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INFORMACJA 

O stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w 

mieście i gminie Biała za okres 01.01.2018– 30.09.2018 

 

 

 

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 turystyki regionalnej, sportu i rekreacji 

 prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień 

 upowszechnianie czytelnictwa 

 gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących 

rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i 

samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 

regionu. 

 

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 01.01.2018 w GCK w Białej zatrudnionych na umowę o pracę było 12 pracowników: 

- w Centrum Kultury – 9 osób – 7 pełnych etatów, dwie osoby na ½ etatu, 

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

- w świetlicach pracuje pięć osób: jedna ½ etatu i  cztery na podstawie umowy zlecenia. 

 

 

Ponadto GCK w Białej zatrudnia na umowę zlecenie 12 opiekunów świetlic, 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. mażoretki, studio 

piosenki, zajęcia plastyczne, teatr, bębny afrykańskie. Pozostałe grupy zainteresowań, tj. 

gitara klasyczna, nauka gry na instrumentach klawiszowych i dętych 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. 

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 1.01.2018 do 30.09.2018 przy GCK działały 

następujące grupy zainteresowań: 

 

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

2018 do grupy należało 15 osób w wieku od 6 do 18 lat. Realizowany program miał na celu 

rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży. Zwracano szczególną uwagę na dykcję, 

artykulację oraz poprawną emisję głosu. Grupa ze Studia Piosenki występowała podczas 

Przeglądu Zespołów Artystycznych Gminy Biała, podczas Opolskich Szmaragdów w 

Mosznej, na Targach Przedsiębiorczości i Rzemiosła w Prudniku. Ponadto grupa 

uczestniczyła w imprezach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, w wernisażach 

malarstwa, promocjach książek. 

 

 Grupa teatralna (instruktor Ewa Kazula) – w okresie sprawozdawczym do grupy 

należały 3 osoby w wieku od 14 do 16 lat. Realizowany program miał na celu rozwijanie 



 

uzdolnień artystycznych, rozwijanie teatralnej pasji. Grupa z sukcesem opracowała i 

przedstawiła spektakl „Zbigniewowi Herbertowi”. 

 

 Grupa tańca nowoczesnego (instruktor Aleksandra Hindera) – na dzień dzisiejszy do 

grupy należy około 70 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 Katarzyna Cieśla i Karolina Dreszer) – 

zajęcia z tańca mażoretkowego podzielone były na cztery grupy wiekowe. Do szkółki 

należało 12 osób, grupy przedszkolnej 15 osób, do grupy szkolnej 20 osób, do gupy LOCA 

należało 7 osób. 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 Bialskiej Orkiestrze 

Dętej. 

 

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

należało 8 osób w wieku od  10 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)- grupa 

liczyła 16 osób 

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

/instruktorzy: Łukasz Ostrowski, - grupa liczyła 13 osób 

  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. 25 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, 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, rysowanie kredą na boisku, chodniku, parkingu; lepienie z gliny, malowanie na 

płótnie. 

 

 Nauka gry na bębnach afrykańskich (Robert Jakóbczak) – do grupy należało 12 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 podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych Gminy Biała. Zajęcia odbywały się 

także kilka razy w świetlicach. 

 

 

 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. 200 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  trzech 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 kolęd i pastorałek 

 WOŚP 

 Koncerty noworoczne 

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


 

 Noworoczne spotkanie seniorów 

 Wystawa fotografii Czesława Polańskiego „Piękno jest wszędzie” 

 Akcja Zima – organizacja zajęć, warsztatów, wyjazdów dla dzieci podczas ferii 

zimowych 

 Konkursy recytatorskie (język polski i niemiecki) 

 Gminny Konkurs Kroszonkarski 

 Wystawa „Grody i zamki ziemi nyskiej” 

 Bialski Pchli Targ (organizowany średnio trzy razy w roku) 

 Koncert z okazji święta 3 Maja „Trzech tenorów na 3 Maja” 

 Rajd Pojazdów Zabytkowych Klubu 94 Oktany – ekspozycja samochodów na rynku 

 X Bialska Parada Orkiestr Dętych 

 Przegląd Zespołów Artystycznych Gminy Biała 

 Spektakl „Zbigniewowi Herbertowi” przygotowany przez grupę Klasyczny Maniak 

Teatralny działającą przy GCK w Białej 

 Wystawa prac malarskich Marty Magierowskiej „A` propos” 

 Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek 

 Strefa Kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej przy GCK w Białej 

 Dni Białej 

 Spotkanie autorskie z Andrzejem Kałużą 

 Akcja Lato (turnieje sportowe, wyjazdy do wesołych miasteczek, ZOO, przedstawienia 

teatralne, zajęcia plastyczne, pokazy magicznych sztuczek) 

 Dożynki Gminne w Olbrachcicach 

 Wystawa „Gmina Biała z lotu ptaka” 

 Spotkanie z Jerzym Rokickim 

 Konkurs plastyczny „Sto lat niepodległości” 

 

 

 

Cyklicznie organizujemy przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu artystów 

profesjonalnych w Białej i świetlicach. Organizujemy wyjazdy i wycieczki w ramach 

akcji zimowej i letniej oraz proponujemy ciekawe spotkania na miejscu, np. z pisarzami,  

cyrkowcami, iluzjonistami itp. 

 

 

 Warto wspomnieć, iż pracownicy ośrodka kultury zaangażowani są w organizację 

wielu innych przedsięwzięć kulturalnych naszej gminy, np. organizacja konkursów poezji 

polskiej, śląskiej, niemieckiej, zdobienia jaj wielkanocnych, 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 projektów, 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: 

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



 

rekreacyjnych w trakcie imprez plenerowych. Przeprowadzono: turnieje tenisa stołowego oraz 

turnieje piątek piłkarskich w ramach Akcji Zima i Akcji Lato. 

W okresie letnim (od końca czerwca do 31 sierpnia) został udostępniony naszym 

mieszkańcom basen kąpielowy, który był czynny codziennie od godz. 10:00 do godz. 19:00. 

Od października jest możliwość uczęszczania na zumbę. 

 

Świetlice 

Działalność świetlic w naszej gminie finansowana jest na podstawie zapisów określo-

nych 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, No-

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

W świetlicy "Promyczek" (Biała) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, dwa 

razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) spotkania organizowane są w Łączniku. Natomiast 

w pozostałych świetlicach zajęcia są prowadzone raz w tygodniu – według opracowanego 

harmonogramu. Jest ustalony stały czas pracy dla wszystkich świetlic (od godz. 16:00 do 

godz. 20:00) ulega on jednak zmianie w czasie ferii i wakacji – dopasowany jest on indywi-

dualnie do poszczególnych miejscowości zgodnie z życzeniami uczestników. Do prowadzenia 

zajęć zatrudniona jest jedna osoba w niepełnym wymiarze czasu (½ etatu) oraz cztery na 

umowę zlecenie. Bardzo zróżnicowany jest wiek dzieci korzystających ze świetlic, dlatego 

dla ich bezpieczeństwa oraz efektywnego wykorzystania czasu, opracowano regulamin w 

którym m.in. określono minimalny wiek uczestnika.  Szacuje się, że co tydzień w zajęciach 

uczestniczy około dwieście osób. Rodzaj i charakter zajęć uzależniony jest od pory roku, 

świąt i uroczystości przypadających w danym czasie, jak również od predyspozycji uczestni-

ków oraz specyfiki danego środowiska. Przygotowuje się inscenizacje, scenki rodzajowe oraz 

układy taneczne i wokalne, które prezentowane są następnie na imprezach lokalnych (Dzień 

Babci, Dziadka, Dzień Kobiet, dożynki itp). Prowadzi się również zajęcia rozwijające zdolno-

ści manualne, m. in. wykonuje się ozdoby i dekoracje świąteczne. Część czasu przeznacza się 

również na pracę z dziećmi, które mają problemy z opanowaniem materiałów szkolnych. Naj-

częściej jest to pomoc w odrabianiu lekcji. Pomysłowość opiekunek sprawia, że typowe gry 

czy zabawy przekształcają się w intrygujące wydarzenia. Wielkim zainteresowaniem cieszą 

się zajęcia organizowane poza siedzibą świetlicy, przyjmują one formę mini pikników lub 

wycieczek pieszych i są okazją do poznawania interesujących zakątków regionu oraz odkry-

wania ciekawych okazów flory i fauny. Kilka spotkań w ciągu roku przeznaczonych jest na 

omawianie problematyki związanej z uzależnieniami i patologią społeczną. Chcąc uatrakcyj-

nić pobyt w świetlicach wzbogaciliśmy ofertę dla uczestników zajęć o spektakle teatralne 

wykonane przez profesjonalne grupy teatralne oraz o zajęcia plastyczne prowadzone przez 

zawodowych plastyków. 

Główne zadanie Gminnego Centrum Kultury w zakresie prowadzenia świetlic spro-

wadza się do zabezpieczenia obsady personalnej, zapewnienia materiałów dydaktycznych 

oraz doposażenia świetlic w gry i urządzenia. Dodatkowo odpowiedzialni jesteśmy za dostar-



 

czanie opału do niektórych placówek, w których prowadzone są zajęcia. Od kilku lat w bory-

kamy się z problemem braku chętnych do prowadzenia zajęć w tych placówkach. Propono-

wane niskie wynagrodzenie oraz mało korzystny czas pracy powodują, iż rotacja pracowni-

ków jest bardzo duża i występują długie przerwy w prowadzeniu tych zajęć. 

 

 

Informacja z działalności 

                           Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej 

                                         oraz Filii Bibl. w Łączniku 
                                                       w okresie  I – 15.IX. 2018r. 
 

 

 I.  Informacje ogólne – statystyczne : 
 

 

                                                           Biblioteka                        Filia                          RAZEM 

                                                               Biała                          Łącznik                         (B+Ł)                                            

                                                                           
 

Księgozbiór w bibliotece                     24 976                            5817                         30793 

(ilość w woluminach)                        

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

Zarejestrowanych 

czytelników                                             399                                88                              487        

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

Liczba odwiedzin OGÓŁEM :             3334                            1030                           4364   

(w wypożyczalni,                                                              

czytelni prasy i komputerowej,                 

odwiedziny grupowe, imprezy 

                            w bibliotece)                                                                                                                     
                - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  - - - 

               w tym odwiedziny : 
  Czytelnia  Internetowa                          251                              244                    495                                    
 

  Odwiedziny grupowe, zajęcia,             237                                 15                               252 

                imprezy w bibliotece 

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

Wypożyczenia książek                          6875                            1428                            8303 

(na zewnątrz                                      

 + na miejscu)                                                                                                    

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

Udostępnianie czasopism                     1114                           nie ma                 1114 

(na zewnątrz                                                                       prenumeraty 

+ na miejscu)                                                                                       

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

Zakup książek 

                         w tym :    



 

                                                                                                               z     a     k     u     p     i     o     n     o 
     - z budżetu własnego :                   561 wol.                      147 wol.                  708 wol. 

          (plan : 22 000 zł )                  10 433,34 zł                  2 999,47 zł             13 432,81 zł 

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

     - z „Dotacji” Min.Kult.                 

  i Dz.Nar.  w ramach Programu 
  Wieloletniego „Narodowy Program 

             Rozwoju Czytelnictwa”.                                                          

  Priorytet 1 – Zakup nowości wydaw-                                      w      r e a l i z a c j i 
  niczych do bibliotek publicznych. 

              (plan :  4582  zł)                 

 

 

II.  W okresie od 23.07.  do 30.08.2018  Biblioteka Miejska w Białej oraz Filia 

Biblioteczna w Łączniku były nieczynne dla czytelników z powodu obowiązkowej 

okresowej inwentaryzacji księgozbioru.                                                                        
 

                                 

 

III.   W  okresie od Stycznia do 15 Września 2018 roku Biblioteka Miejska w Białej oraz 

Filia w Łączniku zrealizowały :   
 

– „Dzieci książki czytają – bilet do ZOO wygrywają” : Akcja czytelnicza dla dzieci do 

lat 13  (19.03. -  05.06.); 

– Wizyta w Przedszkolu w Białej z okazji Dnia Dziecka (04.06.); 

– Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Frączek dla klas młodszych (11.06.); 

– Wizyta w Przedszkolu w Białej : promocja biblioteki i nowych książek  (12.06.) ; 

– Dzień gier planszowych w bibliotece: zajęcia wakacyjne dla dzieci  (04.07.); 

– „Kto zagadkę zgadnie, tego nuda nie dopadnie”: rozwiązywanie zagadek, rebusów, 

krzyżówek literackich (11.07); 

– Filia Biblioteczna w Łączniku:  Wizyta dzieci z Przedszkola, wspólna zabawa, 

prezentacja nowych książek. (04.05.) 

 
                                                                    

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

Internetu. 

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 1000 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 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 Ochotniczą Strażą Pożarną w Białej oraz opolską  Fundacją w Rozwoju. 

 


