
V I I   K O n K u r s    K u l I n a r n y

Elżbieta Legierska – Niewiadomska wraz z Piotrem 
Chmielem otwierają konkurs

Jolanta Bocek przygotowała bachora i bioły syr 
ze ścipiorkym

Mirosława Kukuczka i Marta Fiedor z Koniakowa 
ugotowały zupę z kiśki i prażuchy

Uczestnicy i goście

Urszula Gruszka z Koniakowa serwuje placki z blachy

Małgorzata Małyjurek z Jaworzynki podaje przepis 
na zupę śliwulym

Krystyna Kaczmarzyk z Istebnej częstuje ściowulom

Renata Zowada z Koniakowa zrobiła placek dziubany

Jan Kajzar z Istebnej opowiada o kapuście zasma-
żanej z fasolą

Zbigniew Wałach nakłada placki na liściu kapusty 
z piekarszczoka

Renata Bielesz z Istebnej pokazała szynkę wędzoną 
– podsuszaną

Anna Procner z koszem swojskiego chleba

Kucharz z Karczmy - Michał pokazuje jak podać kaczkę

Pani Wójt Danuta Rabin wręczała wszystkim upominki

Jacek Juroszek z Koniakowa przedstawia maćki 
w kapustnicy
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Dzien Dziecka

Teraz nie mamy już  żadnych problemów z wejściem 
na zjeżdżalnie, przy próbie siadania do zjazdu już 
nie siadamy na jedną stopę. Teraz to już przeszłość. 
Pęd i wiatr we włosach.

Bo my kochamy place zabaw Na pewno nie chcę się stąd wydostać. Jest bajecznie.

Piękna pogoda kolorowe atrakcje zapewniły wspaniałą frekwencję Ręcznie malowana – pamiątka z pobytu na impre-
zie – wspaniała sprawa.

Patrzyli i rozbawiali towarzystwo wysoko z góry

Oficjalne otwarcie imprezy – Goście szczególni
Bańkowy świat czarodziejskich wróżek

„ Ale bomba..”

A na scenie show roztańczonych artystek w kolo-
rowych, błyszczących strojach z bajkowym maki-
jażem

Oczywiście nieodzowna atrakcja imprezy zabawa 
z klaunami

Mini Lista przebojów Grupa akrobatów z Vendryni w Czechach

 „Po prostu chcemy, aby świat był lepszym miej-
scem, aby uśmiech pojawiał się na twarzy dziecka 
i dorosłego dzięki naszej działalności”

,
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Dziewczyny kontra chłopaki – Przeciąganie liny
Uśmiech, gimnastyka, koordynacja ruchowa, inte-
gracja – czas na wesołą zabawę

Wspaniała impreza

Przyszły chyba wszystkie dzieci z Trójwsi ze swoimi 
opiekunami

Pierwsze przymiarki do służby w Jednostce Straży 
Pożarnej

Sceniczne dymy, blask świateł, ogromna publicz-
ność dawały poczucie stawania się gwiazdą mu-
zycznej estrady

Talent, niekwestionowane odkrycie roku

Laureatka konkursu w swoim show : „ Rudy Rydz”

Wzdłuż boiska spacerujący kucyk wożący na grzbie-
cie amatorów tego szaleństwa

Ale jakie fajne były lalki – kukiełki, dały się nawet 
zaprosić „ na kolana”

 Śpiewając – patrzył prosto w oczy.

To były zacięte zawody, emocje sięgały szczytów

Rywalizacja naprawdę zacięta  Laureaci odbierają zasłużone nagrody z rąk jury

5 minut dla fotoreporterów – Mistrzyni muzyki i 
interpretacji w towarzystwie opiekunki i jurorów. 
GRATULUJEMY

Starsi koledzy na scenie zagrzewają  do walki młod-
szych rywalizujących w Międzyszkolnej Liście Prze-
bojów

Tańce, talent, urok osobisty, gracja miały za zadanie 
zaczarować jury konkursowe



Wystawa malarstwa dzieci z Istebnej i Jaworzynki

Wernisaż wystawy Janiny Ożgi – Hołdy

Okładka mojej ulubionej książki
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