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W niedzielne popołudnie 2 czerwca 2019 roku w Wiercanach na placu obok
Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się impreza integracyjna pn. „Akrobatyczne
Figle”. Realizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z siedzibą
w Wiercanach na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin w
Ropczycach. Celem wydarzenia była szeroko pojęta promocja regionu,
dostarczenie mieszkańcom regionu rozrywki w połączeniu z poznawaniem obszaru
LSR i Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie rozpoczęliśmy o godzinie 15:00 pokazy grup
akrobatycznych, tanecznych oraz muzycznych. Imprezę zainaugurowały zespoły
akrobatyczne Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach, kolejno
na scenie prezentowały się zespoły „Promyk”, „Impuls” i „Blask” przygotowane
przez p. Dominika Gąskę. Następnie na scenie zaprezentowała się Młodzieżowa
Kapela Ludowa pod kierownictwem p. Dariusza Worka.
Ponieważ impreza miała charakter sportowy więc kolejną grupą prezentującą
popisy na scenie byli uczestnicy klubu sportowego „Akrobatyka” Ropczyce. Śmiałe
akrobacje pod nadzorem trenerki Karoliny Lewickiej oraz prezesa Klubu Kacpra
Cuprysia przygotowały publiczność na przyjęcie wkraczającej z rozmachem grupy
akrobatyczny BWG Urodzeni bez Grawitacji. Wyszukane popisy członków grupy
wzbudziły wielkie zainteresowanie widowni.

Bardzo barwną i wesołą grupą okazał się Zespół Tańca Nowoczesnego „Koloret” z
Trzciany. Zespół utworzony w 2003 r. przez choreografa p. Ewę Chmaj to kolektyw
młodych, ambitnych ludzi, pragnących ukazać czym jest pasja, a przy tym
determinacja i wysiłek. Widowisko taneczno-ruchowe przygotowane było do
muzyki filmowej.
W przerwach pomiędzy występami na scenie odbywały się pogadanki o tematyce
europejskiej prowadzone przez p. Barbarę Pawlak i p. Katarzynę Malec z
Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ROWES w Sędziszowie
Młp.
Imprezie towarzyszyły również: zabawy animacyjne dla dzieci: strzelanie z łuku do
lewitujących kulek, kule bumper ball, bańki mydlane, malowanie twarzy, „wesołe
miasteczko” dla najmłodszych, stoiska z zabawkami oraz stoisko LGD Partnerstwo
5 Gmin.
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O godz. 20.30 na scenę wkroczył zespół Disco Polo ROMPEY rozgrzewając
publiczność. Wieczór zakończył się zabawą pod gwiazdami przy muzyce zespołu
GRAFIT.
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