
Nazwa Zadania:

POLSKA ZIELONA – Piknik rodzinny dla mieszkańców os. Krzyszkowice.

Opis zadania:

Powstanie  piknik  rodzinny  Polska  Zielona.  Całodniowa  impreza  kulturalno
edukacyjna  promująca  integracje  środowiska  lokalnego  –  os.  Krzyszkowice,
o wydźwięku pro-ekologicznym.
Na  terenie  Domu  Ludowego,  ul.  Krzyszkowicka  5,  Wieliczka,  powstanie
jednodniowa impreza rodzinna podczas, której odbędą się występy zespołu Polska
Zielona wraz z happeningiem – parada kostiumów (która przejdzie ulicami osiedla)
propagująca działania pro-ekologiczne, takie jak wspólne korzystanie z samochodów,
walka ze smogiem – niska emisja,  zrównoważony rozwój  czy zdrowy styl  życia.
Tego typu widowiska odbywały się  już na terenie Krakowa,  Krupówek-Zakopane
i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
http://www.facebook.com/Polska-Zielona-821867394562612/?ref=br_rs

Teledysk polska Zielona powstał podczas wspólnych warsztatów na terenie powiatu
wielickiego
i jest  obecnie częścią kampanii  promującej  działania  kulturalno-oświatowe w TV-
Kraków.
http://www.youtube.com/watch?v=UUYystoxKSA&feature-youtu.be

odbędą  się  dodatkowo  koncerty  znanych  bluesowych  artystów  oraz  wybranych
zespoły młodzieżowych z gminy wielickiej. Wystąpią zaproszeni do zajęć z dziećmi
szczudlarze  i  klauni,  którzy  przeprowadzą  konkursy  i  zabawy  pro-ekologiczne.
Odbędzie się prezentacja Solarnej Gitary zasilanej słoneczną energią, jako element
występu Polska Zielona zawierający elementy innowacyjności i IT, tak ważnej wśród
środowiska młodzieżowego.
Odbywać  się  będą  zajęcia  warsztatowe  z  zakresu  łączenia  ekologii  ze  sztuką
i  rękodziełem  –  upcykling  oraz  zasad  zdrowego  stylu  życia  czy  specjalnie
przygotowane  ćwiczenia  dla  seniorów.  Przeprowadzony  będzie  konkurs  ciast,
prezentacja  lokalnych ogródków (fotografie),  przekazana informacja o możliwości
współpracy  z  lokalnymi  NGO,  urzędami  oraz  możliwości  związane
z programami unijnymi, jak Erasmus+.
Prowadzący imprezę przekaże informacje na temat problemów, z jakimi boryka się
osiedle,  cały  region,  a  nawet  świat.  Postara  się  przedstawić  perspektywę naszego
środowiska  lokalnego  w  globalnej  perspektywie  gwałtownie  zmieniającego  się
świata. Podkreśli dbałość o środowisko naturalne (śmieci, samochody, energia, woda)
i poczucie przynależności poprzez krótką historię naszego osiedla, która ciągnie się
już od średniowiecza.
A wszystko to we wspaniałej  oprawie muzycznej,  która ma na celu przywrócenie
pozytywnego  wpływu  muzyki  i  sztuki  na  jednostkę  poprzez  wysoki  poziom
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artystyczny prezentowanych wykonawców.

Wszystkie  te  działania  mają  na  celu  głębszą  integrację  lokalnej  społeczności,
zachęcenie  mieszkańców  do  wspólnych  działań  pro-obywatelskich  i  aktywizacji
społecznej.  Pragniemy  stworzyć  centrum  kultury  osiedlowej  związane  z  Domem
Ludowym, który powstał w czynie społecznym naszych dziadków. W tym celu cała
impreza  będzie  dokumentowana,  a  następnie  mini  filmiki  zamieszczone  będą  na
stronie osiedlowej i w portalach społecznościowych co będzie kontynuacją integracji
i zachęci do dalszych kontaktów.
http://www.facebook.com/search/top/?q=mojekrzyszkowice

Zapewniona zostanie profesjonalna obsługa techniczna – światło/dźwięk, również na
wypadek zmiany pogody przygotowana będzie scena wewnątrz Domu Ludowego.
Zakupione  zostaną  materiały  do  prowadzenia  warsztatów  i  konkursów,  które
w  efekcie  końcowym  bedą  samoistną  promocją  całego  przedsięwzięcia.  Mile
widziane będą gadżety promo gminy.
Powstaną plakaty, informacja w biuletynach i na stronach internetowych, promująca
nasz piknik.
Zapewniona  zostanie  koordynacja  projektu  pod  względem  merytorycznym
i finansowym.
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