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5 marca br. w GOK-u świętowaliśmy Dzień Kobiet. Choć w kalendarzu święto
przypada na 8 marca, to tym razem za racji długiego karnawału obchody
przesunięto tak, aby stanowiły ostatni, wtorkowy akord przed okresem Wielkiego
Postu – inaczej mówiąc, miało miejsce w Zapusty. Jak co roku, tak i tym razem była
to okazja do spotkania pań z wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Iwierzyce. Również organizacja imprezy od strony kulinarnej co roku należy do
jednego z KGW, w tym roku było to Koło z Wiercan pod kierownictwem
przewodniczącej – Cecylii Paśko. Impreza rozpoczęła się od godzinie 17:00,
wszystkie Panie oraz zaproszonych gości powitała Marta Zdziebło – dyrektor GOK.

Następnie głos zabrali wójt gminy – Ryszard Filipek, przewodniczący Rady Gminy –
Krzysztof Klimek oraz Felicjan Szpara z ODR w Ropczycach. Wszyscy zgromadzeni
panowie złożyli życzenia i obdarowali Panie kwiatami oraz upominkami, wyrażając
w ten sposób szacunek i składając podziękowania za codzienny trud. Po części
oficjalnej miała miejsce część artystyczna, w której zaprezentowała się
Młodzieżowa Kapela oraz kabaret „Do Woli” z Woli Zgłobieńskiej.

Występy sceniczne wprowadziły wszystkich w dobry nastrój, rysując na twarzach
widowni szczere uśmiechy i wywołując oklaski. Po części artystycznej nadeszła
pora na pyszny poczęstunek oraz wspólne rozmowy. Na koniec usłyszeliśmy
prelekcję na temat zdrowego żywienia wygłoszoną przez przedstawicielkę firmy
Bonne Sante, u której później można było dokonać bezpłatnej analizy składu ciała,
a także umówić się na spotkanie w celu ustalenia indywidualnego planu
żywieniowego. Panie mogły także wypróbować kosmetyków ekskluzywnej marki
Mary Kay.
Impreza upłynęła w bardzo miłej atmosferze, a zadowolenie na twarzach gości było
najlepszym świadectwem, że była bardzo udana. Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy dołożyli starań do organizacji i przeprowadzenia imprezy, zaś drogim
Paniom jeszcze raz życzymy Wszystkiego Najlepszego!!!
Galeria - KLIKNIJ!!!
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