
Zazdroszcz¹ nam tego 
inne gminy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stowarzyszenie Opo-
lski Projektor Animacji Kul-
turalnych i Gminny Oœrodek 
Kultury realizuj¹ projekt 
„Sztuka nie œpi”. To inicja-
tywa skierowana do wszyst-
kich mieszkañców Tarnowa 
Opolskiego, którzy chcieliby 
poznaæ teoriê i tajniki foto-
grafii - od warsztatów w 
ciemni fotograficznej po zajê-
cia z grafiki komputerowej. 
Zajêcia prowadziæ bêd¹ tre-
nerzy wyszkoleni w dzie-
dzinach fotografii, grafiki ko-
mputerowej, jak i sztuk plas-
tycznych. Przewiduje siê rów-
nie¿ spotkanie z ekspertem od 
camery obscury, który przed-
stawi szczegó³owe dzia³anie 
tego rodzaju aparatu. Projekt 
wspó³finansowany jest ze œro-
dków Unii Europejskiej w Ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego „Cz³owiek – Naj-
lepsza Inwestycja”. 

Zapraszamy równie¿ 
do udzia³u w programie pro-
pagowania nowoczesnych 
form zdrowego stylu ¿ycia 
poprzez bezp³atne warsztaty 
teatralne. Zajêcia zosta³y 
dofinansowane przez Wójta 
Gminy Tarnów Opolski.  
Spotkania  z Marcinem Koz³o-
wskim odbywaj¹ siê w po-
niedzia³ki w godzinach:  

16 .00 – grupa m³odsza 
do kl. VI 

17.00 – grupa starsza 
(gimnazjum, m³odzie¿ szkó³ 
œrednich, studenci i doroœli) 

Informujemy, ¿e 
z³o¿ony przez GOK w ramach 
dzia³ania 4 .1/413 Wdra¿anie 
Lokalnych Strategii Rozwoju  
projekt pod nazw¹ „Moja 
Kraina –  Moje Miejsce” – 
warsztaty fotograficzne dla 
m³odzie¿y z Gminy Tarnów 
Opolski zosta³ w I etapie 
pozytywnie rozpatrzony i tym 
samym znalaz³ siê na liœcie 
rankingowej mieszcz¹cej siê w 
puli œrodków przeznaczonych 
na ten cel. Mamy nadziejê, ze 
projekt pozytywnie przejdzie 
weryfikacjê II etapu i ju¿ od 
lipca rusz¹ warsztaty. 

 
OdwiedŸ nasz¹ stronê  
i zapoznaj siê z ofert¹: 

 
WWW.GOKTOP.CBA.PL 
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„Zas³u¿ony dla Opolszczyzny” 
 
 

 
28 lutego 2010r. w Filharmonii Opolskiej odby³a siê 

gala z okazji 20-lecia TSKN na Œl¹sku Opolskim. 
Uroczystoœæ ta by³a równie¿ okazj¹ do odznaczenia 
zas³u¿onych dzia³aczy. Wœród osób, które z r¹k Marsza³ka 
Województwa Opolskiego Józefa Sebesty otrzyma³y odznaki 
„Zas³u¿ony dla Opolszczyzny” znalaz³ siê Pan Oswald Salla, 
nasz d³ugoletni radny z Walidróg.  

Wójt gminy w imieniu w³asnym oraz mieszkañców 
sk³ada z tej okazji serdeczne gratulacje. 


