Dni Michałowa. Myslowitz i Marcin Siegieńczuk
gwiazdami wieczoru
Już w najbliższą sobotę, 1 czerwca odbędą się Dni Michałowa.
W tym roku będzie ono miało szczególną oprawę – uroczystą i
bardziej atrakcyjną niż zazwyczaj, bo Michałowo obchodzi 10lecie uzyskania praw miejskich. Wiele imprez będzie
nawiązywało do tej rocznicy. Organizatorzy przygotowali szereg
atrakcji dla dorosłych i dla dzieci, dla mieszkańców i turystów.
Gwiazdą wieczoru w tym roku będzie Myslowitz. I będzie to
pierwszy od lat koncert tego zespołu w naszym regionie. Z
Myslowitz, w jednym z największych hitów zespołu – „Krótka
piosenka o miłości” – wystąpi młodzież z grupy gitarowej z
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.
Ale zanim wystąpi gwiazda wieczoru, czeka nas cały dzień, pełen
atrakcji. W parku przed Urzędem Miasta w Michałowie instytucje i
organizacje społeczne zaprezentują się w ramach szczególnej
wystawy. Nadleśnictwo, straż pożarna, organizacje pozarządowe i
klaster energii każdy z nich przedstawi to, co ma najlepszego.
Ciekawostką wystawy na pewno będzie Tesla, którą do Michałowa
sprowadzić ma Klaster Zielona Energia (którego Michałowo jest
członkiem) i możliwość testowania elektrycznego samochodu.
Odbędzie się również uroczysta sesja Rady Miasta i debata,
nawiązująca tematycznie do 30-lecia Okrągłego Stołu: „Co
zrobiliśmy z tą wolnością?”
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, złożona z 20-tu bardzo młodych
ludzi, z których każdy marzy, że jak dorośnie, zostanie strażakiem,
tego dnia zostanie uroczyście pasowana. Samorząd Michałowa
ufundował im umundurowanie, w którym wystąpią podczas święta.
W amfiteatrze nad zalewem atrakcje dla dzieci przygotował GOK.

W amfiteatrze nad zalewem atrakcje dla dzieci przygotował GOK.
Oprócz kursów, quizów i sportowych zmagań, nie zabraknie lotów
balonem.
Na scenie w amfiteatrze wystąpią zespoły dziecięce i młodzieżowe,
fanów disco polo ucieszy występ Marcina Siegieńczuka, a wielbicieli
muzyki pop - koncert zespołu Myslowitz.
Nie zabraknie oczywiście tortu, ogromnego malinowego, który
przygotowuje znana Cukiernia Sowa, prezentów dla
dziesięciolatków – rówieśników Michałowa, statuetek dla nowych
mieszkańców gminy i ogłoszenia werdyktu kapituły, który ogłosi, kto
otrzyma tegoroczną statuetkę Orły Michałowa.
Dni Michałowa 1 czerwca – program
8.30 – Rowerowy spacer z „Grzmotem Podlasia”
9.30 – Uroczysta sesja Rady Miasta i Michałowski Okrągły Stół
Park miejski
9.30 – Wystawa okolicznościowa, występ orkiestry dętej
12.00 – Przedstawienie teatralne „Droga do wolności”, debata
14.30 – Pasowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP
Michałowo,
Tort z okazji 10-lecia nadania praw miejskich
Amfiteatr miejski
15.00- 19.00 Konkursy i atrakcje na Dzień Dziecka
- animacje i zabawy dla najmłodszych
- animacje dla dzieci z wolontariuszami (malowanie
twarzy, żonglerka)
- stoisko z filmami 3D na goglach VR
17.00 – Występy zespołów i uczestników zajęć z Gminnego
Ośrodka Kultury w Michałowie
19.00 – Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród 10-latkom

19.00 – Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród 10-latkom
20.00 – Prezentacja projektu nowego przedszkola przez burmistrza
Michałowa
20.15 – Koncert gwiazdy: Marcin Siegieńczuk
21.30 – Koncert gwiazdy: MYSLOWITZ
23.25 – Koncert zespołu OBRAZ KONTROLNY
00.15 – Koncert zespołu JOBERY
Wydarzenia towarzyszące:
- konkurs kulinarny na najsmaczniejsze ciasto w gminie
- konkurs plastyczny
- lot balonem
- przejażdżka bryczką
- prezentacja filmów okolicznościowych
- turniej siatkówki plażowej od 10.00 (przy plaży)
- drużynowe pływanie długodystansowe na 5 km od 9.00 (na
pływalni)
- stoiska i stragany
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