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                  Teren Rekreacyjny osiedla Biała ul.K Karola Wojtyły 109 

      Od 14.00 do 20.00 Występy zespołów artystycznych, gry, zabawy i konkursy dla wszystkich bez 
względu na wiek. Od 20.00 do 24.00 młodzież i dorosłą społeczność  zapraszamy na występ zespołu 
”SHANTEL” a po nim na zabawę ogrodową. 

   Podczas imprezy przeprowadzana będzie zbiórka publiczna, której celem jest dokończenie budowy 
naszej Świątyni Parafialnej pw. Miłosierdzia Bożego, oraz wsparcie ubogich rodzin naszej parafii. 
   Celem  jest propagowanie organizacji imprez bezalkoholowych z aktywnym wykorzystaniem czasu 
wolnego  w gronie rodziny i przyjaciół. 
    Celem głównym jest integracja społeczna : dzieci, młodzieży oraz dorosłych na terenie Osiedla 
Biała. Nawiązywanie kontaktów międzyludzkich ,nowych przyjaźni , aktywne spędzenie czasu na 
świeżym powietrzu,wpajanie pozytywnej wzajemnej akceptacji.Prezentacja dorobku artystycznego 
dzieci i młodzieży naszego Osiedla. Wdrażanie trzeźwego i zdrowego stylu życia. 
 
-bezpłatny punkt malowania twarzy 
-mecz piłki nożnej tatusiowie vs. synowie o puchar ks. Proboszcza 
-bezpłatna strzelnica –broń pneumatyczna ,bezpłatny tor saperski,wystawa militariów  
-bezpłatny profesjonalny symulator lotów 
-studio bezpłatnej śmiesznej fotografii-foto budka 
-bezpłatne warsztaty garncarskie 
- bezpłatne przewozy na kucykach 
-bezpłatne przewozy samochodami zabytkowymi 
-centrum sztuki dziecięcej pod asystą profesjonalnych plastyków 
-modelowanie zwierzątek z balonów, szczudlarze 
- pokaz akrobacji powietrznych POWERIZER -skaczące szczudła 
-pokaz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej (ratownictwo linowe, podnoszenie na drabinie) 
- pokaz karate Akademii Sportu CHIKARA 
-dwa bloki taneczne pokazy grup dziecięcych:Scena Tańca Alipsi i Mini Alipsi;grupa Podstawy Tańca, 
oraz grupy Mini Impuls oraz Impuls z Rzeszowskiego Dom Kultury filia Biała i Budziwój.  
-występy wokalne dzieci i młodzieży z Osiedla Biała oraz z sąsiednich osiedli 
- pokaz pirotechniczny 
-smaczna kuchnia: gofry, kiełbaski z grilla, wojskowy bigos,żurek, wypieki od naszych mam, proziaki, 
-zjeżdżalnie, wodny świat, karuzela, rodeo, elektryczne quady, dmuchany zamek, eurobungee   
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-14,00-14,45 zabawa dla dzieci konkursy  ( nagrody dla wszystkich uczestników biorących udział w 
zabawie) 
-14.45-15.00 Blok wokalny - Rzeszowski Dom Kultury filia Biała- - instruktor Marcin Florczak 
-15.00-15.20 Blok taneczny Rzeszowskiego Domu Kultury filia Biała - podopieczni Pani Karoliny 
Słonki-Kaczor dzieci w wieku od 4 do 6 lat 
1)Scena Tańca Mini Alipsi w układzie "MAŁPKI"  
2)Podstawy tańca "LALECZKA"  
3)Mini impuls "MYSZKI"  
-15,10 do 16.25 Mecz piłkarski Tatusiowie vs. Synowie o puchar Księdza Proboszcza Tomasza Bać. 
( nagrody dla wszystkich uczestników meczu). 
-15.20-15.35 Występ wokalny Rozalii Banaś . 
-15.35-15.50 Występ Akademii Sportu CHIKARA Marek Żyłka Piotr Ramot 
15.50-16.10 Zabawa dla dzieci konkursy - wodzirej (nagrody dla wszystkich uczestników) 
-16.10-16.20 Występ wokalny Aleksandry Szala  
-16.20-16.35 Pierwsze nagradzanie nabywców cegiełek. 
-16.35-16.50 II Blok taneczny Rzeszowskiego Domu Kultury filia Biała- podopieczni  Karoliny 
Słonki-Kaczor  
1) Podstawy tańca "Etiuda taneczna"  
2) Scena Tańca Alipsi " Kwestia Smaku"  
3)Mini Impuls „Myszki”  
-16.50-17.00 Wręczenie  pucharu kapitanowi zwycięskiej drużyny meczu Tatusiowie vs. Synowie przez 
ks. Proboszcza Tomasza Bać. 
-17.00-17.10 Pokaz akrobatyczny instruktor Urszula Surowiec 5 min 
-17.10-17.25 Pokaz mega baniek mydlanych, oraz pokaz akrobacji powietrznych POWERIZER- 
skaczące szczudła. Po pokazie zapraszamy na warsztaty garncarskie- Pracownia FIGARO. 
-17.25-17.30 Drugie nagradzanie nabywców cegiełek  
-17.35-18.30  Zapraszamy na pokaz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 
oraz pokaz motocykli i wozów policyjnych. 
-18.30-18.55 Blok wokalny instruktor Katarzyna Burkot 20 min 
-18.55-19.05 Trzecie nagradzanie wśród nabywców cegiełek  
-18.05-19.30 Konkursy sportowe dla dorosłych  instruktor siłowni w Białej- Michał Puc 
-19.30-20.00 Zabawa dla dzieci konkursy - wodzirej (nagrody dla wszystkich uczestników biorących 
udział w zabawie) 
-20.00-21.30 Występ gwiazdy wieczoru “ SHANTL ” 
-21,30 Zabawa taneczna przy zespole muzycznym - wstęp wolny 
-21.55-22.00 Fajerwerki pokaz pirotechniczny. 
-22,05-24,00 Zabawa taneczna przy zespole muzycznym - wstęp wolny 
-24.00 Zakończenie imprezy 
 
 
  



 
 
 


