzieci: W dniach 17 – 21 lipca 2017 Gminna 

Biblioteka Publiczna w Grębkowie zorganizowała warsztaty „Papier, nożyce, 

obraz”. Warsztaty odbywały się  na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i  na Sali 

katechetycznej.  

Celem warsztatów było rozwijanie kreatywności oraz sprawności manualnej 

uczestników, poznanie nowych technik związanych z użyciem przedmiotów dnia 

codziennego, tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem określonego 

motywu, zabawa przez sztukę - umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 

Warsztaty prowadziła artystka - nauczyciel Eliza Pawlak i twórczyni ludowa 

Małgorzata Pepłowska. Uczestniczyło w nich 18 osób, dzieci i młodzież                      

w wieku od 8 do 18 lat. 

Tematy zajęć  były elastyczne. Pierwszego dnia uczestnicy pod kierunkiem Elizy 

Pawlak uczyli się marmurkowania papieru jest to rodzaj malowania na wodzie 

specjalnie przygotowanymi farbami. 

Dzień drugi i trzeci należał do Małgorzaty Pepłowskiej, która przeniosła 

wszystkich w krainę kwiatów i tęczowe barwy lata, każdy z uczestników mógł 

pod jej kierunkiem stworzyć barwne małe i duże kwiaty, będą one dekoracją 

tegorocznego Dożynkowego Festynu Parafialnego. Podczas warsztatów dnia 

czwartego i piątego Eliza Pawlak odkryła przed uczestnikami, tajemnice robienia 

papieru czerpanego. Krok po kroku pokazała proces tworzenia  papierowej 

zawiesiny aż do powstania papieru wykorzystując do tego ręczniki jednorazowe, 

uczestnicy stworzyli pulpę papierową – płynną zawiesinę, z której za pomocą 

sitek czerpali własne arkusze papieru, dekorując je kwiatami, ziołami  i farbami. 

Podczas zajęć był czas na namalowanie obrazów według własnych pomysłów                           

i kreatywności. W ten sposób powstała galeria różności. 

Warsztaty zorganizowaliśmy dzięki  wsparciu Starostwa Powiatowego                                

w Węgrowie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Grębkowie 

- ,,Noc Bibliotek”: :      Po raz szósty w Kopciach w filii bibliotecznej 2.06. 2017 

od godz. 19.00 rozpoczęła  się Noc Bibliotek   ,ogólnopolska wieczorno-nocna 

akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje 

kultury, miejsca z bogatą ofertą kulturalną, z których zasobów warto korzystać.    

„Czytanie porusza!”- takie hasło proponują organizatorzy III krajowej edycji 

Nocy Bibliotek.  Pierwszym punktem  Nocy było spotkanie z pisarką                                    

p. Małgorzatą Rogalą autorką powieści obyczajowych .Kolejnym punktem 

nocnej imprezy były warsztaty , na których p. Beata Kobus  zaprezentowała  jak 

ozdabiać naczynia szklane, butelki czy puszki  sznurkiem  ,koronką, cekinami  

itp. Wszystkie osoby  bardzo  zaangażowały się w zabawę.  Ponieważ  zabawa                  

i praca pobudza  apetyt panie ze Stowarzyszenia „Grębkowianie” przygotowały 

poczęstunek: różne pasty roślinne : z fasoli, z soczewicy ,z brokuła i inne a także 
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ciasto , herbata ,kawa. Ostatnim punktem wieczoru w filii bibliotecznej był nocny 

marsz Nordic Walking.  Kilka osób ubranych w kamizelki odblaskowe, 

zaopatrzonych w latarki różnego  typu pomaszerowało nocą ok. 2 kilometrów. Na 

wieczór w bibliotece przybyło 23 osoby w różnym wieku. Biblioteka została 

zamknięta ok. 1.00 w nocy. 

 

- Tydzień Bibliotek: W ramach tygodnia Bibliotek w GBP odbyło się spotkanie 

autorskie z Renatą Piątkowską, odbyły się konkursy plastyczne pt. „Świat bajek”, 

bibliotekę odwiedziły przedszkolaki oraz bibliotekarze czytały w ramach 

kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 

- Tydzień z Internetem: W ramach „Tygodnia z Internetem” obchodzonego                    

w tym roku w okresie od 27 marca do 2 kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna 

w Grębkowie zaprosiła 30 marca młodzież z kl. II  z Publicznego Gimnazjum im. 

J. Pawła II z opiekunami Iwoną Patoką i Marleną Laskowską. Uczniowie podczas 

spotkania zostali podzieleni na grupy według scenariusza E-Pasjonaci. Po 

krótkim wprowadzeniu i rozgrzewce wzięli udział w quizie składającym się                        

z 8 zamkniętych pytań . Głównymi zagadnieniami było majsterkowanie, 

gotowanie i szycie. W ten sposób quiz był powodem do zdobycia nowej wiedzy 

i dobrej zabawy. Wyznaczeni liderzy grup mieli decydujący głos przy udzielaniu 

odpowiedzi, rywalizacja była zacięta. Po podliczeniu zdobytych punktów okazało 

się że grupy zdobyły porównywalną ilość punktów i wszyscy zostali nagrodzeni. 

Dodatkowo młodzi ludzie mogli przejrzeć polecane blogi i filmiki                                    

o tematach dotyczących majsterkowania, gotowania  i szycia. Na koniec 

uczestnicy za pomocą licznika Tygodnia z Internetem zarejestrowali  swój udział 

w kampanii.   

Dnia 27 marca w Filii Bibliotecznej po raz pierwszy odbyło się spotkanie                              

w ramach „Tygodnia z Internetem”. W spotkaniu wzięło udział 6 pań, które 

zostały podzielone na 3 grupy. Tu również pracowały na podstawie scenariusza 

E-Pasjonaci i wzięły udział w quizie. 

- II Dożynkowy Festyn Parafialny: 27 sierpnia 2017 w Grębkowie, odbył się IV 

Dożynkowy Festyn Parafialny zorganizowany przez Parafię Grębków, Gminna 

Bibliotekę Publiczną i mieszkańców  Stawisk i Trzebuczy przy wsparciu 

Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Urzędu Gminy w Grębkowie, 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grębkowie 

, SP ZOZ w Grębkowie, KRUSU oraz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie 

oraz sponsorów. 

Program festynu był różnorodny i bogaty, każdy mógł znaleźć coś dla siebie; 

przez cały dzień zaplanowaliśmy moc atrakcji: 

- uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej z Trzebuczy przygotowali występ 

- Zespół Złote Lata z Sokołowa Podlaskiego zaśpiewał piękne pieśni 
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- mieszkańcy Trzebuczy i Stawisk przygotowali pierogi, bigos, naleśniki, żurek, 

barszcz czerwony, paszteciki i ciasto 

- żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 

Mazowieckim przygotowali pokaz uzbrojenia i samochodu wojskowego 

- Policjanci z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego komendy Powiatowej                    

w Węgrowie znakowali rowery i przygotowali prezentację radiowozu 

policyjnego 

- przy stoisku Ośrodka Zdrowia w Grębkowie można było zmierzyć ciśnienie                      

i zbadać poziom cukru 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Trzebuczy zapraszała na kiermasz prac 

wykonanych przez uczniów tej szkoły oraz wystawę poświęconą Augustowi 

Cieszkowskiemu i Państwu Brogowiczom fundatorom kościoła w Grębkowie 

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” z Jaworka 

prezentowało  prace wykonanych przez swoich podopiecznych 

-  Pani Aneta Bok ze Starej Trzcianki i Jarosław Petowski  z Jabłonnej 

przygotowali kiermasz swoich prac  

- Strefa Imprez zapewniła: - zjeżdżalnia, plac zabaw, funball. 

- Akademia twórczego rozwoju „Bystrzak” zapraszała  wszystkie dzieci  do 

wspólnej zabawy 

- Firma AVON zapraszała do nabywania kosmetyków 

- Akademia Piłkarska Orły Grębków Marcin Gryglas miał  swoje stoisko i o godz. 

15:00 został rozegrany  mecz Orły kontra rodzice 

- przy stoisku KRUSU na odwiedzających czekały konkursy o tematyce 

”Bezpieczeństwo pracy  w gospodarstwie rolnym” 

- biblioteka przygotowała kiermasz rozmaitości i los szczęścia 

- Pachniczówka zapraszała do  nabywania produktów pasiecznych.  

- na festynie nie zabrakło grilla, waty cukrowej, lodów 

- przygotowano również  wystawę malarską Lecha Pawlaka oraz prac powstałych 

na warsztatach plastycznych „Papier, nożyce, obraz” organizowanych przez 

bibliotekę w wakacje i prowadzonych przez Małgorzatę Pepłowską i Elizę 

Pawlak 

Na szczęście nie było nudy, przygotowaliśmy dużo konkursów. Można było 

wziąć udział w konkursie dla sołtysów: szukanie monet jednogroszowych                           

w misce pełnej zboża, rzucać beretem, kaloszem, toczyć oponę, przeciągać linę. 

Tradycją festynu stały się konkursy na najsmaczniejszy smalec domowej roboty, 

na najsmaczniejsze ciasto drożdżowe oraz z wiedzy o parafiach, gminie Grębków 

i powiecie węgrowskim.  

Wszystkie osoby biorące udział w konkursach dostały nagrody. 

Po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu wszystkich konkursów miało miejsce 

losowanie Losu Szczęścia. O godz. 18.30 na scenie pojawił się Muzyczny Zespół 

Katolików Świeckich "Testimonium", który poprzez muzykę i śpiew podzielił się 

z nami świadectwem swojej wiary. Nie zabrakło również muzyki disco                                  

w wykonaniu zespołu "Diverse". Spotkanie zakończyliśmy ok. godz. 22 Apelem 
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Jasnogórskim oraz śpiewem pieśni na dobranoc. Zanim rozeszliśmy się do 

domów obejrzeliśmy jeszcze pokaz sztucznych ogni.  

IV Dożynkowy Festyn Parafialny w Grębkowie jest już za nami, przeszedł do 

historii jako udana i integrująca środowisko lokalne impreza. A Dzięki 

zaangażowaniu gospodarzy dożynek Stawisk i Trzebuczy i hojności osób 

prywatnych, urzędów, przedsiębiorców mogliśmy to zrealizować.  

- Mikołajki: 6 grudnia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Grębkowie zawitał 

Mikołaj.W spotkaniu mikołajkowym wzięli udział uczniowie                                      

kl. I z wychowawczynią Ireną Kołak oraz uczniowie kl. II z wychowawczynią 

Anną Wyszogrodzką i Agnieszką Romańczuk z Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego w Grębkowie. W oczekiwaniu na wizytę goście obejrzeli 

prezentację poświęcona świętemu Mikołajowi, wysłuchali mikołajkowych                              

i świątecznych historii. Okazało się jednak, że najbardziej wyczekiwanym 

momentem było przybycie wesołego Świętego Mikołaja z dużym czerwonym 

workiem prezentów na plecach. Wszyscy przyjęli gościa z wielkim entuzjazmem, 

zaśpiewali specjalnie dla niego piosenki, a każde obdarowane dziecko, nie 

wyłączając Pań nauczycielek starało się powiedzieć wierszyk w zamian za 

prezent Gdy wszyscy zostali obdarowani przyszedł czas na wspólne zdjęcia                          

i pałaszowanie słodkości. To był naprawdę niezapomniany dzień mikołajkowy, 

nie tylko dla dzieci, ale także dla nas dorosłych. Święty Mikołaj i prezenty to czas, 

w którym każdy z nas, chociaż przez chwilę był szczęśliwy. Było milo, kolorowo 

i bardzo wesoło. 
- Ferie bez nudy:  
Pierwszy dzień „Ferii bez Nudy” za nami. Oferta skierowana dla uczestników 

miała charakter integracyjny. Zajęcia, które na stałe weszły do kalendarza ferii 

zimowych, jak zwykle odbywały się w sali katechetycznej. Do wspólnej zabawy 

zaprosili zebranych Karolina  i Karol Kołbykowie, na sali gimnastycznej 

uczestnikami zajęli się Mirosław Nykiel i Damian Szymczakowski, a na wspólną 

przejażdżkę saniami zaprosiła Maryla Zaliwska. Drugi dzień za nami. 

„Wyobraźnia czeka ukryta w bibliotekach” to tytuł przedstawienia, które 

zaprezentowali aktorzy teatru „MASKA” z Krakowa. Widzowie z głównym 

bohaterem Markiem stają się strażnikiem największego skarbu – ostatniej książki 

świata. Marek przenosi się do krainy, w której nikt już nie wie, co to jest  

„książka” i razem z dziećmi próbuje wytłumaczyć Tygryskowi, co to znaczy 

czytać i posiadać wyobraźnię. Zwierzak zafascynowany nową wiedzą wymyślił 

pewien podstęp. Do akcji wkracza Miś Kryspin, na co dzień pluszowy przyjaciel 

chłopca, teraz prawdziwy niedźwiedź. Czy to rzeczywistość, czy to sen? 

Wyobraźnia to ogromna moc. Jak ją trenować, oczywiście czytać książki.                    

Co jednak się stanie, gdy na świecie pozostanie jedna książka. Czy wyobraźnia 

przetrwa? Na te pytania mogły usłyszeć odpowiedź dzieci. Po przedstawieniu 

przyszedł czas na warsztaty i zajęcia plastyczne. Warsztaty z robienia kwiatów, 
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które poprowadziła Małgorzata Pepłowska artystka ludowa z Ruchny, która 

wcześniej już gościła w Grębkowie. Dzieci poznały technikę wykonywania 

kwiatów z bibuły, w ten sposób powstały piękne , kolorowe cudeńka, które 

zostały włożone do kosza i przekazane do kościoła. Młodsze pociechy malowały 

wcześniej przygotowane obrazki oraz wspólnie z rodzicami wyklejały 

plastelinowe obrazy. Potem przyszedł czas na wspólną zabawę, którą 

poprowadziła młodzież z Oazy z Agnieszką Nykiel. Po wspólnym posiłku, osoby 

chętne wzięły udział w karaoke. Męska część feriowiczów brała udział                                 

w zajęciach sportowych na Sali gimnastycznej. Ogółem w drugim dniu ferii 

wzięło udział ok. 80 dzieci.Trzeci i ostatni dzień Ferii bez nudy za nami. Tego 

dnia zaprosiliśmy feriowiczów oprócz rozgrywek sportowych na warsztaty                         

z robienia świec i ozdabiania. Jak się okazuje świece to nie tylko woskowy walec 

z zatopionym w nim knotem, to małe dzieła sztuki z unikatowym zdobieniem. 

Uczestnicy warsztatów pod opieką pani Barbary Kuligowskiej, Anny Coman 

mieli możliwość własnoręcznego stworzenia świec, które mogły potem zabrać ze 

sobą do domu aby pochwalić się przed rodzicami. Jak się okazuje wiele rzeczy 

można wykonać samemu również z gliny. Uczestnicy sami tworzyli gliniane 

ozdoby, które po wypaleniu przez Barbarę  Kuligowską będzie można oglądać                   

w Bibliotece. My zaproponowaliśmy również dekorowanie świec, pomysł się 

spodobał i powstały kolorowe , barwne świeczki własnoręcznie zdobione przez 

dzieci. W dalszej części spotkania tego dnia dzieci wykonywały różnego rodzaju 

prace plastyczne, które można również oglądać w bibliotece. Dzięki pani Maryli 

Zaliwskiej dzieci miały dużo frajdy, a to za sprawą Hedzi i Heli dwóch kucyków, 

które chętnie woziły dzieci na placu wokół plebanii. Na zakończenie uczestnicy 

zostali zaproszeni na pieczenie kiełbasy przy ognisku. Potem przyszedł czas na 

podsumowanie wyników przeprowadzonych rywalizacji sportowych oraz 

konkursu  karaoke.  

- Bal przebierańców: Karnawał to czas zimowych balów, zabaw, a także 

nieodłączny element dzieciństwa. Jak co roku od 24 lat w gminie Grębków 

zabawa karnawałowa dla dzieci kończy ferie zimowe, tradycją jest, że w drugi 

tydzień ferii zawsze w czwartek odbywają się bale przebierańców dla 

najmłodszych. Jak się okazuje jest to bardzo atrakcyjna i bardzo lubiana forma 

rozrywki maluchów, która dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia. 23 

lutego br. w świetlicy OSP od godz. 16:00 zaczęła się rejestracja , każdy 

przebrany uczestnik balu został zarejestrowany, na pamiątkę dostał znaczek oraz 

zrobił  zdjęcie na przygotowanej do tego ściance. Na balu obok księżniczek, 

wróżek, czarodziejów pojawiły się  postacie z bajek i jak zwykle pomysłowość 

rodziców nie ma granic, widać to było oczywiście po wymyślonych strojach. 

Wspólną zabawę, konkursy poprowadziły animatorki z „Bystrzaka”, panie 

zadbały o to aby maluchy się nie nudziły. Podczas balu można było obejrzeć 
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prezentację multimedialną pt. „Wspomnień czas” z 2016 roku, a po rejestracji na 

ekranie pojawili się przebierańcy z tego roku 

To był bal nad bale, w imprezie uczestniczyło ponad 300 osób z czego w historii 

bali zarejestrowano najwięcej bo 180 osób przebranych w trzech kategoriach 

wiekowych: kat. I – dzieci przedszkolne – 85 osób; kat. II – dzieci z kl. 0 – II – 

50 osób; kat. III – dzieci z kl. III i starsze – 45 osób. 

Na wszystkich uczestników czekały suto zastawione stoły, a to dzięki 

darczyńcom, a w tym roku było ich 40, dzięki nim mogliśmy również 

przygotować prezenty dla każdego przebranego dziecka.  

- ,,Cała Polska czyta dzieciom”: Czytanie zbliża – to hasło tegorocznej akcji 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”, która od 15 lat propaguje głośne czytanie. Nie do 

przecenienia jest rola jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych 

lat odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój 

intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając Gminna 

Biblioteka Publiczna od dziesięciu lat w ramach kampanii społecznej 

prowadzonej przez Fundację ABCXXI zaprasza wyjątkowych gości, osoby znane 

i cenione w środowisku lokalnym. W tym roku  dzieciom z kl. I i II ze szkół 

Podstawowych: Grębkowa, Kopci i Trzebuczy czytali: 

 Bogdan Doliński wójt Gminy , Ireneusz Kowalski Przewodniczący Rady Gminy,  

ks. Adam Zawistowski prefekt parafii Grębków, Grażyna Sawicka dyrektor 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Grębkowa, Dorota Czajkowska Dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej   z Kopci, Hanna Kukla Dyrektor Publicznej 

Szkoły Podstawowej z Trzebuczy, Doktor Grażyna Adaśko Kierownik Ośrodka 

Zdrowia w Grębkowie, , Włodzimierz Miszczak Kierownik Zakładu Gospodarki 

Komunalnej, Elżbieta Trojanowska kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej                   

w Jaworku, Beata Polkowska  Prezes Stowarzyszenia „Grębkowianie”, Ewa 

Szadyn właścicielka stadniny Konik Polski, Agnieszka Kosiorek dyrektor ZOJO, 

Mariusz Namięta Komendant Gminny OSP. 

Czytanie odbyło się 7 czerwca 2017 w świetlicy OSP w Grębkowie. Dzieci 

wysłuchały wierszy, bajek, fragmentów książek oraz odpowiadały na zadane 

zagadki. Po czytaniu dzieci mogły wyrecytować z pamięci wiersze. Na koniec 

spotkania każde dziecko otrzymało słodką niespodziankę oraz zakładkę do 

książki. 

- Dzień Dziecka: 4 czerwca 2017 obchodziliśmy Dzień Dziecka w Grębkowie. 

Obchody zorganizowała Parafia Grębków i Gminna Biblioteka Publiczna. Święto 

zaczęliśmy o godz. 12:00 od Mszy Św. z błogosławieństwem dla dzieci 

odprawionej przez księdza Proboszcza Krzysztofa Pawelca. Po Mszy w Sali 

katechetycznej po złożeniu życzeń przez Wójta Gminy Grębków oraz 

Przewodniczącego Rady dzieci obejrzały spektakl pt. „Kaczka cudaczka” 

wystawionej przez teatr Art-Re z Krakowa. Niesforna  i zwariowana bohaterka, 
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pełna szalonych pomysłów i żądna niezwykłych przygód od razu zaskarbiła sobie 

sympatię najmłodszych. Dzieci z zainteresowaniem śledziły perypetie kaczki, 

która szukając sposobu na pozbycie się bólu brzucha, spowodowanego 

nadmiarem słodyczy chwytała się najdziwniejszych rozwiązań. Dzieci brały 

czynny udział w przedstawieniu, tańcząc i odpowiadając na pytania. Widać było 

,że spektakl bardzo przypadł zróżnicowanej wiekowo publiczności do gustu. 

Podczas kilkugodzinnej imprezy działo się wiele, dla najmłodszych oprócz 

słodkiego upominku od władz gminy przygotowaliśmy różne atrakcje: 

zjeżdżalnie, kule, malowanie twarzy, tatuaże, konkursy plastyczne (prace można 

obejrzeć w bibliotece ), napoje, lody , wata cukrowa, lemoniada i pyszny tort. 

Pogoda dopisała, uczestnicy również.  

- ,,Światowy Dzień Pluszowego Misia”: W związku z obchodami Światowego 

Dnia Pluszowego Misia, we wtorek 28 listopada uczniowie  z kl. O i I ze Szkoły 

Podstawowej w Trzebuczy oraz przedszkolaki: 3-latki Jeżyki i 4 – latki Krasnale 

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grębkowie wzięli udział w imprezie 

organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grębkowie. Dzień 

Pluszowego Misia  w grębkowskiej bibliotece to już wieloletnia tradycja. Oprócz 

przygotowanej prezentacji multimedialnej do wspólnej zabawy i pomocy 

zaprosiliśmy chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku, 

panią Ewę Szadyn  ze stadniny  Konik Polny oraz ciocię Paulinkę. Atrakcji nie 

zabrakło, w imprezie wziął udział miś Brunatny oraz miś Puchatek. Chłopcy                       

z MOW w Jaworku przygotowali dla każdego misiową naklejkę. Pani Ewa 

zaprezentowała krótką historię Pluszowego Misia, czytała misiowe wierszyki 

ciocia Paulinka zabrała potem wszystkie dzieci w kolorowy baśniowy świat 

zabaw. Maluchy bawiły się z chustą „Klanza” w różnego rodzaju zabawy np.  

„Pada deszcz”, „Sałatka owocowo-miodowa”, „Misio szuka pszczółek”, 

„Strażnika, „Ciuchcię”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, śpiewały piosenki, a na 

sam koniec zabawa w kołysanie misia. Podczas spotkania maluchy mogły 

obejrzeć książki o misiach, które są dostępne w bibliotece i po które zapraszamy 

z rodzicami. Dla każdej grupy oprócz małego co nieco, przygotowaliśmy 

pamiątkę, certyfikat udziału w Święcie Pluszowgo Misia.    

W Filii w Kopciach  dzieci także świętowały Dzień Pluszowego Misia. Do 

biblioteki przyszła liczna  17-osobowa  grupa dzieci z kl. O wraz z panią 

Katarzyną Wielądek.   Na początek wysłuchano krótkiej historii  powstania 

zabawki, a następnie  rozmawiano o różnych znanych z bajek  misiach. Z pomocą  

pań  ze Stowarzyszenia „Grębkowianie” dzieciaki ozdabiali  kontury misia, 

wspólnie śpiewaliśmy piosenki, czytaliśmy  misiowe opowieści. Na zakończenie 

dzieci  dostały słodycze.   
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- Narodowe Święto Niepodległości: Data 11 listopada 1918 r. jest niewątpliwie 

jedną z najważniejszych , symbolicznych dat w naszej historii. Po 123 latach 

niewoli Rzeczpospolita znów pojawiła się na mapach Europy, marzenia Polaków 

w końcu się ziściły. Wnosząc wkład w upamiętnienie tych wydarzeń staramy się 

to zaakcentować w środowisku społeczności lokalnej gminy. Obchody 

rozpoczęliśmy Mszą Świętą w intencji ojczyzny w kościele parafialnym p.w. Św. 

Bartłomieja w Grębkowie, którą celebrował ksiądz proboszcz Krzysztof Pawelec.  

Po liturgii zebrani w asyście pocztów sztandarowych ze szkół i Ochotniczych 

Straży Pożarnych przeszli pod pomnik – krzyż upamiętniający odzyskanie 

niepodległości w 1918 r. strażacy przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnęli 

flagę na maszt, po apelu glos zabrał wójt Gminy Bogdan Doliński. Po tym 

samorządowcy złożyli kwiaty przy pomniku. Dalsza część obchodów odbyła się 

w Sali OSP w Grębkowie. Każdej osobie wchodzącej na salę wolontariusze                                      

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Jaworka przypinali biało- 

czerwoną kokardę, którą sami wykonali na tę okoliczność. 

Po przywitaniu gości w pierwszej części spotkania wystąpili uczniowie z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie. Uczniowie w sposób doniosły, 

szczególny wydobywając duże emocje przedstawili montaż słowno-muzyczny                      

o tematyce patriotycznej wzbudzając zachwyt oglądających. Po tym występie 

głos zabrał Przewodniczący Rady Ireneusz Kowalski, aby potem razem z wójtem 

Bogdanem Dolińskim podziękować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom za te 

lekcję patriotyzmu, którą pokazali na scenie. Nasza przeszłość zobowiązuje nas 

do szczególnej dumy z naszej kultury, tradycji oraz do spotkania się i świętowania 

w podniosłej atmosferze, ale nie tylko, tradycją nasza jest zaproszenie do nas 

gości, z którymi wspólnie świętujemy na wesoło. W drugiej części wystąpili 

Jacek Łapot, twórca kabaretu Kała Masz, konferansjer, dziennikarz i radiowiec, 

autor tekstów, który gości w Grębkowie po raz drugi tym razem z Sylwestrem 

Maciejewskim aktorem teatralnym i filmowym, który na koncie ma kilkadziesiąt 

ról miedzy innymi w teatrze Komedia i Powszechnym. Największe sukcesy to 

role w teatrze: „ Hamlet we wsi Głucha Dolna”, ”Na szkle malowane”, w filmie 

„Pieniądze to nie wszystko” oraz ostatnia w serialu „Ranczo” jako Maciej Sulejuk 

bywalec Wilkowyjskiej ławeczki. 

Występ artystów spotkał się z żywa reakcją publiczności. 

Uroczystością towarzyszyła: 

- wystawa prac z warsztatów plastycznych „Papier, nożyce, obraz” 

- wystawa fotografii Moniki Pakulak 

- wystawa i kiermasz prac Anety Bok 

Organizatorami obchodów Święta Niepodległości byli: Wójt Gminy, Gminna 

Biblioteka Publiczna, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grębkowie.                                        

W uroczystościach wzięło udział ponad 100 osób. 
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- ,,Klub Seniora”: Klub Seniora został utworzony w strukturze Gminnej 

Biblioteki Publicznej w 2012 roku, nie posiada on osobowości prawnej, gdyż jest 

to grupa nieformalna. Celem jest aktywowanie środowiska seniorów do 

wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Biblioteka stara się 

prowadzić działania na rzecz zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu 

społecznym.  

Główną działalnością Klubu Seniora w 2017 roku była integracja wewnątrz 

klubowa organizowana w formie spotkań. Były to spotkania tematyczne, 

okolicznościowe. W spotkaniach brali udział zaproszeni goście tj. Wójt,                           

ks. Proboszcz, Policjanci. Zorganizowano jak co roku, w ramach kampanii 

Bezpieczny Senior spotkanie z dzielnicowym asp. szt. Mariuszem 

Świętochowskim i mł. asp. Grzegorzem Kałuskim z Komendy Powiatowej Policji 

w Węgrowie. Policjanci spotkali się 16 listopada 2017 w GBP w Grębkowie                        

z Klubem Seniora. Jak co roku policjanci podejmując działania profilaktyczne 

oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rozmawiali                                          

o bezpieczeństwie. Głównym tematem były oszustwa popełnione na szkodę osób 

starszych oraz metody jakimi posługują się najczęściej przestępcy tj. „na 

wnuczka” i „na policjanta”. 

Prelegenci spotkanie rozpoczęli od przedstawienia sposobu oraz celu działania 

oszustów, prezentacji multimedialnej, omówiono także m.in. problematykę 

bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, sposobu postępowania w różnego 

rodzaju sytuacjach zagrożenia. 

Policjanci podkreślali żeby pamiętać ze Policja nigdy telefonicznie nie informuje                                                

o prowadzonych dochodzeniach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy 

nieznanej osobie. 

Na zakończenie spotkania wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie spotkania 

uświadamiające różne zagrożenia pozwalają w przyszłości uniknąć przykrych 

sytuacji. 

Oprócz stałych spotkań zorganizowano 3 wyjazdy: do Muzeum Konstantego 

Leszki w Dobrem, wizyta w gospodarstwie agroturystycznym w Brzeziku, 

wyjazd do MOK w Węgrowie na występ teatru amatorskiego na spektakl 

„Pierwsza lepsza”. Seniorzy zwiedzali zamek w Liwie i Sowią Górę. W 2017 

roku GBP za pośrednictwem gazety „Głos Seniora” założyła ogólnopolską kartę 

Seniora dla wszystkich członków klubu. Ponadto seniorzy starają się uczestniczyć 

we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez GBP.  

 

- Marsz Nordic Walking:    W niedzielę 7 maja 2017 odbył się po raz kolejny  

Marsz  Nordic  Walking o Puchar Wójta Gminy Grębków zorganizowany przez 

Filię Biblioteczną w Kopciach(GBP w Grębkowie), Stowarzyszenie Kulturalno –

Społeczne „Grębkowianie”, Łukasza  Witczuka . Udział wzięło 65 zawodników 
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w głównym marszu na 5 kilometrów, natomiast było znacznie mniej dzieci ,które 

biegły. Z powodu małej liczby dzieci( 18 osób ) dystans został skrócony do 250 

metrów. Najstarszy zawodnik  biorący udział w NW urodził się w  roku 1945,                      

a najmłodszy w 2004. W trakcie zawodów pogoda mimo zmiennej aury dopisała 

,było słonecznie i ciepło. Niektórzy zawodnicy przyjechali z bardzo   daleka m.in.                          

z Tarnobrzega, z Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Warszawy  a także 

z Węgrowa , Siedlec i innych miejscowości. 

Dla wszystkich zawodników  i gości  przygotowany został poczęstunek: żurek 

,drożdżówki,  różne ciasta ,kawa i herbata do woli oraz woda i batony.   Dzięki 

uprzejmości  P.  Mirosława Jachimowicza Pieczarkarnia Wierzbno  został 

przygotowany stół degustacyjny potraw przyrządzonych z pieczarek, który 

cieszył się dużym powodzeniem.  

- Współpraca ze środowiskiem: Biblioteka współpracuje z różnymi 

instytucjami. Przede wszystkim z oświatowymi, jak szkoły podstawowe, 

gimnazjum, przedszkole. Współpraca ze szkołami ma potrójny wymiar:                    

z dyrektorami szkół, nauczycielami  oraz bibliotekami szkolnymi. Drugą grupą 

są stowarzyszenia takie jak OSP, ,,Grębkowianie”, Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym „Jawor” z Jaworka. Wsparcie to podstawa naszej 

współpracy z Urzędem Gminy, GKRPA i ZGK. Kolejnym ważnym partnerem 

jakim jest Parafia Grębków, z którą wspólnie organizujemy Ferie bez Nudy, 

Dzień Dziecka oraz Dożynkowy Festyn Parafialny i  Mikołajki. Działalność 

bibliotek wspierana jest wolontariatem osób prywatnych, które w każdej 

zaistniałej sytuacji służą pomocą. 

 

 

Tabela nr 10: Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej  

 

Lp. Nazwa imprezy GBP Grębków Filia Kopcie 

Ilość Frekwencja Ilość Frekwencja 

1. Galeria fotografii 

i inne wystawy, 

wystawki i 

gazetki 

 

12 

czytelnicy 

odwiedzający 

 

9 

czytelnicy 

odwiedzający 

2. Spotkania 

autorskie 

2 132 1 26 

3. Lekcje 

biblioteczne 

8 232 2 26 
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4. Imprezy 

okolicznościowe 

3 Ok. 3.000 1 Ok. 150 

5. Bal 

przebierańców 

1 180/300 - - 

6. Pasowanie na 

czytelnika 

biblioteki 

 

1 

 

25 

 

- 

 

- 

 

7. Dzień Misia 1 54 1 17 

8. Mikołajki 2 45 1 17 

9. ,,Cała Polska 

czyta dzieciom” 

11 238      - - 

10. Konkursy 20 481 6 36 

11. Praca z 

czytelnikiem 

indywidualnym 

 

20 

 

20 

 

7 

 

7 

12.  Wycieczki do 

biblioteki 

14 308 6 54 

13. Klub Seniora 14 150 - - 

14. Dzień Dziecka 1 150 2 Ok. 180 

15. Noc Bibliotek - - 1 26 

16. Tydzień 

Bibliotek 

3 107 2 24 

17. Konkurs 

czytelniczy 

7 382 2 15 

18. Konkurs 

Głośnego 

Czytania 

2 42 - - 

19. Przedstawienia 

Teatralne i 

Animacje 

2 323 1 90 

20. Warsztaty 9 254 1 15 
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WARUNKI LOKALOWE 

 

W 2017 roku nie przeprowadzono remontów. GBP zajmuje powierzchnie 65 m2 

z 14 miejscami dla czytelników. filia zajmuje powierzchnie 50 m2  z 10 miejscami 

dla czytelników. w bibliotekach jest ciasno co ogranicza znacząco działalność. 

GBP korzysta z Sali konferencyjnej, świetlicy OSP i Sali katechetycznej, gdy 

organizowane są większe wydarzenia czy imprezy czytelnicze natomiast Filia 

korzysta ze świetlicy wiejskiej, która znajduje się obok biblioteki. 

 

 

KADRA BIBLIOTECZNA 

 

 W 2017 roku w GBP na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnione są trzy 

osoby. Ponadto w niepełnym wymiarze czasu pracy w bibliotece zatrudniona jest 

księgowa. Bibliotekarze  stale starają się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. 

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe najczęstszą formą jest udział 

w szkoleniach bezpłatnych. W 2017 roku bibliotekarze wzięli udział w 8 

szkoleniach, warsztatach, konferencjach zorganizowanych przez Mazowiecki 

Instytut Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Węgrowie, Urząd Gminy oraz 

kongresie zorganizowanym przez Program Rozwoju Bibliotek. 

   

 

POZABUDŻETOWE ŻRÓDŁA POZYSKANIA ŚRODKÓW NA 

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ , SPONSORING ITP. 2017 

 

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa  

     Narodowego dotacja celowa                                             - 6.500,00 

     na zakup księgozbioru 

2. Środki pozyskane na działalność                                 - 5.450,00 

kulturalno-oświatową                                                                    

             

                                                                   Ogółem:                  - 11.954,00                      

 

      3. Wsparcie rzeczowe: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, GKRPA,       

Darczyńcy. 
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Analiza porównawcza Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Grębkowie za 2017r. 

 

 

I. Podstawowe dane liczbowe 

 

31.12.2016 

 

31.12.2017 

1. Liczba placówek bibliotecznych 2 2 

2. Stan księgozbioru w woluminach 

a) Grębków 

b) Kopcie 

28287 

18857 

9430 

29141 

19504 

9637 

3. Ubyło woluminów 

a) Grębków 

b) Kopcie 

3245 

       2882 

363 

- 

- 

- 

4. Liczba książek zakupionych 

a) Grębków 

b) Kopcie 

515 

643 

172 

831 

639 

192 

5. Liczba czytelników 

a) Grębków 

b) Kopcie 

881 

710 

171 

883 

710 

173 

6. Liczba wypożyczeń książek w woluminach 

a) Grębków 

b) Kopcie 

10956 

8360 

2596 

11437 

8594 

2843 

7. Liczba odwiedzin czytelniczych 

a) Grębków 

b) Kopcie 

5848 

4604 

1244 

7018 

5415 

1603 

8. Zakup zbiorów specjalnych - - 

9. Liczba tytułowy czasopism 

nieopracowanych 

a) Grębków 

b) Kopcie 

 

20 

12 

8 

 

20 

12 

8 

10. Liczba wypożyczeń czasopism na zewnątrz 

a) Grębków 

b) Kopcie 

2096 

1860 

236 

1721 

1525 

196 
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I. Podstawowe dane liczbowe 

 

31.12.2016 

 

31.12.2017 

 

11. Liczba wypożyczeń czasopism na miejscu 

a) Grębków 

b) Kopcie 

 

1677 

1614 

63 

 

1541 

1468 

73 

 

12. Liczba wypożyczonych książek w    

woluminach na miejscu 

a) Grębków 

b) Kopcie 

 

384 

310 

74 

 

202 

158 

44 

13. Liczba czytelników odwiedzających 

czytelnię 

a) Grębków 

b) Kopcie 

 

2591 

2519 

72 

 

2554 

2494 

60 

14. Liczba udzielonych informacji 

a) Grębków 

b) Kopcie 

263 

224 

39 

114 

91 

23 

15. Wartość zakupionego księgozbioru 

a) Grębków 

b) Kopcie 

19.759 

14.884 

4.875 

21.194 

15.819 

5.375 

 

16. Liczba osób korzystających z Internetu 

a) Grębków 

b) Kopcie 

898 

873 

25 

715 

696 

19 

 

   

 

 


