
Rodzinne święto w Czyżynach
Już XVl piknik rodżinny czYŹYNY DZlECloM przeszedł właśnie do historii. To rodzinne święto od lat cieszy się ogromnym zaintefesowaniem mieszkańców, którzy i tym
razemlicznieprzybyliwgościnneprogiZespołuSzkółOgólnokształeącychnr14(XXXLOiG36},byświętowaćrazemznami.WtymrokunaŚwiętoCzyżynzapraszali:
Rada i Zarząd Dzielnicy XlV Czyżyny, Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyżyny, która świętowała swoje 40Jecie, Klub 303 ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta oraz zso nr 'l 4.
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Na Święcie Czyźyn nie brakowało atrakc.ji,
a w tym roku było ich tyIe, że nie sposób
wszystkich wymienić. Jeszcze przed ofi-
cjalnym rozpoczęciem pikniku odbyła się
impreza towarzysząca - lI Bieg o puchar
Marcina Gortata. organizatorem tej czę-
ści Uroczystości była Szkoła Mistrzostwa
Sportowego Marcina Gortata. W tym roku
po raz pierwszy gościem honorowym na
pikniku był Prezydent Miasta Krakowa
prof. _lacek Majchrowski, który wręczył
zwycięzcy biegu ufundowany przez sie-
bie puchar. Poza nim na rozpoczęcie uro-
czystości przemawiali: przewodnicząca
Rady Dzielnicy XlV Anna Moksa, prezes
SpółdzieIni Mieszkaniowej Czyżyny Marek
Lorenc, dyrektor Ośrodka Kultury Kraków

- NoWa Huta Małgorzata Jezutek oraz
dyrektorZSO nr'14 Ewa Dziekan -Feliksiak.
Wśród gości byli również radniMiasta Kra-
kowa: wiceprzewodniczący RMK Sławomir
Pietrzyk,Wojciech Krzysztonek, Każimierz
Chrzanowski i Adam Grelecki.
Na scenie zachwyt budziły występy kolej-
nych artystóW, 5Zczególnie dzieci z czyżyń-
skich szkół i przedszkoli. Ale atrakcje nie
ograniczały się do sceny, Trudno powie-
dzieć, co cieszyło się większym zaintere-
sowaniem: malowanie twarzy, Warsztaty
plastyczne, budowanie z ogromnych
kartonowych klocków Czyżyn marzeń,
sztuczki cyrkowe, dmuchane zjeżdżaInie,

trampoliny, wata cukrowa, lody czy ani-
macje w wykonaniu funkcjonariuszy Straży
Pożarnej i Policji. Duże emocje wzbudzał
mecz w piłkarzyki rozegrany pomiędzy
drużynami organizatorów imprezy,
Na zakończenie serca pub|iczności pod-
biły koncerty dwóch zespołów: Reflexion
i Dzień Dobry, aplauz widzów nie pozwaIał
im długo zejść ze sceny. Jak co roku, ostat-
nim punktem programu był Fire Show -
niezwykły pokaz teatru ognia w wykona-
niu artystów z Klubu 303.
Tak bogaty program święta CZYZYNY
DZlFC|OM był moż|iwy dzięki pomocy
i życzliwości wielu osób i instytucji. Part-
nerami by|i: Mie]skie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o. o., Miejskie Przed-
siębiorstwo Energetyki CiepInej S.A.,
Straż Miejska, Straż Pozarna, Policja, Filia
nr 47 Biblioteki Kraków, Street Workaut
Kraków, Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Marcina Gortata. sponsorami imprezy byli:
Arcelor Mittal Poland, Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp.z.o.o.,Targi W Krakowie sp.ż,o, o, Firma
LOBO Sp. zo.o, Selgros cash&carry Kraków,
Leroy Merlin Polska Sp. z o, o, Anikino Kra
ina Zabaw Dziecięcych. Patroni Medialni:
,,Dziennik Polski'i,,Głos. Tygodnik Nowo-
hucki'i PortaI Baby Go, Kalendarz Imprez
Nowohuckich,
Wszystkim sponsorom i partnerom ser-
decznie dziękujemy!
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