
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 R.

3. Modernizacja bazy lokalowej

3.1. Informacje podstawowe

W 2011 r. powierzchnia użytkowa lokali bibliotecznych województwa śląskiego wynosiła 127 144 m2. W porównaniu
z rokiem 2010 zwiększyła się o 497 m2.

Na jedną placówkę biblioteczną przypadło średnio:

Na 1 m2 powierzchni użytkowej bibliotek przypadło w roku ubiegłym 6,9 czytelnika (podobnie jak w roku 2010).

Na 100 mieszkańców przypadło w 2011 r. – 2,7 m2 (w 2010 r. podobnie – 2,7 m2).

Obiekty przystosowane dla niepełnosprawnych:

Liczba miejsc w czytelniach kształtowała się na poziomie 10 676 (w 2010 r. – 10 380), w tym dla niepełnosprawnych
366 (całkowicie zaaranżowane miejsce dla osoby niepełnosprawnej: możliwość podjazdu wózkiem inwalidzkim,
odpowiednia klawiatura, nakładki dla niewidomych).

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

Biblioteki miejskie

Podobnie jak w roku 2010 żadna z bibliotek nie kupiła nowego samochodu pomimo dużego zapotrzebowania
na osobowo – dostawcze środki transportu. Zakupy ograniczały się do sprzętu komputerowego, mebli bibliotecznych,
sprzętu technicznego, agd i drobnej galanterii.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej zakupiła klimatyzator do Działu Europe Direct, drzwi ognioodporne
z atestem do archiwum zakładowego i garażu, pompę obiegową do węzła cieplnego oraz wyposażyła pracownię
rzemieślniczą w narzędzia elektryczne takie jak: pilarka, wiertarko – wkrętarka i kosiarka spalinowa. Ciekawostką
jest zakup i montaż przewijaka dla niemowląt, który bardzo przydaje się czytelniczkom z małymi dziećmi, które
odwiedzają Bibliotekę.

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi zakupiła 10 licencji programu antywirusowego NOD32, 10 licencji
serwisowych Progress I oraz Symfopakiet – aktualizację programów płacowego i księgowego.

Biblioteka Publiczna w Częstochowie w ramach realizacji I etapu projektu dofinansowanego ze środków UE
pt: „Stworzenie systemów i punktów e-informacji kulturalnej w sieci miejskich bibliotek publicznych
w Częstochowie” zakupiła sprzęt komputerowy, którego wartość wraz z okablowaniem wybranych placówek
wyniosła ponad 658 000 zł.

MBP w Katowicach zakupiła elektromagnetyczny system ochrony księgozbioru przed kradzieżą, system
zawieszeń do montowania wystaw, tablice jezdne i ekspozycyjne.

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: Cieszyn, Dąbrowa
Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Lubliniec, Łaziska Górne, Pyskowice, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,

156 m2 ( w 2010 r. – 155,7 m2 )

1 076 czytelników (w 2010 r. – 1 084 czytelników)

5 682 mieszkańców (w 2010 r. – 5 705 mieszkańców).

wejście do budynku dostosowane dla niepełnosprawnych: 256 bibliotek, w tym:

151 bibliotek mających udogodnienia wewnątrz budynku,

9 bibliotek posiada udogodnienia dla osób niewidzących i słabo widzących (sygnały dźwiękowe, wypustki
w podłożu).
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Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Zabrze, Żory; (sytemy nagłaśniające, systemy prezentacji obrazów,
rzutniki multimedialne, kino domowe, DVD, telewizory LCD i Full HD, mikrofony, wzmacniacze, kamery oraz aparaty
cyfrowe itp.) wzbogaciły zasoby bibliotek: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Ruda Śląska,
Sosnowiec.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały ekspozycyjne itp.)
nabyły biblioteki: Bielsko-Biała, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Knurów, Lędziny, Mikołów, Orzesze, Racibórz,
Radlin, Ruda Śląska, Rybnik, Wisła, Wodzisław Śląski; (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice,
laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale telefoniczne, wózki biblioteczne itp.) zostały zakupione do bibliotek:
Dąbrowa Górnicza, Łaziska Górne, Sławków, Zabrze.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki, zmywarki do naczyń itp.) nabyły biblioteki: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza,
Lędziny, Ustroń.

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,
Kłobuck, Łazy, Pilica, Pszczyna, Siewierz, Wilamowice, Woźniki,

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: Czerwionka-Leszczyny, Pszczyna, Strumień,

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały ekspozycyjne itp.)
nabyły biblioteki: Czechowice-Dziedzice, Koziegłowy, Kuźnia Raciborska, Ogrodzieniec, Żarki.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki) zakupiła biblioteka w Pilicy.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki itp.) trafił do biblioteki w Ogrodzieńcu.

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, Bobrowniki,
Brenna, Dębowiec, Gilowice, Goczałkowice-Zdrój, Godów, Gorzyce, Hażlach, Janów, Jasienica, Jeleśnia, Kochanowice,
Koszęcin, Kozy, Kroczyce, Krzyżanowice, Lelów, Lubomia, Łękawica, Marklowice, Miedźno, Mierzęcice, Mstów,
Pawłowice, Pawonków, Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Poczesna, Poraj, Porąbka, Przystajń, Rudziniec, Tąpkowice,
Tworóg, Ujsoły, Węgierska Górka, Wilkowice, 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: Irządze, Lelów, Tąpkowice.

Meble biblioteczne, biurowe, ogrodowe wraz z galanterią biblioteczną (gabloty wystawiennicze, regały ekspozycyjne itp.)
nabyły biblioteki: Bojszowy, Brenna, Buczkowice, Gierałtowice, Goczałkowice-Zdrój, Godów, Hażlach, Herby, Istebna,
Janów, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Kłomnice, Kobiór, Kochanowice, Koszęcin, Kozy, Krupski Młyn, Kruszyna,
Krzyżanowice, Lipowa, Lyski, Łękawica, Mierzęcice, Mstów, Ornontowice, Panki, Pawonków, Pietrowice Wielkie,
Poczesna, Przystajń, Radziechowy-Wieprz, Suszec, Ślemień, Świerklaniec, Ujsoły, Węgierska Górka, Wilkowice,
Zbrosławice.

Sprzęt biurowy (kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki, cyfrowe centrale
telefoniczne, telefaxy, wózki biblioteczne itp.) zostały zakupione do bibliotek: Godów, Jejkowice, Jeleśnia, Kozy, Lelów,
Mierzęcice, Przyrów, Rudziniec, Tąpkowice, Zbrosławice.

Sprzęt AGD (lodówki, odkurzacze, czajniki, dywany itp.) nabyły biblioteki: Gierałtowice, Godów, Herby, Jasienica,
Konopiska.

3.3. Liczba sprzętów otrzymanych przez biblioteki uczestniczące w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek
- wiodące i partnerskie.

II runda Programu Rozwoju Bibliotek w województwie śląskim rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Bierze
w niej udział 113 placówek bibliotecznych (9 bibliotek wiodących i 27 partnerskich wraz ze wszystkimi swoimi filiami)
z gmin, miasto-gmin i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji do Programu.
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Rolę bibliotek wiodących pełnią:

Rolę partnerów wzięły na siebie biblioteki z miejscowości: Zbrosławice, Tworóg, Poczesna, Ogrodzieniec, Żarki, Toszek,
Imielin, Chełm Śl., Bieruń, Dębowiec, Ustroń, Poraj, Krzepice, Kłomnice, Wielowieś, Niegowa, Olsztyn, Dąbrowa Zielona,
Gaszowice, Godów, Kuźnia Raciborska, Koszarawa, Ujsoły, Jasienica, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Pietrowice Wielkie.

Sprzęt komputerowy otrzymany przez biblioteki w ramach Programu to:

Dodatkowo biblioteki otrzymały listwy przepięciowe, routery, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Internet Security
oraz kamery internetowe, słuchawki z mikrofonami i zapasowe tusze do drukarek.

W 2011 r. sześć bibliotek wiodących (Orzesze, Poręba, Łazy, Siewierz, Gierałtowice, Wręczyca Wielka) wzięło udział
w konkursie „Gminne Koalicje na rzecz Rozwoju Bibliotek” zorganizowanym w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteki uczestniczące w konkursie dzieliły się doświadczeniami z budowania Koalicji oraz prezentowały „dobre
praktyki” prowadzone w ramach swojej Koalicji. Jury konkursowe oceniało nowatorskie formy działania mające na celu
wzrost aktywności biblioteki w społeczności lokalnej, promocję biblioteki w regionalnych mediach, szkołach, instytucjach
oraz samorządzie gminnym, działania informacyjne i wydawnicze, zaangażowanie i pomoc Koalicji w pozyskiwaniu przez
bibliotekę środków pozabudżetowych a także realizację w ramach Koalicji wspólnych przedsięwzięć i projektów mających
na celu popularyzację książki i upowszechnianie czytelnictwa.

Nagrody i wyróżnienia otrzymały:

Nagrody rzeczowe biblioteki wybierały indywidualnie. Łazy i Siewierz otrzymały sprzęt komputerowy, Gierałtowice,
zgodnie z prośbą, otrzymały 7 regałów bibliotecznych, Orzesze było zainteresowane regałem na zbiory muzyczne oraz
zestawem audiobooków. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamięć pendrive do użytku służbowego.

MBP w Miasteczku Śląskim

MGBP w Szczekocinach

GBP w Bojszowach

GBP w Hażlachu

GBP w Herbach

GBP w Lelowie

GBP w Lyskach

GBP w Radziechowach-Wieprzu

GBP w Suszcu

113 zestawów komputerowych (z oprogramowaniem Windows 7 i Office 2010)

9 laptopów (tylko dla bibliotek wiodących)

9 projektorów multimedialnych z ekranami projekcyjnymi (tylko dla bibliotek wiodących)

87 urządzeń wielofunkcyjnych (drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w jednym urządzeniu)

23 kolorowe drukarki formatu A3

104 aparaty cyfrowe.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach za zajęcie II miejsca (nagroda rzeczowa wartości 4 000 zł)

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach za zajęcie II miejsca ex aequo z Biblioteką w Łazach (nagroda
rzeczowa wartości 4 000 zł)

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu za zajęcie III miejsca (nagroda rzeczowa wartości 3 000 zł)

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu otrzymała wyróżnienie w Konkursie (nagroda rzeczowa wartości 1 000 zł)
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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 5 bibliotek miejskich
(Mikołów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Zawiercie).

Remonty generalne

Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie przeniosła filię nr 6 w Borowej Wsi do nowego lokalu po generalnym
remoncie w budynku wielofunkcyjnym. Prace remontowe objęły swoim zasięgiem wymianę okien, drzwi i podłóg
i malowanie. Lokal znajduje się na parterze budynku, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach przeniosła filię nr 2 mieszczącą się na osiedlu Bończyka do nowego
lokalu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Warunki pracy oraz obsługi czytelników uległy poprawie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej pozyskała nowy lokal dla filii nr 18, którą przeniesiono
do użyczonego budynku przy ul. 1-go Maja 32. Filię wyposażono w nowe regały, ladę biblioteczną, stoły i krzesła.
Placówka posiada także salę medialną, do której zakupiono sprzęt audiowizualny. Placówka dostosowana jest
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich pozyskała nowy lokal w szkole podstawowej dla filii nr 4,
którą przeniesiono z sutereny domu katechetycznego. Obecnie placówka posiada bardzo dobre warunki pracy.
Dzięki oddzielnemu wejściu godziny pracy filii (popołudniowe) są niezależne od godzin otwarcia szkoły. Lokal jest
ciepły, jasny i estetyczny.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zawierciu przeniosła filię nr 10 do nowego budynku, takiego samego jak poprzedni
(budynki po byłym hotelu robotniczym), ale po kapitalnym remoncie.

W roku sprawozdawczym wśród bibliotek szczebla miejskiego na uwagę zasługuje powstanie filii specjalistycznej
należącej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. W dzielnicy Stara Bykowina wyremontowano
budynek dawnej szkoły, w którym swoją siedzibę znalazło Centrum Inicjatyw Społecznych, będące kulturalnym
i towarzyskim sercem dzielnicy. W skład Centrum weszła nowo utworzona filia specjalistyczna Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rudzie Śl. Składa się ona m.in. z czytelni ze stanowiskami komputerowymi, wypożyczalni, sal
konferencyjnych, galerii i salek animacyjnych. Obiekt wyposażono w sprzęt audiowizualny, komputerowy, agd
i nowe meble. Budynek wyremontowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Charakteryzuje się wysokim standardem sanitarno-technicznym i dogodną lokalizacją. Cały obiekt
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont generalny przeprowadzono w centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonano
modernizację systemu grzewczego, obejmującą wymianę instalacji c.o. wraz z układem węzła zmieszania
pompowego. Zastosowane rozwiązania są energooszczędne i innowacyjne technologicznie. Roboty budowlane
objęły swoim zasięgiem również instalację klimatyzatorów, wykonanie posadzek, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej. Po zakończeniu prac remontowych dokonano nowej aranżacji Wypożyczalni Literatury dla Dzieci wg
projektu Firmy Rea Design z Wrocławia. Prowadzone prace związane były z wykonaniem posadzki z wykładziny
kauczukowej, wykonaniem ozdobnego liścia na suficie wraz z instalacją oświetleniową i lampami oraz wykonaniem
zabudowy ściany. Ponadto dział wyposażono w nowe regały systemowe oraz meble, m.in. specjalnie
zaprojektowany zestaw stolików. Wyeksponowano miejsce dla najmłodszych czytelników, które wyposażone
zostało w przesuwane niskie regały oraz skrzynie na książki. Do działu zakupiono także nowe urządzenia
techniczne, takie jak: telewizor LCD, odtwarzacz płyt Blu-Ray, elektryczny ekran multimedialny oraz nowy zestaw
komputerowy. Dzięki nowej aranżacji i nowoczesnemu wyposażeniu wzrosła funkcjonalność działu oraz możliwość
wykorzystania jego powierzchni do organizacji różnorodnych form animacji czytelnictwa.

Do najważniejszych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury w roku 2011 należy zaliczyć także zmianę lokalizacji
filii bibliotecznej nr 28 należącej do sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Po dwóch latach
generalnego remontu Filia powróciła do budynku przy ul. Uczniowskiej 36. Prace remontowe objęły swoim
zasięgiem pełen zakres robót budowlanych. Następnie wyposażono placówkę w nowe meble biblioteczne i sprzęt
techniczny. Zdecydowanie poprawiła się estetyka pomieszczeń oraz warunki pracy i obsługi czytelników. Dzięki
zainstalowanej windzie filia dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem poszerzenia oferty
kulturalnej Filia przejęła w marcu 2011 r. dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 25 m2 z przeznaczeniem na
prowadzenie zajęć z dziećmi, a w maju udało się zagospodarować pomieszczenia piwniczne z przeznaczeniem na
magazyny.
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W grupie bibliotek miejskich remonty generalne w placówkach przeprowadziły także:

Biblioteki miejsko-gminne – nowe lokale

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

W czerwcu 2011 r. zakończyła się modernizacja budynku Filii nr 14 MBP w Katowicach. Prowadzona była przez
wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Katowicach. Prace obejmowały termomodernizację obiektu poprzez
docieplenie stropodachu, modernizację wentylacji grawitacyjnej, przebudowę głównego wejścia do Biblioteki,
wymianę stolarki drzwiowej oraz remont sanitariatów z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowano także teren wokół budynku poprzez wykonanie oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, a także
wykonano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wraz z pochylnią. Wznowienie działalności placówki
nastąpiło we wrześniu ubiegłego roku.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych w terminie od maja 2010 r. do marca 2011 r.
poddawała remontowi generalnemu budynek Filii nr 1 w Łaziskach Średnich. Wykonano pełen zakres prac
budowlanych oraz adaptacyjnych. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych dzięki podjazdowi
prowadzącemu do wejścia oraz platformie schodowej. Dostosowano także toalety dla niepełnosprawnych.
Na potrzeby placówki zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Dzięki większemu metrażowi (210 m2) udało się
wyodrębnić kącik dla dzieci oraz pomieszczenia socjalno-biurowe. Lokal jasny, przestronny, kolorowy
i funkcjonalny, posiada dużą powierzchnię wystawienniczą. Wyposażony w nowe meble i urządzenia techniczne.
Dużym udogodnieniem dla czytelników jest bezprzewodowy Internet, z którego można korzystać we wszystkich
agendach Filii. Koszt remontu budowlanego wyniósł 1,5 mln złotych (z czego 50.000 zł na termomodernizację
obiektu pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).

W roku sprawozdawczym remont kompleksowy przeprowadzono także w Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tychach. Powierzchnia użytkowa placówki obejmuje 314 m2. Pełen zakres robót kosztował 201 500 zł
i obejmował: roboty budowlane, hydrauliczne, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montaż instalacji
komputerowej, dostosowanie toalet dla niepełnosprawnych oraz prace wykończeniowe. Zastosowano ciekawą
kolorystykę wnętrz, dzięki której uzyskano przestrzeń przyjazną w odbiorze, entuzjastycznie przyjętą przez
czytelników.

MBP w Bytomiu – Filia nr 4,

MBP w Chorzowie – Filia nr 9 i Filia nr 14,

BP w Częstochowie – Filia nr 16 oraz centrala (elewacja),

MBP w Dąbrowie Górniczej – Filia nr 1,

MBP w Gliwicach – Filia nr 7,

MBP w Piekarach Śląskich – czytelnia główna,

MBP w Radlinie – centrala,

PiMBP w Rybniku – Filia nr 2 i Filia nr 8,

MBP w Sosnowcu – Filia nr 14.

Najważniejszą inwestycją infrastrukturalną ubiegłego roku w bibliotekach szczebla miejsko – gminnego była
Przebudowa Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach. Przedsięwzięcie
realizowane było przez Urząd Gminy Wilamowice, w ramach projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.
W nowo oddanym Centrum znalazła swoją siedzibę centrala Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach. Lokal
o powierzchni 120 m2 został w pełni wyposażony w nowe meble biblioteczne, sprzęt komputerowy i techniczny.
Wyposażenie całego Centrum zostało zakupione ze środków Samorządu Gminy jak również z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury. Budynek Centrum Zachowania
Dziedzictwa Kulturowego jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (szerokie korytarze, drzwi, winda).
Biblioteka usytuowana jest na parterze. Może korzystać z sali audiowizualnej mieszczącej się w obiekcie jak
również z innych pomieszczeń na potrzeby zajęć prowadzonych z użytkownikami placówki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szczekocinach przeniosła Filię nr 3 w Starzynach do nowej siedziby
mieszczącej się w Wiejskim Centrum Kultury. Budynek zmodernizowano w ramach projektu Odnowa Wsi
w Województwie Śląskim. Obiekt jest funkcjonalny, przestronny, w pełni odpowiada potrzebom Biblioteki. Centralę
przeniesiono do budynku Zespołu Szkół w Szczekocinach. Placówce przekazano na mocy umowy użyczenia
5 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 304 m2. Obecny lokal jest lokalem zastępczym na czas remontu
właściwego budynku.
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Biblioteki gminne – nowe lokale

Nowy lokal na potrzeby centrali bibliotecznej pozyskała również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach.
Bibliotekę przeniesiono do budynku Gimnazjum w Żarkach. Lokal posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.
Dysponuje powierzchnią 250 m2, na której w dobrych warunkach może prowadzić swoją działalność.

Biblioteka Publiczna Gminy Kłobuck, uczestnicząca w I rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, który realizowany jest
w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, pozyskała nowy lokal dla Filii bibliotecznej
w Kamyku. Poprzedni nie spełniał wymogów regulaminowych Programu. Zgodnie z jego zapisami placówka
filialna, która otrzymuje sprzęt komputerowy musi dysponować lokalem o określonych parametrach
i zabezpieczeniach. Nowe pomieszczenia dla Filii w Kamyku udało się wygospodarować w remizie Ochotniczej
Straży Pożarnej. Lokal wyremontowano, zaadaptowano na potrzeby placówki, wyposażono w nowe meble
biblioteczne. Dzięki zmianie lokalu Filia w Kamyku, jako beneficjent Programu Rozwoju Bibliotek, może obecnie
korzystać ze sprzętu komputerowego otrzymanego w darze od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie przeniosła filię nr 5 do nowego lokalu, gdzie znacznej
poprawie uległy warunki pracy (woda, toaleta, c.o.) oraz estetyka pomieszczeń.

Biblioteka w Koziegłowach pozyskała dodatkowe pomieszczenie w zajmowanym budynku, dzięki czemu udało
się powiększyć metraż czytelni oraz utworzono kącik dla najmłodszych. Wymieniono kompleksowo całe
wyposażenie placówki.

Biblioteka w Kuźni Raciborskiej doczekała się w 2011 roku rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych całego
budynku. W roku sprawozdawczym wymieniono okna oraz system centralnego ogrzewania. Przebudowano także
wejście do budynku.

Największym przedsięwzięciem ubiegłego roku w zakresie budowy nowych obiektów bibliotecznych było oddanie
do użytku obiektu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach. Budynek pod nazwą Centrum Usług
Publicznych, który stał się nową siedzibą Biblioteki współfinansowano z funduszy Unijnego Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Nowy obiekt, który wybudowano tuż obok siedziby urzędu gminy ma dwie kondygnacje.
Na parterze o powierzchni 366 m2 zaplanowano wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci, aulę na 112 miejsc
siedzących, zaplecze kuchenne, łazienki oraz biuro. Na piętrze o powierzchni 166 m2 znajduje się wypożyczalnia
dla dorosłych, czytelnia ogólna oraz czytelnia internetowa. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych, posiada zainstalowaną windę, podjazd i odpowiednie toalety. Inwestycja kosztowała ponad
2 mln zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie pozyskała nowy lokal dla Filii w Międzybrodziu Bialskim. Nowe
pomieszczenia placówki usytuowano w budynku gminnym, w bardzo dobrej lokalizacji (centrum wsi). Obiekt
dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Filię wyposażono w nowe meble biblioteczne, dzięki którym
podniósł się standard usług oraz estetyka wnętrz.

W roku 2011 nowy lokal dla centrali bibliotecznej pozyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich.
Bibliotekę przeniesiono do pomieszczeń w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego. Obiekt zlokalizowany jest
w dogodnym miejscu, w pobliżu poprzedniej siedziby GBP. Budynek dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych (podjazd, winda, toalety, odstępy między regałami). Biblioteka może korzystać także
z pozostałych pomieszczeń Centrum. Lokal wyposażony został w nowe meble biblioteczne. Koszt zakupu nowego
wyposażenia jak i całej rewitalizacji obiektu spoczął na Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich.

Do nowego lokalu przeprowadziła się również Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu. Nowe pomieszczenia
znajdują się na parterze budynku po byłej restauracji, który przechodzi nadal gruntowny remont. Metraż placówki
zwiększył się dwukrotnie w porównaniu z poprzednim. Lokal wyposażono w nowe meble, zaaranżowano kącik dla
najmłodszych. Budynek zlokalizowany jest w samym centrum Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach przeniosła placówkę filialną w Skrzydłowie do nowego lokalu
w Zespole Szkół. Pomieszczenia o niedużej powierzchni (42 m2) znajdują się na parterze budynku. Do placówki
prowadzi oddzielne wejście, dzięki wybiciu drzwi wejściowych. Lokal wymalowano i przeprowadzono remont
bieżący.

Nowy lokal dla filii nr 2 w Woli pozyskała Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej. Dotychczasowe pomieszczenia
wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej miały zbyt wysokie koszty utrzymania. Placówkę przeniesiono zatem
do pomieszczeń w Gimnazjum nr 2. Filia posiada osobne wejście i dysponuje dwoma pomieszczeniami (140 m2

powierzchni użytkowej). Przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne, wyposażono placówkę w nowe meble
biblioteczne i sprzęt komputerowy. Lokal znajduje się na I piętrze budynku bez udogodnień dla osób
niepełnosprawnych (jedyny minus).
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Gorzyce – remont centrali oraz filii nr 1 w Olzie w ramach projektu „Odnowa Wsi”,

Hażlach – podjazd do budynku dla niepełnosprawnych w filii w Pogwizdowie,

Lelów – wymiana okien w filii w Drochlinie,

Lyski – konserwacja dachów we wszystkich placówkach,

Radziechowy-Wieprz – wymiana okien, drzwi wejściowych oraz modernizacja oświetlenia w filii w Juszczynie,

Rudziniec – remont schodów wejściowych do centrali, kapitalny remont filii w Bojszowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mierzęcicach przeniosła filię nr 2 w Nowej Wsi z małego pomieszczenia
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej do lokalu w miejscowym Gimnazjum. Pomieszczenia filii zostały
wyremontowane i usytuowane bezpośrednio przy wejściu do szkoły. Lokal jest jasny, przestronny, większy
od poprzedniego. Biblioteka nie płaci czynszu, kosztów energii i ogrzewania.

Nowe lokale dla swoich placówek pozyskały także Biblioteki Gminne w Opatowie (filia w Waleńczowie) oraz
Ślemieniu (filia w Lasie).

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach wyremontowała w ubiegłym roku budynek centrali. Zakres prac
obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłóg, remont toalet oraz zainstalowanie nowego
systemu oświetlenia. Prace remontowe objęły także schody zewnętrzne i wewnętrzne oraz montaż balustrady przy
schodach prowadzących do budynku. Dzięki nowej aranżacji wnętrz udało się wydzielić pomieszczenie na
czytelnię oraz pokój socjalny. Powstałą czytelnię wyposażono w nowe meble biblioteczne oraz sprzęt
komputerowy. Dzięki estetyce pomieszczeń i nowej aranżacji znacznie podniósł się standard pracy
z użytkownikami Biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie wznowiła działalność Filii nr 1 w Gołkowicach (w byłej siedzibie centrali).
Cały budynek poddano termomodernizacji, wymieniono instalację c.o., elektryczną oraz oświetleniową, jak również
stolarkę okienną i drzwiową. Odnowiono parkiet i wykonano prace poprawiające estetykę lokalu. Obiekt
przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont generalny przeprowadzono w budynku, w którym usytuowana jest placówka filialna nr 2 w Potępie
należąca do sieci Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
zmodernizowano sieć centralnego ogrzewania oraz system oświetlenia. Przystosowano dla potrzeb osób
niepełnosprawnych jeden sanitariat. Zdecydowanej poprawie uległa także estetyka placówki.

Remonty na dużą skalę przeprowadziły także biblioteki:
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