Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

V Gminne Forum Kobiet w Wawrzeńczycach
"Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów"
12. marca 2011 r. w Centrum Kultury i Promocji obyło się cyklicznie spotkanie przedstawicielek pięknej płci aktywnie
działających na terenie gminy i poza nią. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicielek Kół
Gospodyń Wiejskich. Na terenie gminy działa ich aż 11. Igołomia-Wawrzeńczyce to gmina gdzie takie parytety jak
równość szans znane są już od dawna. Mamy więc panie sołtyski, radne, dyrektorki placówek oświatowych, panie
doktor, kierowniczkę Warsztatów Terapii Zajęciowej, panią dyrektor Centrum Kultury i Promocji. Panie zajmują
wysokie stanowiska w administracji samorządwej piastując rolę kierowników referatów, jest pani sekretarz, która
wspomaga działalność wójta gminy.
Na uroczystość przybyli goście wśród których nie zabrakło mężczyzn. Byli między innymi wójt gminy Józef Rysak,
zastępca wójta Henryk Jończyk, przewodniczący rady gminy Stefan Nawrot, skarbnik gminy Adam Grudzień,
Marszałek Województwa Małopolskiego - Wojciech Kozak, Bogdan Bogdali - Prezes Powiatowego Zarządu PSL,
Jarosław Gowin - Poseł na Sejm RP,Jacek Krupa - Poseł na Sejm RP, Łukasz Gibała - Poseł na Sejm RP, Bogusław
Borowski - Dyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Paweł Chochół Przewodniczący Rady Powiatu, Władysław Kusiński - Dyrektor Banku Spółdzielczego, Konrad Szymacha Przewodniczący Koła PO w gminie Igołomia- Wawrzeńczyce i inne ważne osoby, które współpracują z nasza gminą.
Gospodarzem uroczystości było Centrum Kultury i Promocji znajdujące się w zmodernizowanym dzięki funduszom
unijnym budynku dawnego Domu Ludowego. Były bardzo szczere i serdeczne życzenia skierowane do wszystkich
kobiet od przedstawicieli mężczyzn. Po pięknych przemówieniach Pani dyrektor Joanna Murek chciała zaprezentować
zaproszonym gościom a przede wszystkim paniom potencjał, jaki drzemie w ich pociechach, który jest odkrywany i
szlifowany na różnego rodzaju warsztatach i owocuje wspaniałymi efektami w różnych dziedzinach: muzycznych,
tanecznych, teatralnych, fotograficznych, kulinarnych itp. Na początek zaprezentowały się najmłodsze pociechy
pokazując dwa krótkie tańce towarzyskie. Swoje zdobyte w CKiP umiejętności pokazały także dzieci z kółka
gitarowego. Ich piękna gra na gitarach porwała wszystkich uczestników Forum Kobiet do wspólnego śpiewu. Na
koniec swoje talenty ujawniła młodzież z kółka teatralnego. Pięknie recytowany wiersz wprawił w zadumę każdą
osobę siedzącą na sali. Gromkimi brawami zostali nagrodzeni młodzi artyści przedstawiający kilka scenek
kabaretowych, w których trochę dostało się panom. Podczas degustacji różnych potraw regionalnych przygrywał
zespół "A. G. Music". W całości przedsięwzięcia pomagały panie z KGW Wawrzeńczyce, które przygotowały ciasta,
sałatki i stół wiejski. Adepci sztuki kulinarnej młodzi kucharze uczęszczający na zajęcia do CKiP pokazali z wielkim
kunsztem profesjonalną zastawę stołów a także potrawy, które zostały podane w niecodziennym stylu. Uroku całej
imprezie dodawały stroje, w których przybyły członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Na zakończenie V Gminnego Forum
Kobiet każda z pań otrzymała piękną prymulkę z życzeniami.
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