
Pod patronatem GOK 
 

„Od Przedszkola Do 
Tarnowa Opolskiego” – taką 
nazwę nosi Gminny Konkurs 
Piosenki Przedszkolnej, który 
wymyślili i corocznie organi-
zują nauczyciele Publicznego 
Przedszkola z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Tarnowie Op. 
Panie: Grażyna Seniszyn, Re-
gina Gebauer wraz z dyrekto-
rem Gabrielą Gmernicką. 

Tegoroczna czwarta 
edycja dobyła się 28 maja. W 
konkursowe szranki stanęło 8 
wykonawców wspomaganych 
przez zespoły towarzyszące 
reprezentując placówki z: Ra-
szowej, Kosorowic, Przywór i 
Tarnowa Opolskiego. 

Jury w składzie: Jacek 
Mielcarek (przewodniczący), 
Irena Mateja i Ewa Loster po 
burzliwej naradzie postanowi-
ło przyznać I miejsce w kate-
gorii 5-latki Julii Kampa z 
Oddziału Przedszkolnego w 
Raszowej, natomiast w kate-
gorii 6-latki I miejsce otrzyma-
ła Paulina Gajda z PP Przy-
wory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laureaci otrzymali 

pluszowe pieski, zaś wszyscy 
wykonawcy upominki, które 
można było zakupić dzięki 
hojności sponsorów ,na któ-
rych zawsze możemy liczyć i 
za to serdecznie  dziękujemy: 

- Panu Zygmuntowi Cichoń – 
Wójtowi Gminy Tarnów 
Opolski 

- Zarządowi Lhoist Opolwap 
S.A. 

- Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury 

- Pani Irenie Mateja 
- Panu Ewaldowi Dziemba  - 

Sklep „Metarol” 
- Pani Sylwii Skóra – TOMI 

MARKET 
- Pani Anidzie Tomiczek – 

Firma „TOMICZEK” 
- Pani Barbarze Drozdek 
- Zarządowi Banku Spółdziel-

czego w Tarnowie Op. 

PPzOI Tarnów Op. 
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„Wal-Nak” 
  

  Na zaproszenie  Pani 
Aldony Krupa – Gawron – 
przewodniczącej Stowarzysze-
nia Ziemi Raciborskiej grupa 
folklorystyczna „Wal-Nak” w 
dniu 06.06.br. gościła na 
imprezie „Śląsk Kraina wielu 
Kultur”.  

Wyjazd był okazją do 
spotkania  z zaprzyjaźnionym 
zespołem Łężczok z Zawady 
Książęcej, który zapewnił na-
szym tancerzom noclegi i wy-
żywienie, a wieczór umilił dy-
skoteką.  

Natomiast  niedzielę 
(7.06) po obiedzie wspólnie 
ruszyliśmy na Międzywoje-
wódzki Przegląd Zespołów 
Mniejszości Niemieckiej – 
Góra Św. Anny, gdzie nasza 
grupa w kategorii taniec lu-
dowy zajęła wysokie II miej-
sce.                             W. Salla 

Udany sezon! 
 
 „Wystarczy chcieć” – 
to hasło, które zachęca mło-
dych tancerzy do aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Cię-
żko pracują przez kilka mie-
sięcy by wraz  z nadejściem 
sezonu konkursowego godnie 
reprezentować gminę.  
 Do listy osiągnięć w 
tym roku dopisujemy: 
 

Wojewódzki Przegląd 
Zespołów tanecznych 

Ozimek 
I m-ce Santex 2 
           Mikroelement 
II m-ce Mini Fuks 
Wyróżnienie Fuks 
 
Ogólnopolski Turniej Tańca 

Disco – Wrocław 
I m-ce Santex 2 
II m-ce Element 
III m-ce Mikroelement 

Festiwal Tańca 
Współczesnego – 

Tarnowiskie Góry 
 

III m-ce Mikroelement 
Mini Fuks 

 
Prezentacje Taneczne 

Kluczbork 

 
I m-ce Element 

 
Festiwal Piosenki  Tańca 

Zawadzkie 
I m-ce Santex i Santex 2 
 
Ogólnopolski Turniej Tańca 

Gorzów Śląski 
I m-ce Mini Fuks 
II m-ce Element 
 
GRATULUJEMY! i życzymy 
wszystkim dzieciom słonecz-
nych wakacji, beztroskiej za-
bawy i dobrego humoru. Od-
poczywajcie i nabierajcie sił. 
 
 Uczyń swój czas wolny 

ciekawszym – nie marnuj go 
na bezczynność 

„Pojedynki z nudą” 
propozycje GOK na sezon 

2009/10 
 
Akademia Malucha – zajęcia 
plastyczne, muzyczno – tane-
czne dla dzieci w wieku 3-6 
lat. Głównym założeniem pro-
gramu jest połączenie elemen-
tów edukacji kulturalnej z 
dobrą zabawą. Przedszkolaki 
w ramach zajęć będą uczyć się 
jak twórczo kształtować swój 
dziecięcy świat. 
 
Fabryka Wyobraźni – zajęcia 
plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży w dwóch grupach wie-
kowych. Grupa młodsza 
oprócz tradycyjnych działań 
(rysunek, rzeźba, itp., pozna 
niekonwencjonalne techniki 
plastyczne: min. wyroby z dru-
tu, tworzenie batików, odlewy 
gipsowe. Starsi uczestnicy po-
przez działania twórcze poz-
nają elementy grafiki, rzeźby i 
witrażownictwa. Będą mieli 
możliwość zapoznać się z 
warsztatem pracy artystów 
podczas wycieczek dydakty-
cznych.  
 
Piosenkownia – zajęcia wo-
kalne dla młodszych i star-
szych, którzy lubią śpiewać i 

doskonalić swój warsztat wo-
kalny. 
 
Zajęcia tańca nowoczesnego 
– od 3 lat do ... niepowtarzalna 
szansa przeżycia niezwykłej 
przygody, warsztaty: gimnas-
tyki artystycznej i odkrycia 
niektórych tajników sztuki 
cyrkowej. 
 
„Sport to zdrowie” – do tego 
nie trzeba nikogo przekony-
wać. Często jednak poświęca-
my swój czas na pracę za-
wodową, życie rodzinne, po-
moc i rozrywki, zapominając o 
zadbanie o własne ciało i po-
zytywne usposobienie. Zadbaj 
o swoją kondycję: 
 
Aerobik Dance, STEP, 
Hi/Lo, Gimnastyka dla Pań  
zapraszamy  panie w każdym 
wieku na ćwiczenia.   Każdy 
znajdzie coś dla siebie!!! 
 
Kursy języków obcych  dla 
dzieci młodzieży i dorosłych-  
zapisy tel. 4575036 - Warto 
pomyśleć o swojej przyszłości, 
bo być może kolejnym etapem 
okaże się praca lub nauka za 
granicą. 
 
Nauka gry na gitarze i instru-
mentach klawiszowych – 
zapisy 602198905 
 

Kursy komputerowe – pod-
stawa obsługi komputera 
Bogata oferta szkoleniowa w 
Centrum Szkolenia Na Odle-
głość Na Wsiach 
 
Rękodzieło artystyczne i cykl 
zajęć warsztatowych dla mło-
dzieży i dorosłych min.: 
- „zapleciony  świat wikliny” 

– podstawy wikliniarstwa 
- „embossing” – tłoczenie 

wzorów w papierze i metalu 
- „scapbooking” – kartki na 

każdą okazję  
 
Szczegółowe informacje na 

www.goktop.cba.pl, ulotkach 
i w GOK tel.0774644-781 
Deklaracja zgłoszenia na 
zajęcia  na www lub w 
placówkach kultury. 

 
 


