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Oddajemy w Państwa ręce kolejny , 

osiemnasty numer Informatora 

Kulturalnego Aglomeracji Opolskiej 

(IK AO). 

 

Stanowi on kompendium wiedzy na 

temat wydarzeń , które będą miały 

miejsce w lipcu br . na terenie Gmin 

należących  do Aglomeracji Opolskiej . 

 

Zapraszamy do udziału 

w wydarzeniach . 

SZANOWNI  PAŃSTWO ,  



Dąbrowa



Dobrzeń 
Wielki

15-16.07.2017 r.
przy jeziorku Balaton

Zlot samochodów 
zabytkowych 

organizator GOK i Automobil Klub Opole



Gogolin







Bijemy rekord Polski 

 

w liczbie osób śpiewających 

 

"Poszła Karolinka do 

Gogolina..." 



Krapkowice



7-9 lipca 2017 r.  Port Jachtowy Krapkowice









Łubniany
PIKNIK NA FLORYDZIE

Wycieczka

OTSK „Teraz Wieś” i OODR w Łosiowie

12 LIPCA 2017

Organizator:

3-14 lipca 2017r.
Luboszyce

Wakacje
w bibliotece!

10-21 lipca 2017r.
Łubniany



Niemodlin

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie 

zaprasza na basen w Lipnie 

Sezon 2017 

od 27 czerwca do 31 sierpnia non stop.  

  

Godziny otwarcia Basenu – od 10.00 do 19.00 

 

Bilet normalny: 6 z ł   
Bilet ulgowy: 3 z ł 

 

więcej informacji: 
www.niemodlin.pl  

 







Ozimek





Popielów



W programie: 

- zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00

- ciepły posiłek 

- ciekawe zajęcia twórcze, rekreacyjne, kulinarne, sportowe,   

- wycieczka niespodzianka, 

-  wycieczki do: Rycerskiego Grodu w Byczynie ( 1turnus) , Kopalni Złota w Złotym Stoku (2 turnus) 

- wyjazdy do kina i na basen do Kamienia Śląskiego 

- udział w imprezach wyjazdowych, Piknik na Florydzie w Brzegu (1 turnus), Wioska Indiańska 

Hocioka (2 turnus). 

Placówki GOK będą wspierać zajęcia wakacyjne w Tarnowie Opolskim. Zajęcia w filiach będą się 

odbywały według harmonogramu z uwzględnieniem urlopów wypoczynkowych. 

wakacyjna przygoda  
z GOK

Tarnów
Opolski

I termin: 3-14.07  
II termin: 31.07-11.08



Tułowice
 Spotykamy się w holu TOK. Zabawa 

w terenie. W podziale na grupy 
będziemy dążyć do odnalezienia 

wszystkich punktów, wywiązania się 
z przygotowanych zadań. Dobre 
obuwie to podstawa, przyda się 

kondycja i plecak z kanapką 
i napojem.

SZUKAJ AGENTA
3 lipca 10:00- 

14:00

Zabawy rozmaite

5 lipca 10:00-14:00
Zabawy rozmaite

5 lipca 10:00-14:00
Wycieczka do Bierkowic

6 lipca 8:25

Wyjazd do Krasiejowa

4 lipca zbiórka 9:10

Stawiamy na wycieczkę 
całodniową. Zaczynamy o 9:10 

w TOK Zabawę na miejscu 
zaczynamy o godz.11:00. 

W cenie biletu wiele zobaczymy 
ale i pobawimy się na placu 
zabaw, możemy korzystać 

z Jurajskiej plaży

Spotkamy się w sali widowiskowej, 
skąd wyposażeni w nasze latawce 
udamy się na stadion Unii Tułowice 

gdzie podejmiemy próbę wzniesienia 
naszych latawców. Również na 
murawie planujemy sportową 

rywalizację. Jak najbardziej można 
wziąć ze sobą ulubione piłki, paletki 

czy inne akcesoria sportowe.

Zbiórka w holu TOK o godz. 8:25. 
W podziale na dwie grupy, od godz. 
1000. Spędzimy czas na świeżym 
powietrzu. Przydadzą się nieduże 
kocyki lub maty, gdyby zmęczeni 

uczestnicy chcieli odpocząć. 
Oczywiście ekwipunek wycieczkowy, 

napoje, kanapki. 

Aby zabawy były ciekawe prosimy 
o przyniesienie własnych kocyków, 

sprzętu plażowego, kółek do 
pływania, płetw itp. Licząc na 

dobra pogodę urządzimy 
plażowanie na terenie zielonym 
TOK. Strój plażowy wskazany – 

w razie upału chłodzimy wodą ;-)





Turawa

Wspólnie powitajmy lato!

Aglomeracja 
Opolska 

#wdrodze  
Turawa 1.07





Walce
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