Z okazji tegorocznego Święta
Miasta Organizatorzy
przygotowali wiele atrakcji.
W piątek, 17 czerwca o godz.
15.30, w sali konferencyjnej
miejskiego ratusza odbędzie się
konferencja Instytutu Pamięci
Narodowej „Powiat ostrowski
w pierwszej dekadzie rządów
komunistycznych”. Towarzyszyć
jej będzie prezentacja nieznanych zdjęć mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej
i powiatu ostrowskiego odnalezionych w archiwum IPN.
Od godziny 17.30 na scenie przy stawie miejskim rozpocznie się program
artystyczny. Wystąpią zespoły Miejskiego Domu Kultury, artyści Społecznej
Szkoły Muzycznej I stopnia, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP i mażoretki,
zespoły pieśni i tańca – „BezWianka” oraz „Retro Band”.
Ulicami miasta przejadą motocykliści z grupy motocyklowej „Stajnia”.
Wieczorem przed ostrowską publicznością
wystąpi jeden z najpopularniejszych
kabaretów – SMILE. Po nim zobaczymy
spektakl „966” w reżyserii Piotra
Trentowskiego.
Kabaret
Smile
preferuje
skecze
obyczajowe, bazujące na humorze
sytuacyjnym oraz na charakterystycznych
postaciach. Lubią bawić się formą. Szukają
absurdów życia codziennego i przenoszą je
na scenę.
W sobotę, 18 czerwca od godz. 11.00
wokół miejskiego stawu trwał będzie
Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny, na
którym pojawią się produkty regionalne, sztuka
ludowa, rękodzieło artystyczne, kolekcjonerstwo i
wiele
innych
produktów.
Wezmą

w
nim
udział
wytwórcy
i całego regionu oraz z Kiermus.

z
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W Kiermusach, oddalonych o 30 km od Białegostoku, od wielu lat organizowany
jest
Jarmark
Staroci,
w którym uczestniczą wystawcy z całej Polski.
Będą też stoiska promocyjne ostrowskich firm, instytucji, organizacji
pozarządowych, twórców i rzemieślników, wędkarzy, pszczelarzy, leśników.
Od godziny 13.00 prowadzone będą zajęcia kreatywno-naukowe dla dzieci,
których sponsorem są Fabryki Mebli „Forte” S.A.
Podczas bloku oficjalnego przypomnimy 15 lat współpracy Ostrowi
Mazowieckiej z włoskim miastem Brembate di Sopra. Burmistrz Brembate
wręczy stypendia dla najlepszych absolwentów ostrowskich gimnazjów, zaś
burmistrz Ostrowi nagrody za szczególne osiągnięcia. Specjalnie dla gości z
Włoch wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „BezWianka”.
Chwilę później prezentować się będą grupy
sportowe i taneczne działające w mieście,
pokazując różnorodność propozycji skierowanych
do mieszkańców.
Wieczorem na scenie zagra zespół Cathleen –
zwycięzca ubiegłorocznego Ostrow Maz Rock
Festival. Zaraz po nim wystąpi gwiazda
tegorocznych Dni Miasta - zespół COMA.
Zespół COMA jest znany fanom muzyki przede
wszystkim z energetycznych i widowiskowych
koncertów, łączących w sobie elementy poezji,
muzyki, teatru i filmu.
Po raz kolejny po koncercie Gwiazdy Wieczoru odbędzie się pokaz sztucznych
ogni, który podobnie jak w roku ubiegłym będzie wyjątkowym widowiskiem.
Sponsorem pokazu są Fabryki Mebli „Forte” S.A.
Zabawę w dalszej części wieczoru zapewni DJ Czarny, który poprowadzi
dyskotekę.

Przez cały czas będzie można korzystać z atrakcji parku rekreacyjnorozrywkowego, stoisk handlowych oraz ogródka piwno-gastronomicznego.
W niedzielę, 19 czerwca, w samo południe na placu przed Ratuszem odbędzie
się REKONSTRUKCJA „Rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego przez żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego”,
której organizator jest Instytut Pamięci Narodowej. Odbędzie się ona w ramach
Finału VIII Rajdu Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, który w tym roku organizowany
jest
w naszym mieście.
Tradycyjnie organizatorzy zaplanowali
Festiwal
Przedszkolaków,
który
odbędzie się o godz. 15.00 w Ogródku
Jordanowskim. Prezentować się będą
wszystkie przedszkola działające na
terenie Ostrowi, a towarzyszyć temu
będą animacje, gry i zabawy.

Po południu, o godz. 18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona
zostanie msza święta za Mieszkańców, a zaraz po niej zaplanowany jest koncert
muzyki klasycznej MIASTO MOICH MARZEŃ.

Zapraszamy do udziału w Dniach Ostrowi Mazowieckiej i życzymy
udanej zabawy.
Świętu Miasta towarzyszyć będą: I OSTROWSKI DZIEŃ SPORTU I REKREACJI,
I OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY o Puchar Burmistrza Miasta Ostrów
Mazowiecka, VI OSTROWSKIE IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW „Mały Przedszkolak
na Wielki Medal”, JamBasket V OTWARTE MISTRZOSTWA OSTROWI
MAZOWIECKIEJ W KOSZYKÓWCE 3x3, Spektakl w Teatrze Scena Kotłownia
„Tajemniczy klient” sponsorowany przez władze samorządowe miasta Ostrów
Mazowiecka.

