
Trochę deszczu i… 
 dużo zabawy 

 
 tym roku Letni Festyn 
Gminny nie miał 

szczęścia do pogody. W so-
botę – aż do wieczora – deszcz 
tylko „wisiał” w powietrzu, 
lecz chłodna i wietrzna pogoda 
odstraszyła niektórych. Nie-
mniej jednak pod dużym na-
miotem biesiadnym zgroma-
dziło się wielu widzów. Pogo-
da nie przeszkadzała też dzie-
ciom w korzystaniu z uciech 
wesołego miasteczka. Tylko 
sprzedawcy chmielowego na-
poju narzekali – nie było upa-
łów, nie było rzeszy sprag-

nionych. Śliczne, zgrabne i do-
skonale wyćwiczone mażo-
retki z Ozimka przyprawiły o 
szybsze bicie wiele męskich 
serc. Jak zwykle występy 
kabaretu przyciągnęły całe 
zastępy żądnych zdrowego 
śmiechu. Miłośnikom „starego 
dobrego rocka” przypadł do 
gustu Brand New Cadillacs 
grający tę właśnie muzykę. 
Wieczorem wesoło tańczono, 
gdy przygrywał zespół Oxy-
gen. 
 Niedziela przywitała 
nas zapłakana. „Karuzelnicy”, 
gdy słońce nie pokazało się do 
popołudnia – zaczęli z wolna 
demontować urządzenia. Nie-

co słońca było tylko na estra-
dzie – za sprawą Karpowicz 
Family i południowych ryt-
mów. Kuso odziane tancerki 
dodatkowo podgrzewały atmo-
sferę. Nawet niebo – na chwilę 
– się przetarło! Później parkiet 
u stóp sceny opanowały ze-
społy taneczne z naszej gminy: 
WAL-NAK, Formacja Hałas, 
Formacja Element, Fuks, San-
tex i Decadance. Po „Tanecz-
nym zawrocie głowy” i krót-
kiej przerwie technicznej wys-
tąpił Krzysztof Skiba i zespół 
BIG CYC. Wieczór – tak jak 
poprzedni – zakończyła zaba-
wa taneczna. Mimo, iż napoje 
(także z procentami) przestały 

być dość szybko serwowane, 
wszyscy bawili się doskonale. 
Obyło się bez żadnych incy-
dentów. Radośnie, z werwą i 
pogodą ducha – w czym za-
pewne niemała zasługa zarów-
no zespołu Heaven jak i sa-
mych uczestników zabawy. Do 
zobaczenia za rok! 
 
Organizatorami festynu byli:  
 
Urząd Gminy i Gminny Ośro-
dek Kultury Tarnów Opolski. 
Wsparcia imprezie udzielili: 
Zakład Usług Remontowo – 
Budowalnych „Malik”, Lhoist 
„Opolwap” SA, BZ WBK SA 
Oddział Tarnów Opolski. 
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