
Nazwa zadania:

POWITANIE  LATA  W  MIETNIOWIE  -  INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ  WSI  MIETNIÓW  I  INNYCH  MIESZKAŃCÓW  GMINY
WIELICZKA

Opis zadania:

„Powitanie  Lata  w  Mietniowie”  będzie  wydarzeniem,  które  podsumowuje
uroczystości  obchodów  70-lecia  Szkoły  Podstawowej  oraz  Przedszkola
w Mietniowie. Zgromadzeni mieszkańcy wsi  i okolic, dzieci  oraz zaproszeni goście
będą  mogli  uczestniczyć  w  atrakcyjnych  grach  i  konkursach.  Imprezę  uświetnią
występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mietniowie oraz występ unikatowej
„Kapeli Mietniowskiej”. Dzieci będą mogły skorzystać z projektu, planuje się także
uszycie nowych strojów dla KGW „Iskry Mietniowa” w których zaprezentują się na
scenie  wykonując  przyśpiewki  i  tańce  regionu  krakowskiego  oraz  inne
charakterystyczne dla wsi Mietniów promując folklor oraz tradycje regionalne. Stroje
prezentowane będą przez całą imprezę, ponieważ w tych strojach członkinie KGW
będą częstowały wszystkich uczestników przygotowanymi potrawami i smakołykami
(usługa  cateringu).  Nowe stroje  będą  stanowić  jeden  z  rezultatów zadania  i  jego
wartość dodaną, ponieważ będą one używane podczas wydarzeń promujących Miasto
i Gminę Wieliczka przez kolejne lata. Całość uroczystości będzie fotografowana oraz
filmowana przez profesjonalnego fotografa w celu udokumentowania wydarzenia ,
aby  móc  w  przyszłości  promować  wieś  Mietniów  i  gminę  Wieliczka.
Podsumowaniem zadania będzie wydany katalog, w którym zawarte będą opisy oraz
zdjęcia zespołów i grup działających na terenie Mietniowa, instytucji,  szczególnie
zasłużonych dla wsi osób oraz sztandarowych wydarzeń organizowanych w naszej
wsi.  Katalog będzie  stanowił  wizytówkę  oraz  promocję  naszej  wsi  na  tle  Miasta
i  Gminy  Wieliczka.  Wydany  katalog  (opracowanie,  przygotowanie  do  druku,
opracowanie  tekstów  oraz  druk)  będzie  wyjątkowym  produktem  zadania
upamiętniającym  okoliczności  jego  wydania  promując  tym  samym  inicjatywę
budżetu obywatelskiego Gminy Wieliczka.

Pośród pozostałych kosztów projektu znalazły się także:
-konferansjer - w celu profesjonalnego prowadzenia imprezy
-zakup nagród -  nagrody dla uczestników loterii oraz konkursów
-nagłośnienie - niezbędne w celu realizacji zadania
-zakup stołów i ławek – niezbędne w celu realizacji zadania. Z uwagi na to, że będzie
to  impreza  plenerowa  niezbędny  jest  zakup  10  kompletów  ławek  i  stołów
plenerowych.  Świetlica  wiejska  w  Mietniowie  nie  posiada  na  stanie  tego  typu
wyposażenia toteż zakup jest racjonalny i szczególnie istotny, co wpłynie także na
ciągłość  zadania,  ponieważ  ławki  i  stoły  będą  wykorzystane  podczas  wszystkich
wydarzeń  organizowanych  w  miejscowości  Mietniów  w  celu  kultywowania
lokalnych  zwyczajów  i  tradycji,  przyczyniając  się  tym  samym  do  rozwoju
patriotyzmu lokalnego.


