
„Moja Kraina 
Moje Miejsce” 

 
To projekt realizowany 

obecnie przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Tarnowie Opol-
skim. Głównym jego celem 
jest rozwijanie uzdolnień mło-
dzieży poprzez warsztaty foto-
graficzne i propagowanie 
zdrowego stylu życia. Podczas 
plenerów młodzi adepci za-
poznają się z  walorami turys-
tycznymi i rekreacyjnymi Re-
gionu „Krainy Św. Anny”. 

Przeżyte wrażenia oraz 
powstałe zdjęcia będą publi-
kowane na stronie WWW. 

W ramach inicjatywy  
uczestnicy nabędą umiejęt-
ności w zakresie cyfrowej 
obróbki zdjęć.  

Ogłoszony został konkurs 
na najlepszą fotografię, zaś jej 
laureat w nagrodę otrzyma 
aparat fotograficzny. Wernisaż 
prac poplenerowych i wybrana 

fotografia (opublikowana na 
pocztówce) promować będą 
całe przedsięwzięcie.  
 
Projekt jest  współfinanso-
wany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Osi IV 
LEADER  Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007- 2013.  
Kwota dofinansowania: 
18767 zł. 
 

Informujemy, że złożony 
przez GOK w ramach Dzia-
łania 413 Wdrażanie Lo-
kalnych Strategii Rozwoju 
PROW 2007 – 2010 – „Od-
nowa Wsi” projekt pod nazwą 
„Integracyjna Pracownia Cera-
miczna” został w I etapie oce-
niony maksymalną liczbą 
punktów i tym samym znalazł 
się na 1 miejscu listy rankin-
gowej. Koszt całego przedsię-
wzięcia wynosi 76513,47 zł. 
Dofinansowanie: 57385 zł. 
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W sobotę 18 września 
br. odważni i aktywni miesz-
kańcy gminy Tarnów Opolski 
wyruszyli na I Spływ Kaja-
kowy. Organizatorem tej im-
prezy był Gminny Ośrodek 
Kultury. Inicjatywę wsparł 
finansowo Wójt Zygmunt 
Cichoń.  

Słoneczna tego dnia 
pogoda, wyśmienite nastroje 
uczestników były zapowiedzią 
wybornej zabawy. 

 Gdy dotarliśmy na 
miejsce przywitali nas: kie-
rownik spływu i ratownik 
WOPR. Po krótkim instruk-
tażu rozpoczęliśmy nasze zma-
gania na rzece Mała Panew – 
zwaną Opolską Amazonką. 
Trudny był tzw.: „pierwszy 
krok”, a właściwie pierwsze 
wejście do kajaku. Do tego 
dostajesz wiosło, a co za tym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
idzie: kierujesz, wiosłujesz... 
oj śmiechu było co niemiara. 
Tym bardziej, że większość 
osób siedziała w kajaku po raz 
pierwszy, zatem emocje się-
gały zenitu.  
 Trasa spływu podzie-
lona była na dwie części i w 
całości przebiegała przez 
tereny leśne. Miłośnicy turys-
tyki wodnej mieli do poko-
nania łącznie ok. 15 km (szlak 
z Zawadzkiego do Staniszczy 
Małych). Każdy etap był nie-
zapomnianą przygodą i dosko-
nałą zabawą. Liczne przesz-
kody na szlaku – „zakręt, drze-
wo, zakręt, korzeń...”, wlewa-
jąca się woda do kajaku oraz 
niepowtarzalne widoki, to at-
rakcje, które rekompensowały 
zmęczenie kilkugodzinnym 
wiosłowaniem. Po pierwszym 
odcinku czekał na nas wyś-

mienity poczęstunek (grillo-
wane kiełbaski, chleb ze smal-
cem, coś słodkiego), który 
pozwolił naładować „baterie” 

na dalszą drogę.  
 Już planujemy kolej-
ne spływy na, które zapra-
szamy!  

Poczuj w sobie zew natury!


