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W dniu 4 czerwca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego i w Publicznym
Przedszkolu &bdquo;Słoneczko&rdquo; w Cichawce został zorganizowany Piknik Rodzinny, który był
połączeniem Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca.
Dyrektor Ewa Czarnecka serdecznie podziękowała szanownym gościom, rodzicom, dzieciom za
przyjęcie zaproszenia na Piknik i tak liczne przybycie na wspólne świętowanie. W swoim wystąpieniu
podkreśliła, że spotkanie jest wyjątkowe i uroczyste, ten dzień należy do Rodzin i to One w tym dniu
świętują. Piknik Rodzinny miał dać radość, uśmiech i niezapomniane wrażenia ze wspólnej zabawy.
Dyrektor życzyła ponadto, by ten czas spędzony w gronie najbliższych, zaowocował jeszcze większą
troską o szczęśliwą rodzinę.
W Pikniku rodzinnym uczestniczył Wójt Gminy Łapanów &ndash; Robert Roj, Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Łapanów &ndash; Ryszard Kaczmarczyk, który do Rady wybrany został ze wsi Cichawka,
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni &ndash; asp. sztab. Krzysztof
Drzewniak, Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego
w Łapanowie &ndash; Krystyna Bogacz, ks. Przemysław Budnik &ndash; duszpasterz z kościoła pw.
Miłosierdzia Bożego w Cichawce, Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie w osobach Prezes Zbigniew
Hejmo, Wiceprezes &ndash; Naczelnik Tomasz Pruchnik oraz Druhowie, którzy wspierali swoimi
działaniami uroczystość, sołtys wsi Cichawka &ndash; Lucyna Kluba-Przystał, Zarząd Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Cichawka &bdquo;Realiści&rdquo;.
W rolę konferansjera uroczystości wcieliła się niezawodna Małgorzata Mikołajek. Piknik rozpoczął się
występami dzieci z przedszkola i ze szkoły, którzy zaprezentowali się na scenie w programie
artystycznym. Dzieci recytowały wiersze, prezentowały miłe dla ucha piosenki oraz układy taneczne do
pieśni ludowych. Uczniowie klasy I i III przygotowali inscenizacje pt.: &bdquo;Bajka o Smoku
wawelskim&rdquo; oraz &bdquo; Współczesny Czerwony Kapturek&rdquo;, natomiast klasy IV &ndash;
VI zaprezentowały się w programie słowno-muzycznym &bdquo;Nie ma jak rodzina&rdquo;. Faustyna i
Piotr Jaworscy zagrali utwory na gitarze i akordeonie.
W tym dniu przewidziano mnóstwo atrakcji, wśród których coś dla siebie znalazły dzieci i dorośli.
Ciekawym wydarzeniem był wjazd Policji na sygnale. Policjanci prezentowali pojazdy, którymi przybyli na
uroczystość, dużo radości wśród dzieci wzbudził przejazd quadem. Odbył się pokaz i prezentacja sprzętu
policyjnego. Można było przymierzyć kamizelki taktyczne, hełmy, ochraniacze, potrzymać w reku tarczę
ochronną i pałkę. Policja realizowała w tym dniu Rządowy program &bdquo;Kręci mnie
bezpieczeństwo&rdquo;, w ramach którego przygotowała szereg rozgrywek i konkurencji jazdy na
rowerze. Zarówno dorośli, jak i dzieci zostali obdarowani kamizelkami, zawieszkami i opaskami
odblaskowymi.
Dla mieszkańców, którzy zdecydowali się spędzić słoneczną niedzielę na Pikniku Rodzinnym, Ochotnicza
Straż Pożarna w Zbydniowie prezentowała i omówiła sprzęt ratowniczy, a także samochód pożarniczy.
Ponadto odbył się pokaz gaszenia pożaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Strażacy
przygotowali wiele atrakcji, w tym konkursy i zabawy dla dzieci, takie jak mini zawody pożarnicze oraz
wodne atrakcje, np. &bdquo;lanie&rdquo; wody z węża strażackiego. Najwięcej radości dzieciom sprawiły
&bdquo;piana party&rdquo; oraz kurtyna wodna.
Wiele radości dzieciom i rodzicom dostarczyły także zawody sportowe przygotowane przez nauczycieli.
Były to m.in. skoki w workach, ubijanie piany i przeciąganie liny. Każdy uczestnik rozgrywek sportowych
otrzymał certyfikat oraz symboliczną nagrodę. Podczas trwania pikniku dzieci mogły korzystać z
malowania twarzy przez Monikę Babraj, która zmieniała dzieci w postacie z różnych bajek oraz zwierząt i
kwiatów. Rozrywkę dla najmłodszych stanowiły dmuchany zamek zjeżdżalnia Clown i suchy basen z
piłeczkami.
Orkiestra &bdquo;50 plus&rdquo; umilała wspólnie spędzany czas. Na stoisku Pracowni Rzemiosła
Artystycznego &bdquo;PoWoli&rdquo; z Cichawki pod opieką Barbary Pociecha-Zdebskiej dzieci i dorośli
mogli wykonać stemple i odbić je na płótnie lub podkoszulku. Koło Gospodyń Wiejskich
&bdquo;Nowoczesna gospodyni z tradycjami&rdquo; z Cichawki przygotowało liczne potrawy i smakołyki
regionalne, a Rada Rodziców zapraszała na grilla i do bufetu. Zainteresowaniem cieszyła się
&bdquo;Zielona loteria Fantowa&rdquo; w której każdy los wygrywał. Piknik Rodzinny zakończył się
losowaniem głównej nagrody. Pogoda dopisała, wszyscy świetnie się bawili, o czym świadczyły dobre
humory i uśmiechy na twarzach.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji pikniku. Sponsorami Pikniku Rodzinnego byli:
http://www.old.lapanow.pl
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- Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Łapanowie,
- Rada Sołecka z Cichawki,
- Katarzyna i Józef Klejdysz &ndash; firma Grawer-Znak,
- Marzena Palka,
- PZU Bochnia,
- Pracownia &bdquo;PoWoli&rdquo; z Cichawki,
- Hurtownia Artykułów Przemysłowych &bdquo;Miś&rdquo; z Bochni,
- Cukiernia &bdquo;Maja&rdquo; z Bochni,
- Małgorzata Dziedzic-Juszczyk,
- Agnieszka i Wiesław Statek,
- Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne,
- PSS &bdquo;Społem&rdquo; w Bochni,
- Stowarzyszenie &bdquo;Rozwoju Wsi Cichawka &bdquo;Realiści&rdquo;,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowie. Galeria: {gallery}Jarek/2017/ogolne/4{/gallery} Tekst: Ewa
Czarnecka
Zdjęcia: Grzegorz Statek
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