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Przed nami IX Festiwal Ognia i Wody
Wyczekiwany przez mieszańców Opolszczyzny i nie tylko festiwal zbliża się wielkimi krokami. Już
w najbliższą sobotę (14.07) będziemy świadkami wydarzenia, gdzie dwa żywioły: ogień i woda
zderzą się w spektakularnym widowisku nad Jeziorem Nyskim. Otwarcie o godz. 22:00 na plaży
Nyskiego Ośrodka Rekreacji i jak co roku, towarzyszyć mu będzie, cieszący się spora
popularnością, konkurs firm pirotechnicznych.
Już od godzin popołudniowych uczestnicy imprezy będą mogli brać udział w zabawach.
Organizatorzy przewidzieli m.in występy zespołów tanecznych, gry i konkursy oraz koncerty. W
tym roku gwiazdą wieczoru będzie Halina Mlynkova, której występ poprzedzą koncerty
wrocławskiego zespołu My Secret Haven oraz nyskiego Horyzont.<br /> <br /> <span
style="font-weight: bold;">Co się będzie działo?</span><br /> <br /> Widowisko szykują trzy
profesjonalne firmy pirotechniczne. Pierwsza prezentacja rozpocznie się o godz. 22:15. Swoje
umiejętności pirotechniczne przedstawią Grupa PSO z Częstochowy, Pol-Expance K.E Kolasińcy z
Kobylanki oraz Wulkan - Pokazy Pirotechniczne z Pruszcza Gdańskiego. Autorów najbardziej
efektownego widowiska poznamy ok. godz. 23:00. <br /> <span style="font-weight: bold;"><br
/> <span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;
font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height:
inherit; vertical-align: baseline;">Jak dojechać?</span></span><br style="box-sizing:
border-box; font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" verdana,=""
sans-serif;="" font-size:="" 17.325px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" />
<br style="box-sizing: border-box; font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,=""
verdana,="" sans-serif;="" font-size:="" 17.325px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,=""
255);"="" /> Dla widzów w dniu imprezy uruchomione zostaną specjalne kursy autobusów MZK z
Nysy. Dla osób, które zdecydują się przyjechać samochodem zostanie utworzony parking przy
drodze nr 46 obok Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Część ruchu z pewnością rozładuje obwodnica
oraz możliwość przejechania po godz. 18:00 do godz. 6:00 dnia następnego po tamie. Co ważne,
kierowcy muszą zachować szczególną uwagę ponieważ, zostanie zmieniona organizacja ruchu na
drodze powiatowej Nr 163 z Skorochowa do Nysy oraz na drodze krajowej Nr 46 z Otmuchowa do
Nysy.<br /> <br /> Organizatorem Festiwalu jest Agencja Rozwoju Nysy, a Radio Opole objęło
patronat medialny nad wydarzeniem.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"><span
style="font-weight: bold;">Program</span><br /> <div style="text-align: left;"><span
style="font-weight: 700;"><br /> 16:30 - 18:15 </span>Animacje i konkursy Ognia i Wody,
pokazy taneczne grupy Flash Mob oraz AZS Tanero, a także gry, zabawy oraz Dinopark z
Krasiejowa.<br /> <span style="font-weight: bold;">18:30 </span>Koncert zespołu <span
style="font-weight: bold;">My Secret Haven.</span><br /> <span style="font-weight:
bold;">19:15</span> Koncert zespołu <span style="font-weight: bold;">Horyzont.<br /> 20:30
</span>Gwiazda wieczoru -<span style="font-weight: bold;"> Halina Mlynkova.<br /> 22:00
</span>Otwarcie IX Festiwalu Ognia i Wody.<br /> <span style="font-weight:

bold;">22:15</span> Pokazy Fajerwerków: <br /> <div style="text-align: left;">- I prezentacja
ognia - Grupa PSO z Częstochowy</div> <div style="text-align: left;">- II prezentacja ognia Pol-Expance K.E. Kolasińscy z Kobylanki</div> <div style="text-align: left;">- III prezentacja
ognia - Wulkan. Pokazy Pirotechniczne z Pruszcza Gdańskiego.<br /> <span style="font-weight:
bold;">23:00</span> Zakończenie Festiwalu, ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów.<br />
<br /> <img class="image borderefx1 fit" style=" width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px
0;" src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/243097/2018-07-06_1530885065.jpg" alt="foiw
plakat" title="foiw plakat" /><br /> <br /> </div> <div style="text-align: left;"><br /> </div>
<div style="text-align: left;"><br /> </div> </div></div>

