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Stowarzyszenie EKOMENA zaprasza wszystkich na festyn rodzinny z okazji Światowego Dnia
Ziemi. Festyn odbędzie się 25 kwietnia 2010 roku na scenie przy Kupcu oraz pobliskim
parkingu od strony ul. Prądzyńskiego. Część wystawowa, która będzie na parkingu, rozpocznie
się o godz. 11. Obejrzymy tu stoiska firm prezentujące nowe, ekologiczne i oszczędne produkty
i technologie. Na stoiskach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział w Ostrołęce (współorganizatora festynu) będzie można zasięgnąć fachowej porady
dotyczącej rolnictwa czy zapoznać się z wydawnictwami MODR. Zaprezentują się także
zaproszeni przez MODR twórcy ludowi, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne. Na
stoisku Lasów Państwowych w zamian za zużyte baterie będzie można otrzymać sadzonkę
drzewka. Posadź i Ty swoje drzewko!

      

Będą także wystawy fotografii przyrodniczej i prac dzieci. Ostrołęckie WOPR pokaże techniki
udzielania pierwszej pomocy. Schronisko CANIS z Kruszewa przywiezie pieski do adopcji, a
Dom Pomocy Społecznej zaprezentuje prace swoich podopiecznych. Agencja INFORMEDIA
ponownie zorganizuje na swoim stoisku zbiórkę plastikowych nakrętek po napojach. Dochód ze
zbiórki zostanie przekazany na zakup wózka inwalidzkiego.

  

Uroczyste otwarcie festynu i części artystycznej zaplanowane jest na godz. 13. W trakcie
imprezy tuż po uroczystym rozpoczęciu członkowie i sympatycy Stowarzyszenia EKOMENA
posadzą na skwerze przy Pomniku Ofiar Komunizmu sosnę poświęconą przez Papieża
Benedykta XVI. Występy artystyczne rozpocznie Młodzieżowa Orkiestra Kameralna pod
dyrekcją Jakuba Milewskiego oraz Martyna Ciok (finalistka programu „Śpiewaj i walcz”).
Następnie zaprezentują się dzieci ze szkół i przedszkoli z występami o tematyce ekologicznej.
Po występach dzieci na scenie pojawią się wokalistki z Klubu Oczko: Edyta Choszczyk, Olga
Dzierzgowska, Dominika Lenkiewicz, Klaudia Miłoszowska, Izabela Anna Perczyńska, Justyna
Walczuk, Anna Weronika Zdrojewska. Po występie wokalistek pokaz tańca Bollywood
zaprezentuje RABIYA. Następnie wystąpią zespoły: Black Seal i Jazzgot oraz DJ Vampire (Klub
Cuba Libre). Festyn zakończy się ok. godz. 20. Poprowadzi go Staszek Orłowski i Wojtek
Kraszewski z Kabaretu Mafioła (www.mafiola.cba.pl).

  

Więcej informacji i program festynu znajdziecie tutaj: {BIP-1120-program_swieto_ziemi.pdf}
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