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W niedzielę 14.07.2019 odbyła się X edycja konkursu kulinarnego pn. "Smak
Tradycji - Kulinarne Dziedzictwo Gminy Iwierzyce". Organizatorem konkursu było
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Iwierzyce, a realizatorem Gminny
Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach. Impreza rozpoczęła się o godz.
16:00 na placu przy GOK w Wiercanach.

Po oficjalnym rozpoczęciu komisja w składzie: Stefania Michałek wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Rzeszowie
(przewodnicząca), Szymon Berłowski - kucharz, Adrian Szopa - kucharz,
Maksymilian Mędrygał - delegat do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej
oraz Ryszard Filipek - wójt naszej gminy - rozpoczęła ocenianie poszczególnych
stoisk z potrawami i nalewkami. W tym roku w konkursie udział wzięło 10
wystawców (8 KGW oraz 2 stowarzyszenia, a także jedna osoba prywatna). Komisja
zgodnie stwierdziła, że w Gminie Iwierzyce drzemie ogromny potencjał
kultywowanej tradycji regionalnej. Rezultatem tej tradycji jest stałe poszukiwanie
lokalnych wyrobów. Konkurs pokazał jak wspaniałą i oryginalną żywność mogą
zaoferować nasze gospodynie. Po długich obradach ustalono laureatów konkursu, a
są nimi:
I miejsce - KGW Olchowa - "Pierogi z bobem okraszone z boczkiem"
II miejsce - KGW Wiśniowa - "Kapusta ziemniaczana"
III miejsce - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nockowa - "Pascha Nockowska"
W kategorii "Najlepsza Nalewka w Gminie Iwierzyce" laureatem zostało KGW
Sielec za "Nalewkę borówkowo-lawendową"
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział w konkursie, a
laureatom gratulujemy.
Po konkursie i degustacji przez publiczność potraw konkursowych na scenie
rozpoczęła się część artystyczna, w której kolejno zaprezentowały się: ZPiT
"Wiercany" - grupa najmłodsza i średnia z towarzyszeniem Dziecięco-Młodzieżowej
Kapeli Wiercańskiej, a także Zespół Śpiewaczy "Niedźwiedzanie" z Niedźwiady.

Wszystkie występy zebrały gromkie brawa licznie zgromadzonej publiczności. Poza
sceną najmłodsi korzystali z licznie przygotowanych atrakcji, mieli okazję pobawić
się z animatorem, a także skorzystać z Super Foto-Budki All-Inn. Na zakończenie
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imprezy odbyła się zabawa taneczna w plenerze przy dźwiękach zespołu Ancora.
Fotogaleria z imprezy - kliknij
Galeria z Fotobudki - kliknij
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