
Informacje o imprezach pod patronatem Starosty Ostrowieckiego 
 

IV OSTROWIECKI KARBURATOR 
 
Powiat Ostrowiecki jest partnerem/współorganizatorem „IV Ostrowieckiego Karburatora”, którego 
organizatorem jest Klub Przyjaciół Pojazdów Dawnych SINGIEL. Zlot pojazdów dawnych, któremu 
towarzyszy rajd krajoznawczy w tym roku odbędzie się w terminie 20-22 czerwca na terenie Ośrodka 
Sportowo-Rekreacyjnego „Gutwin”. 
 
Klub SINGIEL zachęcając do wzięcia udziału w imprezie zaprasza „do miasta gdzie turysta znajdzie 
miejsca godne zwiedzenia. Ostrowiec Świętokrzyski wciągnie go w "kapsuły czasu", które 
poprowadzą go od zabytków sakralnych, przez miejsca walk i tragedii minionych epok, aż po 
industrialną zabudowę i unikalną urbanistykę starej huty.” Podczas rajdu uczestnikom prezentowane 
będą walory turystyczne powiatu ostrowieckiego. 
 
 
II MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ 6-CIO OSOBOWEJ 
 
Starosta ostrowiecki udzielił patronatu nad II Mistrzostwami Województwa Świętokrzyskiego w Piłce 
Nożnej 6-cio Osobowej. Organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. Impreza odbędzie się 17 września 2014 roku na boisku „Orlik” na osiedlu Ogrody.  
 
 
FESTYN „SUMMER PARTY” 
 
Starosta ostrowiecki objął patronatem honorowym festyn „SUMMER PARTY”, którego organizatorem 
jest rozpoczynające w Ostrowcu Świętokrzyskim działalność Radio FAMA. Koncert „SUMMER PARTY” 
odbędzie się 22 czerwca w Amfiteatrze. Wystąpią Sumptuastic i jako gwiazda wieczoru zespół Łzy. 
 

OTWARTE ZAWODY SPŁAWIKOWE Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Starosta ostrowiecki objął honorowym patronatem Otwarte Zawody Spławikowe, które z okazji Dnia 
Dziecka 1 czerwca na zbiorniku „Częstocice” zorganizuje Polski Związek Wędkarski – Koło 34 
Ostrowiec – Miasto. Zawody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży do lat 16, zarówno należących do 
PZW jak i nie zrzeszonych. 

 

„POLOWANIE NA BIEGACZY” Z GWIAZDAMI 

Starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga objął patronatem honorowym zawody biegowe „Polowanie 
na biegaczy”, które odbędą się na terenie Jura Parku w Bałtowie 29 czerwca 2014 r. Tegoroczna 
edycja imprezy będzie już drugą. 

Zawody biegowe zorganizowane w zeszłym roku przyciągnęły 43 uczestników. Dzięki bardzo dobrej 
organizacji, także wsparciu starostwa tegoroczna edycja będzie znacznie bardziej widowiskowa. Na 
prawie dwa miesiące przed zawodami chęć uczestnictwa zgłosiło już ponad 500 osób, a ponad 350 
potwierdziło swój udział.  



Zawodnicy w tym nietypowym biegu mają do pokonania na dystansie 12 km. przeszkody wzorowane 
na survivalu, fitnessie i poligonach wojskowych. W biegu weźmie udział Paulina Holtz, aktorka znana 
z serialu Klan. Pojawią się też gwiazdy programu „Must be the Music”, które nagrały klip muzyczny 
promujący bałtowskie zawody. Ambasadorem zawodów został Piotr Kuryło, znany ze swoich 
ekstremalnych wypraw m.in. biegu dookoła świata, przepłynięcia Wisły kajakiem pod prąd czy 
ostatniego głośnego biegu na beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu z Augustowa. Piotr Kuryło 
poprowadzi również dzień przed zawodami wykład, podczas którego opowie o swoich przygodach, 
motywacji i sile, jaka drzemie w człowieku. Hasło przewodnie wykładu: „Nie ma ludzi z małych 
wiosek, są tylko ludzie z małymi marzeniami.” 

„Polowanie na biegaczy” to nie tylko ekstremalne zawody sportowe, ale także też widowisko dla 
publiczności, która nie tylko kibicuje, ale i bierze w zabawie aktywny udział, utrudniając zawodnikom 
pokonanie wybranych przeszkód. 

Pierwszy start zawodników odbędzie się o godz. 12.00. Dekoracja przewidziana jest na godz. 16.00. 
Szczegóły o imprezie, w tym zdjęcia i film z pierwszej edycji, znajdą Państwo na stronie internetowej 
www.HuntRun.pl 

 

FESTYN ZDROWIA przy ZS nr 1 

30 maja pod patronatem starosty ostrowieckiego przy Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika odbędzie 
się Festyn Zdrowia jako drugi etap ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas na zdrowie”. Celem 
przedsięwzięcia skierowanego do dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego 
jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej. W ramach 
projektu w szkole i na terenie boiska szkolnego w godzinach od 11.00 do 14.00 odbywać będą się 
pokazy, prelekcje, spotkania ze specjalistami ( dietetyk, kucharz, lekarz, sportowiec). Będzie też 
poczęstunek, konkursy, gry i zabawy. 

 

I OSTROWIECKI KONKURS AKORDEONOWY SZKÓŁ MUZYCZNYCH I st. WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

23 maja w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Ostrowcu Świętokrzyskim pod honorowym 
patronatem starosty ostrowieckiego odbędzie się I Ostrowiecki Konkurs Akordeonowy Szkół 
Muzycznych I st. województwa świętokrzyskiego. Uczestnikom życzymy sukcesów. 

 

 


