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Grill&Gulasz – smacznie w Walimiu.
Kusz?ce zapachy gotuj?cych si? w bograczach gulaszy, rozchodz?cy si? dym z palenisk grilli,
doskona?a zabawa i niezapomniana atmosfera, pe?na ?miechu i rado?ci.
9 zespo?ów gotowa?o gulasz, bior?c udzia? w konkursie na ten najlepszy. Ale nowo?ci? by?o to, i?
przygotowano równie? potrawy z grilla. Walim Rajdowy cz?stowa? pysznymi hamburgerami z grilla,
Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu wraz z swoj? ekip? serwowa? grillowane szasz?yki,
a Wójt Gminy Walim, oprócz wspania?ego gulaszu – który serwuje co roku, zaskoczy? wszystkich
pyszn? karkówk?, piersiami z kurczaka w majonezie i… krewetkami. 22 czerwca w walimskim Parku
Jordanowskim mia?a miejsce najsmaczniejsza impreza w regionie. Pomys?ów na przygotowanie
wyj?tkowych potraw by?o mnóstwo, a w kolejnych stanowiskach konkursowych uwijano si?
doprawiaj?c, mieszaj?c i kosztuj?c bulgocz?ce wywary. Najm?odsi brali udzia? w zabawach
zorganizowanych przez profesjonalne animatorki, a weso?e sowy z Gminy Walim, rado?nie lata?y
to tu - to tam zagl?daj?c do kocio?ków, zach?caj?c do wspólnej zabawy i z przyjemno?ci? pozuj?c
do zdj??. Z okazji Dnia Ojca zorganizowana zosta?a loteria, w której do wygrania by?y wspania?e
nagrody. Na komisj? konkursow? czeka?o nie lada wyzwanie , poniewa? ka?da z przygotowanych
potraw zachwyca?a smakiem i mistrzostwem wykonania. A spotka? mo?na by?o przeró?ne
kombinacje smaków i dodatków. Od mocno mi?snych i ostrych, po aromatyczne, pó?s?odkie i
delikatne gulasze. Oczywi?cie, nie tylko komisja konkursowa mog?a spróbowa? wszystkich
gulaszy. Gulaszy starczy?o dla wszystkich! A dania z grilla serwowane by?y do pó?nego
popo?udnia. Oczywi?cie, tradycyjnie, swój gulasz Wójt Adam Hausman, przy nieocenionej
pomocy swojej ?ony oraz Pose? na Sejm RP Izabeli Katarzyny Mrzyg?ockiej – przyjaciela Gminy
Walim, swój gulasz serwowa? z lubczykiem – wtajemniczeni ju? wiedz? w jakim celu. Wszyscy
uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, poza konkursem,
przyzna?o szczególne wyró?nienie dla Walim Rajdowy za wspania?e hamburgery z grilla. Jury
wyró?ni?o dwa gulasze – gulasz autobusiarza i gulasz z dzika. Natomiast pierwsze miejsce
przyznano za „Tajemniczy kocio?ek” Restauracji Osówka, II miejsce zdoby? „Gulasz Rudej” –
przygotowany przez Pani? Danut? Lewandowsk?, natomiast III miejsce za „Bia?y gulasz” zdoby?
Walim Rajdowy.
I cho? konkurs rozstrzygni?to, puste kocio?ki zacz??y stygn??, wygas?y ostatnie w?gielki
na grillach, to wcale nie oznacza?o ko?ca zabawy. Na scen? wszed? nasz rodzimy Laser, który
wspaniale bawi? zgromadzonych. Nast?pnie wyst?pi?a gwiazda wieczoru – zespó? Gentleman`s.
By?o pi?knie, muzycznie, nogi same rwa?y si? do ta?ca.! A wieczorkiem, tak jak zapowiadali?my,
rozpocz??a si? zabawa pod chmurk?.Szkoda, ?e ten wspania?y dzie? tak pr?dko min??. No có?.
W ko?cu wszystko co dobre, szybko si? ko?czy. Ale nie w Gminie Walim! My ju? 15 sierpnia
b?dziemy si? bawi? na Festiwalu Sera w Dzie?morowicach, na który serdecznie zapraszamy, a na
nast?pnym Grill& Gulasz - do zobaczenia za rok.
Zapraszamy na fotoleracj?.
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