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na rok szkolny 2007/2008

RESTAURACJA KASKADA 
w Tarnowie Opolskim 

 
Proponujemy: 

· Pyszn¹ kuchniê œl¹sk¹ 
· Organizacjê imprez okolicznoœciowych: 

wesela, komunie 
· Organizacjê imprez integracyjnych 
  

Dysponujemy piêknym 
parkiem wraz z grill-barem 

 

Ceny konkurencyjne 
 
Informacje na miejscu lub pod numerami: 

· Telefon w restauracji: 077 4645764 
· Telefon komórkowy: 604607264 

 
Serdecznie zapraszamy ! 

Gminny Oœrodek Kultury 

Zak³ady Wapiennicze Lhoist Sp. z o.o. 

Urz¹d Gminy Tarnów Opolski 

Lhoist Opolwap S.A. 

Organizatorzy: 

 

esF t yi nnteL

Kosorowice 7-8.07.2007r.

16.oo  Formacja taneczno – wokalna „LADIES” 

17.5o  „MIREK JÊDROWSKI” z zespo³em  

20.oo  „CZARNO _ CZARNI”    
21.3o  zabawa taneczna –z zespo³em“DIAMANT” 

8.07 (niedziela) 

7.07 (sobota) 

17.3o  „BIESIADA POLSKA” 

20.15 „ROBERT ROZMUS SHOW” 

21.3o Zabawa taneczna – gra zespó³ „BRAVO” 

15.3o –„Taneczny zawrót g³owy” z zespo³ami: 
                  FUKS, HA£AS, WAL-NAK,  
                        ELEMENT, SANTEX   

18.45 zespó³ „RUBATO” 

tel. / fax (077) 4554238   kom. (0602) 188114

                           Gminny Oœrodek Kultury
                           organizuje w lipcu wyjazdy:

                         do KINOPLEKSU: SHREK TRZECI

Koszt wyjazdu 20 z³

                     
    

                     Komedia animowana. Kiedy król Harold zaczyna chorowaæ
                         Shrek zostaje wziêty pod uwagê jako jego dziedzic. Nie maj¹c

 jednak zamiaru rezygnowaæ z ukochanego bagna, rekrutuje swoich  przyjació³,
 aby obsadzili na tronie buntowniczego Artiego jako nowego w³adcê. Ksiê¿na 

Fiona, natomiast staje na czele grupy kole¿anek, aby odeprzeæ
zagra¿aj¹cy pañstwu zamach stanu.   

HARRY POTER  - Zakon Feniksa

Koszt wyjazdu  20 z³
Daty wyjazdów podane zostan¹

   w póŸniejszym terminie.
Wyjazdy uzale¿nione s¹ od iloœci chêtnych.

Koszt uczestnictwa 7 z³.

                                          

   

Pi¹ty rok nauki Harego ma dramatyczny przebieg. W jego ciele  i mózgu szalej¹
 hormony, wraca do Szko³y Magii i Czarodziejstwa, aby stawiæ czo³a k³amliwym

    plotkom, nowej surowej nauczycielce oraz dziewczynie z Ravenclaw... 

na  do Gogolina. Wyjazdy we wtorki
i czwartki (w razie niepogody wyjazd zostanie przeniesiony

 na inny dzieñ). Pierwszy wyjazd 10.07.07.br.

BASEN

wiêcej informacji w GOK Tarnów Opolski,
Osiedle Zak³adowe 7 tel.0774644 781

lub na www.goktop.bighost.pl
oraz w  placówkach GOK

Obszerny reporta¿ „Bawimy siê bezpiecznie” – ze wzglêdu na 
brak miejsca w bie¿¹cym numerze - zamieszczony zosta³ na 

stronie internetowej GOK-u (www.goktop.bighost.pl). Osoby 
nieposiadaj¹ce dostêpu do Internetu zapraszamy do naszej 

pracowni komputerowej w godzinach pracy Oœrodka. 
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