
Plan stoisk + mapa –  ”Weekend Planety z Radiem ZET”   

19 września br., godz. 11.00 – 18.00 

 

1. 11:00-18:00 pl. Magistracki 

- BWA – warsztaty z rysunku 

 

- Stara Kopalnia – namiot  

 *loteria ekologiczna z pytaniami (pytanie-nagroda);  

 *warsztaty ceramiczne: malowanie gipsowych kwiatów i owadów; 

 *Wałbrzyski pejzaż malowany węglem – wystawa prac; 

 *prelekcja/prezentacja Sztuka Ziemi – idea land art:  

 10:00-11:00 pierwsza grupa,  

 13.00-14.00 druga grupa. 

 

- WOK – namiot dmuchany - warsztaty recyklingowe, strefa relaksu, mini plac zabaw, bańki 

mydlane, ekologiczne kuglarstwo: 
  11:00 – 13:00 - warsztaty szycia toreb lub woreczków na owoce i warzywa; 

  12:00 – 13:00 - ekologiczne kuglarstwo: warsztat dla dzieci z machania poiami (jak 

  zrobić własne domowe poi ze skarpetek i ryżu); 

  13:30 – 15:30 – zero waste, czyli drugie życie puszek i słoików: kolorowe doniczki,  

  organizer na długopisy, lampiony, wazoniki; 

  15:30 – 16:30 - zero waste, czyli drugie życie ubrań: np. wielorazowe płatki  

  kosmetyczne, woreczki, zabawki; 

  15:00 – 16:00 - ekologiczne kuglarstwo: warsztat dla dzieci z machania poiami; 

  16:30 – 18:00 – artystyczny recykling: zabawki z papierowych rolek, guzikowe ludki, 

  malowane torby, kartki okolicznościowe, zakładki do książek. 

 

- MOPS –warsztaty dla dzieci:  

 *robienie karmników dla ptaków; 

 *robienie mini lasu w słoiku; 

 *akcja „Z maszynami na podwórka”; 

 *promocja rodzin zastępczych. 

Stanowisko Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego 12.00 – 17.00 

 Eko – ludek ze śmieci 

 Instrumenty z materiałów recyklingowych 

 Duża gra planszowa z materiałów recyklingowych 

 Układanie herbu Wałbrzycha z nakrętek 

 Eko pokaz mody 

 Segregacja śmieci nauka przez zabawę 
 
Stanowisko Działu Profilaktyki 12.00 – 15.00 

 Punkt konsultacyjny dotyczący zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i przemocy 

 Pogadanki na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych 

 Konkurs profilaktyczny z nagrodami (gadżetami działowymi) 
 
Stanowisko Działu Wspierania Rodziny 12.00 – 15.00 

 Konkurs plastyczny „Eko to nie bzdury, szanuj cuda natury”  

 Zajęcia edukacyjne – warsztaty co można zrobić z surowców wtórnych „drugie życie”   

 Spółdzielnia socjalna „Zielony zakątek” – warsztaty z majsterkowania (wspólne budowanie 
karmników, malowanie, rozmowy dot. ekologii dot. np. wykorzystania drewna) 13.00 – 15.00 

 Przedsiębiorstwo społeczne „7 Niebo” – stanowisko z rękodziełem 

 Przedsiębiorstwo społeczne „7 Niebo” – szycie woreczków wielorazowych na zakupy 
2 stanowiska Działu Pieczy Zastępczej 12.00 – 15.00  

 Dział Pieczy Zastępczej przy współpracy z Fit Klubem 24 będzie promował zdrowy i sportowy 
styl życia (rozmowa o  zdrowym i ekologicznym odżywianiu), omawianie form aktywności 
rodzin, ich jadłospisów, bezpłatne badanie tkanki tłuszczowej 

 Zaproszenie rodzin zastępczych do wzięcia udziału w festynie, omówienie w rodzinach hasła 
EKO pod kątem: żywienia, sportu, energii odnawialnej, recyklingu 



 Przedstawienie przez dzieci na kartkach (będą przyklejone do flipchartów, przy stanowisku), 
jak rozumieją powyższe hasła (forma dowolna – opisowo, rysunki, wyklejanki, wierszyki) 

 Podczas festynu będą roznoszone ulotki związane z promocją rodzicielstwa zastępczego 

 

- MZUK – kontener KP7 (4x1) z 4 przegrodami do selektywnej zbiórki odpadów: 

 *edukacja i promocja segregowania śmieci – za wrzucanie selektywnych odpadów - 

 wręczanie ekologicznej torby; 

 *prezentacja ula wykonanego z kłody drzewa oraz domków dla pszczół; 

 *prezentacja pojazdu elektrycznego MELEX;  

 *pokazy z rozmnażania wegetatywnego roślin  

OBOK KONTENERU POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z IMPREZY - BIN 

 

- Wodociągi – Dobra woda z kranu, stoisko z wodą z owocami + banery firmowe promujące 

picie wody z kranu. 

ul. Kopernika 2, przed budynkiem Teatru Lalki i Aktora  

– stoisko z lalkami  

schody przy Teatrze – eko malowanie kredą  + muzyka i piosenki ze spektakli  

patio Teatru – warsztaty: impostacja, dykcja, ruch 

godz. warsztatów: 11:30; 13:00; 14:30 

 

ul. Kilińskiego, przed MOPS, od str. Pl. Magistrackiego  

- firma AGIE-EKO 

 10:00-14:00 zbiórka elektroodpadów; każdy kto przyniesie elektroodpady otrzyma 

 sadzonki roślin lub inną nagrodę 

 

ul. Gdańska – 3 foodtrucki 

  

2. 10:00 – 18:00 Wałbrzych Rynek 

- Radio ZET – ok. 150m2 miejsca; 

- Komisja Europejska – PRZY CIT 

- Biblioteka pod Atlantami: 
 od 11:00 – gry mobilne w aplikacji Action Track: „Eko Baba Jaga Go” / „W Pszczelim  Raju”; 

 11:00-12:00 – warsztaty „EKO torba” - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 

  z wykorzystaniem odpadów;  

 12:00-13:00 - EKO sztuka – warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży; 

 13:00-14:00 - Królowa pszczół” – warsztaty ekologiczne dla młodszych dzieci; 

 

  12:00-16:00 KIERMASZ UŻYWANEJ KSIĄŻKI – arkady Biblioteki pod Atlantami.  

  PROJEKCJA FILMU, w przypadku niepogody - Akademia Młodych w Bibliotece  

  pod Atlantami: „Film o pszczołach” (reż. S.Hickner, S.J. Smith)   

- Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego + MZB + BIN  

 *wystawa zdjęć np. na sztalugach lub pod namiotem;  

 *gry, zabawy, leżaki. 

- Straż Miejska – namiot (2x3) 

 11:00 – 18:00 animacje Straży Miejskiej, promocja segregowania odpadów (ulotki, kosze).  

- Zamek Książ + Palmiarnia + Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska 

(LOT AW) – namiot (4x4) + Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) – namiot (3,5x3,5) 

 10:00 – 18:00 oferta Zamku, Palmiarni, wspólnego biletu oraz LOT-u 

 - Toyota Motor Manufacturing Poland – namiot (3,5x3,5); na tej samej ścianie co redakcja 

 Gazety  Wrocławskiej 

PRZED BUDNKIEM RYNEK 6 POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW – BIN 

 

 

 



3. pl. Kościelny  

- O! Kultura! – w ramach projektu „Ptaki na moim podwórku”: 

 13:00 -  malowanie tymczasowego murala; 

 16:00 -  koncert muzyków Filharmonii Sudeckiej 

- Muzeum Porcelany  

 od 11:00 co godzinę warsztaty ekologiczne dla dzieci - z papierowej (makulatura) 

 wikliny i glinki ceramicznej; 

 

Ogród Muzeum Porcelany 

- zajęcia z jogi, joga gongów - w godzinach od 11:30 do 12:30 na terenie ogrodu muzealnego 

 

 


