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INFORMACJA 

o stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i 

gminie Biała za okres 01.01.2015– 31.10.2015 

 

 

 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XIX/199/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 

16 lutego 2005 r.  za zaspakajanie potrzeb społeczności miasta i gminy Biała w dziedzinie 

kultury, sportu, turystyki, rekreacji, edukacji i wychowania odpowiedzialna jest Instytucja 

Kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Białej. 

Do podstawowych zadań tej Instytucji należy między innymi:  

- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa 

- kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze 

- kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych, twórczości ludowej i amatorskiej  

wszystkich środowisk mieszkańców gminy 

- wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym inicjatyw  

kulturalnych wszystkich środowisk gminy 

 - tworzenie warunków do rozwoju talentów twórczych i twórczości kulturalnej oraz  

amatorskiego ruchu artystycznego 

 - współpraca z zagranicznymi ośrodkami kultury, sportu i rekreacji 

 - współdziałanie z organizacjami społecznymi, zakładami pracy, szkołami w zakresie  

prowadzonej działalności  

 - upowszechnianie czytelnictwa 

 - upowszechnianie turystyki regionalnej, sportu i rekreacji 

 - organizowanie działalności rozrywkowej 

 - prowadzenie zajęć z dziećmi w zakresie profilaktyki alkoholowej 

Instytucja Kultury, którą w przypadku naszej gminy jest GCK w Białej realizuje wspomniane 

zadania za pomocą instrumentów określonych w Statucie nadanym przez Radę Miasta Biała. 

 

 W skład GCK w Białej wchodzą takie działy jak: 

- Dom Kultury w Białej 

- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej z filią w Łączniku 

- Obiekty sportowe w Parku Miejskim 

- Świetlice w Białej, Prężynie, Laskowcu, Kolnowicach, Nowej Wsi,  

Grabinie, Śmiczu, Chrzelicach, Ligocie Bialskiej, Radostyni, Solcu, Olbrachcicach i    

Łączniku  

 

 Gminne Centrum Kultury w Białej dzierżawi również od spółki Wodociągi i 

Kanalizacja w Białej działkę przy ul. Koraszewskiego, na której znajduje się basen. 

 

 



 

Na dzień 01.01.2015 w GCK w Białej zatrudnionych na umowę o pracę było 12 

pracowników: 

- w „Centrum Kultury” – 9 osób – 8 pełnych etatów, 

- w Publicznej Bibliotece Miejskiej w Białej oraz filii 2 osoby na 2 etatach, 

- w świetlicach środowiskowych pracuje pięć osób: jedna ½ etatu i  cztery na podstawie 

umowy zlecenia. 

 

 

Ponadto GCK w Białej zatrudnia na umowę zlecenie 10 opiekunów świetlic 

środowiskowych, których zadaniem jest dbanie o czystość oraz dobry stan techniczny tych 

budynków. 

Do prowadzenia grup zainteresowań zatrudniamy na umowy zlecenie instruktorów w 

różnym wymiarze godzin, zależnie od ilości uczestników danych grup, tj. studio piosenki, 

fitness, plastyka, teatr, instrumenty dęte, hip –hop, bębny afrykańskie. Pozostałe grupy 

zainteresowań, tj. gitara klasyczna, nauka gry na instrumentach klawiszowych, zumba, 

mażoretki  prowadzone są w oparciu o umowy ze stowarzyszeniami i firmami 

specjalizującymi się w prowadzeniu takich zajęć. 

  

W pomieszczeniach będących do dyspozycji GCK w Białej swoją siedzibę mają: 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Białej 

- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białej 

- Stowarzyszenie Bialska Orkiestra Dęta 

- Zarząd Powiatu prudnickiego TSKN na Śląsku Opolskim  

- Zarząd Gminy Biała TSKN na Śląsku Opolskim 

- TSKN na Śląsku Opolskim koło w Białej 

 

GCK w Białej czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 

do 21:00. Większość zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych jest w godzinach 

popołudniowych. Podobnie jest w świetlicach środowiskowych. 

Twórczość artystyczna, jaką prowadzi GCK w Białej to ważny kierunek edukacji 

kulturalnej szczególnie dzieci i młodzieży. Dużą wagę przywiązujemy do prac wszystkich 

zespołów artystycznych służąc pomocą i instruktażem. 

 

 W okresie sprawozdawczym tzn. od 1.01.2015 do 31.10.2015 przy GCK działały 

następujące grupy zainteresowań: 

 

 Studio piosenki (instruktor Iwona Preusner) – w okresie od stycznia do 

października 2015 do grupy należało 18 osób w wieku od 6 do 17 lat. 

Realizowany program miał na celu rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i 

młodzieży. Zwracano szczególną uwagę na dykcję, artykulację oraz poprawną 

emisję. Grupa ze Studia Piosenki występowała podczas Przeglądu Zespołów 

Artystycznych Gminy Biała w Chrzelicach, brała udział w Dziecięcym 

Konkursie Piosenki w Korfantowie. Ponadto grupa uczestniczyła w imprezach 

organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, w wernisażach malarstwa, 

promocjach książek wraz z grupą teatralną. 

 



 

 Grupa teatralna (instruktor Elżbieta Malik) – w okresie sprawozdawczym do 

grupy należało 10 osób w wieku od 11 do 15 lat. Realizowany program miał na 

celu rozwijanie uzdolnień artystycznych, rozwijanie teatralnej pasji. 

Uczestnicy grupy brali udział w konkursach recytatorskich („Konkurs Poezji 

Polskiej”), brali udział w spotkaniu z poetami, przygotowywali oprawę 

artystyczną na wernisaże malarstwa oraz promocje książek. Brali udział w 

innych imprezach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Białej. 

Do uczestników grupy wykazujących szczególne zdolności należą: Magdalena 

Preusner, Milena Martyniuk. 

 

 Grupa tańca nowoczesnego ( instruktor Aleksandra Hindera) – na dzień 

dzisiejszy do grupy należy około 60 tancerzy z Białej i okolic. Najlepszą 

wizytówką tej inicjatywy są grupy taneczne Rising, Little, Gold i Diamond 

Stars, które od początku swego istnienia osiągają większe lub mniejsze 

sukcesy na arenie regionalnej i krajowej. Trenerka grupy wyszkoliła również 

solistów, duety oraz mini-formacje, które w swoich kategoriach w kraju nie 

mają sobie równych, a na arenie międzynarodowej osiągają bardzo wysokie 

wyniki. Grupa uczestniczy w występach organizowanych przez Gminne 

Centrum Kultury w Białej takich jak Zaduszki Artystyczne, Koncert 

Noworoczny WOŚP, Kiermasz Świąteczny Publicznego Gimnazjum w Białej i 

wiele innych.  

 

 Grupa tańca mażoretkowego (instruktorki Kristyna Prochazkova i Karolina 

Dreszer) – zajęcia z tańca mażoretkowego podzielone były na dwie grupy 

wiekowe. Do młodszej grupy uczęszczało 18 osób, natomiast do starszej 7. 

Program, który realizowany był podczas zajęć obejmował: ćwiczenia z 

pałeczką, kombinacje z pomponami, akrobacje, szpagaty, różne układy 

taneczne z pałką i pomponami. Grupy brały udział w licznych występach, 

m.in. na Paradzie Orkiestr Dętych w Białej, Przeglądzie Zespołów 

Artystycznych, towarzyszyły na wyjazdach orkiestrze dętej. Od nowego 

sezonu istnieją trzy grupy: przedszkolna, szkolna młodsza prowadzone przez 

instruktorkę Katarzynę Cieślę oraz szkolna starsza prowadzona przez 

instruktorkę Karolinę Dreszer. 

 

 Taniec ZUMBA (instruktor Katarzyna Miazga) – na zajęcia uczęszczało 

średnio 10 osób tygodniowo. Do założeń realizowanego programu należało 

poznanie podstawowych kroków stylów tanecznych Ameryki Łacińskiej i 

Karaibów, choreografii mających na celu wypracowanie kondycji, 

wzmacnianie mięśni oraz relaks psychiczny; integracja grupy. Od nowego 

sezonu grupa nie będzie prowadzona. 

 

 Hip –Hop – (Katarzyna Miazga) – na zajęcia uczęszczało średnio 5 osób 

tygodniowo. Realizowany program miał na celu poznanie kultury hip-hop, 

naukę podstawowych kroków hip-hopowych; praca nad izolacją 

poszczególnych części ciała; nauka improwizacji w tańcu. Do dzieci 

szczególnie uzdolnionych należy: Karolina Kłoskowska. Od nowego sezonu 

grupa nie będzie prowadzona. 



 

 

 Nauka gry na gitarze (instruktor Stanisław Michałowski) – do grupy 

zainteresowań należało 12 osób w wieku od  11 do 18 lat. Realizowany 

program miał na celu rozwijanie zdolności artystycznych oraz pasji do muzyki. 

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zaznajomić się zarówno z utworami 

klasycznymi jak i z utworami muzyki rozrywkowej.  Grupa brała udział w 

„Przeglądzie zespołów artystycznych gminy Biała”, występują podczas innych 

uroczystości, tworzą zespoły muzyczne. 

 

 Nauka gry na instrumentach klawiszowych (instruktor Damian Weinkopf) 

 Nauka gry na instrumentach dętych (trąbka, sakshorn tenorowy, tuba, klarnet, 

flet poprzeczny) /instruktorzy: Andrzej Weinkopf, Damian Weinkopf, Beata 

Miczka 

  Zajęcia nauki gry na poszczególnych instrumentach przygotowują ich 

uczestników do występów podczas imprez organizowanych przez Gminne 

Centrum Kultury w Białej, wielu z nich należy do Orkiestry Dętej działającej 

przy GCK w Białej. Uczniowie należący do tych grup dostają się bez problemu 

do szkoły muzycznej.  

   

 Zajęcia plastyczne (instruktor Renata Sznejweis) – grupa liczyła ok. 30 osób, z 

tego regularnie uczestniczących około 20 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. 

Program zajęć obejmował: malowanie temperami z wyobraźni i z natury; 

rysunek ołówkiem, węglem, kredkami, pastelami olejnymi i suchymi; 

ćwiczenia w poznawaniu innych technik plastycznych takich jak collage, 

collage „3d” czyli przestrzenny, frottage; rzeźba w glinie; maski – gipsowe 

odciski twarzy i dłoni, dekorowanie ich; recykling artykułów, czyli tworzenie 

nowych przedmiotów z niepotrzebnych plastikowych opakowań. Uczestnicy 

grupy przygotowywali wraz z instruktorem dekoracje na okolicznościowe 

imprezy odbywające się w Gminnym Centrum Kultury w Białej. Podczas 

„Akcji lato” realizowany był następujący program: rysunek w plenerze, „street 

art.” czyli rysowanie kredą na boisku, chodniku, parkingu; temat: „dno 

oceanu”, graffitti, czyli malowanie na dużych arkuszach szarego papieru; temat 

”podróże... podniebne, naziemne, podwodne”, land art czyli „drugie życie 

kija”. 

 

 Nauka gry na bębnach afrykańskich (Robert Jakóbczak) – do grupy należało 

13 osób, z czego na zajęcia regularnie uczęszczało 7. Program zajęć 

obejmował podstawy gry na bębnie afrykańskim djembe (technika uderzania, 

strojenia, teoria, historia i tradycja): nauka kilkunastu klasycznych utworów 

(rytmów) i piosenek zachodnioafrykańskich. Grupa wystąpiła na Dniu dziecka 

z GCK w Białej oraz dała krótki pokaz na festiwalu DRUM Djemboree w 

Głuchołazach. Do szczególnie uzdolnionych uczestników grupy należą: Daria 

Wilczyńska, Sonia Wilczyńska, Tatiana Król, Tadeusz Wilczyński, Jakub 

Osiecki -  wraz z instruktorem tworzą zespół Black in White, który ma już na 

koncie kilka występów. 

 



 

 Fitness (instruktor Piotr Żymołka) – zajęcia prowadzone są dwa razy w 

tygodniu (w Łączniku oraz w Białej). Średnia ilość osób uczęszczających na  

zajęcia wynosi po 15 osób (i w Łączniku i w Białej). 

 

 Orkiestra Reprezentacyjna Euroregionu Pradziad (instruktor Tomáš Uhlíř, 

Andrzej Weinkopf) 

 

Instruktorzy wymienieni przy każdej z grup zatrudnieni są na podstawie umowy 

zlecenia, umowy o dzieło bądź prowadzą własną działalność gospodarczą. Zatrudnieni są 

sezonowo od września do czerwca. W tym sezonie w zajęciach dla grup zainteresowań 

uczestniczy ok. 220 osób tygodniowo. Zajęcia są prowadzone w godzinach 15:00 – 21:00 

jeden lub dwa razy w tygodniu dla każdej grupy zainteresowań. Większość grup podzielona 

jest na kategorie wiekowe. Można powiedzieć, iż wszystkie z tych grup są już w tej chwili 

grupami półprofesjonalnymi, o czym świadczą liczne zaproszenia na koncerty, występy i 

pokazy w kraju i za granicą oraz zdobyte nagrody w konkursach lokalnych, krajowych i 

międzynarodowych. 

 

 

 

Warto również wspomnieć, iż na terenie naszej gminy działalność kulturalna i 

artystyczna prowadzona jest przez Stowarzyszenia i osoby niezrzeszone np. działalność 

Stowarzyszenia Bialska Orkiestra Dęta, które we współpracy z GCK prowadzi orkiestrę dętą, 

oraz chóry działające przy kołach DFK Nowa Wieś, Łącznik i Chrzelice, Grabina i inne grupy 

kultywujące dziedzictwo kulturowe tych terenów. Od  dwóch lat cykliczne spotkania w GCK 

prowadzi grupa poetów. 

Jako GCK przywiązujemy dużą wagę do tego typu działań i rozwoju twórczości 

ludowej. Zawsze wspieramy i wspierać będziemy w różnych formach sztukę ludową i talenty 

twórcze. Ośrodek Kultury sprawuje opiekę nad twórczością regionalną i ludową w gminie. 

 

Pracownicy GCK w Białej w okresie sprawozdawczym w pełni byli zaangażowani w 

organizację koncertów, wystaw, przeglądów, pokazów, festynów oraz spotkań z młodzieżą. 

Każda taka impreza wymaga opracowania odpowiedniego scenariusza, dekoracji, reklamy, 

zabezpieczenia finansowego oraz sprawnego przeprowadzenia i rozliczenia. 

 

Do najważniejszych imprez, które zostały zorganizowane w okresie sprawozdawczym 

zaliczyć można: 

 Koncert noworoczny 

 Organizacja sztabu WOŚP 

 Dzień Seniora 

 Wystawa Grzegorza Kubiaka „Światłopogląd” 

 Spotkanie z ornitologiem Kazimierzem Kiejzą - „Natura Borów Niemodlińskich” 

 Filmowa noc dla zakochanych 

 Spotkanie autorskie z Bartoszem Sadlińskim 

 Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – eliminacje miejsko-gminne 

 Warsztaty teatralne ze Zbigniewem Walerysiem 

 Konkurs Poezji w Języku Niemieckim  

http://rejstrik.penize.cz/tomas-uhlir


 

 Konkurs zdobienia jaj wilkanocnych 

 Tłusty czwartek z poezją 

 Koncert „Echa miłości – wspomnienie o Annie German” 

 Wernisaż malarstwa Jerzego Kalety 

 Konkurs „Młodzież recytuje poezję niemiecką” - eliminacje rejonowe 

 Parada Orkiestr Dętych z koncertem zespołu Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie 

 Przegląd zespołów artystycznych gminy Biała 

 Operetka „Zemsta nietoperza” 

 Wernisaż malarstwa Emilii Świtały 

 Dzień Dziecka z GCK w Białej 

 Plener malarski wraz z grupą uczniów Liceum Plastycznego w Opolu 

 Obchody 20-lecia chóru Die Neudorfer 

 Koncert Agaty Bajorek 

 Koncert Kwintetu Dętego Blaszanego 

 Koncert Andrei Rischki 

 Słodkie pokazy – pokazy robienia cukierków 

 Dni Białej 

 Spotkanie autorskie i promocja książki Agnieszki Tomczyszyn 

 Warsztaty w świetlicach z Łódzką Grupą Kreatywną 

 Wszyscy w formie 

 Wyścig kolarski 

 Dożynki Gminne w Solcu 

 Spotkanie autorskie z Maciejem Dobrzańskim 

 Wernisaż malarstwa Krystyny Leśniewskiej – Pasionek 

 Kabaret pod Wyrwigroszem 

 Warsztaty tworzenia biżuterii z filcu 

 Promocja książki Jarosława Majchera - „Tatry – śladami pierwszych turystów i 

fotografów” 

 Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek 

 Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk 

 Filmowa noc grozy i horrorów 

 

 

Cyklicznie organizujemy przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu naszej 

grupy teatralnej 123 oraz artystów profesjonalnych w Białej i świetlicach 

środowiskowych. Organizujemy wyjazdy i wycieczki w ramach akcji zimowej i letniej 

oraz proponujemy ciekawe spotkania na miejscu, np. z cyrkowcami, iluzjonistami itp.. 

 

W roku 2015 (od stycznia do maja) realizowany był projekt Muzyczne smaki, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze 

środków budżetu państwa. W ramach projektu zorganizowane zostały imprezy:  

 Koncert noworoczny 

 Noworoczne spotkanie seniorów 

 Koncert Agaty Bajorek 



 

 Koncert Andrei Rischki 

 Koncert Kwintetu Dętego Blaszanego 

 Przegląd zespołów artystycznych gminy Biała 

 Operetka „Zemsta Nietoperza”. 

 

          Warto wspomnieć, iż pracownicy ośrodka kultury zaangażowani są w organizację 

wielu jeszcze innych przedsięwzięć kulturalnych naszej gminy np. organizacja konkursów 

poezji polskiej, śląskiej, niemieckiej, zdobienia jaj wielkanocnych, Śląskiego Berania, ale 

również województwa. Uczestniczą i reprezentują naszą gminę w przedsięwzięciach 

kulturalnych podejmowanych przez inne placówki kulturalno – oświatowe regionu. Zajmują 

się organizacją imprez zleconych przez inne jednostki lub przedsiębiorstwa. Po za tym 

zaangażowani są w przygotowanie wielu pokazów, spotkań, konferencji, seminariów, szkoleń 

itp. 

 

Nasza działalność w zakresie sportu i rekreacji sprowadza się do organizacji zawodów 

o zasięgu lokalnym jak i ponad lokalnym (w najpopularniejszych dyscyplinach takich jak: p. 

nożna, siatkówka, tenis stołowy, skat) oraz do przeprowadzania gier i zabaw sportowo – 

rekreacyjnych w trakcie imprez plenerowych. Koordynujemy i finansujemy wyjazdy 

reprezentacji gminy (w kilku dyscyplinach) na zawody oraz zabezpieczamy im bazę 

sprzętową. W roku 2015 w związku z długotrwałą chorobą instruktora odpowiedzialnego za 

wydarzenia sportowe organizowano imprezy związane z rekreacją w ograniczonym zakresie. 

Mimo to przeprowadzono: 

 turniej tenisa stołowego w ramach Akcji Zima 

 turniej piątek piłkarskich w ramach Akcji Lato 

 turniej siatkówki plażowej w ramach Akcji Lato 

 pokazowy mecz futbolu amerykańskiego podczas Dni Białej 4-5 lipca 

 Zabezpieczamy sprzęt dla amatorskiej (rekreacyjnej) sekcji siatkówki. Prowadzimy 

również odpłatne zajęcia fitness. W okresie letnim (od połowy czerwca do 1 września) został 

udostępniony naszym mieszkańcom basen kąpielowy, który był czynny codziennie od godz. 

10:00 do godz. 19:00. 

 

Świetlice  

 

Działalność świetlic w naszej gminie finansowana jest na podstawie zapisów określonych w 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 



 

narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie zajęcia prowadzone są w 13 

miejscowościach tj.: Biała, Prężyna, Laskowiec, Kolnowice, Śmicz, Grabina, Chrzelice, 

Nowa Wieś, Radostynia, Solec, Ligota Bialska, Olbrachcice i Łącznik. 

W terenie spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu (za wyjątkiem Łącznika, gdzie 

zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu), natomiast w „Promyczku” (Biała) dzieci 

przebywają od poniedziałku do piątku. Wszystkie zajęcia trwają od godz. 16:00 do godz. 

20:00. Zatrudniona jest jedna opiekunka w niepełnym wymiarze czasu (½ etatu) oraz cztery 

na umowę zlecenie. Bardzo zróżnicowany jest wiek dzieci korzystających ze świetlic (od 5 do 

17 lat, zdarza się, że przyprowadzane są jeszcze młodsze). Szacuje się, że co tydzień w 

zajęciach uczestniczy ponad dwieście pięćdziesiąt osób. Rodzaj i charakter zajęć uzależniony 

jest od pory roku, świąt i uroczystości przypadających w danym czasie, jak również od 

predyspozycji uczestników oraz specyfiki danego środowiska. Przygotowuje się inscenizacje, 

scenki rodzajowe oraz układy taneczne, które prezentowane są następnie na imprezach 

lokalnych. Prowadzi się również zajęcia rozwijające zdolności manualne, m. in. wykonuje się 

ozdoby i dekoracje świąteczne. Jednak znaczną część czasu przeznacza się na pracę z dziećmi 

które mają problemy z opanowaniem materiałów szkolnych. Najczęściej jest to pomoc w 

odrabianiu lekcji. W ramach zajęć odbywają się spotkania z dorosłymi – nie tylko z okazji 

tradycyjnych świąt jak Dzień Babci, Dziadka, Matki itp. Integrują one pokolenia i wyrabiają 

szacunek do osób starszych. Pomysłowość opiekunek sprawia, że typowe gry czy zabawy 

przekształcają się w intrygujące wydarzenia. Wielkim zainteresowaniem cieszą się zajęcia 

plenerowe, które przyjmują formę mini pikników i są okazją do poznawania interesujących 

zakątków regionu oraz odkrywania ciekawych okazów flory i fauny. Kilka spotkań w ciągu 

roku przeznaczonych jest na omawianie problematyki związanej z uzależnieniami i patologią 

społeczną. W bieżącym roku wzbogaciliśmy ofertę dla uczestników zajęć w świetlicach o 

spektakle teatralne wykonane przez profesjonalne grupy teatralne oraz o zajęcia plastyczne 

prowadzone przez zawodowych plastyków 

Głównym zadaniem Gminnego Centrum Kultury jest zabezpieczenie obsady 

personalnej, zapewnienie materiałów dydaktycznych oraz doposażenie świetlic w gry i 

urządzenia. Dodatkowo odpowiedzialni jesteśmy za dostarczanie opału do niektórych 

placówek, w których prowadzone są zajęcia. 

 

                                                       Informacja z działalności 

                           Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej  

                                              oraz Filii Bibl. w Łączniku 

                                                            w okresie  I – X. 2015r. 
 

 

 

Informacje ogólne – statystyczne z działalności Biblioteki : 

 

 

                                                         Biblioteka                        Filia                           RAZEM 

                                                             Biała                          Łącznik                          (B+Ł)                                            
                                                                           



 

 

Księgozbiór w bibliotece                  22727                             5470                           28197 

(ilość w woluminach)                        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zarejestrowanych  

czytelników                                          486                               122                               608        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Liczba odwiedzin OGÓŁEM :          4581                             1618                             6199   

(w wypożyczalni,                                                              

czytelni prasy i komputer.,                 

odwiedziny grupowe, imprezy)                                                                                                                     
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  - - -  
               w tym odwiedziny :  
IKONKA (czytelnia                             457                              358                              815 

internetowa)                                        
 

Odwiedziny grupowe, imprezy,          177                                24                                 201 

zajęcia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wypożyczenia książek                      9353                             1974                            11327 

(na zewnątrz                                      

 + na miejscu)                                                                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wypożyczenia czasopism                 2078                             nie ma                           2078 

(na zewnątrz                                                                      prenumeraty 

+ na miejscu)                                                                                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakup książek  z budżetu własnego 

                                                        400wol.                          60 wol.                        460 wol. 

                                                      7727,31 zł                     1152,23 zł                    8879,54 zł   

 

 

 

W 2015 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Białej ma zaplanowaną w budżecie 

kwotę 9500 zł  na zakup książek oraz otrzymała Dotację z Biblioteki Narodowej w 

Warszawie w wysokości 4540 zł w ramach Programu: „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek”, za którą zakupiono 246 książek.  

Obserwuje się nieograniczone zapotrzebowanie na nowości książkowe. W wyborze oferty 

wydawniczej bibliotekarze biorą pod uwagę propozycje czytelników.  

                                                                         

 

 

 

 

                                                                           

 

             W  okresie od Stycznia do Października 2015 roku Biblioteka Miejska w    

              Białej oraz Filia w Łączniku zrealizowały:  



 

 

- „Zimowe zabawy z Kubusiem Puchatkiem ”:  zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci   

   (20.01.2015 ;  8 osób). 

- „Granie na żądanie” :  zajęcia komputerowe dla dzieci  (22.01.2015; 1 osoba). 

- „Dzieciaki Świata wg Martyny Wojciechowskiej”: historie dzieci żyjących w innych     

    częściach świata, zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci (27.01.2015;  4 osoby). 

- Wizyta dzieci z Publicznego Przedszkola w Białej (18.03.2015; 22 osoby). 

- Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek, autorką wierszy i opowiadań dla dzieci   

   (24.03.2015;  110 osób). 

- „Amnestia dla Dłużników”: stała akcja dla osób przetrzymujących książki (4.05 – 3.06.15).  

- Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Śmiczu - z okazji Dnia Bibliotek   

   (13.05.2015;  27 osób). 

- Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białej, kl. I (25.06.2015;  22 osoby). 

- Konkurs plastyczny „Wakacyjne podróże po literaturze”  (rozdanie nagród - 15.09.2015;   

   9 osób ). 

- Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białej (16.09.2015; 19 osób). 

- FILIA Łącznik : Wizyta dzieci z przedszkola w Łączniku, z okazji Ogólnopolskiego Dnia   

  Głośnego Czytania (28.09.2015;  24 osoby ). 

- Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk, autorką książek dla dzieci (27.10.2015;     

    118 osób). 

 

 

Miejska i Gminna Biblioteka poszerzając formę promocji czytelnictwa poprzez profil na 

Facebook’u, przedstawia aktualne wiadomości o nowościach książkowych i wydarzeniach w 

bibliotece. Nowe zbiory promowane są w akcjach tematycznych (także w bibliotece), np.: 

   - „Zaczytaj się na zabój”;   

   - „Kobiety to czytają” (Biblioteka Miejska w Białej zarejestrowała się w Klubie, 

prowadzonym przez aktorkę Magdalenę Kumorek i otrzymujemy materiały reklamowe, 

promujące literaturę dla kobiet);  

   - „Czytajmy polskich autorów”; 

   - „Apetyt rośnie w miarę czytania” (promocja najbardziej poczytnych serii literackich); 

   - „Czytanie rozwija wyobraźnię”; 

   - „Szlaki ludzi ciekawych”; 

   - „Nie tylko chlebem żyje człowiek”; 

   - „Książki z historią w tle”. 

Poprzez Facebook nawiązany został kontakt z pisarkami Agnieszką Lingas-Łoniewską  

i Iwoną Banach, które podarowały Bibliotece Miejskiej kilka swoich książek oraz audiobooki  

z dedykacją dla czytelników.  

Biblioteka Miejska w Białej prowadzi współpracę z nauczycielami, przyjmowane są klasy 

szkolne i grupy przedszkolne; ponadto organizowane są akcje odwiedzania dzieci w 

przedszkolach na terenie całej gminy. Każde dziecko oraz inni czytelnicy otrzymują ulotkę 

informacyjną o godzinach otwarcia biblioteki. W ramach promocji biblioteki - na konkretne 

zajęcia i spotkania z dziećmi przygotowywane są także ulotki z godzinami otwarcia, 

wierszykami, itp., w formie kolorowanek i chorągiewek; rozdawane są zakładki do książek, 

materiały promujące czytanie oraz darmowe książki w formie prezentu dla grup 

przedszkolnych;  zlecono także wydruk „Planów Lekcji” dla uczniów.  

                                                                    



 

W Bibliotece Miejskiej w Białej oraz Filii w Łączniku jest bezpłatny dostęp do komputerów i 

internetu, który do lipca 2015 roku był finansowany z Dotacji „Orange dla bibliotek”. 

Na życzenie stałych czytelników, szczególnie osób starszych, bibliotekarz 

prowadzi przyuczenie do podstawowej obsługi komputera, korzystania z 

internetu, poczty e-mail i kont społecznościowych. 
Gminne Centrum Kultury w Białej prowadzi również działalność wydawniczą i 

dokumentacyjną. Gazeta „Panorama Bialska” ukazuje się w nakładzie 1200 egzemplarzy. 

Dociera do prawie wszystkich miejscowości naszej gminy oraz do miast partnerskich. 

Wszystkie wydarzenia kulturalne dokumentowane są serwisem fotograficznym oraz 

zapisywane w kronice wydarzeń i bieżącej dokumentacji. Staramy się na bieżąco informować 

mieszkańców naszej gminy o wszystkich wydarzeniach kulturalnych całego regionu poprzez: 

afisze, ulotki, zaproszenia, komunikaty w prasie i radiu, oraz za pośrednictwem Internetu – 

strony internetowe, Facebook. W GCK można uzyskać informacje o zdarzeniach, które 

dotyczyły miasta w przeszłości jak i w chwili obecnej. Bardzo często z tych informacji 

korzysta młodzież szkolna, akademicka i nauczyciele przy pisaniu referatów, prac 

magisterskich, awansów zawodowych i innych. 

  W GCK w Białej oprócz proponowanej działalności kulturalnej odbywają się sesje, 

kursy, narady, szkolenia, zebrania, spotkania, zjazdy itp. za odpłatnością wg cennika 

zatwierdzonego przez dyrektora ośrodka. Wiele osób korzysta również z noclegów w 

pokojach gościnnych. Przy organizacji imprez w zależności od rodzaju i charakteru ośrodek 

współpracuje z radami sołeckimi, stowarzyszeniami, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz w 

szczególny sposób z Ochotnicza Strażą Pożarną w Białej. 

 


