
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2010 R.

3. Modernizacja bazy lokalowej

3.1. Informacje podstawowe

W 2010 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 126 647 m2. W porównaniu
z rokiem 2009 zmalała o 387 m2.

Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio:

Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,9 czytelnika (w 2009 r. – 7,1).

Na 100 mieszkańców przypadło w 2010 r. – 2,7 m2 ( w 2009 r. podobnie – 2,7 m2).

Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych:

– wejście do budynku dostosowane dla niepełnosprawnych: 231 placówek, w tym: 166 bibliotek mających udogodnienia
wewnątrz budynku. W 2009 roku 173 biblioteki deklarowały dostosowanie swojego obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10 380 (w 2009 r. – 10 443), w tym dla
niepełnosprawnych 1 521.

3.2. Zakupy nowych sprzętów, urządzeń technicznych znacząco poprawiających jakość pracy i estetykę
pomieszczeń - przykłady

Biblioteki miejskie

W roku sprawozdawczym środki finansowe, jakimi dysponowały biblioteki nie pozwoliły żadnej z nich na kupno
samochodu, pomimo dużego zapotrzebowania na osobowo – dostawcze środki transportu. Zakupy ograniczały się do
sprzętu komputerowego oraz wyposażenia placówek (meble biblioteczne, biurowe, sprzęt techniczny i biurowy, sprzęt
AGD oraz galanteria biblioteczna).

Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, serwery, laptopy i in.) oraz sprzęt peryferyjny i sieciowy (drukarki,
nagrywarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, UPSy itp.) zakupiły między innymi biblioteki: Będzin, Bielsko-Biała,
Bieruń, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Knurów, Piekary Śląskie, Pyskowice, Racibórz, Radlin,

155,7 m2 (w 2009 r. – 155,8 m2)

1 084 czytelników (w 2009 r. – 1 109 czytelników)

5 705 mieszkańców (w 2009 r. – 5 697 mieszkańców)

Biblioteka Miejska w Cieszynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007–2013 pozyskała 12 zestawów komputerowych wraz z drukarkami i biurkami oraz meblami bibliotecznymi
do czytelni.

W związku ze wznowieniem działalności po generalnym remoncie Filii nr 11 Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach wyposażyła placówkę w nowe estetyczne meble biblioteczne i biurowe, sprzęt komputerowy,
techniczny i peryferyjny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach dokonała zakupu sprzętu komputerowego (komputery, monitory,
czytniki, drukarki, urządzenia sieciowe) oraz mebli bibliotecznych dla nowo uruchamianych i remontowanych filii
za łączną kwotę ponad 90 000 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu zakupiła do „kącików maluchów” mieszczących się w 10 filiach na
terenie miasta pełen asortyment mebli i wyposażenia oraz zestaw do digitalizacji zbiorów bibliotecznych (skaner
wraz z oprogramowaniem), jednocześnie doposażyła swoje placówki w sprzęt komputerowy, biurowy i AGD.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa otrzymała nieodpłatnie od Urzędu Miasta w Żywcu pełne wyposażenie filii
bibliotecznej mieszczącej się przy ulicy Grunwaldzkiej. Dar składał się z mebli bibliotecznych (biurek
komputerowych, lady bibliotecznej, stolików, szaf i krzeseł) oraz sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem. Łączna wartość daru wyniosła 25 000 zł.
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Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Zabrze, Żory.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty cyfrowe itp.)
wzbogacił zasoby bibliotek: Będzin, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Łaziska Górne, Racibórz, Rybnik.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały ekspozycyjne)
nabyły biblioteki: Będzin, Chorzów, Cieszyn, Czeladź, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Orzesze, Piekary Śląskie, Pyskowice,
Rybnik, Tychy, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Żory.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, telefaxy, wózki biblioteczne itp.) zostały zakupione do bibliotek: Bielsko-Biała, Gliwice, Lędziny.

PiMBP w Rybniku zmieniła aranżację w sali wykładowej poprzez zakup i montaż nowych tkanin (kotar) dekoracyjnych.

MBP w Żorach wzbogaciła się o konsolę PlayStation 3 dla młodych czytelników.

Biblioteki miejsko–gminne

Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, serwery, laptopy i in.) oraz sprzęt peryferyjny i sieciowy (drukarki,
nagrywarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, UPSy itp.) zakupiły między innymi biblioteki: Czechowice-Dziedzice,
Czerwionka-Leszczyny, Kuźnia Raciborska, Ogrodzieniec, Pszczyna, Szczekociny, Toszek, Wilamowice, Żarki.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty cyfrowe itp.)
wzbogacił zasoby bibliotek: Kłobuck, Koniecpol, Ogrodzieniec.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną nabyły biblioteki: Czechowice-Dziedzice,
Krzanowice, Krzepice, Kuźnia Raciborska, Pszczyna, Strumień, Szczekociny, Woźniki, Żarki.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, telefaxy itp.) zostały zakupione do bibliotek: Czerwionka-Leszczyny, Kuźnia Raciborska, Ogrodzieniec.

Sprzęt AGD ( odkurzacze, lodówki, pralki, klimatyzatory, wentylatory, grzejniki) wzbogacił bibliotekę w Czechowicach-
Dziedzicach.

Biblioteki gminne:

Sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, serwery, laptopy i in.) oraz sprzęt peryferyjny i sieciowy (drukarki,
nagrywarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, UPSy itp.) zakupiły między innymi biblioteki: Bestwina, Bojszowy,
Brenna, Buczkowice, Chybie, Czernichów, Dębowiec, Goleszów, Gorzyce, Janów, Jasienica, Jeleśnia, Kochanowice,
Konopiska, Kozy, Miedźna, Mszana, Niegowa, Opatów, Ornontowice, Pilchowice, Poczesna, Przyrów, Rudziniec,
Zebrzydowice.

Sprzęt multimedialny (zestawy audiowizualne, systemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów, rzutniki
multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty cyfrowe itp.)
wzbogacił zasoby bibliotek: Gorzyce, Konopiska, Koszarawa, Psary.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną nabyły biblioteki: Bestwina, Bobrowniki, Chybie,
Czernichów, Gierałtowice, Gilowice, Hażlach, Jasienica, Konopiska, Koszarawa, Marklowice, Miedźna, Opatów,
Pawłowice, Pawonków, Poraj, Porąbka, Psary, Rajcza, Rędziny, Suszec, Świnna, Wręczyca Wielka, Żarnowiec.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, telefaxy itp.) zostały zakupione do bibliotek: Bestwina, Łękawica, Ornontowice, Ujsoły.

Sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka, czajniki, termosy, ekspresy do kawy) wzbogacił biblioteki: Ornontowice, Pietrowice
Wielkie, Pilchowice, Porąbka.

3.3. Liczba sprzętów otrzymanych przez biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek - wiodące
i partnerskie

W I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek uczestniczyło 31 bibliotek z województwa śląskiego. Do Programu
przystępowała biblioteka wraz ze wszystkimi swoimi filiami, toteż w I rundzie PRB uczestniczyło 129 placówek
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bibliotecznych z naszego województwa.

Osiem bibliotek pełniło funkcję biblioteki wiodącej. Każda biblioteka zawiązywała koalicję z trzema bibliotekami
partnerskimi. Biblioteki wiodące otrzymały większe wsparcie techniczne (postawiono im większe wymagania).

Bibliotekami wiodącymi były:

Rolę partnerów wzięły na siebie biblioteki z miejscowości:

Pszczyna, Kłobuck, Miedźna, Pawłowice, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Kroczyce, Pilica, Bojszowy, Ornontowice,
Wyry, Bobrowniki, Szczekociny, Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Mierzęcice, Psary, Wojkowice, Janów, Przystajń.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łazy współpracowała w ramach partnerstwa także z Miejską Biblioteką Publiczną
w Andrychowie (woj. małopolskie) a Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie nawiązała partnerstwo z Gminną Biblioteką
Publiczną w Brzeźnicy (woj. małopolskie). Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce (powiat bielski) uczestniczy
w Programie jako biblioteka partnerska Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach (woj. małopolskie).

Sprzęt komputerowy otrzymany przez wszystkie biblioteki w ramach Programu:

Wszystkie komputery wyposażone zostały w oprogramowanie Windows 7 i Office 2007. Dodatkowo biblioteki otrzymały
listwy przepięciowe, routery ADSL i DSL oraz zapasowe tusze do drukarek.

3.4. Modernizacja lokali bibliotecznych; Nowe lokale, adaptacje, przykłady największych remontów i ich
zakres; czy zaszły w ciągu roku jakieś zmiany w zakresie przystosowania lokali bibliotecznych do potrzeb
osób niepełnosprawnych - windy, podjazdy, odstępy między regałami, odpowiedniej szerokości drzwi itp.

Biblioteki miejskie

Nowe lokale

Nowe lokale biblioteczne na potrzeby placówek filialnych pozyskało w roku sprawozdawczym 7 bibliotek miejskich
(Będzin, Bytom, Katowice, Mikołów, Rybnik, Wojkowice, Zawiercie)

MBP w Czechowicach-Dziedzicach

MBP w Orzeszu

MBP w Porębie

MBP w Radzionkowie

BPMiG w Łazach

M-GBP w Siewierzu

GBP w Gierałtowicach

GOK. Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej

109 zestawów komputerowych,

8 laptopów (tylko dla bibliotek wiodących)

8 projektorów multimedialnych (tylko dla bibliotek wiodących)

8 ekranów projekcyjnych (tylko dla bibliotek wiodących)

95 urządzeń wielofunkcyjnych

11 drukarek formatu A3

129 aparatów cyfrowych wraz z przewodnikiem „Projekt: fotografia”.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie pozyskała nowy lokal na potrzeby Filii nr 4 Łagisza.
Przeprowadzono adaptację pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o powierzchni całkowitej
160,7 m2. Zakres prac remontowych obejmował roboty budowlane i prace elektroinstalacyjne, w tym: skucie
gipsowych elementów naściennych, częściowy demontaż sceny, demontaż drzwi wejściowych do sali głównej
oraz zmniejszenie otworu drzwi wejściowych z montażem nowych drzwi, skucie płytek lastriko, gipsowanie,
szpachlowanie ścian, przygotowanie podłoża pod parkiet (wylewki), położenie parkietu w sali głównej. Spośród
prac elektroinstalacyjnych najważniejszym było rozdzielenie instalacji elektrycznej na pomieszczenia filii i OSP,
montaż podlicznika energii elektrycznej oraz montaż tablicy rozdzielczej. Położono instalację sieciową do Internetu
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Remonty generalne

i wykonano nową instalację dla dodatkowych punktów oświetleniowych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu przeniosła Filię nr 6 do nowego lokalu w dawnym budynku ratusza gminy
Łagiewniki. Remont i adaptacja pomieszczeń obejmowała modernizację centralnego ogrzewania i instalacji wodno
– kanalizacyjnej, wymianę okien i drzwi oraz wymianę instalacji elektrycznej. Całkowity koszt remontu wyniósł
30 000 zł. Wszelkie prace adaptacyjne zostały przeprowadzone w ramach środków własnych. Dotychczasowy
lokal ciasny i niefunkcjonalny nie dawał możliwości i szans na dalszy rozwój i właściwą realizację zadań
merytorycznych. Nowe pomieszczenia Filii pozwalają na kompleksowe i skuteczne zaspakajanie informacyjnych,
kulturalnych i edukacyjnych potrzeb mieszkańców dzielnicy Łagiewniki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach dokonała zmiany lokalizacji Filii nr 38, działającej na terenie
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Nowy lokal jest większy od poprzedniego o 10 m2 (obecnie 21 m2)
i posiada dogodniejsze usytuowanie, co umożliwia lepszą organizację pracy Filii.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie pozyskała nowe pomieszczenia dla Filii bibliotecznej nr 3 w Bujakowie.
Placówka została przeniesiona do nowo wybudowanego sołeckiego budynku wielofunkcyjnego. Dobra lokalizacja
i estetyka pomieszczeń wpłynęły na wzrost liczby czytelników.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku pozyskała nowy lokal dla Filii bibliotecznej nr 4 w dzielnicy
Paruszowiec – Piaski, która bardzo ucierpiała na skutek ubiegłorocznej powodzi. Po ewakuacji placówki
rozpoczęto intensywne prace nad wznowieniem działalności w nowym miejscu. Udało się pozyskać lokal
wydzielony z pomieszczeń świetlicy środowiskowej w budynku dzielnicowego przedszkola. Pomieszczenie jest
dużo mniejsze od poprzedniego, liczy zaledwie 37 m2. Pomimo gorszych warunków lokalowych filia w dalszym
ciągu prowadzi aktywną działalność animacyjną. Dobra współpraca ze świetlicą środowiskową pozwala na
wykorzystywanie pomieszczeń tej placówki poprzez organizację imprez wzajemnie uzupełniających się.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wojkowicach przeniosła filię biblioteczną z pierwszego piętra do piwnic w budynku
gimnazjum. Pomieszczenia zostały wyremontowane, wymieniono okna, wyremontowano podłogi.
Do pomieszczenia doprowadzono bieżącą wodę, dzięki czemu filia ma teraz własną toaletę. Pomieszczenia
przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu przeniosła do nowego lokalu Filię biblioteczną nr 9
z Oddziałem dla dzieci. Dotychczasowe pomieszczenia placówka musiała opuścić, bowiem Zarząd Szkół
i Przedszkoli – właściciel obiektu przeznaczył go na potrzeby żłobka. Filię biblioteczną nr 10 przeniesiono
z budynku przeznaczonego do rozbiórki. Lokalizacja pozostała ta sama, zmieniły się jedynie numery budynków.
Nowe pomieszczenia wyremontowano i zaadaptowano na potrzeby biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach wznowiła działalność Filii bibliotecznej nr 11 po generalnym remoncie,
który całkowicie zmienił wizerunek placówki. Najistotniejszym elementem remontu było utworzenie zaplecza
socjalnego i sanitarnego oraz likwidacja pieca kaflowego i zainstalowanie ogrzewania elektrycznego. Ponadto
wymieniono całą instalację elektryczną oraz okna i drzwi. Prace remontowe trwały od grudnia 2009 r. do maja
2010 r., przyczyniając się nie tylko do podniesienia standardu pracy, ale także do zmiany estetyki placówki. MBP
w Gliwicach poddała remontowi generalnemu również filię biblioteczną nr 7, w której oprócz prac poprawiających
estetykę pomieszczeń wyburzono niektóre ze ścian, co pozwoliło na zwiększenie powierzchni wypożyczalni oraz
umiejscowienie oddziału dla dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie wypożyczalni dla dorosłych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach wyremontowała siedzibę centrali MBP. Placówka o statusie obiektu
zabytkowego była nieczynna przez 1,6 roku. Remont zakładał wymianę 50% więźby dachowej, założenie nowej
dachówki oraz restaurację elewacji zewnętrznej budynku, którą odtworzono pod nadzorem Konserwatora
Zabytków, nadając mu pierwotny wygląd XVIII wiecznego dworku (na podstawie zachowanych przedwojennych
zdjęć). Podobny charakter nadano pomieszczeniom wewnętrznym biblioteki. Obiekt przystosowano do potrzeb
osób niepełnosprawnych (poziom parteru). Poszerzono wejście główne oraz wejścia do poszczególnych
pomieszczeń, zlikwidowano schody wejściowe, progi, dostosowano również toalety. Zwiększyła się powierzchnia
użytkowa obiektu. Biblioteka zyskała czytelnię, salę ekspozycyjną, pomieszczenia magazynowe i biurowe.

W maju 2010 r. rozpoczął się remont kapitalny budynku, w którym Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Łaziskach Górnych wynajmuje lokal na potrzeby Filii bibliotecznej nr 1. Na okres remontu placówka przeniosła
się do lokalu zastępczego, zlokalizowanego w salkach katechetycznych (sąsiadujących z remontowanym
obiektem). Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, transporter schodowy,
toalety). Dzięki adaptacji pomieszczeń i nowej, estetycznej aranżacji wyodrębniono osobny dział dziecięcy.
Oficjalne otwarcie filii w wyremontowanym budynku nastąpi w I kwartale bieżącego roku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu przeprowadziła remont generalny Filii bibliotecznej w Woszczycach.
Wymieniono okna, utworzono samodzielne wejście, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, wyremontowano
podłogi, obniżono sufity, przeprowadzono modernizację oświetlenia i instalacji centralnego ogrzewania. Estetykę
lokalu poprawiają gładzie ścienne wraz z nową kolorystyką. Remont przeprowadzono dzięki środkom finansowym
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Remonty o szerszym zakresie w placówkach centralnych oraz wielu filiach bibliotecznych przeprowadziły biblioteki
w miastach: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Racibórz, Rybnik, Świętochłowice, Zabrze.

Biblioteki miejsko-gminne

Nowe lokale

Wśród bibliotek miejsko-gminnych nowe lokale dla swoich placówek pozyskały:

Remonty generalne

W grupie bibliotek miejsko – gminnych remontu generalnego swojego budynku doczekała się w roku 2010 r. jedynie
Biblioteka Publiczna w Czerwionce – Leszczynach (powiat rybnicki).

Budynek centrali Biblioteki Publicznej został objęty projektem „Biblioteka bez barier” – przebudowa i wyposażenie
Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach”. Beneficjentem Programu była Gmina Czerwionka-Leszczyny, która na
ten cel pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 1,1 mln zł. Celem
projektu było stworzenie warunków do rozwoju Biblioteki z szerokim dostępem dla osób niepełnosprawnych. Zabytkowy
budynek, w którym mieści się centrala poddano gruntownemu remontowi. Wybudowano podjazd dla wózków
inwalidzkich, dostosowano toalety, zamontowano odpowiedniej szerokości drzwi. Kolejne przeprowadzone prace to
remont dachu i kominów, czyszczenie elewacji, które przyniosło znakomite efekty, wymiana stolarki okiennej, remont
kotłowni i piwnic oraz wymiana instalacji elektrycznych. Dzięki nowej aranżacji Biblioteka wygospodarowała miejsce na
czytelnię internetową, powiększyła powierzchnię wypożyczalni dla dzieci. Zwiększono także metraż działu gromadzenia
i opracowania zbiorów. Estetyczne pomieszczenia wyposażono w dodatkowy sprzęt komputerowy, techniczny i biurowy.

Remontów w swoich placówkach dokonały także biblioteki:

pozyskanym w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura bibliotek”.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku gruntownie wyremontowała Filię biblioteczną nr 11,
mieszczącą się w budynku OSP przy okazji generalnego remontu całego obiektu. W placówce wymieniono
instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, zamontowano nowe drzwi wejściowe, zmodernizowano płytki
podłogowe, obniżono sufity oraz pomalowano ściany. Prace te wpłynęły na poprawę estetyki i funkcjonalność
lokalu.

Generalny remont Filii bibliotecznej nr 4 przeprowadziła także Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu. Prace
w lokalu o powierzchni 187 m2 objęły swoim zakresem wymianę okien, wymianę oświetlenia, wykonanie sufitów
podwieszonych oraz remont sanitariatów. Poprawie estetyki służy nowa wykładzina podłogowa oraz wymienione
meble biblioteczne.

Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach pozyskała nowy lokal na potrzeby placówki filialnej w Przegędzy.
Filię przeniesiono z budynku Ośrodka Zdrowia, w którym zajmował pomieszczenia piwniczne, do pobliskiej Szkoły
Podstawowej. Nowy lokal znajduje się na parterze budynku. Metraż placówki jest niewielki, wynosi 56,16 m2,
ale składają się na niego dwa pomieszczenia z osobnym wejściem.

Nowy lokal dla Filii bibliotecznej w Wojnowicach pozyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach.
Pomieszczenie doposażono w nowe meble biblioteczne.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie przeniosła Filię w Wiśle Wielkiej do nowego lokalu
w budynku komunalnym, w którym do tej pory zajmowała pomieszczenia na I piętrze. Nowy lokal mieści się na
parterze i został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście odpowiedniej szerokości pozbawione
zostało wysokich progów. Poprawiono estetykę lokalu poprzez malowanie, wymianę oświetlenia, zakup
sanitariatów i wyposażenie placówki w nowe regały biblioteczne.

Centrala Biblioteki Publicznej w Skoczowie opuściła dotychczasowo zajmowany budynek i przeprowadziła się
do wyremontowanej kamienicy przy ul. Mickiewicza 9. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych,
posiada podjazd, windę oraz odpowiedniej szerokości drzwi wejściowe. Pomieszczenia są estetyczne,
doposażone w sprzęt komputerowy, techniczny i biurowy, dzięki czemu podniosła się jakość oferowanych usług
bibliotecznych.

Blachownia – remont łazienek

Koziegłowy – wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, położenie tynków ściennych i sufitowych, wymiana
podłóg i drzwi.

Krzepice – remont bieżący centrali wraz z doposażeniem działu dziecięcego w meble, zabawki, ozdoby
oraz estetyczną galanterię biblioteczną.
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Biblioteki gminne

Nowe lokale

Pośród bibliotek szczebla gminnego nowe lokale dla swoich placówek, zarówno centralnych jak i filialnych, udało się
pozyskać 8 bibliotekom.

Łazy – zakończenie prac termomodernizacyjnych budynku centrali, wymiana oświetlenia i instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

Ogrodzieniec – remont bieżący centrali: malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin i żaluzji okiennych.

Toszek – wymiana dachu w całym obiekcie (zamku).

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie przeniosła centralę Biblioteki z Gołkowic do nowego lokalu w Godowie,
który mieści się w budynku po straży granicznej. Cały budynek poddano kompleksowemu remontowi
i termomodernizacji. Inwestycja prowadzona była przez Urząd Gminy w Godowie kosztem 2,3 mln zł. Środki na
ten cel pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
budżetu własnego gminy. Powierzchnia nowych pomieszczeń bibliotecznych wynosi 225,42 m2 (stary lokal liczył
zaledwie 69 m2) i składa się z wypożyczalni, czytelni, oddziału dla dzieci, pomieszczenia przeznaczonego na
działalność warsztatów fotograficznych. Nie zabrakło także pomieszczeń biurowych, administracyjnych,
księgowych i pokoju socjalnego. Biblioteka posiada również własną serwerownię oraz nowoczesne sanitariaty.
W holu umiejscowiono galerię i 3 stanowiska komputerowe dla czytelników. Ponadto na potrzeby archiwum
i magazynu zagospodarowano dwa pomieszczenia na poddaszu. Placówkę wyposażono w nowe meble
biblioteczne i biurowe, doposażono w sprzęt komputerowy i peryferyjny, zakupiono kserokopiarkę, nowe tablice
informacyjne i estetyczną galanterię biblioteczną. Biblioteka posiada wewnętrzny i zewnętrzny monitoring oraz
zabezpieczona jest instalacją alarmową. Urząd Gminy przekazał na potrzeby Biblioteki modułową centralę
telefoniczną. Nowa siedziba jest ciepła, widna i estetycznie urządzona. Jej jedynym mankamentem jest lokalizacja
na piętrze budynku, co uniemożliwia korzystanie z usług placówki osobom niepełnosprawnym, gdyż nie ma windy
ani transportera schodowego umożliwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim na pierwszą kondygnację.

Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu otrzymała nowy lokal dla filii bibliotecznej w Pogwizdowie. Oficjalnie
przekazanie nowych pomieszczeń miało miejsce w listopadzie 2009 r., ale dopiero w roku sprawozdawczym
przeprowadzono w nich remont generalny, obejmujący swoim zasięgiem prace instalacyjne, modernizacyjne
i wykończeniowe. Odnowiono regały, założono sieć internetową (kablową i bezprzewodową). Filia dysponuje
większym metrażem, poprawiła się estetyka lokalu i warunki pracy.

Od dnia 1 marca 2010 r. nowym lokalem bibliotecznym dysponuje również Gminna Biblioteka Publiczna
w Jejkowicach. Z małych, ciasnych i ciemnych pomieszczeń na poddaszu, biblioteka przeniosła się do lokalu
o powierzchni 172 m2. Lokal mieści się na piętrze i nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Niemniej
jednak zmiana lokalizacji to ogromny plus dla biblioteki. Pomieszczenia są duże, przestronne i estetyczne.
Zakupiono do nich nowe meble. Zorganizowano kącik dla dzieci pełen nie tylko książek, ale i zabawek, gier
planszowych, kolorowanek itp. Hol przylegający do Biblioteki zagospodarowano na czytelnię.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach przeniosła Filię w Rzerzęczycach do nowego lokalu na poddaszu,
o powierzchni 60 m2, w dobudowanej części Zespołu Szkół.

18 listopada 2010 r. odbyła się uroczystość otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w nowych
pomieszczeniach. Placówka została przeniesiona z budynku przy ul. Lipowej, w którym znajduje się Urząd Gminy
do nowo wyremontowanego gmachu dawnej gminy, znajdującego się w samym centrum Konopisk. Do
odnowionych pomieszczeń na piętrze budynku przeniesiono wypożyczalnię i czytelnię ze stanowiskami
komputerowymi. Wygospodarowano także przestrzeń na kolorowy kącik dla najmłodszych czytelników. Niestety
brakuje windy lub innego rozwiązania, które pozwoliłoby korzystać z usług placówki osobom niepełnosprawnym.

W grudniu ubiegłego roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach przeniosła placówkę filialną nr 1 w Pradłach
do nowego lokalu. Obecnie filia mieści się w dobudowanej części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wyposażona została w nowe regały, ladę biblioteczną i szafki katalogowe. Modernizacja całego budynku była
możliwa dzięki programowi Rozwój Obszarów Wiejskich – Odnowa i Rozwój Wsi.

Nowego lokalu doczekała się także w roku ubiegłym Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach. Biblioteka
mieści się w nowo wybudowanym łodygowickim Centrum Kultury. W nowym obiekcie na miarę XXI wieku część
pomieszczeń przeznaczono na salę konferencyjną i kawiarnię. Budynek Centrum Kulturalnego został
wybudowany za kwotę 1,3 mln zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Biblioteka może pochwalić się estetyczną wypożyczalnią i czytelnią. Wystrój wnętrz
sprawia miłą i przytulną atmosferę sprzyjającą korzystającym ze zbiorów bibliotecznych czytelnikom. Wszystkie
pomieszczenia wyposażone zostały w nowe meble biblioteczne i biurowe. Budynek został dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, odstępy między regałami, szerokie drzwi, odpowiednio przygotowane
toalety).
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Prace remontowe w większym lub mniejszym zakresie przeprowadziły biblioteki (przykłady):

Zmiana lokalu filii bibliotecznej nastąpiła także w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach, która na potrzeby
placówki w Warszowicach pozyskała nowe, funkcjonalne i estetyczne pomieszczenia. W nowym lokalu
wydzielono kącik dla maluchów oraz utworzono stanowisko komputerowe dla czytelników. Pracownicy mają do
swojej dyspozycji pokój socjalny.

Brenna – po zalaniu w czasie powodzi filii bibliotecznej w Górkach Małych zaistniała potrzeba remontu całej
placówki. Remont objął wymianę okien, instalacji oświetleniowej, montaż nowych drzwi wejściowych. Estetykę
poprawiło malowanie ścian. W magazynie położono płytki podłogowe. Wykonano również izolację na zewnątrz
budynku. Dzięki wsparciu finansowemu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności zakupiono: 3 komputery do
pracowni internetowej i 1 dla bibliotekarza, ladę biblioteczną, biurko, regały i inne drobne sprzęty na kwotę 35 199
zł.

Buczkowice – filia biblioteczna w Rybarzowicach została poddana gruntownemu remontowi, który polegał m.in.
na wymianie podłogi oraz wyposażeniu placówki w nowe regały biblioteczne (30 sztuk), biurka, stoliki, szafy, ale
przede wszystkich kompletnej wymiany wyposażenia doczekał się kącik dla dzieci. Remont kapitalny
przeprowadzono także w centrali GBP, gdzie wymieniono podłogę i oświetlenie oraz wyposażono placówkę
w nowe meble biblioteczne i biurowe.

Dąbrowa Zielona – przeprowadzono remont generalny Biblioteki, który swoim zasięgiem objął: wymianę instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Cały budynek został poddany termomodernizacji.
Estetykę pomieszczeń podniesiono dzięki malowaniu ścian.

Gilowice – wyremontowano filię biblioteczną w Rychwałdzie i wyposażono ją w nowe estetyczne meble
biblioteczne.

Jasienica – wymieniono pokrycie dachu oraz odnowiono elewację zewnętrzną budynku.

Kornowac – placówka centralna w Kobyli przeszła remont kapitalny, który swoim zasięgiem objął prace
instalacyjne: wymianę sieci elektrycznej i centralnego ogrzewania. Dobudowano podjazd do budynku dla wózków
inwalidzkich, pomalowano ściany, zamontowano nowe żaluzje okienne.

Lubomia – budynek, w którym mieści się centrala został poddany gruntownemu remontowi i termomodernizacji.
Wymieniono okna, drzwi, podłogi i oświetlenie. Biblioteka otrzymała dodatkową dotację na zakup mebli i regałów.
Podobny zakres prac remontowych przeprowadzono także w filii bibliotecznej w Syryni, którą podobnie jak
centralę wyposażono w nowe meble biblioteczne (łączna kwota na doposażenie obu placówek wyniosła 30 000
zł).

Mszana – generalne remonty przeprowadzono w budynkach, w których mieszczą się centrala i Filia nr 1.
W centrali wymieniono dach i stolarkę okienną. Cały budynek ocieplono, wszystkie pomieszczenia wymalowano.
W budynku, w którym mieści się Filia nr 1 również wykonano ocieplenie budynku, zmodernizowano wentylację,
pomalowano wszystkie pomieszczenia.

Radziechowy – Wieprz – w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek wyremontowano filię biblioteczną
w Radziechowach. Modernizacji poddano: podłogi, oświetlenie, instalację wodno-kanalizacyjną i oświetleniową.
Wymieniono drzwi zewnętrzne oraz zadaszono klatkę schodową. Środki pozyskane na ten cel z Programu to
ponad 25 000 zł.

Rędziny – remont generalny przeprowadzono w centrali Biblioteki, w czasie którego wyburzono ściany i zrobiono
dwa przestronne pomieszczenia z dotychczasowych trzech niefunkcjonalnych. Wymieniono podłogi, obniżono
sufity, wyremontowano łazienki. Pomieszczenia wyposażono w nowe, estetyczne meble biblioteczne.

Świerklany – pomieszczenia centrali i filii bibliotecznej poddano remontom. W centrali zamontowano nowe drzwi
wejściowe, położono tynk żywiczny na ścianach, zakupiono komplet kolorowych mebli dla dzieci. W filii
bibliotecznej zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono wykładziny podłogowe we wszystkich
pomieszczeniach, pomalowano ściany.

Węgierska Górka – dzięki remontowi centrala zwiększyła swoją powierzchnię użytkową o ponad 100 m2.
Na dodatkowej powierzchni powstała wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, czytelnia oraz czytelnia internetowa.

Żarnowiec – gruntowny remont przeszła filia biblioteczna w Łanach Wielkich, gdzie wymieniono dach, okna, drzwi
oraz zmodernizowano instalację elektryczną. Pomieszczenia pomalowano, dzięki czemu poprawiła się znacznie
estetyka placówki.
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Zestawienie bibliotek, które otrzymały środki finansowe w ramach programu Infrastruktura bibliotek 2010 (w tym środki
na usuwanie skutków powodzi)

Lp. BIBLIOTEKA KWOTA

1. Blachownia 14 518

2. Brenna
16 537

33 448 (powódź)

3. Buczkowice 20 000

4. Goczałkowice Zdrój 30 000

5. Koszarawa 36 465

6. Orzesze 50 000

7. Radziechowy-Wieprz 25 156

Razem 226 124
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