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Dożynki 2019 – Olchowa
Tradycyjnie dożynki to podsumowanie pracy rolników, sadowników, ogrodników.
To również podziękowanie za trudy pracy na roli, za ogromny wysiłek i
poświęcenie, a jednocześnie radosne spotkanie rolników i wszystkich
mieszkańców. Piękna pogoda, wspaniała atmosfera i tłumy ludzi towarzyszyły
tegorocznym dożynkom w Gminie Iwierzyce, które tym razem miały miejsce w dniu
18 sierpnia w Olchowej. Rozpoczęte zostały Mszą Św. koncelebrowaną w Kościele
Parafialnym pw. Matki Boskiej Fatimskiej, której przewodniczył ks. Prałat
Aleksander Śmietana wraz z ks. Leszkiem Morylem i ks. Kazimierzem Winnickim.

Po Mszy Św. Dziękczynnej sprzed Kościoła na stadion sportowy wyruszył korowód
dożynkowy prowadzony przez paradę konną i tam odbył się ceremoniał dożynkowy.
Imprezę rozpoczęła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w
Wiercanach pani Marta Zdziebło witając zaproszonych gości: Ryszarda Filipka Wójta Gminy Iwierzyce, Beatę Prokop z Biura Posła na Sejm RP, Jerzego Jakubca –
Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, Bogumiłę
Stec-Świderską Z-cę Przewodniczącego Zarządu Regionalnego Solidarność, ks.
Prałata Aleksandra Śmietanę, ks. Kazimierza Winnickiego- proboszcza z Olchowej,
ks. Leszka Moryla – proboszcza z Bystrzycy, ks. Artura Michalskiego – wikariusza z
Sędziszowa Młp., Bernadetę Frysztak – Wicestarostę powiatu
ropczycko-sędziszowskiego, Jarosława Brodę – Radnego Powiatowego, Krzysztofa
Klimka – Przewodniczącego Rady Gminy, Łukasza Tobiasza – Sekretarza Urzędu
Gminy, mł. bryg. mgr.inż. Pawła Stokłosę z Komendy Powiatowej PSP w
Ropczycach, Jana Ziobro – Prezesa Gminnego Związku OSP w Iwierzycach, Adama
Skibę – Komendanta Gminnego OSP, Bogumiła Rygla – Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy, Wacława Tobiasza- Dyrektora PSSE w Ropczycach, Jacka
Posłusznego- Dyrektora PUP w Ropczycach, Wiktorię Pazdan – Kierownika GOPS w
Iwierzycach, Mariana Zgłobickiego – Dyrektora ZWK w Iwierzycach, Joannę
Leśniak – Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Przywitani zostali rolnicy, radni gminni, sołtysi, dyrektorzy szkół,
właściciele firm działających na naszym terenie, przedstawiciele KGW i OSP oraz
wszyscy zgromadzeni na uroczystości.

W tym roku zaszczytną rolę starostów pełnili Wiesława Pałęcka i Kazimierz Broda
mieszkańcy Olchowej. To oni w imieniu rolników wręczyli Włodarzowi Gminy
Ryszardowi Filipkowi chleb dożynkowy, który został podzielony wśród
zgromadzonych. Wójt zaznaczył w swoim przemówieniu, że jest pełen podziwu dla
wytrwałości rolników, dziękował im za pracę i przyniesione wieńce życząc im

Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach
Phoca PDF

Relacja z Gminnych Dożynek A.D. 2019
Wpisany przez Ewa Klimek
wtorek, 20 sierpnia 2019 13:07

pogody i w sercu i w życiu codziennym. Na dożynkach zaprezentowało się 13 grup
wieńcowych, które zostały wykonane z dużym kunsztem, starannością i pomysłem.
Grupy te otrzymały nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. Na scenie
zaprezentowały się: ZPiT „Wiercany” – grupa średnia i reprezentacyjna, Mażoretki
„Anturja” ze Skrzyszowa, oraz Chór „WierCantus”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje dożynkowe: wiązanie powróseł,
ubijanie piany, rozpoznawanie warzyw, przekładanie opony, rzut ziemniakiem do
kosza, napełnianie słoika zbożem, przeciąganie liny, rzut gumowcem do celu,
które były przeznaczone dla gości, dla dzieci i dla dorosłych. Dla takiej
publiczności warto organizować taki imprezy jak dożynki przy okazji ucząc
młodszych jak istotną rolę pełni w naszym życiu tradycja. Sponsorem głównym
imprezy było PZU. Do późnej nocy trwała zabawa ogrodowa przy zespole Canto
Band. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu i przeprowadzeniu dożynek oraz Paniom z KGW Olchowa za
przygotowanie poczęstunku. A także wszystkim zebranym za udział w Gminnych
Dożynkach.
Fotogaleria pod tym LINKIEM - autorem zdjęć jest Maksymilian Mędrygał, za co
serdecznie dziękujemy.
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