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W sobot? Mixer Regionalny i koncert Eweliny Lisowskiej
W t? sobot? (7 wrze?nia) na Placu Tadeusza Ko?ciuszki odb?dzie si? Mixer Regionalny 2019 w
nowej ods?onie na 100-lecie województwa ?ódzkiego. Impreza startuje o godzinie 15:00, podczas
której do obejrzenia b?dzie masa stoisk i atrakcji. Kulminacj? jest wieczorny koncert Eweliny
Lisowskiej, która wyst?pi o godzinie 20:00.

Poni?ej przedstawiamy szczegó?owy program sobotniego Mixera:
Cz??? wystawiennicza:
( 15.00 – 20.00):
Miasto Brzeziny - prezentacja miasta wraz z drobnym pocz?stunkiem,
Miasto Kutno - promocja oferty kulturalnej, rozdawanie ró?, wizyta „Królowej Ró?”,
Miasto ??czyca - animacje dla dzieci, quizy z nagrodami, gry i zabawy sportowe, cze??
artystyczno
-muzyczna,
Miasto ?ód? - prezentacja oferty turystycznej miasta i konkursy z nagrodami,
Gmina Kro?niewice - prezentacja dzia?a? artystycznych, udzia? orkiestry d?tej z
Kro?niewic,
Gmina Strzelce - prezentacja r?kodzie?a artystycznego i kuchni regionalnej,
Gmina Tuszyn - wystawa o historii Tuszyna,
Gmina Witonia - prezentacja artystów ludowych i pszczelarzy,
Gmina Wodzierady - prezentacja Ko?a Gospody? Wiejskich,
Gmina Zelów - prezentacja oferty gminy,
Gmina Zgierz - prezentacja produktów regionalnych i r?kodzie?a,
Gmina ?ychlin - prezentacja gminy, gry i zabawy z NUDZIMISIEM - maskotk? ?ychlina,
Powiat Be?chatowski - promocja oferty powiatu,
Powiat ?aski - prezentacja walorów turystycznych, udzia? spó?dzielni mleczarskiej oraz
pszczelarzy,
Powiat ??czycki - prezentacja kuchni regionalnej, r?kodzie?a artystycznego i miejscowego
folkloru,
Powiat ?owicki - zapoznanie osób odwiedzaj?cych Mixer z aktywno?ciami osób
niepe?nosprawnych, realizowanymi pod kierunkiem instruktorów,
Powiat Wieruszowski - prezentacja walorów turystycznych oraz produktów tradycyjnych,
Departament Cyfryzacji UMW? - wyk?ady dot. bezpiecze?stwa w sieci i korzystania z
aplikacji, warsztat „Prawo jazdy na smartfona dla seniora”,
Departament Geodezji i Kartografii UMW? i Wojewódzkie Biuro Geodezji w ?odzi - zabawy
i konkursy z wykorzystaniem pomiarowego sprz?tu geodezyjnego (tachimetr, niwelator),

1/4

Miasto ??czyca
Urz?d Miejski w ??czycy
https://leczyca.info.pl

okre?lanie odleg?o?ci, przeprowadzanie pomiarów,
Departament Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska UMW? - prezentacja programów
Departamentu.
Wojewódzki O?rodek Doskonalenia Nauczycieli w ?odzi - prezentacja oferty, konkursy z
nagrodami,
Zespó? Szkó? i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu - prezentacja oferty placówki,
Centrum Kszta?cenia Ustawicznego Samorz?du Województwa ?ódzkiego w ?odzi - pokazy
dot. zdrowego trybu ?ycia, konkursy z nagrodami,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Prof. T. Kotarbi?skiego w ?odzi - konkurs wiedzy
o regionie dla dzieci i m?odzie?y, planowane drobne upominki. Bookcrossing - bezp?atna
wymiana ksi??ek,
Teatr Wielki w ?odzi - prezentacja oferty, k?cik dla dzieci z grami i zabawami,
Komenda Wojewódzka Policji w ?odzi - prezentacja sprz?tu policyjnego,
Regionalne Centrum Polityki Spo?ecznej w ?odzi - prezentacja dzia?a? dot. polityki
senioralnej
i polityki prorodzinnej,
Wojewódzki O?rodek Ruchu Drogowego w ?odzi, Oddzia? Terenowy w Sieradzu - pokaz
zachowania kierowcy i pasa?era w czasie symulowanego "dachowania" pojazdu. Instrukta?
nt. prawid?owego u?ytkowania pasa bezpiecze?stwa w samochodzie,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Sk?odowskiej-Curie w Zgierzu - konsultacje i
porady specjalistów: kardiolog, nefrolog, chirurg, ortopeda; pomiar ci?nienia t?tniczego i
badania poziomu cukru we krwi,
Krajowa Rada Spó?dzielcza - prezentacja bran? spó?dzielczych,
Lokalna Grupa Dzia?ania „Podkowa” - prezentacja Ko?a Gospody? Wiejskich oraz
produktów regionalnych,
?ódzki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - prezentacja dziedzictwa
kulinarnego
i kulturowego regionu ??czyckiego,
Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddzia? ?ódzki - prezentacja oferty, k?cik dla dzieci,
Narodowy Instytut Samorz?du Terytorialnego - fotobudka, quiz o województwie i pokazy
ptaków ?ownych,
Wojskowa Komenda Uzupe?nie? - promocja s?u?by wojskowej i zach?cenie do wst?pienia
w szeregi Wojska Polskiego,
Punkt informacyjny Organizatora
Aktywno?ci i zabawy interaktywne realizowane przez ?ódzki Dom Kultury przygotowane z okazji
100-lecia Województwa ?ódzkiego ( 15.00 – 20.00):
Tworzenie obrazu - wspólne malowanie wielkoformatowej instalacji z okazji 100-lecia
Województwa ?ódzkiego , na której b?d? znajdowa?y si? zabytki ziemi ?ódzkiej. Zabawa
przeznaczona zarówno
dla dzieci, jak i doros?ych,
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Quiz - quiz z wiedzy o regionie i 100-leciu Województwa ?ódzkiego z nagrodami,
Warsztaty r?kodzie?a – warsztaty tworzenia ozdób z wikliny papierowej i tworzenia
bi?uterii,
Strefa Kalejdoskopu Kulturalnego – strefa, w którym go?cie Mixera b?d? mogli odpocz?? na
le?akach, czytaj?c archiwalne numery najstarszego magazynu kulturalnego w
województwie ?ódzkim,
Tradycyjny „chi?czyk” na du?ej planszy wzbogaconego o elementy edukacyjne zwi?zane
z tematyk? wydarzenia,
Stoisko z malowaniem buziek - animatorzy profesjonalnymi farbami i atestami, a tak?e
wcze?niej przygotowanymi tematycznymi piecz?tkami b?d? malowa? dzieciom buzie.
Ba?ki mydlane - animatorzy b?d? puszcza? ba?ki mydlane i zaprasza? na pokaz wielkich
baniek
Sejfy na 100-lecie Województwa ?ódzkiego (godz. 15.00 – 20.00):
Zabawa edukacyjna, polegaj?ca na rozwi?zywaniu zagadek zamieszczonych po wewn?trznej
stronie drzwi skrzynki. Po rozwi?zaniu kolejnych pyta? uczestnik gry otrzymuje kod dost?pu do
sejfu. Osoby, które otworz? sejf pobior? drobny upominek z sejfu – materia? promocyjny
Województwa ?ódzkiego.
Budka telefoniczna z gr? miejsk? na 100-lecie Województwa ?ódzkiego (godz.15.00-22.00):
Budka telefoniczna z gr? miejsk?. Gra prowadzi? b?dzie po trzech miejscach w ??czycy.
Uczestnicy b?d? szukali odpowiedzi na zagadki, aby znale?? kod do aparatu telefonicznego. W
przypadku prawid?owo rozwi?zanego zadania, wys?uchaj? w s?uchawce historycznej tajemnicy
zwi?zanej z miastem.
Koncerty zespo?ów ludowych z województwa ?ódzkiego na scenie g?ówniej (godz.
15.00-17.30)
Zespó? wokalny Cantabile
Zespó? ludowy ?winiczanki
Zespó? ?piewaczy Kwiaty Polne
Zespó? wokalny Medley
Wokalistki Patrycja Olczak i Wiktoria Bie?
Kapela Kro?niewiacy
Tort urodzinowy 100 lat Województwa ?ódzkiego – scena g?ówna, (godz. 18.00 – 18.30).
Symboliczne ukrojenie pierwszych kawa?ków tortu przez Cz?onka Zarz?du Województwa
?ódzkiego oraz go?ci zaproszonych na scenie. Nast?pne kawa?ki tortu krojone b?d? przez
cukierników i rozdawane pod scen? zebranej publiczno?ci.
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Koncert Magdaleny Wasylik – scena g?ówna (18.30-19.30) – piosenki z najpopularniejszych
produkcji animowanych dla dzieci.
Koncert gwiazdy Eweliny Lisowskiej – scena g?ówna ( 20.00-22.00)
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