Rodzinne świętowanie!
Już w niedzielę 24 maja zapraszamy wszystkie rodziny do uczestnictwa w Święcie
Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim. Na Krakowian już po raz czwarty
czekają atrakcje i dobra zabawa.
Święto Rodziny Krakowskiej wpisało się już na stałe w kalendarz imprez miejskich. W tym
roku odbędzie się ono po raz czwarty. Mamy nadzieję, iż tradycyjnie krakowskie bulwary
zapełnią się rodzinami, które cenią sobie wspólne spędzanie czasu – mówi pomysłodawczyni
oraz koordynatorka imprezy Marzena Paszkot – Pełnomocnik PMK ds. Rodziny.
Impreza rozpocznie się o godzinie 11.00 biegiem par „W pogoni za tlenem”, który odbywać
się będzie w ramach projektu „Zdrowy oddech dla Krakowa” i potrwa aż do wieczora. W tym
czasie nikt nie będzie się nudził, ponieważ atrakcje przygotowane są zarówno dla
najmłodszych jak i najstarszych uczestników imprezy.
Do współpracy udało się nam zaprosić wielu partnerów zarówno wśród podmiotów miejskich
jak i niepublicznych. To dzięki szeroko zakrojonej współpracy Święto zyskało swój jedyny,
niepowtarzalny rodzinny klimat.
Na wszystkich, którzy 24 maja przybędą na Bulwar Czerwieński czeka wiele atrakcji zarówno
na scenie, w Miasteczku Rodzinnym i Strefie Sportu. Szczególnie zachęcamy do odwiedzenia
Miasteczka Rodzinnego, gdzie wszystkich zainteresowanych zapraszamy m.in. na
staromiejską grę terenową „Rodzinny Kraków” przygotowaną przez Staromiejskie Centrum
Kultury Młodzieży, rodzinne warsztaty „Nie marnuj jedzenia!” przygotowane przez Bank
Żywności, fit cross oraz spinning prowadzone przez zespół Infinity Fitness, malowanie
twarzy, warsztaty plastyczne oraz wielkie budowanie z klocków LEGO, które każdego roku
cieszy się ogromną popularnością. Centrum Języków Śródziemnomorskich Sensapolis
przygotowało warsztaty językowe.
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zaprezentuje wszystkim
miłośnikom straży samochód gaśniczy wraz z wyposażeniem, a najmłodsi uczestnicy Święta
będą mogli ugasić makietę domku oraz Smoka Wawelskiego.
Portal Ekorodzice zaprasza na warsztaty makulaturowej wikliny oraz na wyklejanie Eko –
Jeża. Podobnie jak w roku ubiegłym zostanie także zorganizowana zbiórka zakrętek

plastikowych, które zostaną przeznaczone na zakup nowego wózka inwalidzkiego dla
potrzebującego dziecka. Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce.
Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie zaprasza wszystkich młodych naukowców na pokazy
chemiczne oraz do udziału w specjalnie przygotowanych konkursach i krzyżówkach.
Po raz pierwszy zostanie także utworzona specjalna Strefa Sportu, w której w ramach
projektu „Nie bój się sięgać gwiazd” odbędą się spotkania i treningi z tenisistką Joanną
Sakowicz – Kostecką oraz piłkarzem Mirosławem Szymkowiakiem. Ponadto zapraszamy do
udziału w rodzinnym nordic walking prowadzonym przez trenerów realizujących miejski
program „Kraków biega, Kraków spaceruje”.
Ponadto wszyscy zainteresowani zdrowiem swoim i najbliższych przez cały dzień będą mieli
możliwość skorzystania z bezpłatnych badań medycznych, na które zapraszają szpitale
miejskie oraz prywatne centra medyczne. Krakowianie będą mogli wykonać następujące
badania: pomiary tkanki tłuszczowej i mięśniowej w organizmie, pomiary ciśnienia tętniczego
krwi, pomiary poziomu glukozy, badania słuchu, badania dermatologiczne. Położne oraz
położne środowiskowe z Centrum Medycznego Ujastek udzielać będą przyszłym rodzicom
informacji z zakresu edukacji okołoporodowej i poporodowej. Z kolei specjaliści z Mediciny
będą udzielać porad w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy, miażdżycy oraz chorób
narządów słuchu.
W trakcie Święta zostanie także rozstrzygnięty konkurs plastyczny „JesteśMy Rodziną”, który
został zorganizowany przez Gminę Miejską Kraków oraz Staromiejskie Centrum Kultury
Młodzieży.
Święto Rodziny Krakowskiej odbywa się w ramach kampanii „Kraków stawia na rodzinę!”,
którą Gmina Miejska Kraków organizuje już po raz piąty. Celem kampanii jest promowanie
wartości rodzinnych, zdrowego stylu życia oraz wzmocnienie pozytywnego modelu rodziny
jako wielopokoleniowej instytucji, w której każdy, także najmłodszy jej członek, zajmuje
ważne miejsce. Duży nacisk kładzie się na promowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Patronat nad kampanią objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
Organizatorami wydarzenia są Urząd Miasta Krakowa oraz krakowska Caritas, a głównym
sponsorem jest sieć „Biedronka”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez TVP Kraków, Radio Kraków,
KRAKOW.PL oraz portale Czas Dzieci i Ekorodzice.

