Sesja Rady Miejskiej:

W uczniowskiej elicie kraju

Oświata i bezpieczeństwo Wojtek z Ozimka
Podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Ozimku, która odbyła się 29
marca radni uchwalili szereg uchwał.

Były to następujące uchwały:
w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017; w sprawie
zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Ozimku; w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2017 roku”; w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad zabytkami na lata 2017 - 2020;
w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2017 rok; w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz
w sprawie dostosowania sieci szkół

podstawowych i zespołu szkół do
nowego ustroju szkolnego.
Ponadto przedstawiono: informację o funkcjonowaniu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Ozimku;
ocenę realizacji zadań inwestycyjnych służących poprawie bezpieczeństwa; funkcjonowanie oświaty
w gminie - potrzeby inwestycyjne
i remontowe, stan bezpieczeństwa
w szkołach; przygotowanie placówek
oświatowych do reformy wynikającej
z likwidacji gimnazjów; informację
o naborach do projektów unijnych.
Przedstawiono także sprawozdanie burmistrza z działalności w I
kwartale 2017 r.
Marcin Widera

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI W OZIMKU

Nocny marsz nordic walking
Światowy Dzień Ziemi w Ozimku - II marsz nocny w Ozimku. W tym roku
chcemy połączyć turystykę z ekologią, czyli wcześniej akcja sprzątania
lasu, a później wymarsz.
Ma to mieć wymiar edukacyjno - ekologiczny. W kwestii technicznej, będzie podstawiony przez
UGiM w Ozimku kontener, uczestnicy otrzymają worki i rękawice.
Co do marszu, to należy zabrać ze
sobą dobre i wygodne buty, polar,
lampki - czołówki, no i dobry humor.
Termin: 12.05.2017 r. od godz.
18.00 do 20.00 sprzątanie lasu, oko.
godz. 20.00 start. Zbiórka przy strzelnicy w lesie w Ozimku. Wpisowe 15,00
zł. Regulamin i zasady uczestnictwa
zostaną przekazane na starcie. Życzymy udanej zabawy.
ORGANIZATOR

KTG „KOZICA”
Telefony kontaktowe:
- Józef Kozioł - 608433013,
- Kozioł - 660540298,
- Marceli Biskup - 603702264

Absolwent GZS Gimnazjum nr 1 - Wojciech Michalak z Ozimka,
jest uczniem klasy trzeciej III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu
i w tym roku przystąpi do matury. Jednym z przedmiotów, który zamierza zdawać na maturze będzie geografia w rozszerzonym zakresie.
Ale póki co, postanowił wziąć udział w Olimpiadzie Geograficznej.
Pierwszy jej etap polegał na
napisaniu pracy badawczej na jeden z czterech podanych tematów.
Wojtek postanowił opisać, w jaki
sposób GZS Gimnazjum nr 1 rozwija pasje i zainteresowania geograficzne, jakie posiada sukcesy
i jak kształtuje relacje z otoczeniem.
Przeanalizował kilkanaście lat pracy
nauczyciela geografii z uczniami na
podstawie archiwalnych sprawozdań i kronik fakultetu „Turystyka
i Krajoznawstwo” ( prowadzonego
do roku 2012) i koła geograficznego, strony internetowej szkoły, wywiadów, ankiety oraz na podstawie
własnych obserwacji. Opisał bazę
i zasoby do nauczania geografii, wycieczki geograficzne, realizowane
projekty edukacyjne (w tym unijne),
organizowane imprezy i przedsięwzięcia, programy autorskie nauczyciela i dokonał oceny naszej
szkoły jako miejsca, które pozwalało
mu rozwijać jego zainteresowania
geograficzne. Przypomnijmy, Wojtek
jako uczeń Gimnazjum nr 1 był dwukrotnym laureatem w Wojewódzkim
Konkursie Geograficznym. Pracę
Wojtka zatytułowaną „Z geografią
za pan brat w Gminnym Zespole
Szkół w Ozimku” nauczycielka geografii z III LO w Opolu przesłała do
Komitetu Okręgowego we Wrocławiu. Komisja złożona z nauczycieli
i wykładowców akademickich bardzo wysoko oceniła dokumentację
zawartą w pracy ucznia popartą
wykresami, danymi statystycznymi
, diagramami, mapkami, wynikami
przeprowadzonej ankiety, zdjęciami
i przyznała Wojtkowi 91 punktów na
100 możliwych (tylko 6 osób z województw: dolnośląskiego i opolskiego
miało wynik wyższy niż 91 pkt, a do
kolejnego etapu kwalifikowało uzyskanie co najmniej 75 punktów).  
Zawody okręgowe XLIII Olimpiady Geograficznej odbyły się
w dniach 11-12 lutego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Jeleniej
Górze. Do zawodów pisemnych
przystąpiło 77 uczniów, do etapu ustnego -zakwalifikowano 21
uczniów. Wojtek uzyskał łącznie
po etapie pisemnym i ustnym 131,5
punktów. Komisja egzaminacyjna
zakwalifikowała do III etapu - ogólnopolskiego, 120 uczniów liceów
z całej Polski. Wśród nich jest Wojtek Michalak, którego wynik po II

etapie plasował go na 9 miejscu
w Polsce, min. obok uczniów z słynnego Liceum im. Stefana Batorego
w Warszawie. Finał ogólnopolski
odbędzie się w Suwałkach w dniach
20 - 23 kwietnia br. W III Liceum
Ogólnokształcącym Wojtek jest
przygotowywany pod kierunkiem
mgr Jolanty Parkitnej-Stefaniak
W egzemplarzu, który wraz
z dedykacją wręczył nauczycielce
geografii w Gimnazjum czytamy:
„Szkołą, w której z pewnością
realizuje się geograficzne zainteresowania światem jest Gminny
Zespół Szkół w Ozimku składający się z Gimnazjum nr 1 i Szkoły
Podstawowej nr 3. W latach 20112014 uczęszczałem do gimnazjum
w tej szkole. Tematem mojej pracy jest właśnie to miejsce, gdyż to
tu postawiłem pierwsze kroki na
drodze mojej geograficznej pasji.
Tutaj osiągnąłem pierwsze sukcesy
w dziedzinie geografii na poziomie
województwa. Mimo, że wcześniej
nie miałem styczności z tym przedmiotem, mogłem tu doskonale poznać i rozwinąć moje geograficzne
horyzonty...”.
Wojtkowi gratulujemy i trzymamy
kciuki życząc dalszych sukcesów
w Suwałkach, a także dziękujemy
za docenienie naszej szkoły, jako
dobrej placówki edukacyjnej wykorzystującej potencjał uczniów.
Sylwia Widawska
- GZS Gimnazjum nr 1

Schodnia:

Pendolino uderzył w ciężarówkę
Do groźnego wypadku doszło 7 kwietnia około godziny 15-tej na
przejeździe kolejowym w Schodni, koło cmentarza komunalnego.
Pociąg Pendolino relacji Wrocław- Warszawa uderzył w stojącą na
torach ciężarówkę z naczepą, na której przewożony był inny samochód ciężarowy. Zestaw ten „zawisł” na przejeździe kolejowym. Jego
kierowca opuścił kabinę przed uderzeniem pociągu. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że kierowca zignorował znaki i wjechał ciężarówką
z lawetą na drogę, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów o tak
dużej masie. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.

Po obu stronach torów leżały wraki rozbitych samochodów,
a Pendolino z mocno uszkodzonym „dziobem” zatrzymał się prawie
200 metrów dalej. Podróżowało nim
około 250 pasażerów. Aspirant sztabowy Monika Mrugała z zespołu
prasowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Opolu powiedziała nam,
że rannych w wypadku zostało 18
osób, w tym stan 7 został określony
jako ciężki. Poszkodowani zostali
przetransportowani do opolskich
szpitali przy ul. Katowickiej oraz
WCM przy Alei Witosa. Pasażerów,
którzy nie odnieśli żadnych obrażeń,
kolej odwiozła autobusami do Opola, Częstochowy oraz Warszawy.
Miejsce wypadku zabezpieczali
policjanci oraz strażacy z jednostek
OSP naszej gminy. Pracę od razu
podjęła kolejowa komisja, badająca
przyczyny i okoliczności wypadku.
Obecni na miejscu zdarzenia
przedstawiciele służb kolejowych, za naszym pośrednictwem
dziękują burmistrzowi Ozimka
Janowi Labusowi za szybką reakcję i zapewnienie pasażerom
pociągu tymczasowego schronienia oraz poczęstunku herbatą
i ciastem w restauracji „Rodzinna” w Schodni. Także strażacy
zabezpieczający przez całą noc
miejsce wypadku otrzymali wie-

czorem ciepły posiłek. Usuwanie
skutków wypadku, naprawa torów
i trakcji, trwały przez kilka dni. Na
ten czas, na trasie Opole - Fosowskie uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, a pociągi
Intercity jeździły objazdem przez
Strzelce Opolskie.
Obecny wypadek nie był pierwszym, jaki wydarzył się na tym
przejeździe kolejowym, uznawanym przez większość mieszkańców
Ozimka i gminy za bardzo niebezpieczny. Wcześniejsze pochłonęły
już śmiertelne ofiary, co upamiętniają krzyże przybite do przydrożnego
drzewa. Co prawda przejazd jest
wyposażony w sygnalizację świetlną
i dźwiękową, która w czasie wypadku była sprawna, to jednak mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy
są zdania, że powinny tam zostać
zamontowane rogatki - zwłaszcza
teraz, po remoncie szlaku kolejowego, którym ze sporą częstotliwością
jeżdżą szybkie pociągi Pendolino
i Intercity.
Kierowca samochodu ciężarowego usłyszał już prokuratorski
zarzut spowodowania katastrofy
w ruchu lądowym. Za ten czyn grozi
mu nawet 10 lat więzienia.
J. Dziuban
Zdjęcia: Janusz Dziuban
TVP 3 Opole

XXII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych

Tańcowadła - Ozimek 2017
8 i 9 kwietnia Dom Kultury w Ozimku ogarnął taneczny szał, ponieważ cały weekend trwała XXII edycja Ogólnopolskiego Przeglądu
Zespołów Tanecznych Tańcowadła 2017.
Przegląd został objęty patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Ozimek, Województwa Opolskiego,
Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek, Patronatem
Starosty Opolskiego, Opolskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku. Patronami
medialnymi byli: Wiadomości Ozimskie, Radio Opole, Radio Doxa,
Nowa Trybuna Opolska, 24Opole,
Tygodnik Ziemi Opolskiej. Impreza
była kontynuacją przeglądu wojewódzkiego organizowanego przez
Dom Kultury od 21 lat. W tym roku
została zrealizowana w zupełnie
nowej formule, uwzględniając aktualne potrzeby i możliwości zespołów tanecznych, jednocześnie
nawiązując do dobrych tradycji.
Przegląd rozpoczął się Finałami,
do których zakwalifikowało się 37
zespołów z 42 choreografiami,
a łącznie na scenie wystąpiło 600
tancerzy. W niedzielę odbyły się
Promocje, w których uczestniczyło
45 zespołów z 55 choreografiami,
czyli ponad 700 tancerzy.
Przez cały weekend wyczyny
taneczne oceniało jury w składzie:
Anna Dowganowska, Bartosz
Wójcik i Jacek Szczepankiewicz.
Zespoły rywalizowały w sześciu
różnych kategoriach: Street Dance,
Disco Dance, Show Dance, Cheerleaderki, Inne formy tańca oraz
30+. Pulsujące światła, wibrujące
dźwięki, feeria barw i różnorodność
układów tanecznych zachwyciła
publiczność zgromadzoną na sali
widowiskowej. W czasie całej imprezy prowadzona była transmisja
na żywo na stronie internetowej
Domu Kultury, aby można było śledzić wydarzenie bez wychodzenia
z domu. Dodatkowymi atrakcjami
były: specjalnie ustawiona ścianka
do zdjęć oraz fotobudka, gdzie każdy mógł uwiecznić swoją obecność
na Tańcowadłach. Mimo pesymistycznych prognoz, pogoda dopisała, wiec na placu przed Domem
Kultury usytuowane były foodtracki
z pysznym jedzeniem oraz budka
z lodami.
Po zakończeniu konkursu, w sobotę i w niedzielę, zespoły miały
szansę poszerzyć swoje umiejętności taneczne podczas warsztatów z finalistami 9 edycji „You
Can Dance”, a zarazem jurorami:

Bartoszem Wójcikiem i Anną Dowganowską. Imprezie towarzyszył
utwór pt. „Tańcowadła”, skomponowany i zaaranżowany przez Bartka
Drozda. Stroną wokalną utworu zajął się zespół Elegancko. Muzycy
pochodzą z Ozimka i jako lokalni
patrioci mocno zaangażowali się
w projekt. Dzięki temu ich taneczny, reggaetonowy numer sprawiał,
że wszystkim obecnym nogi same
rwały się do tańca!
Nieocenionej pomocy w trakcie wydarzenia udzieliły jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z Krasiejowa i Schodni, które dzielnie
pomagały w organizacji ruchu przed
Domem Kultury. Ogromnym wsparciem okazali się również wolontariusze z Gminnego Zespołu Szkół oraz
Zespołu Szkół w Ozimku, którzy
zmagali się z bieżącymi sprawami organizacyjnymi pod czujnym
okiem Szymona Początka. Ogromne uznanie należy się głównym
koordynatorom wydarzenia: Karolinie Stopińskiej i Mateuszowi
Szczygielskiemu, którzy będąc
specjalistami w dziedzinie tańca
wprowadzili sporo interesujących
rozwiązań i innowacji. Dziękujemy
wszystkim pracownikom za ogromne zaangażowanie, a uczestnikom
i gościom za udział i obecność na
naszej imprezie.
Zapraszamy za rok!
Szczegółowe wyniki przeglądu w
określonych kategoriach zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.dk.ozimek.pl

Dom Kultury:

Marzanki 2017
21 marca, pierwszego dnia wiosny przed Domem Kultury tradycyjnie zebrały się korowody marzankowe. Zaproszenie na spotkanie przyjęło 7 placówek: SP nr 1 w Ozimku, SP nr 2 w Ozimku,
PSP nr 3 w Ozimku, Żłobek, PP nr 1, PP nr 2 i PP nr 4.
Tegoroczną edycję zorganizowano w dwóch turach, z rana
marzanki oraz barwne przebrania
zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy naszej gminy - dzieciaki ze
żłobka oraz przedszkoli, a przybyło ich ok. 300.
W tej kategorii wiekowej zwyciężyło PP nr 1 w Ozimku.
Ok. 11:30 zaprezentowały się
dzieci ze szkół podstawowych.

Również dla nich przygotowano
piosenki, spektakl o smoku wawelskim. Tutaj pierwsze miejsce
zajęła SP nr 1 w Ozimku.
Obie grypy mogły też podziwiać niepowtarzalny taniec
wiosenny wykonany przez
samą „Panią Wiosnę”. Ponadto
przygotowano dla nich spektakl
„SMOK WAWELSKI”.
Marcin Widera
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Dwieście lat!
23 lutego kolejni nestorzy z naszej gminy w towarzystwie rodzin świętowali urodziny oraz rocznice zawarcia
związków małżeńskich. Życzenia złożyli im kier. USC
Ewa Bronder oraz burmistrz Jan Labus.
85. rocznice urodzin świętowali: Krystyna Krzysztof
z Ozimka (z zięciem Januszem) oraz Henryk Juros
z Ozimka (z małżonką Różą).
80. urodziny: Helena Wiciak
z Pustkowa (w towarzystwie
córek: Danuty i Maryli, syna
Mirosława i synowej Ireny),
Stanisław Kornak z Ozimka
(z małżonką Marią), Elżbieta
Klyszcz z Nowej Schodni (z

córką Reginą) a także Hildegarda Stryczek z Biestrzynnika (z córką Gizelą).
Żelazne Gody Małżeńskie
(65.lecie pożycia) świętowali
Klara i Maksymilian Janik
z Mnichusa (z sąsiadką
Franciszką). Szmaragdowe
Gody Małżeńskie (55.lecie)
obchodzili Gertruda i Eryk
Golec z Ozimka natomiast
Złote Gody Małżeńskie (50.

lecie): Teresa i Ginter Żmuda
z Ozimka, Krystyna i Henryk
Miszczyk z Ozimka oraz
Barbara i Paweł Radziej
z Nowej Schodni (z synek
Michałem i wnuczkami Pauliną
i Olą).
Także 30 marca nestorzy z naszej gminy zawitali
do USC, by świętować urodziny. Serdeczne życzenia
złożyli im kier. USC Ewa
Bronder oraz zastępca burmistrza Jarosław Wita.
90.urodziny świętował
Piotr Gaszewski z Ozimka (z
zięciem Wernerem i synową

Lidią) zaś 85. urodziny obchodzili: Bronisław Ledniowska
z Grodźca (z córką Barbarą), Fryderyk Pałetko z Antoniowa (z żoną Ireną) oraz
Jan Susczyk z Ozimka. 80.
rocznice urodzin świętowali:
Danuta Szewc z Grodźca
(z córką Haliną i wnukiem
Tomaszem), Irena Pilarek
z Krasiejowa i Klara Szwugier z Ozimka (z wnuczką
Marzeną i prawnukiem Bartkiem).
Do serdecznych życzeń
dołącza się redakcja WO”.
wit

Barbara i Paweł Radziej z synem Michałem i wnuczkami Pauliną i Olą.

Klara i Maksymilian Janik z sąsiadką Franciszką.

Gertruda i Eryk Golec.

Helena Wiciak w towarzystwie córek: Danuty i Maryli, syna Mirosława i synowej Ireny.
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Krystyna i Henryk Miszczyk.

Elżbieta Klyszcz z córką Reginą.

Hildegarda Stryczek z córką Gizelą.

Stanisław Kornak z małżonką Marią.

Henryk Juros z małżonką Różą.

Krystyna Krzysztof z zięciem Januszem.

Teresa i Ginter Żmuda.

Irena Pilarek.

Jan Suszczyk.
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Bronisława Ledniowska z córką
Barbarą.

Danuta Szewc z córką Haliną i
wnukiem Tomaszem.

Klara Szwugier z wnuczką Marzeną i
prawnukiem Bartkiem.

Jubilaci małżeńscy.

Jubilaci urodzinowi.

Fryderyk Pałetko z żoną Ireną.

Jubilaci urodzinowi.

Piotr Gaszewski z zięciem Wernerem
i synową Lidią.

Co się wydarzyło w PSP Szczedrzyk

Konkurs recytatorski
29 marca odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla klas IV-VI „Jugend trägt Gedichte vor” - Młodzież recytuje poezję. W konkursie
wzięło udział 9 uczniów.
Uczniowie prezentowali wiersze
między innymi taki autorów jak: Wilhelm Busch, Hermann Hesse, Josef
Guggenmos. Pierwsze miejsce zdobyła
Wiktoria Mazur, a drugie miejsce ex
aequo zajęli Laura Mazur i Łukasz
Konieczko. Wszyscy uczestnicy kon-

kursu otrzymali upominki, a laureaci
konkursu będą reprezentować naszą
szkołę na etapie gminnym. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału
w przyszłym roku.
Izabela Grys

Jak dbać o zęby?
29 marca przedszkolaki oraz uczniowie klasy II b Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku poszerzyli swoją wiedzę
dotyczącą higieny jamy ustnej. Pani higienistka stomatologiczna Justyna
Paczyńska oraz Pani Dorota Czapla, które na co dzień pracują w klinice
stomatologicznej Malottki Clinic, przygotowały naszym uczniom bardzo
ciekawe zajęcia. Głównym celem spotkania było przekazanie uczniom
istotnych informacji o zębach.
Na początku dowiedzieliśmy się
ile zębów mają dzieci, a ile dorośli,
jak nazywają się poszczególne zęby,
z czego są zbudowane oraz jak należy
o nie dbać. Pani higienistka pokazała
nam na sztucznej szczęce jak należy
prawidłowo szczotkować zęby, po czym
rozdała nam szczoteczki i każdy uczeń
poprawnie mógł wyszorować swoje
ząbki. Dowiedzieliśmy się także, co
należy jeść oraz czego unikać, aby
nie nabawić się próchnicy. Największe
zainteresowanie wzbudziły zęby mądrości, ponieważ dzieci były bardzo ciekawe kiedy im wyjdą te „najważniejsze”

Laureaci konkursu recytatorskiego.

ich zdaniem ząbki. Zaproszone panie
wyczerpująco i cierpliwie odpowiadały
na nurtujące nasze dzieciaki pytania.
Na zakończenie zajęć przygotowały
krzyżówkę sprawdzającą naszą wiedzę
oraz dyplomy dla wszystkich uczniów.
Bardzo serdecznie dziękujemy
za przekazaną nam cenną wiedzę,
wskazówki oraz ogromne zaangażowanie w przygotowanie zajęć. Mamy
nadzieję, że nasi uczniowie zastosują
się do zaleceń fachowców i nigdy nie
będą musieli narzekać na bolące zęby.
Joanna Piontek

Wielkanocne kurczątka
W okresie przedświątecznym tradycją w Publicznej Szkole Podstawowej
w Szczedrzyku stały się warsztaty krawieckie. Pani Beata Dyllong, mama
jednej z naszych uczennic, krawcowa z zawodu i z zamiłowania, po raz
kolejny przygotowała uczniom klasy I i II b niecodzienną lekcję.
Tym razem efektem końcowym
okazały się przecudne, kolorowe,
ręcznie wykonanie wielkanocne kurki.
Praca wcale nie była taka łatwa, dzieci
najpierw musiały wypchać watą przygotowaną wcześniej przez Panią krawcową kurkę, a następnie zaszyć otwór
i przyszyć jej poszczególne elementy:
nóżki, oczka. Dzieci sprawnie posłu-

gują się już igłą z nitką i po godzinie
nasze wielkanocne kurczątka usiadły
na klasowej grzędzie. Pani Beacie oraz
mamom, które bacznym okiem przyglądały się całemu przedsięwzięciu i w
razie potrzeby służyły pomocą, bardzo
serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony czas.
Joanna Piontek

Powitanie wiosny
Pierwszy dzień wiosny był w naszej szkole dniem wolnym od zajęć
dydaktycznych i spędzaliśmy go wesoło, zachęcając wiosnę do zadomowienia się na dobre, a żegnając odchodzącą zimę.
Dzień rozpoczął się od wspólnego zdrowego śniadania w każdej
klasie. Na stołach oprócz chleba,
masła i wędliny pojawiły się kolorowe

rzodkiewki, ogórki, sałata i pomidory.
Uczniowie częstowali się nawzajem
przygotowanymi specjałami. Po śniadaniu uczniowie wszystkich klas zeszli

Dzieci wykonywały wielkanocne kurczątka.
do sali gimnastycznej, gdzie czekały
atrakcje przygotowane przez Samorząd
Uczniowski pod okiem opiekunki pani
Izabeli Grys.
Pierwszym punktem programu był
pokaz mody wiosennej reprezentantów
wszystkich klas. Uczniowie wykazali
się dużą pomysłowością jeśli chodzi
o wiosenne przebrania. Następnie
uczniowie wraz z nauczycielami barwnym, umajonym korowodem przemaszerowali do centrum Szczedrzyka,
obwieszczając wszem i wobec nadejście wiosny. W korowodzie nieśliśmy piękne wielobarwne gaiki, które
każda klasa wykonała samodzielnie.
Kolejną atrakcją programu był występ
szkolnych talentów od klasy 0 do VI.
Obok popisów wokalnych i tanecznych,
były również występy instrumentalne,
gimnastyczne, sportowe oraz teatralne
uczniów naszej szkoły. Na wszystkich
uczestników czekały słodkie upominki
ufundowane przez Radę Rodziców.
Izabela Grys

Uczniowie ze Szczedrzyka wesoło
powitali wiosnę.

