
LISTOPAD 2021

dla dzieci

6 grudnia 2021 sala UM w Białej

start godz. 17:30

Podpisane paczki prosimy przynosić do GCK w Białej do 3.12.
Na imprezę obowiązują zapisy pod nr tel. 77 438 70 26 wew. 22

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Z RUPHERTEM& RICO!
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 Wraz z końcem wakacji 2021 roku 
zakończyła się realizacja projektu pod nazwą ”Ja w 
przedszkolu - miło i efektywnie spędzam czas” – 
projekt realizowany był w oddziałach przedszkolnych 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej.  Na 
realizację projektu pozyskano dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
wyniesie 360 732,32zł, a całkowity koszt realizacji 
poszczególnych zadań wyniósł  424 391,08zł.

 W ramach tych środków dokonano 
zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do 
prowadzenia zajęć w przedszkolu oraz realizowano:
    • zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia 
rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, 
zajęcia matematyczne, zajęcia ruchowe, zajęcia 
logopedyczne i zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 

-   w Publicznym Przedszkolu w Białej;
    • zajęcia matematyczne, logopedyczne, zajęcia 
taneczne z rytmiką, zajęcia ekologiczne, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia artystyczne, 
zajęcia integracji sensorycznej i zajęcia aktywności 
ruchowej  - w Oddziale Publicznego Przedszkola w 
Gostomi;
    • zajęcia matematyczne, zajęcia muzyczno-
rytmiczne i zajęcia integracji sensorycznej - w 
Oddziale Publicznego Przedszkola w Śmiczu;
    • zajęcia matematyczne,  zajęcia artystyczne i zajęcia 
aktywności ruchowej - w Oddziale Publicznego 
Przedszkola w Prężynie;
    • zajęcia plastyczno-techniczne i zajęcia muzyczno-
ruchowe - w Oddziale Publicznego Przedszkola w 
Solcu;
    • zajęcia plastyczno-techniczne i zajęcia muzyczno-

ruchowe - w Oddziale Publicznego Przedszkola w 
Ligocie Bialskiej.

 Ponadto kadra pedagogiczna korzystała 
z wielu szkoleń, kursów oraz podnosiła swoje 
kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe.
 W placówce powstała sala  bogato 
wyposażona w sprzęt do terapii Integracji 
Sensorycznej, z której chętnie korzystają zarówno 
pedagodzy jak i ich podopieczni.
 Działaniami w ramach programu zostało 
objętych 213 dzieci, a dodatkowe zajęcia z pewnością 
zwiększyły ich szanse edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację 
projektu.
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Od poniedziałku, 8 listopada, w Urzędzie Miejskim w Białej można 
składać wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji.
Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. 
Nowe dokumenty są w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu 
zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, 
zawiera wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców   w 
formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawił się 
odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii 
Europejskiej.
Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność do określonej w nich 
daty.
W związku z wprowadzeniem nowego dowodu osobistego, już 
od 27 lipca, nie ma możliwości złożenia wniosku o ten dokument 
elektronicznie. Po wdrożeniu nowego wzoru, składanie wniosków 
online możliwe będzie wyłącznie w przypadku dzieci do 12. roku 
życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.
Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać 
na stronie http://gov.pl

NOWE DOWODY OSOBISTE
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Nastarsza macewa na bialskim cmentarzu żydowskim
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Karaoke podczas imprezy integracyjnej
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Wszystkim, którzy okazali wiele serca,
życzliwości i współczucia w trudnych dla naszej rodziny chwilach.,

towarzyszyli nam w modlitwie
oraz uczestniczyli we Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej

ś.p. Jerzego Janoszek

podziękowania składa
żona Maria Janoszek

„[…] naj bar dziej kocha my tych ludzi, te spra wy i te rzeczy,
od których bieg życia każe nam od chodzić – nieraz na zawsze.” 

 – Marek Hłasko



LISTOPAD 2021 11



LISTOPAD 2021

Gminne Centrum Kultury w Białej
zaprasza na

Jarmark Bożonarodzeniowy
i rozświetlenie choinki

5 grudnia 2021 r. rynek w Białej 

ok. 10:00 - otwarcie stoisk
handlowych z ozdobami, potrawami
świątecznymi i grzanym winem
ok. 15:30 - program artystyczny 

ok. 19:00 - rozświetlenie choinki 

ok. 19:15 - koncert Kapeli 

    W programie:

       w wykonaniu uczniów gminnych 
        placówek oświatowych 
        oraz artystów działających
        na terenie gminy

         z pokazem sztucznych ogni

        Góralskiej HOWERNA

Podczas Jarmarku ustawione będzie stoisko,
przy którym dostępna będzie ksiażka

"Historia miasta Białej na Górnym Śląsku."

Organizator Patronat medialny


