Archiwum strony www.kuznica-suchedniow.pl
Witaj na stronie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica". Znajdziesz tu
informacje na temat wydarzeń kulturalnych odbywających się w naszym
mieście, zespołów artystycznych, terminarz kina, nasze propozycje zajęć dla
mieszkańców, a także różne informacje z dziedziny kultury.
16.08.2011 r.
Rozpoczęła się realizacja zadania pn.
"Zakup nagłośnienia kinowego w systemie Dolby"
Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja zadania pn. "Zakup nagłośnienia
kinowego w systemie Dolby" z programu "Infrastruktura kultury" Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Poniższe fotografie obrazują zamontowaną instalację elektroakustyczną.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
___________________________________________________________________________
6 sierpnia 2010 r.
Aktualności z rozbudowy "Kuźnicy"
W naszej galerii zdjęć regularnie publikujemy aktualne fotografie z "rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie", dzięki
czemu goście naszej strony internetowej mogą na bieżąco śledzić postęp prowadzonych prac.
Aby przejść do działu galerii poświęconego inwestycji, proszę kliknąć tutaj.

5 lipca 2010
Sprzedamy fotele kinowe
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" informuje, iż ma do sprzedania fotele kinowe
z demontażu w ilości 155 sztuk. Fotele można obejrzeć osobiście w budynku SOK-u przy
ul. Bodzentyńskiej 18 w Suchedniowie. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny
lub poprzez e-mail.

Cena: 6000 zł za komplet (155 sztuk)
Dane kontaktowe:
tel.: 41/ 254 45 92
tel.: 41/ 254 30 94
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
22 kwietnia 2010 r.
Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa
i przebudowa Budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "KUŹNICA"
w Suchedniowie"

W dniu 22 kwietnia 2010 r. Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisał umowę o dofinansowanie
Projektu pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Budynku Suchedniowskiego Ośrodka
Kultury "KUŹNICA" w Suchedniowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Działania 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez
wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" Osi 5 "Wzrost jakości infrastruktury
społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport" Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 931 664,91 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne
Projektu wynoszą: 3 906 131,07 PLN w tym środki europejskie w kwocie: 1 464 799,15
PLN, stanowiące 37,50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
___________________________________________________________________________
21 kwietnia 2010 r.
Nowe zdjęcia z rozbudowy "Kuźnicy"
W naszej galerii zdjęć publikujemy aktualne zdjęcia z rozbudowy budynku
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica", dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco śledzić
postęp prac.

Aby przejść do działu galerii zdjęć poświęconego rozbudowie, prosimy kliknąć

tutaj.

12 kwietnia 2010 r.
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
w której zginęli
Maria i Lech Kaczyńscy
oraz wielu wybitnych Polaków.
Łączymy się w bólu oraz modlitwie z rodzinami i bliskimi ofiar tragedii.
Dyrekcja, pracownicy oraz społeczność
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"

14 kwietnia 2010 r.
XII Suchedniowska Wiosna Teatralna w innym terminie!
Uprzejmie informujemy, iż XII Suchedniowska Wiosna Teatralna "MASKArada 2010"
odbędzie się w dniu:
28 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00
Powodem zmiany terminu imprezy jest żałoba narodowa obowiązująca w dniach 10-18
kwietnia 2010 r.

15 marca 2010 r.
Zajęcia Formacji Tanecznej "AXIS" odwołane
Uprzejmie informujemy, że w związku z chorobą instruktora tańca, w poniedziałek
(15.03.2010 r.) zajęcia Formacji Tanecznej "AXIS" zostają odwołane. Natomiast od czwartku
(18.03.2010 r.) zajęcia taneczne będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Przepraszamy za utrudnienia

12 lutego 2010 r.
Prace budowlane na terenie suchedniowskiej "Kuźnicy" wznowione.
Prace budowlane prowadzone na terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"
zostały wznowione po przerwie, która nastąpiła w związku z silnymi mrozami oraz
intensywnymi opadami śniegu, uniemożliwiającymi rozbudowę budynku naszej instytucji.

15 grudnia 2009 r.
Aktualności z rozbudowy "Kuźnicy"
Widoczne są już efekty pracy firmy, która w wyniku wygranego przetargu została
wykonawcą rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuźnica". Zostały zalane fundamenty pierwszej kondygnacji. W najbliższym czasie zostanie
również zalany strop. Widoczne jest także powiększenie kubatury budynku naszej instytucji
kultury.

16 października 2009 r.

PRACE ZOSTAŁY ROZPOCZĘTE...
W dniu 5 października 2009 r. Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne z Kielc rozpoczęło
zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury "Kuźnica"w Suchedniowie".

Więcej fotografii prezentujących postęp prac można obejrzeć w naszej

Galerii Zdjęć.

29 września 2009 r.
MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!
"Marzenia się spełniają" - takimi słowami Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka
Kultury "Kuźnica" Andrzej Karpiński, podsumował podpisanie umowy z
Wykonawcą, który przez najbliższe 2 lata będzie rozbudowywał i modernizował
budynek suchedniowskiej "Kuźnicy". Umowa została podpisana w dniu 29
września 2009 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów.

31 sierpnia 2009 r.
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE

DOTYCZY

Zamówienia publicznego
systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym

Zawarcia umowy ramowej
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych?
tak

Numer ogłoszenia w BZP: 107763-2009

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
tak

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

nie

I.1) Nazwa i adres
Nazwa: Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"

Adres pocztowy: ul. Bodzentyńska 18
Miejscowość: Suchedniów

Tel.: 041 2544592

Kod
Województwo:
pocztowy:
świętokrzyskie
26-130

Faks: 041 2544592

I.2) Rodzaj zamawiającego
Administracja rządowa centralna

Uczelnia publiczna

Administracja rządowa terenowa
społecznego i zdrowotnego

Instytucja ubezpieczenia

Administracja samorządowa
opieki zdrowotnej

Samodzielny publiczny zakład

Podmiot prawa publicznego
Inny (proszę określić):
gminna samorządowa jednostka organizacyjna - instytucja kultury
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
ROZBUDOWA, NADBUDOWA
I PRZEBUDOWA BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
KUŹNICA
W SUCHEDNIOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Roboty budowlane
Usługi

II.1.3)
Określenie
przedmiotu
zamówienia
I.
LOKALIZACJA
INWESTYCJI : 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18, działka nr
ewid. geod. 2465-2 i 246-7 pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie. II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES: Stan istniejący: Teren
opracowania stanowią działki nr 2465-2 i 2465-7 zabudowana
budynkiem
Suchedniowskiego
Ośrodka
Kultury
KUŹNICA
o
powierzchni zabudowy 531,05m2: Obszar ten zlokalizowany jest
pomiędzy ul. Bodzentyńską drogą wojewódzką nr 751, a ul. Suchyni
w Suchedniowie. SOK KUŹNICA jest jedyną instytucją kultury na
terenie miasta. Do zadań SOK należy edukacja kulturalna,
upowszechnianie kultury i sztuki oraz promocja kulturalna gminy.
Realizowane są one poprzez organizację zajęć dla różnych grup
wiekowych w formie kół zainteresowań
i zespołów. Odbywają się tu następujące zajęcia: plastyczne;
teatralne; recytatorskie; próby chóru; orkiestry dętej; zespołów
muzyczno-wokalnych; zajęcia muzyczne dla młodych pianistów i
wokalistów; zajęcia sportowo-rekreacyjne; nauka języków obcych, a
także zajęcia świetlicowe, w czasie których uczestnicy mają do
dyspozycji stół bilardowy, szachy, gry planszowe, zręcznościowe
oraz video. Ponadto Ośrodek prowadzi działalność kinową. Obecny
stan budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie pozwala w
pełni na wypełnianie głównych zadań jakie stawiane są przed tą
placówką. Teren jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną woda,
gaz, internet, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna.
W
chwili
obecnej
brak
jest
zorganizowanego
dojazdu
i
wystarczających miejsc parkingowych. Stan techniczny budynku,
chodników i wyposażenia -przeciekający stropodach, sala kinowa nie
spełniająca warunków p.poż., nagłośnienie, instalacje elektryczne
itp.-. Zakres rzeczowy: Zagospodarowanie terenu działki - 7779,70
m2, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku - SOK KUŹNICA
powierzchnia użytkowa 1465,60 m2, kubatura 7526,70 m3, plac
zabaw - 1kpl.,skatepark - 1kpl., muszla koncertowa z widownią na
200 osób -1kpl., mała architektura -ławki, krąg ogniskowy, kosze
parkowe, śmietnik- - 1kpl., oświetlenie parkowe, parkingi i chodniki,
ogrodzenie, bramy wejściowe z regulaminem parku - szt. 2, droga
dojazdowa, ścieżka historyczna - 1kpl., wyposażenie: -sprzęt
nagłaśniający, oświetleniowy, instrumenty muzyczne, pracownia
muzyczna, muzeum suchedniowskie, meble i wyposażenie- 1kpl.-.
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Budynku Ośrodka Kultury
Kuźnica. Zaprojektowany budynek składa się z dwóch stylistycznie
powiązanych części: Południowej bryły stanowiącej rozbudowę i
nadbudowę części 2 kondygnacyjnej istniejącej. W obrębie tej części
budynku zaprojektowano likwidację i nowy podział części
pomieszczeń, modernizację klatki schodowej z dostosowaniem do
wymogów p.pożarowych narzuconych w Warunkach Ochrony
Pożarowej. Nadbudowę nad częścią istniejąca w formie poddasza

technicznego przeznaczonego na część instalacyjną budynku.
Rozbudowę w kierunku Zachodnim o 2 kondygnacyjną część
mieszczącą program użytkowy przewidziany przez Zamawiającego.
Część ta jest kryta dachem dwuspadowym o spadku 26%. Północnej
bryły mieszczącej istniejącą salę kinową i zespół pomieszczeń
technologicznych
i kotłownię, modernizowanej i rozbudowanej w kierunku Zachodnim
o pomieszczenie Izby Pamięci i Wschodnim o dwukondygnacyjną
część zaplecza artystycznego i pom technicznych. Część ta kryta
istniejącym stropodachem w konstrukcji żelbetowej z wymianą
elementów technicznie zużytych oraz termomodernizacją. Uzyskana
bryła oraz charakter architektury nawiązuje do pobliskich budynków.
Z uwagi na brak jednorodności typu zabudowy architektury
otaczającej modernistyczna bryła Hotelu i Restauracji od północy,
tradycyjna budynków mieszkalnych jednorodzinnych od Zachodu i
Południa nie występuje na terenach przyległych dominacja
jednorodnej architektury. Zaprojektowana bryła łączy otaczające
tendencje
a stylistycznie stwarza element charakterystyczny a jednocześnie nie
determinujący swoją formą dalszej urbanizacji terenu. Projektowany
budynek jest obiektem wolnostojącym o rzucie
w zbliżonym do prostokąta o długości 39.3 m i szerokości 26,3 m.
Budynek częściowo podpiwniczony, przekryty częściowo dachem
dwuspadowym o spadku 26 %, a w części istniejącej stropodachem
żelbetowym o spadku 5,85 %. Budynek posiada trzy kondygnacje
nadziemne
w
tym
poddasze
techniczne,
oraz
częściowe
podpiwniczenie. Podstawowe dane techniczne : powierzchnia
zabudowy - 919,3 m2 powierzchnia użytkowa - 1465,6 m2 kubatura
- 7526,7 m3 ilość kondygnacji nadziemnych - 3 ilość kondygnacji
podziemnych - 1 -pod częścią budynku-. Skate park. Oprawy
oświetleniowe wg projektu instalacji elektrycznych, oświetlenia.
Nawierzchnia wg technologii dostawcy urządzeń - beton cementowy
szlifowany B-35 impregnowany i utwardzany powierzchniowo wg
technologii SIKA o grubości 6 cm położony na warstwie betonu B-15
o grubości 15 cm zbrojonego siatka stalową na podbudowie z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 20 cm. Dylatacje posadzki wykonać
w polach 6x6 m. Wszelkie urządzenia na skateparku muszą posiadać
wymagane prawem atesty
i certyfikaty lub oświadczenie wykonawcy o zgodności z normą.
Skatepark należy wyposażyć
w instrukcję użytkowania montowaną na stałe przy wejściu.
Ogrodzenie wg detalu projektu ogrodzenia. Na planszy projektu
zagospodarowania skate park oznaczono Nr 6. ZESTAWIENIE
URZĄDZEŃ - OPCJA STANDARD l.p Przedmiot dostawy- elementy
ilość Wymiary w cm -długość-szerokość-wysokość- 1 Quarter Pipe 1
310x366x120 2 Bank ramp 1 320x366x120 3 Funbox z murkiem i
rurką 1 488x488x45 4 Manual box 1 488x122x45-25 5 Ławka
grindbox

1 244x25x35 6 Rurka prosa 1 400x3x35 Wszystkie urządzenie muszą
być wykonane według standardów europejskich i normy DIN 33943.
Skate park powinien posiadać Odbiór Techniczny Orzeczenie
techniczne
wydane
przez
Stowarzyszenie
Rzeczoznawców
Technicznych Urządzeń Rozrywkowych i Deklaracje z Polskimi
Normami. Dokumenty te winny być dostarczone
w chwili odbioru skateparku. Zadaszenie - pergola Zadaszenie pergola, zlokalizowane jest między projektowanym Skate parkiem a
Placem zabaw w południowo-wschodniej części działki od
południowej strony istniejącego pasażu Wymiar długości zadaszenia
jest równoległy do ul. Bodzentyńskiej. Zadaszenie - pergola służyć
będzie użytkownikom zarówno Skate parku jak
i Placu zabaw. Rozmieszczony jest wzdłuż długości obydwu terenów i
w związku z tym posiada wygodny dostęp. Miejsce to służyć będzie
głównie jako schronienie przed warunkami atmosferycznymi.
Przewiduje sie umieszczenie ławek wg detal rysunku skate parku i
placu zabaw. Budowla zadaszenia- pergoli zaprojektowana jest jako
obiekt murowano -drewniany ze wzmocnieniami żelbetowymi w
postaci zbrojenia wewnątrz murka. Dach dwuspadowy podparty
słupkami. Fundamenty składają się z ławy żelbetowej pod murek i
betonowych stóp pod słupki. Układ konstrukcyjny to podłużny mur
-między Skate parkiem Placem zabaw- oraz dwa rzędy słupków
drewnianych. Dach posiada konstrukcję płatwiowo-kleszczową.
Podstawowe dane techniczne : długość -po połaci dachu- : - 25,72 m
szerokość -po połaci dachu-: - 5,32 m wysokość -od śr. poz. terenu- 3,03 m powierzchnia -pod dachem- - 136,83 m2 Plac zabaw. 1. Plac
zabaw o powierzchni łącznej 417,11 m2 został zaprojektowany w
części południowo-wschodniej działki. 2. Teren placu został
ogrodzony płotem drewnianym o wysokości 1,10 m
z dwoma wejściami od strony północnej i zachodniej. Wzdłuż ściany
wschodniej zaprojektowano ogrodzenie pełne i zadaszenie na
długości ok.26 m o konstrukcji drewnianej, kryte falistą płytą
bitumiczną ONDULINE wg rysunku detalu ogrodzenia; 3. Plac został
wykonany z kilku rodzajów nawierzchni: Pod urządzeniami do
zabawy - piasek ze żwirkiem; W części południowej placu na
szerokości 6 m - trawnik; Pod zadaszeniem - kostka betonowa
NOSTALIT kolor Pastelowa harmonia; Pod urządzeniami huśtawka
12160 i zjeżdżalnia Junior 12410 piasek o grubości warstwy min 30
cm; Pod urządzeniami Tarzan 10410 i równoważnia 12177 płyty
gumowe dostarczane przez producenta urządzeń; Pomiędzy
żwirkiem a trawnikiem - palisada drewniana; 4. Oświetlenie - dwie
lampy zmierzchowe pod zadaszeniem i jedna lampa ogrodowa na
trawniku; wg projektu instalacji elektrycznych, oświetlenia. 5.
Elementy
i urządzenia: Junior 12410, Huśtawka dla młodzieży T 12160,
Huśtawka wagowa 12163, Równoważnie 12177 Tarzan 10410, Most
ruchomy 10666 Bujak Flaming 11221, Piaskownica 10700 Ławka
modrzewiowa 14140, Ławostół modrzewiowy 14104 Uwagi
końcowe: Nawierzchnia - piasek ze żwirem wykonać po zdjęciu

humusu.
Montaż
urządzeń
wykonać
na
fundamentowaniu
punktowym, betonowym wg technologii dostawcy. Wszelkie
urządzenia na placu zabaw muszą posiadać wymagane prawem
atesty i certyfikaty lub oświadczenie wykonawcy o zgodności z
normą. Plac zabaw należy wyposażyć w instrukcję użytkowania
montowaną na stałe przy wejściu. Plac zabaw oznaczono na planszy
projektu zagospodarowania terenu Nr 2. Parking. Parking
zlokalizowano przed budynkiem wzdłuż północnej granicy działki.
Powierzchnia nowoprojektowanego parkingu połączona jest z
parkingiem istniejącym. Połączony jest bezpośrednio z wjazdem na
teren ośrodka od struny ul. Bodzentyńskiej. Składa sie z dwóch
części. Jednej rozmieszczonej na istniejącym parkingu posiadaj 5
miejsc do parkowania i drugiej głównej części na 25 miejsc w tym
dwa dla niepełnosprawnych. W tej części parkingu pozostawiono
niektóre drzewa. Zabezpieczono je poprzez okolenie krawężnikami.
Niektóre są podświetlone.Z boku budynku przy drodze pożarowej
znajduje się miejsce do parkowania dla autokaru. Na planszy
zagospodarowania terenu główna część parkingu przeznaczona na
25 miejsc do parkowania oznaczono Nr 3. Ze względu na
ukształtowanie terenu i potrzebę zastosowania niecki terenowej na
projektowanym parkingu należy zastosować w miejscach różnic
terenowych palisady betonowe oraz balustrady ochronne. Balustrady
należy zastosować tam, gdzie różnica terenu wynosi powyżej 50 cm.
Balustrady stalowe o wysokości 1,10 m malowane farbami
nawierzchniowymi 2x na podkładzie z powłoki antykorozyjnej. Droga
i parkingi. Droga pożarowa łącząca wjazdy od strony ul.
Bodzentyńskiej
i ulicy Suchyni zlokalizowana jest przy północnej granicy działki.
Posiada szerokość 4,5 m
z pasem korytek ściekowych o szerokości 60 cm wzdłuż całej drogi
począwszy od bramy zachodniej aż do granicy istniejącego parkingu.
Od granicy oddziela pas terenu o szerokości 2,95 m wyłożony
ażurowymi elementami z betonu EKO. Warstwy drogi kształtują się
następująco : od góry, kostka betonowa 8 cm Podsypka cementowopiaskowa 3 cm podbudowa kruszywo łamana zagęszczana
mechanicznie 15 cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 15
cm Wzdłuż drogi projektuje się ściek korytkowy 15x60 cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm stabilizowanego
mechanicznie. Spadek poprzeczny 2% Parking dla autokarów
szerokości 5,00 m posiada następujące warstwy kostka betonowa 8
cm Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm podbudowa kruszywo
łamana zagęszczana mechanicznie 25 cm grunt stabilizowany
spoiwem hydraulicznym 15 cm Spadek poprzeczny 2% Chodniki
zaprojektowano
z następujących warstw : kostka betonowa 6 cm Podsypka
cementowo-piaskowa
3
cm
grunt
stabilizowany
spoiwem
hydraulicznym 5 cm Spadek poprzeczny 2% Amfiteatr. Budowla
amfiteatru zaprojektowana jest jako obiekt murowany ze
wzmocnieniami żelbetowymi w postaci trzpieni i wieńczy -dokładne

dane wg projektu konstrukcji-. Posiada scenę projektowaną na
planie okręgu. Scena położona jest bezpośrednio na gruncie.
Zadaszenie obiektu poprzez łukowy dach, którego konstrukcja składa
się z dźwigarów do wykonania z drewna klejonego. Oparte są na
ścianach -w kształcie łuków- za pośrednictwem drewnianej murłaty.
Połączenie dźwigarów z murłatą za pomocą stalowych łączników ze
stali ocynkowanej. Ściany murowane wzmocnione elementami
żelbetowymi. Tylna ściana nie stanowi elementu wsporczego dla
dachu wzmocniona także elementami żelbetowymi. Posiada płaski
kształt. Pokrycie z dachówki bitumicznej TEGOLA na podkładzie z
papy. Pokrycie mocowane do sklejki wodoodpornej opartej na
płatwiach drewnianych. Rozstaw płatwi dostosować do rozmiaru
sklejki, nie mnie jednak niż 80 cm. Amfiteatr zlokalizowany jest od
strony południowej budynku Ośrodka Kultury. Projektuje się go w
środkowej części działki przy granicy południowej posesji. Na
planszy zagospodarowania terenu amfiteatr oznaczono Nr 5.
Podstawowe dane techniczne : długość: - 6,97 m szerokość : - 8,76
m wysokość od śr. poz. terenu - 5,15 m powierzchnia sceny - 42,66
m2 powierzchnia zabudowy: - 49,65 m2 Miejsce na ognisko. Miejsce
na ognisko znajduje sięw południowo-zachodniej części działki.
Znajduje się w kole alejki o średnicy 7,0 m. Sama nawierzchnia
terenu powinna być trawiasta. Wewnątrz gdzie znajduje się ognisko
należy zamontować okrąg z palisady MEANDER 40 11-9,5 koloru
grafitowego o średnicy wewnętrznej 120 cm. Wewnątrz okręgu
ziemia udeptana. Wokół palisady drewniane siedziska ławki. Na
planszy zagospodarowania terenu miejsce na ognisko oznaczono Nr
7. Placyk na kontenery odpadów stałych. Placyk przeznaczony jest
na 2 szt. śmietnikowych kontenerów przemieszczanych na kółkach.
Znajduje się przy bramie wyjazdowej od strony ul,. Suchymi.
Nawierzchnia z kostki betonowej. Od strony drogi pożarowej i zatoki
należy
zastosować
krawężnik
wtopiony.
Na
planszy
zagospodarowania terenu placyk oznaczono Nr 8, posiada
powierzchnię 18,97 m2 . Rzeźby istniejące. Na terenie posesji
znajdują sie 3 rzeźby : dwie ceramiczne, jedna zlokalizowana
powyżej istniejącego parkingu, druga niedaleko ulicy Bodzentyńskie
od południowej strony działki. Przy alejce na terenie w pobliżu
budynku znajduje się rzeźba drewniana. Należy je przemieścić do
nowej lokalizacji znajdującej się przy alejce od zachodniej strony
budynku. Nową lokalizację oznaczono na planszy zagospodarowania
terenu Nr 9. Rzeźby ceramiczne zlokalizowano w pobliżu siebie.
Numerem 9 oznaczono także poprzednia lokalizację największej
rzeźby ceramicznej. Ścieżka historyczna. Ścieżka historyczna składa
się z 7 postumentów -z podświetleniem- z popiersiami zasłużonych
dla historii miasta osobami; 6 plansz-gablot zawierających
informacje historyczne z opisami dokonań założycieli, mieszkańców
Suchedniowa i regionu oraz innych osób związanych z historią
miejscowości. Ścieżka integralnie połączona z pasażem głównym
prowadzącym do budynku podkreśli jego charakter i funkcję dla
miasta. Stworzy odpowiedni klimat historyczny i spełni rolę

edukacyjną zwłaszcza skierowaną do młodego pokolenia, będącego
jak się przewiduje głównym użytkownikiem obiektu. Będzie też
ważnym punktem dla zwiedzających i spacerowiczów, a w
połączeniu z innymi funkcjami terenu stanie się miejscem czynnego i
biernego odpoczynku podkreślając miejski charakter Suchedniowa.
Lokalizacja ścieżki -opodal wejścia- będzie działać zapraszająco.
Forma i kształt rzeźb oraz dobór upamiętnionych osób pozastawia
się Inwestorowi. Osoby upamiętnione na postumentach będą
związane z historia Suchedniowa począwszy od założyciela gwarka
Kacpra Suchego poprzez okres staszicowski, historię zaborów,
dwóch wojen i okresu niepodległościowego i współczesne postacie
związane ze sztuką - Herling-Grudziński. Postumenty umieszczono
na krawędzi chodnika. Należy wykonać je z betonu 54x54 cm z
zagłębieniem 1,20 m i 1,20 m nad terenem. Powyżej poziomu terenu
beton wyłożyć płytami kamiennymi, polerowanymi. Napisy mosiężne,
klejone do powierzchni kamiennej. Część podziemna zabezpieczyć
przeciw wilgoci gruntowej stosując na pionowe powierzchnie Abizol
2R+P a na spód na podkładzie z Betonu B-10 jednowarstwowe papy.
Gabloty w formie nadruków na płycie PCV odpornych na działania
promieni
UV
i
warunków
atmosferycznych.
Gabloty
z
podświetleniem. Ścieżka historyczna składa sie także z systemu lamp
posadzkowych,
kierunkowych
podświetlających
postumenty,
umieszczonych w pasażu 190 cm od cokołów
i przesuniętych w prawo o 90 cm -wymiar osiowy-. Szczegóły
odnośni oświetlenia w projekcie instalacji elektrycznych. Na planszy
zagospodarowania terenu ścieżkę historyczną oznaczono Nr 10
Ogrodzenie Projektuje się następujące odcinki ogrodzenia :
ogrodzenie frontowe, ogrodzenie między pasażem a skate parkiem,
fragment ogrodzenia między skate parkiem i placem zabaw bramę
wjazdowa z furtka wraz i fragmentem ogrodzenia od strony ul.
Suchyni. ogrodzenie panelowe, akustyczne. Ogrodzenie frontowe.
Ogrodzenie frontowe zaprojektowano z pustaków ogrodzeniowych
typu Uni Split BRUK-BET 20x40x20 cm w kolorze żółtym. Wysokość
murków 40 cm. W większości odcinka ogrodzenie frontowe
zaprojektowano z metalowych przęseł systemowych typu ATLANT
typ O, między słupkami 20x40 cm w rozstawie 2,00 m. Daszki na
słupkach i murkach typu BRUK-BET dwuspadowe 50x25x5 cm w
kolorze rustikal czerwony. Fundamentowanie poprzez ścianę
fundamentową z beton B-15 szerokości 30 cm posadowioną na
głębokości min. 120 cm. W dolnej części zbrojenie w postaci 2 fi12
St0S podłużnie, strzemiona fi 6 co 50. Słupki zbrojone 4 fi12 St0S.
Zbrojenie słupków połączone z ławą. Podczas murowania pierwszy
pustak należy położyć na zaprawie cementowej m.5, następne
układać na sucho zalewając na bieżąco wnętrze pustaków betonem
B-15 o małej wilgotności. W celu zabezpieczenia przed wyciekaniem
mleczka cementowego przez spoiny można zastosować foliowanie
spoin. Południowa część ogrodzenia frontowego posiada murekcokół o wysokości 40 cm jw. W cokole zamontowane jest ogrodzenie
z paneli ogrodzeniowych typu ATLANT . Słupki stalowe ocynk.

60x40x2 mm . Panel ogrodzeniowy zgrzewany typu ATLANT JB 2W3x250 H=120. Fundamentowanie poprzez ścianę fundamentowa z
beton B-15 szerokości 30 cm posadowioną na głębokości min 60 cm.
W dolnej części zbrojenie w postaci 2 fi12 St0S podłużnie,
strzemiona fi 6 co 50. Pod słupki fundamenty punktowe, betonowe
30x30 cm do głębokości min 120 cm. Na przeciwko pasażu w
ogrodzeniu frontowym zaprojektowano stalową bramę i furkę
wejściową. Osadzone w żelbetowym elemencie wejściowym o
wysokości 4,00 m. Element ten posiada szerokość 4,00 m. Składa się
z dwóch słupów żelbetowych o szerokości konstrukcyjnej 45x45 cm i
belki poziomej opartej na słupach o wymiarach w przekroju
konstrukcyjnym 45x45 cm. Wysokość konstrukcyjna elementu
wynosi 3,92 m. Fundamentowanie w postaci ławy żelbetowej o
wymiarach 60 x40 cm posadowionej na głębokości min. 120 cm
poniżej terenu. Na wjeździe zaprojektowano bramę przesuwną typu
ATLANT. Element wejściowy bramy i furtki Izolacja p. wilgociowa
ławy fundamentowej: Izolacja pozioma ław fundamentowych : 1x
papa asfaltowa na lepiku. Izolacja pozioma słupów poniżej terenu :
aby nie przecinać elementów konstrukcyjnych należy stosować
preparat ADEXIN HS. Izolacja pionowa ławy i słupów poniżej terenu :
Abizol 2R+P. Opis wykończenia. Słupy wyłożyć piaskowcem
czerwonym na stelażu stalowym ocynkowanym. Wierzch w postaci
obróbki blacharskiej ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze
piaskowca. Elementy poziomy wyłożyć płytami z tworzywa HPL z
nadrukiem w kolorze ciemnego dębu. Płyty zamocować na stelażu
stalowym ocynowanym . Elementy stalowe bramy i furtki
ocynkowane malowane w kolorze szarym. Elementy stalowe przęseł
stalowych w ocynku malowane w kolorze szarym Panelowe
ogrodzeniowe zgrzewane punktowo w ocynku malowane w kolorze
szarym . Daszki na słupkach i murkach typu BRUK-BET dwuspadowe
50x25x5 cm w kolorze rustikal czerwony. Opis instalacji. Na belce
elementu bramy wejściowej -od spodu- projektuje się oświetlenie
kierunkowy - trzy oprawy zewnętrzne. Szczegóły wg projektu
instalacji elektrycznej. Na słupie z prawej strony od strony wejścia
zaprojektowano
instalację
domofonową.
Ogrodzenie
między
pasażem a skate parkiem Ogrodzenie między pasażem a skate
parkiem posiada długość 12,0 m. Dokładny wymiar należy jednak
przyjąć z natury i skorygować na budowie. Posiada murek-cokół o
wysokości 40 cm. W cokole zamontowane jest ogrodzenie z paneli
ogrodzeniowych typu ATLANT . Słupki stalowe ocynk. 60x40x2 mm.
Panel ogrodzeniowy zgrzewany typu ATLANT JB 2W-3x250 H=120.
Elementy
stalowe
ocynk
malowany
w
kolorze
szarym.
Fundamentowanie poprzez ścianę fundamentowa z beton B-15
szerokości 30 cm posadowioną na głębokości min 60 cm. W dolnej
części zbrojenie w postaci 2 fi12 St0S podłużnie, strzemiona fi 6 co
50. Pod słupki fundamenty punktowe, betonowe 30x30 cm do
głębokości min 120 cm. Pod zadaszeniem - pergolą zainstalowano
furtkę stalową szer. 115 cm osadzoną miedzy słupkami
ogrodzeniowymi. Furtka w ocynku malowana w kolorze szarym.

Konstrukcja furtki jak przy bramie wejściowej głównej. Ogrodzenie
to połączone jest integralnie z murkiem zadaszenia - pergoli.
Fragment ogrodzenia między skate parkiem i placem zabaw.
Ogrodzenie między skate parkiem i placem zabaw posiada długość
6,17 m. Dokładny wymiar należy jednak przyjąć z natury i
skorygować na budowie. Posiada murek-cokół o wysokości 40 cm.
Słupki stalowe ocynk. 60x40x2 mm osadzone w cokole. Panel
ogrodzeniowy zgrzewany typu ATLANT JB 2W)-3x250 H=120.
Elementy stalowe ocynkowane malowany w kolorze szarym.
Fundamentowanie poprzez ścianę fundamentowa z beton B-15
szerokości 30 cm posadowioną na głębokości min 60 cm. W dolnej
części zbrojenie w postaci 2 fi12 St0S podłużnie, strzemiona fi 6 co
50. Pod słupki fundamenty punktowe, betonowe 30x30 cm do
głębokości min 120 cm. Brama wjazdowa z furtką wraz i fragmentem
ogrodzenia od strony ul. Suchyni. Na wjeździe zaprojektowano
bramę przesuwną typy ATLANT wraz furtką i fragmentem
ogrodzenia. Wymiary patrz rysunek. Ogrodzenie zaprojektowano z
pustaków ogrodzeniowych typu Uni Split BRUK-BET 20x40x20 cm w
kolorze żółtym. Wysokość murków 40 cm. daszki na słupkach i
murkach typu BRUK-BET dwuspadowe 50x25x5 cm w kolorze
rustikal czerwony. Słupki stalowe ocynk. 60x40x2 mm osadzone w
cokole. Panel ogrodzeniowy zgrzewany typu ATLANT JB 2W-3x250
H=120. Fundamentowanie poprzez ścianę fundamentową z beton B15 szerokości 30 cm posadowioną na głębokości min. 120 cm. W
dolnej części zbrojenie w postaci 2 fi, 12 St0S podłużnie, strzemiona
fi 6 co 50. Słupki zbrojone 4 fi12 St0S. Zbrojenie słupków połączone
z ławą. Podczas murowania pierwszy pustak należy położyć na
zaprawie cementowej m.5, następne układać na sucho zalewając na
bieżąco wnętrze pustaków betonem B-15 o małej wilgotności. W celu
zabezpieczenia przed wyciekaniem mleczka cementowego przez
spoiny można zastosować foliowanie spoin. Brama przesuwna
stalowa, otwierana ręcznie o szerokości wjazdu 4,52 m i wysokości
od terenu 170 cm. Zamek i wkładka patentowe. Furtka stalowa
szerokości między słupkami 115 cm i wysokości od terenu 170 cm.
Zamek i wkładka patentowe. Elementy stalowe ocynkowane
malowane w kolorze szarym. Ogrodzenie panelowe, akustyczne.
Ogrodzenie panelowe, akustyczne o długości 80,0 m. Zlokalizowane
na granicy posesji od strony południowej przy granicy z działka nr
ewid. 2466-3. Wysokość 2,20 m. Składa się z prefabrykowanych
słupków ogrodzeniowych i prefabrykowanych żelbetowych paneli
pełnych wsuwanych między słupki. Przyłącza i instalacje zewnętrzne,
oświetlenie. Przyłącze wodne projektuje się jako przebudowę
istniejącego, po trasie widniejącego na podkładzie geodezyjnym
przyłącza fi80 wA80. Trasa ta prowadzi do budynku od strony działki
sąsiedniej nr ewid. 2466-3. Podejście pod budynek od strony
wschodniej. Przyłącze kanalizacyjne istniejące. Działka posiada
przyłącze kanalizacyjne fi 350 prowadzone od kanał fi 350 w ul.
Bodzentyńskiej. W procesie projektowym zostaje ono wykorzystane.
Jedynie bezpośrednio przed budynkiem projektuje się nową

studzienkę i przebudowę krótkiego odcinka kanału. Przyłącze wód
deszczowych jako istniejące. Działka uzbrojona jest w kanalizację
deszczową. Projektuje się wokół budynku oraz w strefie parkingu
nowe odcinki kanałów i studzienki. Obsługują one zarówno
budynek : wody deszczowe z dachu jak również zbierają wody
powierzchniowe za pośrednictwem wpustów ulicznych i odcinków
systemu odwodnienia liniowego -patrz; plansza zagospodarowania
terenu). W strefie nowoprojektowanego parkingu zbierane są wody
powierzchniowe tzw. brudne, które trafiają do zlokalizowanego tu
separatora i dalej jako podczyszczone do właściwej kanalizacji
deszczowej. Z systemem kanalizacji deszczowej połączony jest
nowoprojektowany drenaż. Odprowadzenie wód opadowych do
kanału
zlokalizowanego
wzdłuż
ulicy
Bodzentyńskiej
na
przedmiotowej
działce.
Zewnętrzne
instalacje
kanalizacji
deszczowej, które znajdują się w obrysie rozbudowy oraz niektóre
inne pokazane na planszy zostają przeznaczone do likwidacji.
Przyłącze elektryczne projektuje się jako nowe. Trasa jego prowadzi
od istniejącej stacji TRAFO zlokalizowanej przy ul. Słowackiego dz.nr
ewid. 384-1 wzdłuż ulicy Słowackiego, następnie ulicą Suchyni aż do
strefy wjazdu na przedmiotowa posesję od strony ul. Suchyni. Dalej
wzdłuż
ogrodzenia
w
kierunku
budynku.
Podejście
pod
przedmiotowy budynek od strony południowej. Od budynku
projektuje się szereg tras instalacji elektrycznej zewnętrznej. Są to
przewody oprowadzające prąd do punktów oświetleniowych terenu
oraz jako zasilanie amfiteatr i bramy wjazdowej. Trasy należy śledzić
wg planszy zagospodarowania terenu. Projektuje sie w zasadzie
nowe oświetlenie terenu. Miejsca i rodzaje źródeł światła pokazano
na planszy. Części z instalacji zewnętrznych do likwidacji patrz
plansza zagospodarowania terenu. Nie projektuje się nasadzeń
nowych drzew. Większość drzew i krzewów zdrowych pozostawia
się. Drzewa chore i złym stanie ogólnym zostały przeznaczone do
wycinki wraz z niektórymi drzewami owocowymi pozostałościami
sadu. Dokładne informacje na ten temat zawarte w inwentaryzacji
zieleni i zagospodarowaniu terenu. Wykaz i rozmieszczenie drzew i
krzewów pokazano na planszy inwentaryzacji zieleni.
W procesie projektowym dbano o pozostawienie jak największej
liczby drzew i krzewów. Tam, gdzie je pozostawiono a nie są to
tereny zielone, zastosowano zabezpieczenie w postaci wydzielonych
krawężnikami placyków np. na parkingu. Zaprojektowano miejscowe
podświetlenie niektórych drzew. BILANS TERENU W GRANICACH
OPRACOWANIA. Budynek istniejący 531,05 m2 Dobudowa 388,26
m2 Schody wejść, pochylnia 80,43 m2 Amfiteatr 49,65 m2 Ścieżka
historyczna 7x0,36= 2,52 m2 Skatepark 471,23 m2 Plac zabaw
417,11 m2 Placyk z płyt EKO 342,35 m2 Korytka ściekowe 69,60 m2
Parking 1078,06 m2 Drogi dojazdowe 734,88 m2 Placyk na
kontenery odpadów stałych 18,97 m2 Chodniki 1850,25 m2 Wejście
na teren 2,76 m2 Ogrodzenie akustyczne 26,21 m2 Skarpy 15,56 m2
Tereny zielone 2614,11 m2 RAZEM : 8693,00 m2 Obsługa geodezyjna
projektu wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, schematy,

wyposażenie i oznakowanie p.poż. -1 kpl., instrukcje eksploatacyjne
kotłownia, plac zabaw, skate park - 1kpl. Wykonać operat
powykonawczy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach zawierający: dziennik budowy, atesty, świadectwa kontroli, aprobaty techniczne ,
gwarancje, itp. na wbudowane materiały, list gwarancyjny, odbiory
częściowe robót zanikających. UWAGA: POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ
MATERIAŁY ZGODNIE
Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, OPISEM, PRZEDMIAREM ROBÓT,
OBMIARAMI WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
45.21.20.00-6

Główny
przedmiot

...-
...-
Dodatkowe
przedmioty

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca
wszystkie zamówienia i części
Wartość
3827631,07
Waluta PLN
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
Przetarg
nieograniczony
Przetarg
ograniczony
Negocjacje z
ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE

ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej

tak
wskazać projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundusz
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewód
Świętokrzyskiego
nie

SEKCJA V: OGŁOSZENIE WYNIKU
Część Nr (jeżeli dotyczy):  Nazwa (jeżeli dotyczy):
______________________________________________
V.1) DATA OGŁOSZENIA WYNIKU:

31.08.2009 (dd/mm/rrrr)

V.2) LICZBA

OTRZYMANYCH OFERT:

7

V.3) NAZWA

I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa: KONSORCJUM : 1/Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne
2/Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Budowlane ‘LTS” sp.zo.o.

Adres pocztowy: 1/ul. Św. Leonarda 1/25

Miejscowość: Kielce

2/ul. Bodzentyńska 12b

Kod pocztowy:
1/25-311

Kraj/województwo:
Świętokrzyskie

2/25-308

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O
NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty

3827631,07

Oferta z najniższą ceną
5386000,17

3827631,07 / Oferta z najwyższą ceną

Waluta:PLN

UWAGA:
Oferty wykluczone/odrzucone – oferta nr 7 - FU „TOMBUD” Tomasz
Grzybowisk, ul. Rejowska 45 pok. 48, 26-110 Skarżysko - Kamienna
Podstawa prawna art. 24.ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29.01.2004 roku
z późn. zm.,
Podstawa faktyczna brak spełnienia warunku SIWZ dotyczącego wykonania
w ostatnich 5 latach minimum 2 zadań (obiektów użyteczności publicznej)
o wartości odpowiadającej przedmiotowi postępowania.

Podpisanie umowy wyznaczam na dzień 09.09.2009 r. o godz. 10:00
w SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY KUŹNICA
26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18 (I piętro pokój dyrektora)
tel. 041 25 43 094,
fax 041 25 44 592

DYREKTOR SOK KUŹNICA
Andrzej Karpiński
Rozdzielnik:
1.Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe DORBUD S.A. Kielce,
2.KONSORCJUM : PHU SPUREK sp. z o.o. Kielce, PIB UNIMAX S.A. Kielce,
3.ZAB-BUD Kielce,
4.Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. Mielec,
5.Zakład Remontowo Budowlany Skarżysko – Kamienna (ul. Łyżwy 32),
6.KONSCORCJUM:
Świętokrzyskie
Centrum
Inwestycyjne
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Budowlane LTS Kielce,
7.FU TOMBUD Skarżysko - Kamienna,

Kielce,

8.Gmina Suchedniów,
9.Tablica ogłoszeń,
10.Strona internetowa SOK KUŹNICA,
11. SOK "Kuźnica" a/a.

11 sierpnia 2009 r.
Siedem firm zainteresowanych modernizacją "Kuźnicy"
Siedem firm m.in. z Warszawy, Mielca, Kielc i Skarżyska przedstawiło swoje
oferty przetargowe na wykonanie zadania pn. „ROZBUDOWA, NADBUDOWA
I

PRZEBUDOWA

BUDYNKU

SUCHEDNIOWSKIEGO

OŚRODKA

KULTURY

„KUŹNICA” w SUCHEDNIOWIE, realizowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Komisja przetargowa w składzie: Stanisław Andrzej Kania – przewodniczący,
Stanisław Zięba - sekretarz, Maria Styczeń - członek, Dariusz Miernik –
członek; parę minut po godzinie 10, powiadomiła oferentów jaką kwotę
zamierza przeznaczyć Zamawiający na to zadanie, a następnie przystąpiła do
otwarcia ofert. Najtańsza oferta była wystawiona na 4 669 709,91 zł brutto,
natomiast najdroższa na 6 570 920,21 zł brutto. Komisja sprawdzi (a ma na to
30 dni) czy oferty są zgodne ze specyfikacją i zdecyduje z kim zostanie
zawarta umowa na wykonawstwo.

4 sierpnia 2009 r.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „DORBUD” S.A.
25-563 Kielce
ul. Zagnańska 153

Dot.: przetargu na zadanie pn. „ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W

SUCHEDNIOWIE”

Nawiązując do Państwa zapytania wysłanego pocztą elektroniczną w dniu
28.07.2009 r. udzielamy odpowiedzi
na pozostałe pytania.
1. Prosimy o zweryfikowanie typów pomp:
- brak typu pompy obiegu kotła
Należy zastosować pompowe zespoły przyłączeniowe Buderus (UPER 25-80)
wraz z zaworami bezpieczeństwa.
- brak typu pompy obiegu c.w.u.
zasobnik cwu (160l) pompa UPS 20-40
- czy pompa UPS 32-60 Grundfos występuje dla instalacji c.o. podłogowej i
grzejnikowej, czy też dla instalacji występują osobne typy pomp.
Projekt nie przewiduje ogrzewania podłogowego.
co grzejnikowe UPS 32-60 F
centrale wentylacyjne UPS 40-60/4F
aparaty grzewczo - wentylacyjne UPS 25-40
zasobnik cwu (160l) UPS 20-40
cyrkulacyjna UPS 20-40 B
2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formie PDF.
3. Prosimy o zweryfikowanie ilości hydrantów: w przedmiarach podano 7
hydrantów, w opisie podano 5, a wg rysunków jest 6.
Ilość hydrantów 7 szt – zgodnie z częścią graficzną projektu (HP1-HP7).
4. Prosimy o podanie typu naczynia przepompowego wg opisu Reflex N-200 wg
rysunku Reflex N-100.
Należy zastosować naczynie wzbiorcze Reflex N-200.
5. Prosimy o podanie grubości izolacji, czy przyjąć zgodnie z przedmiarem, czy
wg tabeli zamieszczonej w opisie.
Należy przyjąć izolację wg opisu technicznego i rysunków.
6. Brak w przedmiarach 7 szt. postumentów pod rzeźby i 6 szt. postumentów
pod tablice informacyjne wzdłuż ścieżki historycznej. – należy doliczyć.
7. Brak dokładnych danych, parametrów, typów, wymiarów przykładowych
producentów wyposażenia gastronomicznego i wyposażenia meblowego w
załączonych zestawieniach do przedmiarów robót. Proszę o uzupełnienie
danych.
– wg uznania oferenta, nie narzuca się producentów, z zastrzeżeniem
wykonania
i dostawy zgodnie z projektem i przepisami.
8. Brak w przedmiarach nawierzchni z płyt gumowych pod urządzenia
zabawowe na placu zabaw. Projekt przewiduje wykonanie tych nawierzchni. –
należy doliczyć.
Z poważaniem,
Maria Styczeń

30 lipca 2009 r.
Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „DORBUD” S.A.
25-563 Kielce
ul. Zagnańska 153

Dot.: przetargu na zadanie pn. „ ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W
SUCHEDNIOWIE”
Nawiązując do Państwa zapytania wysłanego e-mailem w dniu 28.07.2009 r.
informuję
i wyjaśniam: Odpowiadam na pytanie 1 i 3, na pozostałe pytania odpowiem,
gdy otrzymam odpowiedź od projektanta.
Odp. na pytanie 1
Przetargiem są objęte rzeźby osób zasłużonych dla miasta Suchedniowa. Mają
to być popiersia
o wysokości maksymalnej do 70 cm, wykonane z gliny.
Wszystkie istotne informacje na temat osób zasłużonych będą udostępnione
wykonawcy, który wygra przetarg.
Odp. na pytanie 3
Przypominamy, że w skład strojów dla orkiestry dętej wchodzą następujące
pozycje:


25 płaszczy wiosenno - jesiennych koloru granatowego, grafitowego na
lekkiej podszewce



25 spodni koloru granatowego, grafitowego z lampasami na bokach,



25 koszul z krótkim rękawem w kolorze białym,



25 czapek kolorze granatowym, grafitowym,



25 krawatów (odcieniem granatu, grafitu)

Mają to być stroje męskie. Do kalkulacji proszę wziąć pod uwagę średnią

wysokość mężczyzny około 176 cm wzrostu. Rozmiary koszul, spodni, czapek,
czy płaszczy będą podane wykonawcy, który wygra przetarg. Jedynie podamy
Państwu przykładowy wzór czapki, który byśmy widzieli:

Nadmieniamy, że jest wiele firm w naszym kraju, które szyją stroje dla orkiestr
dętych, jak i szyją czapki.

Z poważaniem,
Andrzej Karpiński

27 lipca 2009 r.
W nawiązaniu do pisma otrzymanego od Mieleckiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego S.A. Grupa Mostostal Warszawa ul. Żeromskiego 19, 39-300
Mielec, uprzejmie informujemy, iż:
Znak: SOK-/40/2009
MIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE S.A
Grupa Mostostal Warszawa
ul. Żeromskiego 19
39-300 Mielec
Szanowni Państwo,
Nawiązując do Państwa pisma nr PP/81/09 z dnia 23.07.2009 r. Uprzejmie
informujemy
i wyjaśniamy:
1.

Istotnie

wystąpiła

rozbieżność

w

zakresie

wysokości

zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.
W ogłoszeniu jest 2% natomiast w § 10 wzorze umowy (załącznik nr11 do
SIWZ) jest § 3. Dokonujemy korekty w jednakowej wysokości 2%. Korekta ta
nie wpływa na procedurę przetargową.
2. Inwestor nie widzi możliwości zmiany płatności końcowej z 25% na 10%.
Wysokość

25%

jest

to

wymóg

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego.
3. Zadanie pod nazwą ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE jest
zadaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego.

Dlatego

inwestor

musi

mieć

pewność

terminowego

wykonania zadania, stąd pozostawia się karę umowną za dzień zwłoki w
wysokości 0,38%.
Z poważaniem,
Andrzej Karpiński

8 lipca 2009 r.
Suchedniów: ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY KUŹNICA W SUCHEDNIOWIE
Numer ogłoszenia: 107763 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica", ul.
Bodzentyńska

18,

26-130

Suchedniów,

woj.

świętokrzyskie,

tel.

041

2544592, faks 041 2544592.


Adres

strony

internetowej

zamawiającego:

www.kuznica-

suchedniow.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka
organizacyjna - instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA,

NADBUDOWA
I

PRZEBUDOWA

BUDYNKU

SUCHEDNIOWSKIEGO

OŚRODKA

KULTURY

KUŹNICA
W SUCHEDNIOWIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. LOKALIZACJA INWESTYCJI : 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18,
działka nr ewid. geod. 2465-2 i 246-7 pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAKRES: Stan istniejący: Teren
opracowania stanowią działki nr 2465-2 i 2465-7 zabudowana budynkiem
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury KUŹNICA o powierzchni zabudowy
531,05m2: Obszar ten zlokalizowany jest pomiędzy ul. Bodzentyńską drogą
wojewódzką nr 751, a ul. Suchyni w Suchedniowie. SOK KUŹNICA jest
jedyną instytucją kultury na terenie miasta. Do zadań SOK należy edukacja
kulturalna, upowszechnianie kultury i sztuki oraz promocja kulturalna gminy.
Realizowane są one poprzez organizację zajęć dla różnych grup wiekowych w
formie kół zainteresowań i zespołów. Odbywają się tu następujące zajęcia:
plastyczne; teatralne; recytatorskie; próby chóru; orkiestry dętej; zespołów
muzyczno-wokalnych; zajęcia muzyczne dla młodych pianistów i wokalistów;
zajęcia sportowo-rekreacyjne; nauka języków obcych, a także zajęcia
świetlicowe, w czasie których uczestnicy mają do dyspozycji stół bilardowy,
szachy, gry planszowe, zręcznościowe oraz video. Ponadto Ośrodek prowadzi
działalność kinową. Obecny stan budynku oraz sposób zagospodarowania
terenu nie pozwala w pełni na wypełnianie głównych zadań jakie stawiane są
przed tą placówką. Teren jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną woda,
gaz, internet, kanalizacja sanitarna, deszczowa, energia elektryczna. W chwili
obecnej brak jest zorganizowanego dojazdu i wystarczających miejsc
parkingowych.

Stan

techniczny

budynku,

chodników

i

wyposażenia

-przeciekający stropodach, sala kinowa nie spełniająca warunków p.poż.,
nagłośnienie,

instalacje

elektryczne

itp.-.

Zakres

rzeczowy:

Zagospodarowanie terenu działki - 7779,70 m2, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa budynku - SOK KUŹNICA powierzchnia użytkowa 1465,60 m2,
kubatura 7526,70 m3, plac zabaw - 1kpl.,skatepark - 1kpl., muszla
koncertowa z widownią na 200 osób -1kpl., mała architektura -ławki, krąg
ogniskowy, kosze parkowe, śmietnik- - 1kpl., oświetlenie parkowe, parkingi i
chodniki, ogrodzenie, bramy wejściowe z regulaminem parku - szt. 2, droga

dojazdowa, ścieżka historyczna - 1kpl., wyposażenie: -sprzęt nagłaśniający,
oświetleniowy,

instrumenty

muzyczne,

pracownia

muzyczna,

muzeum

suchedniowskie, meble i wyposażenie- 1kpl.-. Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa Budynku Ośrodka Kultury Kuźnica. Zaprojektowany budynek
składa się z dwóch stylistycznie powiązanych części: Południowej bryły
stanowiącej rozbudowę i nadbudowę części 2 kondygnacyjnej istniejącej. W
obrębie tej części budynku zaprojektowano likwidację i nowy podział części
pomieszczeń, modernizację klatki schodowej z dostosowaniem do wymogów
p.pożarowych narzuconych w Warunkach Ochrony Pożarowej. Nadbudowę
nad częścią istniejąca w formie poddasza technicznego przeznaczonego na
część

instalacyjną

budynku.

Rozbudowę

w

kierunku

Zachodnim

o

2

kondygnacyjną część mieszczącą program użytkowy przewidziany przez
Zamawiającego. Część ta jest kryta dachem dwuspadowym o spadku 26%.
Północnej bryły mieszczącej istniejącą salę kinową i zespół pomieszczeń
technologicznych i kotłownię, modernizowanej i rozbudowanej w kierunku
Zachodnim o pomieszczenie Izby Pamięci i Wschodnim o dwukondygnacyjną
część zaplecza artystycznego i pom technicznych. Część ta kryta istniejącym
stropodachem w konstrukcji żelbetowej z wymianą elementów technicznie
zużytych

oraz

architektury

termomodernizacją.

nawiązuje

do

Uzyskana

pobliskich

bryła

budynków.

Z

oraz
uwagi

charakter
na

brak

jednorodności typu zabudowy architektury otaczającej modernistyczna bryła
Hotelu

i

Restauracji

jednorodzinnych

od

od

północy,

Zachodu

i

tradycyjna

Południa

nie

budynków

mieszkalnych

występuje

na

terenach

przyległych dominacja jednorodnej architektury. Zaprojektowana bryła łączy
otaczające tendencje a stylistycznie stwarza element charakterystyczny a
jednocześnie nie determinujący swoją formą dalszej urbanizacji terenu.
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym o rzucie w zbliżonym do
prostokąta o długości 39.3 m i szerokości 26,3 m. Budynek częściowo
podpiwniczony, przekryty częściowo dachem dwuspadowym o spadku 26 %,
a w części istniejącej stropodachem żelbetowym o spadku 5,85 %. Budynek
posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym poddasze techniczne, oraz
częściowe

podpiwniczenie.

Podstawowe

dane

techniczne:

powierzchnia

zabudowy - 919,3 m2 powierzchnia użytkowa - 1465,6 m2 kubatura 7526,7 m3 ilość kondygnacji nadziemnych - 3 ilość kondygnacji podziemnych
- 1 -pod częścią budynku-. Skate park. Oprawy oświetleniowe wg projektu
instalacji elektrycznych, oświetlenia. Nawierzchnia wg technologii dostawcy

urządzeń - beton cementowy szlifowany B-35 impregnowany i utwardzany
powierzchniowo wg technologii SIKA o grubości 6 cm położony na warstwie
betonu B-15 o grubości 15 cm zbrojonego siatka stalową na podbudowie z
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 - 20 cm.
Dylatacje posadzki wykonać w polach 6x6 m. Wszelkie urządzenia na
skateparku muszą posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty lub
oświadczenie wykonawcy o zgodności z normą. Skatepark należy wyposażyć
w instrukcję użytkowania montowaną na stałe przy wejściu. Ogrodzenie wg
detalu projektu ogrodzenia. Na planszy projektu zagospodarowania skate
park oznaczono Nr 6. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ - OPCJA STANDARD l.p
Przedmiot dostawy- elementy ilość Wymiary w cm -długość-szerokośćwysokość- 1 Quarter Pipe 1 310x366x120 2 Bank ramp 1 320x366x120 3
Funbox z murkiem i rurką 1 488x488x45 4 Manual box 1 488x122x45-25 5
Ławka grindbox 1 244x25x35 6 Rurka prosa 1 400x3x35. Wszystkie
urządzenie muszą być wykonane według standardów europejskich i normy
DIN 33943. Skate park powinien posiadać Odbiór Techniczny Orzeczenie
techniczne wydane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych
Urządzeń Rozrywkowych i Deklaracje z Polskimi Normami. Dokumenty te
winny być dostarczone w chwili odbioru skateparku. Zadaszenie - pergola
Zadaszenie - pergola, zlokalizowane jest między projektowanym Skate
parkiem a Placem zabaw w południowo-wschodniej części działki od
południowej strony istniejącego pasażu Wymiar długości zadaszenia jest
równoległy do ul. Bodzentyńskiej. Zadaszenie - pergola służyć będzie
użytkownikom zarówno Skate parku jak i Placu zabaw. Rozmieszczony jest
wzdłuż długości obydwu terenów i w związku z tym posiada wygodny dostęp.
Miejsce

to

służyć

będzie

głównie

jako

schronienie

przed

warunkami

atmosferycznymi. Przewiduje sie umieszczenie ławek wg detal rysunku skate
parku i placu zabaw. Budowla zadaszenia- pergoli zaprojektowana jest jako
obiekt murowano -drewniany ze wzmocnieniami żelbetowymi w postaci
zbrojenia

wewnątrz

murka.

Dach

dwuspadowy

podparty

słupkami.

Fundamenty składają się z ławy żelbetowej pod murek i betonowych stóp
pod słupki. Układ konstrukcyjny to podłużny mur -między Skate parkiem
Placem zabaw- oraz dwa rzędy słupków drewnianych. Dach posiada
konstrukcję płatwiowo-kleszczową. Podstawowe dane techniczne : długość
-po połaci dachu- : - 25,72 m szerokość -po połaci dachu-: - 5,32 m
wysokość -od śr. poz. terenu- - 3,03 m powierzchnia -pod dachem- - 136,83

m2 Plac zabaw. 1. Plac zabaw o powierzchni łącznej 417,11 m2 został
zaprojektowany w części południowo-wschodniej działki. 2. Teren placu
został ogrodzony płotem drewnianym o wysokości 1,10 m z dwoma
wejściami od strony północnej i zachodniej. Wzdłuż ściany wschodniej
zaprojektowano ogrodzenie pełne i zadaszenie na długości ok.26 m o
konstrukcji drewnianej, kryte falistą płytą bitumiczną ONDULINE wg rysunku
detalu ogrodzenia; 3. Plac został wykonany z kilku rodzajów nawierzchni:
Pod urządzeniami do zabawy - piasek ze żwirkiem; W części południowej
placu na szerokości 6 m - trawnik; Pod zadaszeniem - kostka betonowa
NOSTALIT kolor Pastelowa harmonia; Pod urządzeniami huśtawka 12160 i
zjeżdżalnia Junior 12410 piasek o grubości warstwy min 30 cm; Pod
urządzeniami Tarzan 10410 i równoważnia 12177 płyty gumowe dostarczane
przez producenta urządzeń; Pomiędzy żwirkiem a trawnikiem - palisada
drewniana; 4. Oświetlenie - dwie lampy zmierzchowe pod zadaszeniem i
jedna lampa ogrodowa na trawniku; wg projektu instalacji elektrycznych,
oświetlenia. 5. Elementy i urządzenia: Junior 12410, Huśtawka dla młodzieży
T 12160, Huśtawka wagowa 12163, Równoważnie 12177 Tarzan 10410, Most
ruchomy

10666

Bujak

Flaming

11221,

Piaskownica

10700

Ławka

modrzewiowa 14140, Ławostół modrzewiowy 14104 Uwagi końcowe :
Nawierzchnia - piasek ze żwirem wykonać po zdjęciu humusu. Montaż
urządzeń

wykonać

na

fundamentowaniu

punktowym,

betonowym

wg

technologii dostawcy. Wszelkie urządzenia na placu zabaw muszą posiadać
wymagane prawem atesty i certyfikaty lub oświadczenie wykonawcy o
zgodności z normą. Plac zabaw należy wyposażyć w instrukcję użytkowania
montowaną na stałe przy wejściu. Plac zabaw oznaczono na planszy projektu
zagospodarowania terenu Nr 2. Parking. Parking zlokalizowano przed
budynkiem

wzdłuż

północnej

granicy

działki.

Powierzchnia

nowoprojektowanego parkingu połączona jest z parkingiem istniejącym.
Połączony jest bezpośrednio z wjazdem na teren ośrodka od strony ul.
Bodzentyńskiej. Składa sie z dwóch części. Jednej rozmieszczonej na
istniejącym parkingu posiadaj 5 miejsc do parkowania i drugiej głównej
części na 25 miejsc w tym dwa dla niepełnosprawnych. W tej części parkingu
pozostawiono

niektóre

drzewa.

Zabezpieczono

je

poprzez

okolenie

krawężnikami. Niektóre są podświetlone. Z boku budynku przy drodze
pożarowej znajduje się miejsce do parkowania dla autokaru. Na planszy
zagospodarowania terenu główna część parkingu przeznaczona na 25 miejsc

do parkowania oznaczono Nr 3. Ze względu na ukształtowanie terenu i
potrzebę zastosowania niecki terenowej na projektowanym parkingu należy
zastosować

w

miejscach

różnic

terenowych

palisady

betonowe

oraz

balustrady ochronne. Balustrady należy zastosować tam, gdzie różnica
terenu wynosi powyżej 50 cm. Balustrady stalowe o wysokości 1,10 m
malowane

farbami

nawierzchniowymi

2x

na

podkładzie

z

powłoki

antykorozyjnej. Droga i parkingi. Droga pożarowa łącząca wjazdy od strony
ul. Bodzentyńskiej i ulicy Suchyni zlokalizowana jest przy północnej granicy
działki. Posiada szerokość 4,5 m z pasem korytek ściekowych o szerokości 60
cm wzdłuż całej drogi począwszy od bramy zachodniej aż do granicy
istniejącego parkingu. Od granicy oddziela pas terenu o szerokości 2,95 m
wyłożony ażurowymi elementami z betonu EKO. Warstwy drogi kształtują się
następująco : od góry, kostka betonowa 8 cm Podsypka cementowopiaskowa 3 cm podbudowa kruszywo łamana zagęszczana mechanicznie 15
cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 15 cm Wzdłuż drogi
projektuje się ściek korytkowy 15x60 cm podbudowa z kruszywa łamanego
gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Spadek poprzeczny 2% Parking dla
autokarów szerokości 5,00 m posiada następujące warstwy kostka betonowa
8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 3 cm podbudowa kruszywo łamana
zagęszczana

mechanicznie

25

cm

grunt

stabilizowany

spoiwem

hydraulicznym 15 cm Spadek poprzeczny 2% Chodniki zaprojektowano z
następujących warstw : kostka betonowa 6 cm Podsypka cementowopiaskowa 3 cm grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 5 cm Spadek
poprzeczny 2% Amfiteatr. Budowla amfiteatru zaprojektowana jest jako
obiekt murowany ze wzmocnieniami żelbetowymi w postaci trzpieni i wieńczy
-dokładne dane wg projektu konstrukcji-. Posiada scenę projektowaną na
planie okręgu. Scena położona jest bezpośrednio na gruncie. Zadaszenie
obiektu poprzez łukowy dach, którego konstrukcja składa się z dźwigarów do
wykonania z drewna klejonego. Oparte są na ścianach -w kształcie łuków- za
pośrednictwem drewnianej murłaty. Połączenie dźwigarów z murłatą za
pomocą stalowych łączników ze stali ocynkowanej. Ściany murowane
wzmocnione elementami żelbetowymi. Tylna ściana nie stanowi elementu
wsporczego dla dachu wzmocniona także elementami żelbetowymi. Posiada
płaski kształt. Pokrycie z dachówki bitumicznej TEGOLA na podkładzie z
papy. Pokrycie mocowane do sklejki wodoodpornej opartej na płatwiach
drewnianych. Rozstaw płatwi dostosować do rozmiaru sklejki, nie mnie

jednak niż 80 cm. Amfiteatr zlokalizowany jest od strony południowej
budynku Ośrodka Kultury. Projektuje się go w środkowej części działki przy
granicy południowej posesji. Na planszy zagospodarowania terenu amfiteatr
oznaczono Nr 5. Podstawowe dane techniczne: długość: - 6,97 m szerokość :
- 8,76 m wysokość od śr. poz. terenu - 5,15 m powierzchnia sceny - 42,66
m2 powierzchnia zabudowy: - 49,65 m2 Miejsce na ognisko. Miejsce na
ognisko znajduje się w południowo-zachodniej części działki. Znajduje się w
kole alejki o średnicy 7,0 m. Sama nawierzchnia terenu powinna być
trawiasta. Wewnątrz gdzie znajduje się ognisko należy zamontować okrąg z
palisady MEANDER 40 11-9,5 koloru grafitowego o średnicy wewnętrznej 120
cm. Wewnątrz okręgu ziemia udeptana. Wokół palisady drewniane siedziska
ławki. Na planszy zagospodarowania terenu miejsce na ognisko oznaczono Nr
7. Placyk na kontenery odpadów stałych. Placyk przeznaczony jest na 2 szt.
śmietnikowych kontenerów przemieszczanych na kółkach. Znajduje się przy
bramie wyjazdowej od strony ul,. Suchymi. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Od strony drogi pożarowej i zatoki należy zastosować krawężnik wtopiony.
Na planszy zagospodarowania terenu placyk oznaczono Nr 8, posiada
powierzchnię 18,97 m2 . Rzeźby istniejące. Na terenie posesji znajdują sie 3
rzeźby: dwie ceramiczne, jedna zlokalizowana powyżej istniejącego parkingu,
druga niedaleko ulicy Bodzentyńskie od południowej strony działki. Przy
alejce na terenie w pobliżu budynku znajduje się rzeźba drewniana. Należy je
przemieścić do nowej lokalizacji znajdującej się przy alejce od zachodniej
strony budynku. Nową lokalizację oznaczono na planszy zagospodarowania
terenu Nr 9. Rzeźby ceramiczne zlokalizowano w pobliżu siebie. Numerem 9
oznaczono także poprzednia lokalizację największej rzeźby ceramicznej.
Ścieżka historyczna. Ścieżka historyczna składa się z 7 postumentów -z
podświetleniem- z popiersiami zasłużonych dla historii miasta osobami; 6
plansz-gablot zawierających informacje historyczne z opisami dokonań
założycieli, mieszkańców Suchedniowa i regionu oraz innych osób związanych
z historią miejscowości. Ścieżka integralnie połączona z pasażem głównym
prowadzącym do budynku podkreśli jego charakter i funkcję dla miasta.
Stworzy odpowiedni klimat historyczny i spełni rolę edukacyjną zwłaszcza
skierowaną do młodego pokolenia, będącego jak się przewiduje głównym
użytkownikiem obiektu. Będzie też ważnym punktem dla zwiedzających i
spacerowiczów, a w połączeniu z innymi funkcjami terenu stanie się
miejscem czynnego i biernego odpoczynku podkreślając miejski charakter

Suchedniowa.

Lokalizacja

ścieżki

-opodal

wejścia-

będzie

działać

zapraszająco. Forma i kształt rzeźb oraz dobór upamiętnionych osób
pozastawia się Inwestorowi. Osoby upamiętnione na postumentach będą
związane z historia Suchedniowa począwszy od założyciela gwarka Kacpra
Suchego poprzez okres staszicowski, historię zaborów, dwóch wojen i okresu
niepodległościowego i współczesne postacie związane ze sztuką - HerlingGrudziński. Postumenty umieszczono na krawędzi chodnika. Należy wykonać
je z betonu 54x54 cm z zagłębieniem 1,20 m i 1,20 m nad terenem. Powyżej
poziomu terenu beton wyłożyć płytami kamiennymi, polerowanymi. Napisy
mosiężne, klejone do powierzchni kamiennej. Część podziemna zabezpieczyć
przeciw wilgoci gruntowej stosując na pionowe powierzchnie Abizol 2R+P a
na spód na podkładzie z Betonu B-10 jednowarstwowe papy. Gabloty w
formie nadruków na płycie PCV odpornych na działania promieni UV i
warunków atmosferycznych. Gabloty z podświetleniem. Ścieżka historyczna
składa

sie

także

z

systemu

lamp

posadzkowych,

kierunkowych

podświetlających postumenty, umieszczonych w pasażu 190 cm od cokołów
i przesuniętych w prawo o 90 cm -wymiar osiowy-. Szczegóły odnośni
oświetlenia

w

projekcie

instalacji

elektrycznych.

Na

planszy

zagospodarowania terenu ścieżkę historyczną oznaczono Nr 10 Ogrodzenie
Projektuje się następujące odcinki ogrodzenia : ogrodzenie frontowe,
ogrodzenie między pasażem a skate parkiem, fragment ogrodzenia między
skate parkiem i placem zabaw bramę wjazdowa z furtka wraz i fragmentem
ogrodzenia

od

strony

ul.

Suchyni.

ogrodzenie

panelowe,

akustyczne.

Ogrodzenie frontowe. Ogrodzenie frontowe zaprojektowano z pustaków
ogrodzeniowych typu Uni Split BRUK-BET 20x40x20 cm w kolorze żółtym.
Wysokość murków 40 cm. W większości odcinka ogrodzenie frontowe
zaprojektowano z metalowych przęseł systemowych typu ATLANT typ O,
między słupkami 20x40 cm w rozstawie 2,00 m. Daszki na słupkach i
murkach typu BRUK-BET dwuspadowe 50x25x5 cm w kolorze rustikal
czerwony. Fundamentowanie poprzez ścianę fundamentową z beton B-15
szerokości 30 cm posadowioną na głębokości min. 120 cm. W dolnej części
zbrojenie w postaci 2 fi12 St0S podłużnie, strzemiona fi 6 co 50. Słupki
zbrojone 4 fi12 St0S. Zbrojenie słupków połączone z ławą. Podczas
murowania pierwszy pustak należy położyć na zaprawie cementowej m.5,
następne układać na sucho zalewając na bieżąco wnętrze pustaków betonem
B-15 o małej wilgotności. W celu zabezpieczenia przed wyciekaniem mleczka

cementowego przez spoiny można zastosować foliowanie spoin. Południowa
część ogrodzenia frontowego posiada murek-cokół o wysokości 40 cm jw. W
cokole zamontowane jest ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych typu ATLANT .
Słupki stalowe ocynk. 60x40x2 mm . Panel ogrodzeniowy zgrzewany typu
ATLANT

JB

2W-3x250

H=120.

Fundamentowanie

poprzez

ścianę

fundamentowa z beton B-15 szerokości 30 cm posadowioną na głębokości
min 60 cm. W dolnej części zbrojenie w postaci 2 fi12 St0S podłużnie,
strzemiona fi 6 co 50. Pod słupki fundamenty punktowe, betonowe 30x30 cm
do głębokości min 120 cm. Na przeciwko pasażu w ogrodzeniu frontowym
zaprojektowano stalową bramę i furkę wejściową. Osadzone w żelbetowym
elemencie wejściowym o wysokości 4,00 m. Element ten posiada szerokość
4,00 m. Składa się z dwóch słupów żelbetowych o szerokości konstrukcyjnej
45x45 cm i belki poziomej opartej na słupach o wymiarach w przekroju
konstrukcyjnym

45x45

cm. Wysokość

konstrukcyjna elementu

wynosi

3,92m. Fundamentowanie w postaci ławy żelbetowej o wymiarach 60 x40 cm
posadowionej na głębokości min. 120 cm poniżej terenu. Na wjeździe
zaprojektowano bramę przesuwną typu ATLANT. Element wejściowy bramy i
furtki Izolacja p. wilgociowa ławy fundamentowej : Izolacja pozioma ław
fundamentowych : 1x papa asfaltowa na lepiku. Izolacja pozioma słupów
poniżej terenu : aby nie przecinać elementów konstrukcyjnych należy
stosować preparat ADEXIN HS. Izolacja pionowa ławy i słupów poniżej terenu
: Abizol 2R+P. Opis wykończenia. Słupy wyłożyć piaskowcem czerwonym na
stelażu stalowym ocynkowanym. Wierzch w postaci obróbki blacharskiej ze
stali ocynkowanej malowanej w kolorze piaskowca. Elementy poziomy
wyłożyć płytami z tworzywa HPL z nadrukiem w kolorze ciemnego dębu. Płyty
zamocować na stelażu stalowym ocynowanym . Elementy stalowe bramy i
furtki ocynkowane malowane w kolorze szarym. Elementy stalowe przęseł
stalowych w ocynku malowane w kolorze szarym Panelowe ogrodzeniowe
zgrzewane punktowo w ocynku malowane w kolorze szarym . Daszki na
słupkach i murkach typu BRUK-BET dwuspadowe 50x25x5 cm w kolorze
rustikal czerwony.
Opis instalacji. Na belce elementu bramy wejściowej -od spodu- projektuje
się oświetlenie kierunkowy - trzy oprawy zewnętrzne. Szczegóły wg projektu
instalacji elektrycznej. Na słupie z prawej strony od strony wejścia
zaprojektowano instalację domofonową. Ogrodzenie między pasażem a skate
parkiem Ogrodzenie między pasażem a skate parkiem posiada długość 12,0

m. Dokładny wymiar należy jednak przyjąć z natury i skorygować na
budowie. Posiada murek-cokół o wysokości 40 cm. W cokole zamontowane
jest ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych typu ATLANT . Słupki stalowe ocynk.
60x40x2 mm . Panel ogrodzeniowy zgrzewany typu ATLANT JB 2W-3x250
H=120.

Elementy

stalowe

ocynk

malowany

w

kolorze

szarym.

Fundamentowanie poprzez ścianę fundamentowa z beton B-15 szerokości 30
cm posadowioną na głębokości min 60 cm. W dolnej części zbrojenie w
postaci 2 fi12 St0S podłużnie, strzemiona fi 6 co 50. Pod słupki fundamenty
punktowe, betonowe 30x30 cm do głębokości min 120 cm. Pod zadaszeniem
- pergolą zainstalowano furtkę stalową szer. 115 cm osadzoną miedzy
słupkami ogrodzeniowymi. Furtka w ocynku malowana w kolorze szarym.
Konstrukcja furtki jak przy bramie wejściowej głównej. Ogrodzenie to
połączone jest integralnie z murkiem zadaszenia - pergoli. Fragment
ogrodzenia między skate parkiem i placem zabaw. Ogrodzenie między skate
parkiem i placem zabaw posiada długość 6,17 m. Dokładny wymiar należy
jednak przyjąć z natury i skorygować na budowie. Posiada murek-cokół o
wysokości 40 cm. Słupki stalowe ocynk. 60x40x2 mm osadzone w cokole.
Panel

ogrodzeniowy

Elementy

stalowe

zgrzewany

typu

ocynkowane

ATLANT

malowany

JB

2W)-3x250

H=120.

kolorze

szarym.

w

Fundamentowanie poprzez ścianę fundamentowa z beton B-15 szerokości 30
cm posadowioną na głębokości min 60 cm. W dolnej części zbrojenie w
postaci 2 fi12 St0S podłużnie, strzemiona fi 6 co 50. Pod słupki fundamenty
punktowe, betonowe 30x30 cm do głębokości min 120 cm. Brama wjazdowa
z furtką wraz i fragmentem ogrodzenia od strony ul. Suchyni. Na wjeździe
zaprojektowano bramę przesuwną typy ATLANT wraz furtką i fragmentem
ogrodzenia. Wymiary patrz rysunek. Ogrodzenie zaprojektowano z pustaków
ogrodzeniowych typu Uni Split BRUK-BET 20x40x20 cm w kolorze żółtym.
Wysokość murków 40 cm. daszki na słupkach i murkach typu BRUK-BET
dwuspadowe 50x25x5 cm w kolorze rustikal czerwony. Słupki stalowe ocynk.
60x40x2 mm osadzone w cokole. Panel ogrodzeniowy zgrzewany typu
ATLANT

JB

2W-3x250

H=120.

Fundamentowanie

poprzez

ścianę

fundamentową z beton B-15 szerokości 30 cm posadowioną na głębokości
min. 120 cm. W dolnej części zbrojenie w postaci 2 fi, 12 St0S podłużnie,
strzemiona fi 6 co 50. Słupki zbrojone 4 fi12 St0S. Zbrojenie słupków
połączone z ławą. Podczas murowania pierwszy pustak należy położyć na
zaprawie cementowej m.5, następne układać na sucho zalewając na bieżąco

wnętrze pustaków betonem B-15 o małej wilgotności. W celu zabezpieczenia
przed wyciekaniem mleczka cementowego przez spoiny można zastosować
foliowanie spoin. Brama przesuwna stalowa, otwierana ręcznie o szerokości
wjazdu 4,52 m i wysokości od terenu 170 cm. Zamek i wkładka patentowe.
Furtka stalowa szerokości między słupkami 115 cm i wysokości od terenu
170 cm. Zamek i wkładka patentowe. Elementy stalowe ocynkowane
malowane w kolorze szarym. Ogrodzenie panelowe, akustyczne. Ogrodzenie
panelowe, akustyczne o długości 80,0 m. Zlokalizowane na granicy posesji
od strony południowej przy granicy z działka nr ewid. 2466-3. Wysokość 2,20
m.

Składa

się

z

prefabrykowanych

słupków

ogrodzeniowych

i

prefabrykowanych żelbetowych paneli pełnych wsuwanych między słupki.
Przyłącza i instalacje zewnętrzne, oświetlenie. Przyłącze wodne projektuje się
jako

przebudowę

istniejącego,

po

trasie

widniejącego

na

podkładzie

geodezyjnym przyłącza fi80 wA80. Trasa ta prowadzi do budynku od strony
działki sąsiedniej nr ewid. 2466-3. Podejście pod budynek od strony
wschodniej. Przyłącze kanalizacyjne istniejące. Działka posiada przyłącze
kanalizacyjne fi 350 prowadzone od kanał fi 350 w ul. Bodzentyńskiej. W
procesie projektowym zostaje ono wykorzystane. Jedynie bezpośrednio przed
budynkiem projektuje się nową studzienkę i przebudowę krótkiego odcinka
kanału. Przyłącze wód deszczowych jako istniejące. Działka uzbrojona jest w
kanalizację deszczową. Projektuje sie wokół budynku oraz w strefie parkingu
nowe odcinki kanałów i studzienki. Obsługują one zarówno budynek: wody
deszczowe

z

pośrednictwem
liniowego

dachu

jak

wpustów

-patrz;

nowoprojektowanego

również
ulicznych

plansza

zbierają
i

wody

powierzchniowe

odcinków

systemu

zagospodarowania

terenu).

za

odwodnienia
W

strefie

parkingu zbierane są wody powierzchniowe tzw.

brudne, które trafiają do zlokalizowanego tu separatora i dalej jako
podczyszczone do właściwej kanalizacji deszczowej. Z systemem kanalizacji
deszczowej połączony jest nowoprojektowany drenaż. Odprowadzenie wód
opadowych do kanału zlokalizowanego wzdłuż ulicy Bodzentyńskiej na
przedmiotowej działce. Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej, które
znajdują się w obrysie rozbudowy oraz niektóre inne pokazane na planszy
zostają przeznaczone do likwidacji. Przyłącze elektryczne projektuje sie jako
nowe. Trasa jego prowadzi od istniejącej stacji TRAFO zlokalizowanej przy ul.
Słowackiego dz.nr ewid. 384-1 wzdłuż ulicy Słowackiego, następnie ulicą
Suchyni aż do strefy wjazdu na przedmiotowa posesję od strony ul. Suchyni.

Dalej wzdłuż ogrodzenia w kierunku budynku. Podejście pod przedmiotowy
budynek od strony południowej. Od budynku projektuje się szereg tras
instalacji elektrycznej zewnętrznej. Są to przewody oprowadzające prąd do
punktów oświetleniowych terenu oraz jako zasilanie amfiteatr i bramy
wjazdowej. Trasy należy śledzić wg planszy zagospodarowania terenu.
Projektuje sie w zasadzie nowe oświetlenie terenu. Miejsca i rodzaje źródeł
światła pokazano na planszy. Części z instalacji zewnętrznych do likwidacji
patrz plansza zagospodarowania terenu. Nie projektuje się nasadzeń nowych
drzew. Większość drzew i krzewów zdrowych pozostawia się. Drzewa chore
i złym stanie ogólnym zostały przeznaczone do wycinki wraz z niektórymi
drzewami owocowymi pozostałościami sadu. Dokładne informacje na ten
temat zawarte w inwentaryzacji zieleni i zagospodarowaniu terenu. Wykaz i
rozmieszczenie drzew i krzewów pokazano na planszy inwentaryzacji zieleni.
W procesie projektowym dbano o pozostawienie jak największej liczby drzew
i krzewów. Tam, gdzie je pozostawiono a nie są to tereny zielone,
zastosowano zabezpieczenie w postaci wydzielonych krawężnikami placyków
np. na parkingu. Zaprojektowano miejscowe podświetlenie niektórych drzew.
BILANS TERENU
W GRANICACH OPRACOWANIA. Budynek istniejący 531,05 m2 Dobudowa
388,26 m2 Schody wejść, pochylnia 80,43 m2 Amfiteatr 49,65 m2 Ścieżka
historyczna 7x0,36= 2,52 m2 Skatepark 471,23 m2 Plac zabaw 417,11 m2
Placyk z płyt EKO 342,35 m2 Korytka ściekowe 69,60 m2 Parking 1078,06
m2 Drogi dojazdowe 734,88 m2 Placyk na kontenery odpadów stałych 18,97
m2 Chodniki 1850,25 m2 Wejście na teren 2,76 m2 Ogrodzenie akustyczne
26,21 m2 Skarpy 15,56 m2 Tereny zielone 2614,11 m2 RAZEM : 8693,00
m2 Obsługa geodezyjna projektu wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza,
schematy,

wyposażenie

i

oznakowanie

p.poż.

-1

kpl.,

instrukcje

eksploatacyjne kotłownia, plac zabaw, skate park - 1kpl. Wykonać operat
powykonawczy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach zawierający: - dziennik
budowy, atesty, świadectwa kontroli, aprobaty techniczne , gwarancje, itp.
na

wbudowane

materiały,

list

gwarancyjny,

odbiory

częściowe

robót

zanikających. UWAGA: POZOSTAŁE ROBOTY ORAZ MATERIAŁY ZGODNIE Z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI, OPISEM, PRZEDMIAREM ROBÓT, OBMIARAMI
WŁASNYMI, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ZAŁĄCZONYMI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium - 120.000,00 zł. (słownie : sto
dwadzieścia tysięcy zł.). Miejsce wniesienia wadium - kasa Suchedniowski
Ośrodek Kultury KUŹNICA ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów. lub konto
w BS Suchedniów 71852000072001000001690001
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy:
1- spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn Art. 22. 1. O
udzielenie

zamówienia

mogą

ubiegać

się

wykonawcy,

którzy:

1.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności,
uprawnień;

jeżeli
2.

ustawy

nakładają

posiadają

niezbędną

obowiązek
wiedzę

i

posiadania
doświadczenie

takich
oraz

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia. 5. udzielą minimum 3 lat
gwarancji na wykonane roboty budowlane, 6. wykażą się odpowiednim
doświadczeniem, tj. w okresie 5 ostatnich lat/ a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie/ przed dniem wszczęcia
postępowania wykonali minimum dwie (2) robotę budowlaną w zakresie
budowy obiektów budowlanych użyteczności publicznej (budynków) wraz

z infrastrukturą towarzyszącą (zagospodarowanie terenu) i wartości
odpowiadającej przedmiotowi postępowania, (uwaga: roboty w tym
okresie można sumować), 7. wykażą się, że dysponują osobami lub będą
dysponować, które są zdolne do kierowania i wykonania zamówienia, tj.
w zakresie geodezji, budowlanej, drogownictwa , sieci wodociągowej ,
sanitarnej, kanalizacji deszczowe, gazowej , elektrycznej. 8.Ich oferta
będzie zgodna z warunkami SIWZ. W przypadku, gdy o udzielenie
zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z
jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający dokona oceny spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
w

ofercie

oświadczeń

i

dokumentów.

Wykonawcy

nie

spełniający

warunków zostaną wykluczeni z postępowania, (metoda spełnia - nie
spełnia)..


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy

w celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu: 1)formularz ofertowy 2) aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; 3)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub

Kasy

Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzających

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualnej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5)

aktualnej

informacji

z

Krajowego

Rejestru

Karnego

w

zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6) wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres

prowadzenia

działalności

jest

krótszy

-

w

tym

okresie,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
roboty te zostały wykonane należycie; 7) wykazu niezbędnych do
wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca; ( pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia

niezbędnych

do

wykonania

zamówienia

narzędzi

i

urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia,
którymi będzie dysponował), 8) informacji na temat przeciętnej liczby
zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w
okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia
są roboty budowlane lub usługi; 9) wykazu osób i podmiotów którymi
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
(uprawnienia geodezyjne, budowlane- branża drogowa, sieci sanitarne,
elektryczne, aktualne zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów
budownictwa);

(pisemne

zobowiązanie

innych

podmiotów

do

udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie
wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował), 10) informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert; 11) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 12) oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w art.22 ust1
ustawy oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2. 13) harmonogram rzeczowo
finansowy - należy wypełnić druk załączony do SIWZ zgodnie z
przedstawioną ofertą i kosztorysami, 14) kosztorys ofertowy szczegółowy
sporządzony

na

podstawie

przedmiarów,

zestawień,

projektów

budowlanych, wizji lokalnej, SIWZ i obowiązujących przepisów. 15)
dokument potwierdzający wpłatę wadium, 16) oświadczenia:
a. Oświadczenie o zapoznaniu się z terenem i obiektami stanowiącymi
przedmiot zamówienia. b. Oświadczenie o przyjęciu warunków umowy
załączonej do niniejszej specyfikacji c. Oświadczenie o związaniu złożoną
ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu składania ofert. d.
Oświadczenie, że wyliczona wartość brutto zadania jest kompletna i że
jej wyliczenie nastąpiło w oparciu o, Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia, wizję lokalną i posiadaną przez oferenta wiedzę techniczną
e. Informacja czy oferent będzie wykonywał przedmiot w całości
osobiście, czy też za pomocą podwykonawców. f. oświadczenie o
wniesieniu

zabezpieczenia

należytego

wykonania

zamówienia

w

wysokości 2% wartości brutto oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja
istotnych

warunków

zamówienia:

www.kuznica-suchedniow.com.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY KUŹNICA 26-130 Suchedniów, ul.

Bodzentyńska 18 (I piętro pokój dyrektora) tel. 041 25 43 094 , fax 041 25
44 592.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w

postępowaniu

lub

ofert:

10.08.2009

godzina

09:30,

miejsce:

SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY KUŹNICA 26-130 Suchedniów, ul.
Bodzentyńska 18 (I piętro pokój dyrektora) tel. 041 25 43 094 , fax 041 25
44 592.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007 - 2013
Przetarg nieograniczony SOK Kuźnica - POBIERZ

Suchedniów 2009-07-08
Andrzej Karpiński – Dyrektor SOK „KUŹNICA”

3 lipca 2009 r.
„Kuźnica” do remontu
podpisanie preumowy w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Wkrótce rozpocznie się wielka inwestycja w Suchedniowskim Ośrodku
Kultury „Kuźnica”.
W dniu 3 lipca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego została podpisana preumowa, która wprawdzie nie jest
jeszcze umową, ale jest to forma gwarancji oraz daje nam ona możliwość
podejmowania już konkretnych zadań związanych z rozbudową, nadbudową i
przebudową obiektu suchedniowskiej „Kuźnicy”.
Powstaną m.in.: pracownia muzyczna, plastyczna, studio nagrań, sala
ogólnego przeznaczenia ze wskazaniem jednak na szkoły tańca, kawiarenka.
Będzie także remont sali widowiskowej. Wielkie zmiany będzie można
zaobserwować również na placu wokół naszego obiektu. Wszystko wskazuje
więc na to, że za dwa lata suchedniowianie będą mogli cieszyć się
z nowoczesnego, funkcjonalnego i estetycznego ośrodka kultury.

Otrzymaliśmy upragnione pieniądze na remont
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"

i

rozbudowę

budynku

W dniu 25 czerwca 2009 r. otrzymaliśmy wiadomość e-mail o następującej
treści:
"Uprzejmie informuję, że projekt SOK "Kuźnica" pn. "Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa Budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "KUŹNICA" w
Suchedniowie wybrany został do dofinansowania przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 500 000 zł".
Ernest Klauziński
Suchedniowski Ośrodek Kultury organizuje:













koncerty, festyny, pikniki i imprezy okolicznościowe,
biesiady, wystawy, konkursy,
naukę tańca nowoczesnego,
naukę gry na pianinie, instrumentach dętych,
prowadzi działalność instruktażowo-metodyczną,
próby amatorskich zespołów artystycznych,
prowadzi działalność teatralno-recytatorską, kabaretową,
imprezy turystyczne i rekreacyjne,
kursy języków obcych,
promuje uzdolnioną młodzież,
działalność filmową,
wynajmuje sale na spotkania, zebrania, kiermasze, konferencje, szkołę
jazdy itp.

Dysponujemy:



salą kinową - 155 miejsc,
salą kameralną - 50 miejsc.

Poniżej przedstawiamy plan ważniejszych imprez kulturalnych, które będzie
można obejrzeć
i wysłuchać w roku 2009. Zapraszamy do licznego uczestnictwa w imprezach
organizowanych przez naszą placówkę kultury.
STYCZEŃ



XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Koncert Kolęd i Pastorałek

LUTY



Akcja "Ferie z Ośrodkiem Kultury"
Koncert karnawałowy

MARZEC




Pokaz slajdów z wyprawy fotograficznej "ISLANDIA 2004-2006"
XI edycja Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej
Godzina klasyki

KWIECIEŃ




IX Eko-Rajd
Eliminacje miejsko-gminne Małego Konkursu Recytatorskiego
IV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych

MAJ



Koncert pn. "Ośrodek Kultury - Miastu" z okazji 218 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej

CZERWIEC



Festyn z okazji "Dnia Dziecka"
Świętojanki 2009

LIPIEC-SIERPIEŃ


Wakacje z Ośrodkiem Kultury

WRZESIEŃ



VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej XXwieku im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Konkurs plastyczny "Malujemy z natury"

PAŹDZIERNIK



Biesiada literacka
III Suchedniowskie Spotkania Filmowe

LISTOPAD



Koncert pn. "Ośrodek Kultury - Miastu" z okazji Narodowego Święta
Niepodległości
"Mikrofon dla wszystkich"

GRUDZIEŃ


Konkurs na najładniej przybraną posesję w Boże Narodzenie

22 grudnia 2008 r.
Nowy adres e-mail Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"
Informujemy, iż Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zmienił adres poczty
e-mail na:
sok.kuznica@wp.pl
Prosimy o przesyłanie korespondencji elektronicznej na powyższy adres.

14 listopada 2009 r.
Zapraszamy na stronę Portalu Informacji Kulturalnej województwa
świętokrzyskiego
Suchedniowski
Ośrodek
Kultury
"Kuźnica"
zaprasza
wszystkich
użytkowników sieci Internet, którzy interesują się wydarzeniami kulturalnymi
mającymi miejsce w naszym województwie, na stronę Portalu Informacji
Kulturalnej województwa świętokrzyskiego, która znajduje się pod adresem:
www.pik.kielce.pl

Aktualności – dział strony
http://www.kuznica-suchedniow.pl/
___________________________________________________________________________
31 grudnia 2015 r.

___________________________________________________________________________
21 grudnia 2015 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
serdecznie zaprasza na
spektakl teatralny w wykonaniu Amatorskiej Grupy Teatralnej pt.
"Wojna Chłopska",
który odbędzie się w dniu 20.12.2015 r. o godz. 17.00 w naszej placówce.
Amatorska Grupa Teatralna zrealizowała ten spektakl na podstawie dramatu Jonasza Kofty pod tym
samym tytułem. Grupę tworzą: Anna Zaczek, Agnieszka Sochańska, Mariusz Pomocnik i Tomasz
Juchniewicz.
Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy
____________________________________________________________________________________

7 grudnia 2015 r.

___________________________________________________________________________
26 listopad 2015 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie oraz Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"
zapraszają na
przegląd amatorskiej twórczości artystycznej pn.
"Scena dla wszystkich"
25 listopada 2015 r. o godz. 17.30
Jest to impreza dla artystów amatorów pragnących zaprezentować własne umiejętności np. wokalne,
muzyczne, recytatorskie, teatralne, poetyckie, kabaretowe, której celem jest wyłonienie nowych
talentów. Wszystkich uczestników obowiązuje wcześniejsze pobranie ze strony www.kuznicasuchedniow.pl karty zgłoszenia celem zapoznania Organizatora z potrzebami technicznymi wykonawcy
oraz dostarczenie jej do siedziby Organizatora bądź przesłanie pocztą elektroniczną na
adres sok.kuznica@wp.pl do dnia 23 listopada 2015 r.

12 listopada 2015 r.
Serdecznie zapraszamy na masowy, rodzinny „Bieg Niepodległości”. Celem imprezy jest upamiętnienie
97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, upowszechnianie biegania jako najprostszej formy
ruchu, a także zachęcenie do zdrowego stylu życia. Bieg odbędzie się w dniu 11.11.2015 r. o godz.
14.00 w dwóch kategoriach biegowych.

Dla kategorii I długość trasy to 1500 metrów (masowy, rodzinny):

Dla kategorii II (dla zaawansowanych sportowo) długość trasy wynosi 3500 m. (to trzy okrążenia wyżej wymienionej trasy):

Start I Biegu odbędzie się o godz. 14.00. Start II Biegu o godz. 14.20. Trasa Biegu prowadzić będzie
ulicami Bodzentyńską (start spod Krzyża Powstańczego), następnie ulicą Ogrodową koło OSiR, ulicą Pasternik, ulicą Bodzentyńską, a meta dla wszystkich dystansów Biegu pod Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury "Kuźnica". Wykonamy tzw. wstążkę. Trasy Biegu w ważnych miejscach będą oznakowane. Na czas
trwania Biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny. Niedopuszczalne jest
skracanie trasy Biegu. Trasy Biegu przedstawione będą na mapkach sytuacyjnych. W kategorii I przewidujemy nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. W kategorii II nagrody dla trzech najszybszych biegaczy. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa. Honorowymi starterami będą
przewodniczący RM oraz Burmistrz.
Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Biegu
zgłoszenia. Zgłoszenie odbywa się w formie papierowej, elektronicznej lub osobistego zgłoszenia w biurze w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie przy ulicy Bodzentyńskiej 18 do dnia
09.11.2015 r. do godz. 19.00. (w przypadku zgłoszenia elektronicznego do godz. 24.00). Adres e-mail

sok.kuznica@wp.pl. Kartę zgłoszenia można pobrać poniżej.
W szczególnych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte na 2 godziny przed Biegiem. W dniu Biegu
biuro przeniesione będzie do oznaczonego miejsca stojącego na starcie Biegu obu dystansów. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody do udziału w Biegu podpisanej przez rodzica lub
prawnego opiekuna (odpowiedni formularz znajduje się w karcie zgłoszenia). Podpisując zgłoszenie, biegacz zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu Niepodległości. Organizator Biegu nie
zapewnia biegaczom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie – ani zdrowotnego, ani odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku
z uczestnictwem biegacza w Biegu Niepodległości oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności. Orga nizator zapewni pielęgniarską opiekę medyczną. Podczas weryfikacji w biurze Biegu każdy uczestnik
otrzyma numer startowy. Wyniki Biegu Niepodległości będą dostępne na stronie: www.kuznica-suchedniow.pl
Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy
____________________________________________________________________________________

12 listopada 2015 r.
Utrudnienia w ruchu kołowym związane z organizacją „Biegu Niepodległości”
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, organizator imprezy sportowej pn. "Bieg Niepodległości”, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2015 r. w godz. 14.00 – 15.00, uprzejmie informuje, iz mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kolowym na drodze wojewódzkiej nr 751 (ul. Bo dzentyńska) oraz na drogach gminnych ul. Ogrodowa i ul. Pasternik.
Za utrudnienia przepraszamy
____________________________________________________________________________________

12 listopada 2015 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
serdecznie zaprasza na
koncert pn. "Kuźnica - Miastu"
z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
który odbędzie się w dniu 11 Listopada 2015 r. o godz. 16.00
w sali widowiskowej naszej placówki.

W programie koncertu:



program okolicznościowy w wykonaniu uczniów Gimnazjum
im. Stanisława Staszica w Suchedniowie



Suchedniowska Orkiestra Dęta



Chór "Senior"



Formacja Taneczna AXIS



Koncert Zespołu OLD MARINNERS
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

___________________________________________________________________________
6 listopada 2015 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"
zapraszają na
XII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego

Organizatorzy:

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”
Patronat:




Starosta Skarżyski
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Konkurs otrzymał wsparcie finansowe Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN
Cele konkursu:

popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji,

kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej,

konfrontacja dokonań artystycznych,

integracja środowisk twórczych regionu i kraju,

ukazanie związków Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Suchedniowem.
Termin i miejsce:
6 listopada 2015 r., godz. 11.00
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
Kategorie:
Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
a) gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich
b) studenci i osoby dorosłe
oraz dwie kategorie konkursowe:
a) recytacja
b) „wywiedzione ze słowa”
Repertuar:
W kategorii recytacji uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory (poezja lub proza), w tym co
najmniej jeden zaliczający się do polskiej literatury emigracyjnej. Uczestnicy biorący udział w
kategorii „wywiedzione ze słowa” prezentują etiudy, których forma jest dowolna, nie ma
także ograniczeń repertuarowych.
Maksymalny czas prezentacji do 7 minut.
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do 27 października 2015 r.pod adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26–130 Suchedniów
lub adres mailowy: sok.kuznica@wp.pl

Koszty uczestnictwa:
Akredytacja dla studentów, osób dorosłych, opiekunów, obserwatorów i uczestników korzystających z
noclegu oraz wyżywienia w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach w wysokości 70 zł, natomiast dla
osób nie korzystających z noclegu w wysokości 40 zł płatna na konto:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
BS Suchedniów 71 8520 0007 2001 0000 0169 0001
Ocena i nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień zdecyduje
Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
Informacje dodatkowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Koszty podróży uczestników, instruktorów oraz obserwatorów pokrywają
instytucje delegujące.
tel. 41/ 25 43 094, tel./fax. 41/ 25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www.kuznica-suchedniow.pl
Serdecznie Zapraszamy

___________________________________________________________________________
28 września 2015 r.

___________________________________________________________________________

26 sierpnia 2015 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie serdecznie zaprasza na imprezę z
cyklu "Jarmark Suchedniowski", która odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia 2015 r. o godz.
15.30 na terenie suchedniowskiej "Kuźnicy". Na Jarmarku zobaczą Państwo m.in.:
kramy z rękodziełem artystycznym, różnorodne pokazy, stoiska z tradycyjnym jadłem
świętokrzyskim (pierogi, kapusta, kaszanka, kapusta z grochem) przygotowane przez KGW w
Michniowie.
W programie artystycznym Jarmarku:
Młodzieżowa Orkiestra Hut Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka ze Staszowa
Teatr Muzyczny "Nad Kamienną" ze Starachowic
finaliści suchedniowskiej edycji karaoke
Suchedniowska Orkiestra Dęta
Zespół Pieśni i Tańca "Skokotliwi" z Mostek
zabawa taneczna
Ponadto:
Na uczestników "Jarmarku Suchedniowskiego" będzie czekało wiele różnorodnych atrakcji,
m.in. konkursy z nagrodami, dla najmłodszych, dmuchańce, zjeżdżalnie, wata cukrowa,
popcorn, malowanie twarzy, itp. Zapewniamy również catering.
Gwarantujemy doskonałą zabawę!
Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy
___________________________________________________________________________

19 sierpnia 2015 r.

___________________________________________________________________________
20 lipca 2015 r.
Zmarł Lech Woźniak - były kapelmistrz Suchedniowskiej Orkiestry Dętej
Zmarł Lech Woźniak - były kapelmistrz Suchedniowskiej Orkiestry Dętej.
Prowadził naszą orkiestrę w czasach trudnych dla kultury. W styczniu 1993 roku decyzją kierownika
Domu Kultury w Suchedniowie, Andrzeja Karpińskiego został powołany na kapelmistrza Suchedniowskiej
Orkiestry Dętej. Pan Lech od pierwszych dni działalności oddał się wielkiej pracy tworzenia orkiestry z
suchedniowskich oraz skarżyskich muzyków. Dzięki ogromnemu poświęceniu, zaangażowaniu, a także
dyscyplinie jaką wpajał muzykom, Panu Lechowi udało się przeprowadzić orkiestrę przez te trudne lata
oraz doprowadzić ją do odpowiedniego poziomu artystycznego. Wykształcił wielu młodych muzyków.
Przez cały okres pracy z orkiestrą kapelmistrz nie opuścił jednej próby, a przeprowadził ich około 750.
Prowadził orkiestrę na około 300 koncertach w Suchedniowie i na terenie całego kraju. Mieszkańcy
naszego miasta zapamiętali Pana Lecha z uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych jak i
innych. Był człowiekiem wielkiej kultury osobistej, bardzo szanowanym przez muzyków i społeczność
suchedniowskiej „Kuźnicy”.
Podczas XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w SOK "Kuźnica" w dniu 13 stycznia 2008 roku
Lech Woźniak „przekazał” orkiestrę, kolejnemu 10-temu w historii działalności orkiestry dętej w
Suchedniowie kapelmistrzowi, mjr Stefanowi Malinowskiemu.
Po raz ostatni zagrał z Suchedniowską Orkiestrą Dętą w lutym 2014 roku w czasie uroczystości
pogrzebowych Śp. ks. infułata dr Józefa Wójcika.
Cześć Jego pamięci.
____________________________________________________________________________________

18 czerwca 2015 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza na
Pierwsze Mistrzostwa Suchedniowa w Counter-Strike:GO,
które odbędą się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy".
Rozpoczęcie Turnieju: w piątek o godz. 15.00.
W dniach 19-20 czerwca br. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbędą się Pierwsze
Mistrzostwa Suchedniowa w Counter-Strike pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.
Patryk Herman serdecznie zaprasza wszystkich zwolenników tej gry niezależnie od wieku i płci, tym
bardziej, że dla laureatów zostały przewidziane nagrody.
Jednocześnie Organizatorzy apelują do wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do rozwoju kultury
wirtualnej w naszym mieście o wsparcie finansowe. Pozyskanie sponsorów sprawi, iż będzie można
zmniejszyć lub zaniechać wpisowego, a to z kolei może przełożyć się na zwiększenie frekwencji
uczestników. Wszelkie informacje dotyczące zapisów i samych mistrzostw można znaleźć

tutaj.

Serdecznie Zapraszamy
____________________________________________________________________________________

18 maja 2015 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
słowno-muzyczny spektakl komediowy
"BABSKIEGO KABARETU"
który odbędzie się w dniu 17.05.2015 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy"
Przedsprzedaż biletów w cenie 35 zł
do dnia 14.05.2015 r. do godz. 17.00
Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska – te trzy znakomite aktorki kryją się pod
tajemniczą nazwą „Babski Kabaret. Old Spice Girls”. To kabaret z kobietami, dla kobiet i o kobietach,
pełen zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji, ale zapewne panowie również nie będą
się nudzić. Program oparty na tekstach Marii Czubaszek, Mariana Hemara i Zbigniewa Korpolewskiego
oraz klasyków z Julianem Tuwimem na czele sprawia, że widownia zawsze pęka ze
umiechu. Dwugodzinny program jest znakomitym pomysłem na spędzenie wspaniałego wieczoru. Aktorki
cechuje niesamowity kontakt z publicznością, po spektaklu spotkanie, zdjęcia, autografy, rozmowy...
Skład gwarantuje, że ze spektaklu wyjdziemy usatysfakcjonowani i rozbawieni. Lidia Stanisławska jest
przecież nie tylko piosenkarką, ale, chodząca skarbnicą wiedzy o polskich artystach i anegdotkach z nimi
związanych. Emilia Krakowska to znakomita aktorka teatralna, szerokiej publiczności kojarząca się z kolei
z rolami w serialach telewizyjnych. Barbara Wrzesińska to także aktorka, ale zarazem z kabaretowym
zacięciem bardzo długo występowała u Olgi Lipińskiej. Będą Państwo mieli okazję zobaczyć na własne
oczy jak artystki potrafią rozśmieszać widzów do łez. O tym, że będzie emocjonująco, świadczy już sam
tytuł wydarzenia: "Old Spice Girls".
Zapraszamy również na oficjalną stronę kabaretu:

www.babskikabaret.pl

Serdecznie Zapraszamy
____________________________________________________________________________________

11 maja 2015 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
Dni Otwarte pn. "Suchedniowska "Kuźnica" dawniej i dziś"
realizowane w ramach akcji "Dni Otwarte Funduszy Europejskich"

które odbędą się w dniach 8-9 maja 2015 r. w godz. 10.00-19.00
Dni Otwarte Funduszy Europejskich realizowane są w całej Polsce w dniach 7-10 maja br. już po raz
drugi. Stanowią one cykl wydarzeń mających na celu umożliwienie beneficjentom dofinansowanych
projektów unijnych przedstawienie wyników prac przeprowadzonych dzięki otrzymanym funduszom, a
mieszkańcom poszczególnych miast i miejscowości bliższe zapoznanie się ze zmodernizowanymi
obiektami oraz zmianami, które nastąpiły w nich dzięki otrzymanemu dofinansowaniu.
Do akcji tej przyłączył się również SOK "Kuźnica" i w dniach 8-9 maja br. przeprowadzi Dni Otwarte pn.
"Suchedniowska Kuźnica" dawniej i dziś", w ramach których będzie istniała możliwość zwiedzania całego
obiektu wraz z mieszczącą się w budynku Izbą Tradycji, obejrzenia prezentacji multimedialnej ukazującej
poszczególne etapy modernizacji "Kuźnicy", wysłuchania koncertu Suchedniowskiej Orkiestry Dętej
występującej w strojach zakupionych z funduszy unijnych, udziału w zawodach na Skateparku
zrealizowanym w ramach projektu oraz w imprezie pn. "Muzyczna Majówka", w trakcie której wystąpią
zespoły wykonujące różne warunki muzyki rozrywkowej.
Serdecznie zachęcamy do udziału w Dniach Otwartych pn. "Suchedniowska "Kuźnica" dawniej i dziś".
Szczegółowy program Dni Otwartych:
8 maja 2015 r.
11.00-12.00
17.00-18.00

10.00-19.00

Prezentacja multimedialna ukazująca poszczególne etapy modernizacji budynku
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Prezentacja multimedialna ukazująca poszczególne etapy modernizacji budynku
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Udostępnienie do zwiedzania całego obiektu wraz z Izbą Tradycji mieszczącą się w
budynku

9 maja 2015 r.
16.00-16.30

Koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej występującej
w strojach, których zakup został sfinansowany ze środków unijnych w ramach
projektu

10.00-19.00

Udostępnienie do zwiedzania całego obiektu wraz z Izbą Tradycji mieszczącą się w
budynku

14.00-16.00

Zawody na Skateparku mieszczącym się na terenie Suchedniowskiego Ośrodka
Kultury "Kuźnica", który został zrealizowany w ramach projektu

16.00-19.00

Impreza pn. "Muzyczna Majówka", która odbędzie się
w amfiteatrze SOK "Kuźnica" zrealizowanym w ramach projektu. W wydarzeniu
tym wezmą udział zespoły wykonujące różne gatunki muzyki rozrywkowej

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

11 maja 2015 r.

___________________________________________________________________________
11 maja 2015 r.

4 maja 2015 r.

___________________________________________________________________________
24 kwietnia 2015 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zaprasza na
XVII Suchedniowską Wiosnę Teatralną "MASKArada 2015"
24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00
Mottem tegorocznej edycji Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej „MASKArada 2015” niech będą słowa
Maksyma Gorkiego „Niektórzy ludzie posiadają mądrość, która nazywa się wesołość”. Zapraszamy do
suchedniowskiej „Kuźnicy”, w której będziemy świętować możliwość spotkania się ludzi „kochających
teatr, a nie siebie w teatrze”, którzy znajdują radość we współpracy przy przygotowaniu spektaklu,
potrafią śmiać się wbrew codziennym smutkom i nieść radość innym. Obecność Jurorów (pełnych
humoru, życzliwych, wymagających i sprawiedliwych) niech będzie dreszczykiem emocji,
podgrzewającym temperaturę zmagań konkursowych. Ich oceny są ważnym elementem konkursu, a
najważniejszymi są dobra zabawa i przyjazna atmosfera.
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVII Suchedniowskiej Wiośnie Teatralnej „MASKArada 2015”. Mamy
nadzieję, że nasza propozycja spotka się z życzliwym przyjęciem, a twórcza praca dostarczy wszystkim
satysfakcji i radości.
Regulamin XVII Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej „MASKArada 2015”
1. Tegoroczna Wiosna Teatralna „MASKArada 2015” jest konkursem artystycznym dla dzieci i młodzieży.
Ma na celu rozbudzanie zainteresowania teatrem oraz sztuką żywego słowa.
2. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w SOK „Kuźnica”, który jest organizatorem,

gospodarzem i sponsorem imprezy.
3. W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, świetlice
oraz placówki szkolno-wychowawcze.
4. Kompetentne Jury potrafi dostrzec przede wszystkim:
- oryginalny pomysł, nowatorstwo
- kulturę słowa
- ogólny wyraz artystyczny
5. Jury przyznaje nagrody zespołowe oraz indywidualne dla
wyróżniających się aktorów.
6. Kolejność prezentacji ustalają Organizatorzy.
7. Na zakończenie „MASKArady 2015” Jury podsumuje konkurs, a następnie udzieli zainteresowanym
instruktorom wskazówek do dalszej pracy.
8. Organizatorzy zapewniają w czasie obrad Jury ciekawą imprezę towarzyszącą.
Warunki udziału w „MASKAradzie 2015”
1. Uczestnicy przygotowują spektakl na dowolny temat i w dowolnej formie teatralnej.
2. Czas prezentacji do 15 minut.
3. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę zespołów.
4. Dozwolone są rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii.
5. Czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć
osobiście do dnia 17 kwietnia 2015 r. lub przesłać drogą
elektroniczną pod adres: sok.kuznica@wp.pl
____________________________________________________________________________________

20 kwietnia 2015 r.
X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH
SUCHEDNIÓW 2015
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie oraz Formacja Taneczna „AXIS” zapraszają
wszystkich miłośników tańca na X Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2015, który
odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 r. (sobota) o godzinie 11.00 w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w
Suchedniowie przy ul. Sportowej 3.
W tym wiosennym dniu wypełni się barwnymi formacjami prezentującymi widowiskowe i niepowtarzalne
układy choreograficzne, co w połączeniu z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem i przede
wszystkim wspaniałą atmosferą stanowi gwarancję znakomitej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń dla
wszystkich przybyłych mieszkańców naszego miasta oraz gości.
18 kwietnia br. swoje umiejętności taneczne zaprezentują tancerki i tancerze z całej Polski, m.in. z:
Warszawy, Rzeszowa, Rybnika, Jastrzębia-Zdroju, Grodziska Mazowieckiego, Ostrowca Świętokrzyskiego,
Radomia, Kielc i Piotrkowa Trybunalskiego. Suchedniów będzie reprezentowała Formacja Taneczna
„AXIS”. Warto w tym miejscu podkreślić, że Turniej organizowany przez suchedniowską „Kuźnicę” z roku
na rok cieszy się coraz większym uznaniem wśród adeptów sztuki tańca nowoczesnego o czym świadczy
fakt, iż liczba jego uczestników stale rośnie, a dziesiąta, jubileuszowa edycja imprezy zgromadzi 1026
tancerek i tancerzy z 22 formacji tanecznych i 53 grup wchodzących w ich skład. Na parkiecie zobaczymy
łącznie aż 60 układów choreograficznych w 5 różnych kategoriach tanecznych.
Wszystkie formacje uczestniczące w X Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2015
zostaną docenione za trud włożony w przygotowania do udziału w tej znakomitej imprezie. Otrzymają
puchary, dyplomy, a każdy spośród 1026 tancerek i tancerzy wyjedzie z Suchedniowa z pamiątkowym
medalem przypominającym o udziale w „Suchedniowskim Święcie Tańca”.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach tanecznych:






Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Taniec współczesny: 10-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Widowisko taneczne: 10-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Inne formy tańca: 10-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Patronat:




Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów




Patronat medialny:
Radio Kielce
Echo Dnia
Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy
REGULAMIN Turnieju:
Organizatorzy




Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Formacja Taneczna „AXIS”
Termin i miejsce turnieju
18 kwietnia 2015 r. (sobota), godz. 11.00
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna przy Zespole Szkól im. H. Sienkiewicza
26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 3.


































Cele imprezy
Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży
Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca
Integracja dzieci i młodzieży
Wyłonienie najlepszych zespołów
Uczestnicy
Dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Taniec współczesny: 10-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Widowisko taneczne: 10-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Inne formy tańca: 10-13 lat, 14 – powyżej 16 lat
Komisja Sędziowska będzie oceniała
Choreografię, technikę wykonania, poczucie rytmu
Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących oraz do stylu tanecznego oraz ogólne wrażenia
artystyczne
Biuro organizacyjne
Kamil Garbala – tel. 41 25 43 094 wew. 22
Paweł Zubiński – tel. 41 25 43 094 wew. 22

tel. 41 25 43 094, fax 41 25 44 592, e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Zasady regulaminowe
Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2 minuty i nie dłuższym niż 10
minut
Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych
W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby nie spełniające wymogów wiekowych
Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc z nagraniami muzycznymi
układów. Nagrania o wysokiej jakości (zalecane 320 kb/s) należy dostarczyć akustykowi przed
samą prezentacją na sprawdzonym wcześniej, działającym nośniku
Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m
Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki
Uwagi informacyjne
W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
Organizator potwierdza zgłoszenia, tylko w przypadku podania w karcie zgłoszenia adresu e-mail
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne uczestników
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach
oświatowych
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego oraz

Organizatorów
Warunki uczestnictwa
UWAGA! Ograniczona ilość zespołów.
O przyjęciu decyduje data przysłania zgłoszenia!
Zgłoszenia zespołu należy dokonać na dokładnie wypełnionej
karcie zgłoszenia zawierającej WSZYSTKIE niezbędne
informacje dołączonej do regulaminu do dnia 01.04.2015 r.
przesyłając ją pod adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
z dopiskiem na kopercie o treści: Turniej
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji (wpisowego)
wyłącznie przelewem w wysokości 200 zł od zespołu. Jeżeli zespół
startuje w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą kategorię
wynosi 100 zł od zespołu płatną na nr konta:
BS Suchedniów 7185-2000-0720-0100-0001-6900-01
tytułem: „Turniej Tańca 2015”.
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty
za akredytację oraz imienną listę uczestników wraz z datami
urodzenia!
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie
po 10.04.2015 r. wpłaconej akredytacji nie zwracamy!
Ramowy plan turnieju
8.30 - 10.45 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
8.30 - 10.45 - Próby parkietu (2 minuty dla zespołu)
11.00 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________
30 marca 2015 r.
Stowarzyszenie "Praosada Rydno" zostało powołane dla promocji Rezerwatu Archeologicznego "RYDNO".
Jest organizatorem m.in. trzydniowego pikniku archeologicznego, odbywającego się co roku, w maju, na
terenie Skarżyska-Kamiennej. Podczas spotkania, które odbędzie się 27 marca 2015 r. o godz. 16.00 w
Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie, członkowie stowarzyszenia przybliżą
Państwu istotę swojej działalności, cele i zadania oraz podzielą się doświadczeniami z podejmowanych
prób życia na podobieństwo ludzi z epoki kamienia.
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

___________________________________________________________________________

23 marca 2015 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
koncert zespołu Zwierzę Natchnione
21 marca 2015 r. o godz. 19.00 w SOK "Kuźnica"
Zwierzę Natchnione, jako zespół koncertujący, istnieje od 2012 r. Wcześniej, od 2005 był to projekt
ograniczający swą działalność do nagrywania muzyki. Muzyka jaką prezentuje zespół najczęściej
określana jest mianem neofolku, pagan folku, muzyki dawnej, czy też poezji śpiewanej. Pojawiają się w
niej również elementy ambientu i industrialu.
Koncert ma charakter muzycznej opowieści, recitalu, dlatego też zapewne sprawdzi się lepiej
w kameralnym gronie słuchaczy. Zwierzę Natchnionemiało przyjemność brać udział m.in. w imprezach:

„Psalmy odmieńców” - koncert na otwarcie 41. Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im.
Leopolda Staffa, Skarżysko-Kamienna 2013 r.

„Pieśni asów i mokradeł” - klub Semafor, Skarżysko-Kamienna 2012 r.

Golden Vision Music & Art Festival – Katowice 2012 r.

Fragmenty recenzji:
„(...) Zwierzę Natchnione z kolei wydaje się być jedną z niewielu prób zaszczepienia na rodzimym gruncie
czegoś co zwykło się nazywać neofolkiem. (...) - „Strzyga zine”
„(...) utwory z pogranicza muzyki świata, folkowej, medytacyjnej (...)” - „mroczna Strefa”
Zespół wykonuje własne kompozycje. Wyjątek stanowi tekst „Balada y modlitwa, którego autorem jest
średniowieczny bard Francois Villon.

Obecny skład zespołu:
Tomasz Juchniewicz – gitara klasyczna lub elektroakustyczna, śpiew
Monika Majewska-Miernik – syntezator
Jan Herman – gitara basowa
Aleksandra Gospodarczyk – skrzypce, śpiew
Martyna Dolęga – instrumenty perkusyjne, śpiew
Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy
___________________________________________________________________________________

11 marca 2015 r.

___________________________________________________________________________

27 lutego 2015 r.

___________________________________________________________________________

16 lutego 2015 r.

___________________________________________________________________________
13 lutego 2015 r.

___________________________________________________________________________

11 lutego 2015 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
szkolenie z zakresu zamówień publicznych
10 lutego 2015 r. o godz. 9.00 w SOK "Kuźnica"
Szkolenie zostanie poprowadzone przez krajowego konsultanta w dziedzinie zamówień publicznych Marka
Kijaka. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł od osoby.
Błędne ustalenie wartości zamówienia, na skutek, którego dojdzie do niezastosowania przepisów
Prawa zamówień publicznych jest czynem stanowiącym naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub
będącym
podstawą do
wymierzenia
korekty
finansowej w ramach realizacji
projektów
współfinansowanych z środków UE. Interpretacja przepisów ustawy PZP dotyczących ustalania wartości
zamówienia przysparza wielu problemów, także na skutek często nieuprawnionych zarzutów kontrolerów
wewnętrznych lub audytorów.
Szkolenie ma na celu:

















wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem ustalania wartości zamówienia w oparciu o
stanowiska UZP oraz orzecznictwo komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych i stanowisk organów kontroli państwowej,
omówienie zasad udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy PZP, tym bardziej, że
po wejściu w życie nowelizacji podwyższającej próg stosowania ustawy do 30.000 euro liczba
tego typu zamówień zwiększyła się w sposób istotny,
omówienie zasad gospodarowania środkami publicznymi, które mają zastosowanie przy
zamówieniach podprogowych i krótkie przypomnienie najważniejszych zasad prowadzenie
postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego,
przybliżenie zagadnień związanych z organizacją imprez masowych i zgromadzeń publicznych w
świetle przepisów prawa, a także w praktyce działalności kulturalnej.
Uwaga! 25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo zamówień
publicznych. Przewiduje ona m.in.:
odformalizowanie postępowań na usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych,
wprowadzenie fakultatywnej przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z postępowania,
solidarną odpowiedzialność innego podmiotu i wykonawcy za szkodę zamawiającego,
możliwość wymagania zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie publiczne,
zatrzymanie wadium za nieuzupełnienie dokumentów w przypadku braku możliwości wybrania
oferty złożonej przez wykonawcę, rozszerzenie przesłanki zatrzymania wadium na wykonawcę,
który nie zaakceptował poprawienia omyłki, zmiany dotyczące rażąco niskiej ceny w tym definicję
tego pojęcia,
ograniczenie stosowania najniższej ceny jako jedynego kryterium oceny ofert,
klauzule waloryzacyjne w umowach długoterminowych.
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Czynność ustalania wartości zamówienia publicznego jest decydująca dla obowiązku stosowania
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia, których wartość przekracza 30.0000 euro
podlegają regulacjom ustawowym, zaś zamówienia tzw. podprogowe są wyłączone z tych
regulacji.

Program szkolenia:
I. USTALANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA



Zamówienia planowane oraz zamówienia nieplanowane,



Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia odrębne,



Zakaz podziału zamówienia,



Zasady agregowania zamówień,



Ustalanie wartości zamówienia współfinansowanego z środków UE,



Planowanie zamówień w jednostce.

II. ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE ZE STOSOWANIA USTAWY NA PODSTAWIE art. 4 pkt 8 i art. 4
pkt 8b USTAWY

Zasady finansów publicznych dotyczące wydatkowania środków publicznych,

Regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro jako mechanizm kontroli zarządczej
efektem właściwego zarządzania ryzykiem,


Zasady tworzenia regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro,



Dokumentowanie postępowania,



Umowy o zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro (treść, forma, rejestrowanie.

będący

III. PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O UDZIELANIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Opis przedmiotu zamówienia (zakaz dyskryminacji i preferowania),



Warunki udziału w postępowaniu,



Przesłanki odrzucenia oferty,



Kryteria oceny ofert,



Wybór oferty najkorzystniejszej,



Zawarcie umowy o zamówienie publiczne i możliwość jej zmiany,



Nowe zasady prowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku
zamawiania dostaw i usług związanych z działalnością kulturalną.

IV. ZASADY SPORZĄDZANIA NOWEGO SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W
2013 r. ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W SPRAWOZDANIU





Wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania,
Liczba i łączna wartość zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania
ustawy określonych w art. 4 pkt. 1-3, 6, 7 i 10-13 oraz art. 136-138 ustawy - Prawo zamówień
publicznych,
Łączna wartość zamówień publicznych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy
określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

V. USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH






Organizacja imprez a obowiązujące prawo,
Podział imprez masowych,
Ogólne zasady bezpieczeństwa imprez masowych,
Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych,
Kontrola imprezy, przepisy karne.

VI. USTAWA PRAWO O ZGROMADZENIACH



postępowanie w sprawie zgromadzeń,
Prawa i obowiązki organizatora.
Serdecznie zapraszamy

20 stycznia 2015 r.

___________________________________________________________________________
12 stycznia 2015 r.
23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2015 r. o godz. 16.00
Już po raz 23. w naszym mieście odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu 11
stycznia 2015 r. na ulicach Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej naszych 50 wolontariuszy, wyposażonych w
identyfikatory
i
finałowe
puszki, będzie
zbierało
pieniądzeDLA
PODTRZYMANIA
WYSOKICH
STANDARDÓW LECZENIA DZIECI NA ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH I ONKOLOGICZNYCH ORAZ
GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW.
O godz. 16.00 w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie odbędzie się finałowa
impreza. Jednym z jej punktów będzie licytacja różnych fantów, przekazanych przez darczyńców.
Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży oraz kwoty zebrane przez naszych wolontariuszy zasilą konto
Fundacji WOŚP i w ten sposób wesprą szczytny cel 23. Finału.
W programie tej szczególnej imprezy m.in.:

występy dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchedniowie

Formacja Taneczna „AXIS”

Suchedniowska Orkiestra Dęta

występy wokalistek i wokalistów

gwara świętokrzyska w wykonaniu Antka Bolechowskiego

Zespół „Fresh & Fanki” akustycznie, czyli śpiew i gitarowe brzmienia

AUKCJA o godz. 17:30

światełko do nieba o godz. 20:00
Będzie można kupić różne fanty zasilając konto Fundacji WOŚP, zasmakować serduszek z piernika,
kiełbasek z ogniska, zagrać w gry fantasy, zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kostnego i
komórek macierzystych, dzięki czemu może to właśnie Ty Uratujesz komuś życie!

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazywanie fantówprzeznaczonych na sprzedaż podczas
imprezy. Prosimy o dostarczenie ich do siedziby Suchedniowskiego Sztabu WOŚP, która znajduje się pod
adresem:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
Dane kontaktowe Sztabu:
tel. 41/ 25 43 094 wew. 22
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Z góry dziękujemy za hojność i przekazanie fantów do sprzedaży.
Sie Ma!
Suchedniowski Sztab WOŚP :-]

___________________________________________________________________________
2 stycznia 2015 r.

___________________________________________________________________________

15 grudnia 2014 r.

___________________________________________________________________________
8 grudnia 2014 r.

26 listopada 2014 r.
przegląd amatorskiej twórczości artystycznej pn. "Mikrofon dla wszystkich"
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza na przegląd amatorskiej twórczości
artystycznej pn. "Mikrofon dla wszystkich", który odbędzie się 26 listopada 2014 r. o godz. 17.30. Jest to
impreza dla artystów amatorów pragnących zaprezentować własne umiejętności np. wokalne, muzyczne,
recytatorskie, teatralne, poetyckie, kabaretowe, której celem jest wyłonienie nowych talentów.
Wszystkich uczestników obowiązuje wcześniejsze pobranie z niniejszej strony karty zgłoszenia celem
zapoznania Organizatora z potrzebami technicznymi wykonawcy oraz dostarczenie jej do siedziby
Organizatora bądź przesłanie drogą elektroniczną na adres sok.kuznica@wp.pl do dnia 24 listopada
2014 r.
Regulamin przeglądu w formatach:

DOC i PDF

Karta zgłoszenia do udziału w przeglądzie w formatach:

Wstęp Wolny

DOC i PDF.

Serdecznie Zapraszamy

___________________________________________________________________________
24 listopada 2014 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza na "Cecyliadę", która
odbędzie się w dniu 23 listopada br. o godz. 16.00 w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w
Suchedniowie.
W obchodach święta Św. Cecylii, patronki śpiewu, muzyki kościelnej oraz chórów wystąpią:




chór "Coro Cantorum" z Ostrowca Świętokrzyskiego
chór z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej
chór "Senior" z Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

Serdecznie Zapraszamy
___________________________________________________________________________
14 listopada 2014 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"
zapraszają na
XI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego
który odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r.
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.
Organizatorzy:

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”

Wiejski Dom Kultury w Mostkach

Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg”

Patronat:



Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

REGULAMIN

Cele konkursu:





popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji,
kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej,
konfrontacja dokonań artystycznych,
integracja środowisk twórczych regionu i kraju.

Termin:
14 listopada 2014 r.
10.00
11.00
11.10
13.40
15.30

-

11.00 - rejestracja uczestników
Inauguracja Konkursu
13.30 - Koncerty Konkursowe
obiad
Koncert Laureatów: ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród

Miejsce:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
a) gimnazjaliści / uczniowie szkół średnich
b) studenci i osoby dorosłe
oraz dwie kategorie konkursowe:
a) recytacja
b) „wywiedzione ze słowa”
Repertuar:
W kategorii recytacji uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory (poezja lub proza), w tym co
najmniej jeden zaliczający się do polskiej literatury emigracyjnej. Czas wykonania nie może
przekroczyć 10 minut.
Uczestnicy biorący udział w kategorii „wywiedzione ze słowa” prezentują etiudy, których forma jest
dowolna, nie ma także ograniczeń repertuarowych. Natomiast czas prezentacji nie powinien
przekroczyć 5 minut.
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do 3 listopada 2014 r. pod adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26–130 Suchedniów
Koszty uczestnictwa:
Akredytacja dla studentów, osób dorosłych, opiekunów, obserwatorów i uczestników korzystających z
noclegu oraz wyżywienia w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach w wysokości 100 zł, natomiast
dla gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i uczestników nie korzystających z noclegu w wysokości 30
zł płatna na konto:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
BS Suchedniów
71 8520 0007 2001 0000 0169 0001
Ocena i nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i/lub rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień zdecyduje
Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne. Informacje dodatkowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Koszty podróży uczestników, instruktorów oraz obserwatorów pokrywają
instytucje delegujące.
tel. 41/ 25 43 094, tel./fax. 41/ 25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www.kuznica-suchedniow.pl
Pliki do pobrania:
Regulamin:

1. Plik w formacie DOC (dla MS Word, OpenOffice.org) 2. Plik w formacie PDF (dla Adobe Reader) Karta zgłoszenia:

1. Plik w formacie DOC (dla MS Word, OpenOffice.org) 2. Plik w formacie PDF (dla Adobe Reader) -

pobierz

pobierz
pobierz

pobierz

Karta akredytacyjna:
1. Plik w formacie DOC (dla MS Word, OpenOffice.org) 2. Plik w formacie PDF (dla Adobe Reader) -

pobierz

pobierz

Serdecznie Zapraszamy

___________________________________________________________________________
12 listopada 2014 r.

Bieg organizowany przez SOK "Kuźnica" w dniu 11 listopada 2014 r. o godz.
14.00 ma na celu wzmożenie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, jak również propagowanie zdrowego stylu życia z dala od napojów
alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych oraz innych substancji

o podobnym, destrukcyjnym działaniu.
Dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika biegu, mającego charakter
rodzinny, masowy, przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Jego trasa (rysunek: Trasa 1) będzie prowadziła ulicami: Bodzentyńską (start
spod Krzyża Powstańczego), następnie ulicą Ogrodową (koło OSiR
Suchedniów), ulicą Pasternik, Bodzentyńską aż do suchedniowskiej "Kuźnicy"
będącej jej zakończeniem. Uczestnicy przebiegną tym samym trasę
przypominającą tzw. wstążkę. Jej całkowita długość wynosi 1500 m.
(rysunek: Trasa 1)

W ramach tej samej imprezy odbędzie się również bieg dla bardziej
zaawansowanych sportowo na dystansie o długości 3500 m. Trasę biegu
ukazuje poniższa ilustracja (rysunek: Trasa 2). Uczestnicy biegu wykonają 3
okrążenia ulicami Ogrodową, Pasternik.
(rysunek: Trasa 2)

Na trasie 2 biegu przewidujemy start wspólny dla kobiet i mężczyzn oraz
następujące nagrody:
miejsca 1, 2, 3: nagrody rzeczowe + dyplomy (dla 3 najszybszych kobiet
i 3 najszybszych mężczyzn)
miejsca 4, 5, 6: dyplomy
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.
Wręczenie nagród nastąpi w trakcie koncertu pn. "Ośrodek Kultury – Miastu"
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który odbędzie się w SOK
"Kuźnica" w Suchedniowie w dniu 11 listopada br. o godz. 16.00.
Uczestnicy "Biegu ku zdrowiu" są zobowiązani do wypełnienia karty
zgłoszeniowej, którą można odebrać w siedzibie Organizatora i pobrać poniżej
oraz dostarczenia jej do dnia 10 listopada 2014 r.
Karta zgłoszenia w formacie DOC (dla MS Word, OpenOffice.org) - pobierz
Karta zgłoszenia w formacie PDF (Adobe Reader) - pobierz
Organizator w czasie trwania biegu zapewnia opiekę medyczną.
Zakup nagród rzeczowych dla uczestników "Biegu ku zdrowiu" zostanie
sfinansowany ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Suchedniowie.
Serdecznie Zapraszamy

12 listopada 2014 r.

___________________________________________________________________________

24 października 2014 r.

29 sierpnia 2014 r.

___________________________________________________________________________

26 sierpnia 2014 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie serdecznie zaprasza
na jedną z największych imprez w mieście. "Jarmark Suchedniowski", bo o nim
mowa, odbędzie się w sobotę, 23 sierpnia 2014 r. o godz. 15.00 na terenie
suchedniowskiej "Kuźnicy".
W programie tego szczególnego festynu mającego na celu kultywowanie
tradycji ludowych oraz propagowanie piękna zanikających zawodów znajdą się
m.in.:





pokazy tradycyjnego garncarstwa
pokazy miodobrania
kramy z rękodziełem artystycznym
stoiska z tradycyjnym jadłem świętokrzyskim

Imprezę uświetni bardzo atrakcyjna część artystyczna, w której znajdą się:








zespół muzyczny "Tacy Sami" wykonujący przeboje grupy "Lady Pank"
włoski wokalista Roberto Zucaro znany zarówno z włoskich, jak również z
polskich programów telewizyjnych
zabawa taneczna z zespołem "Ex-Party"
Suchedniowska Orkiestra Dęta
zespoły ludowe
kabaret "Prawie"

Ponadto, na uczestników "Jarmarku Suchedniowskiego" będzie czekało wiele
różnorodnych atrakcji, konkursy z nagrodami oraz catering. Gwarantujemy
doskonałą zabawę!
Patronat medialny nad imprezą objęli:
- Radio Kielce
- Tygodnik Skarżyski
- skarzysko24.pl
- NaszSuchedniow.blogspot.com
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy
Impreza współfinansowana ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie
"Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" w ramach pomocy na działanie
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe projekty" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
11 sierpnia 2014 r.

___________________________________________________________________________
30 czerwca 2014 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie serdecznie zaprasza
mieszkańców województwa oraz przybyłych gości na największą imprezę
w mieście, na której każdy znajdzie coś dla siebie.
Festyn
pn. "Świętojanki
atrakcją
turystyczno-kulturalną
gminy
Suchedniów", bo o nim mowa, odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 r.
(sobota) o godz. 17.00 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
przy ul. Ogrodowej 11.
W bogatym i różnorodnym programie tej szczególnej imprezy, która co roku
gromadzi dużą liczbę uczestników oraz umożliwia im wspaniałą zabawę
z gwiazdami polskiej muzyki rozrywkowej, znajdą się m.in.:
koncert

legendarnego zespołu "KOBRANOCKA"
zespołu "Fresh & Fanki" - Laureata tegorocznych "Scyzoryków"
w kategorii zespół muzyczny
występy kabaretów "Dobry Wieczór" i "Prawie", Suchedniowskiej Orkiestry
Dętej oraz Formacji Tanecznej "AXIS"
ponadto:
koncert

Na laureatów konkursów dla dzieci i dorosłych czekają wspaniałe nagrody,
wśród których m.in.: 3-dniowa wycieczka na największą w Europie tropikalną
wyspę w Niemczech, komplet markowych naczyń emaliowanych z Olkusza
oraz artykuły gospodarstwa domowego
konkurs

na najładniejszy wianek

konkursy

na Jana i Janinę Roku
pokaz sztucznych ogni
szalona zabawa taneczna z udziałem DJ-ów oraz wiele innych atrakcji
fantastyczny

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

_______________________________________________________________
23 czerwca 2014 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie
Koło Gospodyń Wiejskich " Michniowianki"
zapraszają na festyn pn.
"ZABAWY Z FOLKLOREM W MICHNIOWIE"
który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2014 r. o godz. 14.00

na placu wokół CKI w Michniowie przy ul. Michniów 20B.
Impreza pod honorowym patronatem:




Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Starosty Powiatu Skarżyskiego
Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

Opieka medialna: TVP Kielce
W programie festynu m.in.:








występy zespołów ludowych: "Świętokrzyskie Jodły", Wzdolskie
Kołowrotki", "Łącznianie", "Skokotliwi", "Michniowianki" kultywujących
piękno śpiewów folklorystycznych i tradycyjnych strojów
konkursy i zabawy z nagrodami dla całej rodziny
zabawa pn. "Scena dla wszystkich"
stoiska ludowe z rękodziełem artystycznym i jadłem świętokrzyskim
wesołe miasteczko
ognisko

Sponsorami oraz współorganizatorami imprezy są:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Bank Spółdzielczy
w Suchedniowie, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry", Urząd Miasta i Gminy
w Suchedniowie, Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg".
Impreza współfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Suchedniowie.
Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

16 czerwca 2014 r.

2 czerwca 2014 r.

___________________________________________________________________________

6 maja 2014 r.

___________________________________________________________________________
28 kwietnia 2014 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
XVI Suchedniowską Wiosnę Teatralną "MASKArada 2014"
25 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00
Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI Suchedniowskiej Wiośnie Teatralnej
„MASKArada 2014”. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z
życzliwym przyjęciem, a twórcza praca dostarczy wszystkim satysfakcji i
radości. Zależy nam, aby uczestnicy XVI SWT byli zarówno aktorami jak i
widzami. Zachęcamy do oglądania występów innych zespołów. Jest to
znakomita okazja do uczenia się od siebie nawzajem i wymiany doświadczeń.
Regulamin „MASKArady 2014”
1. Tegoroczna Suchedniowska Wiosna Teatralna „MASKArada 2014” jest

konkursem artystycznym dla dzieci i młodzieży. Ma na celu rozbudzanie
zainteresowania teatrem oraz sztuką żywego słowa.
2. Konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku o godz. 10.00 w SOK
„Kuźnica”, który jest organizatorem, gospodarzem i sponsorem imprezy.
3. W konkursie mogą brać udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja,
szkoły średnie, świetlice, placówki szkolno-wychowawcze.
4. Kompetentne Jury potrafi dostrzec przede wszystkim:
- oryginalny pomysł, nowatorstwo
- kulturę słowa
- ogólny wyraz artystyczny
5. Jury przyznaje nagrody zespołowe oraz indywidualne dla wyróżniających się
aktorów.
6. Kolejność prezentacji ustalają Organizatorzy.
7. Na zakończenie „MASKArady 2014” Jury podsumuje konkurs, a następnie
udzieli zainteresowanym instruktorom wskazówek do dalszej pracy.
8. Organizatorzy zapewniają w czasie obrad Jury ciekawą imprezę
towarzyszącą.
Warunki udziału w „MASKAradzie 2014”
1. Uczestnicy przygotowują spektakl na dowolny temati w dowolnej formie
teatralnej.
2. Czas prezentacji do 15 minut.
3. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę zespołów.
4. Dozwolone są rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii.
5. Czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście do dnia
15 kwietnia 2014 r. lub przesłać drogą elektroniczną pod
adres:sok.kuznica@wp.pl
Młodzieżowe biuro organizacyjne:
Grupa teatralno - recytatorska „DZIATWA Z KUŹNICY”
Zapraszamy do licznego udziału w XVI Suchedniowskiej Wiośnie Teatralnej
„MASKArada 2014”
Czekamy na Was!
Adres organizatora:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
Kontakt: tel. 41/25 43 094 wew. 22, 41/25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Pliki do pobrania
Regulamin:
DOC

PDF

Karta
zgłoszenia:

PDF

DOC

Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________

14 kwietnia 2014 r.

Organizatorzy IX Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów
2014 uprzejmie informują, iż harmonogramy prezentacji konkursowych,
parady rozpoczynającej oraz przydział szatni dla zespołów zostały już
opracowane i można pobrać je poniżej:
Harmonogram prezentacji w
kat. 10-13 lat:
Harmonogram prezentacji w
kat. 14 - pow. 16 lat:
Harmonogram parady
rozpoczynającej:
Przydział szatni dla zespołów:

DOC

PDF

DOC

PDF

DOC

PDF

DOC

PDF

UWAGI:
* Wybrane kategorie wiekowe zostały połączone ze względu na
niewystarczającą liczbą zespołów biorących w nich udział. Komisja Sędziowska
dokonując oceny prezentacji konkursowych będzie brała pod uwagę wiek
tancerek/tancerzy.
Harmonogram prezentacji został opracowany w oparciu o rozwiązania
logistyczne mające na celu zapewnienie płynnego wymieniania się szatniami
oraz umożliwienie wcześniejszego powrotu formacjom składającym się z dzieci,
w związku z tym jego powyższa wersja jest OSTATECZNA i nie podlega
modyfikacjom.
___________________________________________________________________________
14 kwietnia 2014 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Formacja Taneczna "AXIS"
zapraszają na
IX Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2014

12 kwietnia 2014 r.
rozpoczęcie prezentacji konkursowych o godz. 11.00.






Organizatorzy
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Formacja Taneczna „AXIS”
Patronat
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Termin i miejsce turnieju
12 kwietnia 2014 r. (sobota) Hala Sportowo-Rehabilitacyjna przy
Zespole Szkól im. H. Sienkiewicza, 26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 3.

















Cel imprezy
Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i
młodzieży
Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca
Integracja dzieci i młodzieży
Wyłonienie najlepszych zespołów
Uczestnicy
Dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16
lat (dopuszczalne style: disco dance, hip-hop, break dance, funky, itp.)
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, pow. 16 lat
Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (czas
prezentacji do 10 minut z wykorzystaniem rekwizytów)
Taniec współczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Inne formy tańca: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (nie
spełniające kryteriów powyższych 4 kategorii tanecznych)
Komisja Sędziowska oceniać będzie
Choreografię, technikę wykonania, poczucie rytmu
Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących
oraz do stylu tanecznego oraz ogólne wrażenia artystyczne
Biuro organizacyjne
Kamil Garbala – tel. 41 25 43 094 wew. 22
Paweł Zubiński – tel. 41 25 43 094 wew. 22
tel. 41 25 43 094, fax 41 25 44 592, e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Zasady regulaminowe
Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2
minuty i nie dłuższym niż 10 minut
Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych
W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby nie spełniające
wymogów wiekowych
Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc z nagraniami
muzycznymi układów. Nagrania o wysokiej jakości (zalecane 360 kb/s) należy
dostarczyć akustykowi przed samą prezentacją
Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m
Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki
Uwagi informacyjne
W

czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną
przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
Organizator potwierdza zgłoszenia, tylko w przypadku podania w karcie
zgłoszenia adresu e-mail
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt
małej liczby zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje
szkolne uczestników
Koszty

Każdy

zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z
przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez
Sędziego Głównego oraz Organizatorów
Warunki uczestnictwa
UWAGA! Ograniczona ilość zespołów. O przyjęciu decyduje data przysłania
zgłoszenia!
Zgłoszenia zespołu należy dokonać na dokładnie wypełnionej karcie zgłoszenia
dołączonej do regulaminu do dnia 28.03.2014 r. pod adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
z dopiskiem na kopercie o treści: Turniej
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji
(wpisowego) wyłącznie przelewem w wysokości 200 zł od zespołu. Jeżeli
zespół startuje w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą
kategorię wynosi 100 zł od zespołu płatną na nr konta:
BS Suchedniów 7185-2000-0720-0100-0001-6900-01
tytułem: „IX Turniej Formacji Tanecznych”.
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację oraz
imienną listę uczestników wraz z datami urodzenia!
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie po 28.03.2014 r.,
wpłaconej akredytacji nie zwracamy!
Ramowy plan turnieju
8.30 - 10.45 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
8.30 - 10.45 - Próby parkietu (2 minuty dla zespołu)
11.00 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.
Pliki do pobrania
Regulamin
DOC
Turnieju:
Karta zgłoszenia:
DOC

PDF

Lista
uczestników:

PDF

DOC

PDF

Serdecznie Zapraszamy
___________________________________________________________________________

10 marca 2014 r.

___________________________________________________________________________
17 lutego 2014 r.

__________________________________________________________________________

10 lutego 2014 r.

___________________________________________________________________________
20 stycznia 2014 r.

2 stycznia 2014 r.

___________________________________________________________________________
9 grudnia 2013 r.

___________________________________________________________________________
2 grudnia 2013 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
Miejsko-Gminne Koło Pszczelarzy w Suchedniowie
zapraszają na
wykład o miodzie i produktach pszczelich
który odbędzie się 30.11.2013 r. o godz. 14.00, w suchedniowskiej "Kuźnicy"

Wykład
zostanie
poprowadzony
przez
ks.
dr
Eugeniusza
Marciniaka- wieloletniego b. sekretarza Komisji Episkopatu ds. Rolnictwa i
Przemysłu Rolno-Spożywczego i Pszczelarstwa, dyrektora Wydawnictwa
Duszpasterstwa Rolników, autora kilkudziesięciu książek nt. problemów
związanych ze zdrowiem, byłego redaktora "Ziemi Rodzinnej", "Pszczelarza
Polskiego", Prezesa Fundacji Pomocy Człowiekowi i Środowisku "Humana
Divinis". Po kilkuletnim pobycie we Francji, od wielu lat zajmuje się apiterapią,
prowadząc wykłady w tej dziedzinie w wielu ośrodkach, nie tylko w Polsce.
Wykład obejmie następującą tematykę:












Miód - zafałszowany czy nie?
wielokwiatowy, a odmianowe
właściwości lecznicze,
przechowywanie,
Pyłek - wartościowszy od miodu
Pierzga - najcenniejszy produkt pszczeli
Propolis - jego postaci, zastosowanie,
Mleczko pszczele - pokarm królowej i lek dla ludzi,
Jad pszczeli - to nie tylko ból,
Wosk - opakowanie dla pszczelich skarbów, ale i lek
Mikroklimat - kolejny pszczeli wytwór.
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy
_______________________________________________________________
18 listopada 2013 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" w Kielcach
zapraszają na
bezpłatny spektakl familijny pt. "Robale"
który odbędzie się w dniu 16 listopada 2013 r. o godz. 18.00
Przed spektaklem, o godz. 16.30 zostaną zrealizowane warsztaty edukacyjne pn.
"Wszyscy jesteśmy ważni. Ekosystem - naszym domem".
"Robale" w zabawny i surrealistyczny sposób opowiadają o sile przyjaźni i banalności
konfliktów, poruszając również tematykę ekologii. Jest rzadką okazją do zajrzenia w głąb
ziemi, by lepiej poznać, a może i polubić jej mieszkańców. Żyją tu obdarzone ludzkimi cechami
turkucie i dżdżownice: dwie kłótliwe, ale w gruncie rzeczy sympatyczne, mamy i ich
zaprzyjaźnieni ze sobą synowie. Jest też mądry kret albinos, który woli czuć się bardziej
wyjątkowym niż innym.
Robale wiodą w swoim podziemnym świecie zwykły, codzienny żywot. Żyją swoimi
przyjaźniami i konfliktami do czasu, gdy niespodziewanie na ich terytorium pojawia się
człowiek. Rodzina ludzi, która właśnie kupiła tu działkę, wprowadza dużo zamieszania w życie
bohaterów przedstawienia.
Nowa sytuacja, w której znalazły się robale, z jednej strony zaczyna zagrażać ich
bezpieczeństwu, ale z drugiej wyzwala w nich poczucie solidarności i pomaga dostrzec
absurdalność dotychczasowych kłótni.

Pokazy spektakli realizowane są w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego TEATR POLSKA ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czas trwania spektaklu: 60 minut.
Czas trwania warsztatów: 50 minut.
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy
___________________________________________________________________________
12 listopada 2013 r.

___________________________________________________________________________
11 listopada 2013 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"
zapraszają na
X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
polskiej literatury emigracyjnej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
8-9 listopada 2013 r.
Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Stowarzyszenie "Kuźniczy Krąg"
Patronat:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Skarżyski
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
REGULAMIN
Cele konkursu:
popularyzowanie polskiej literatury powstałej na emigracji
kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej
konfrontacja dokonań artystycznych
integracja środowisk twórczych regionu i kraju
Termin i miejsce:
8–9 listopada 2013 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
Kategorie:
Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
a) gimnazjaliści / uczniowie szkół średnich
b) studenci i osoby dorosłe
oraz dwie kategorie konkursowe:
a) recytacja
b) „wywiedzione ze słowa”
Repertuar:
W kategorii recytacji uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory (poezja lub proza), w tym co
najmniej jeden zaliczający się do polskiej literatury emigracyjnej. Czas wykonania nie może
przekroczyć 10 min.
Uczestnicy biorący udział w kategorii „wywiedzione ze słowa” prezentują etiudy, których forma jest
dowolna, nie ma także ograniczeń repertuarowych. Natomiast czas wykonania nie może przekroczyć 5
min.
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do 28 października 2013 r.pod adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26–130 Suchedniów
Koszty uczestnictwa:
Akredytacja dla studentów, osób dorosłych, opiekunów, obserwatorów i uczestników korzystających z
noclegu oraz wyżywienia w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach w wysokości 100 zł, natomiast
dla gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i uczestników nie korzystających z noclegu w wysokości 30
zł płatna na konto:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
BS Suchedniów 71 8520 0007 2001 0000 0169 0001
Ocena i nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i/lub rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień zdecyduje
Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne. Informacje dodatkowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Koszty podróży uczestników, instruktorów oraz obserwatorów pokrywają
instytucje delegujące.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 41/ 25 43 094, tel./fax. 41/ 25 44 592
e-mail:

sok.kuznica@wp.pl

Serdecznie Zapraszamy

___________________________________________________________________________

28 października 2013 r.

___________________________________________________________________________
15 października 2013 r.

___________________________________________________________________________

26 sierpnia 2013 r.

___________________________________________________________________________
1 lipca 2013 r.

________________________________________________________________________________

19 czerwca 2013 r.

17 czerwca 2013 r.

___________________________________________________________________________

3 czerwca 2013 r.

28 maja 2013 r.

20 maja 2013 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zachęca wokalistki / wokalistów, duety oraz zespoły
do wzięcia udziału w przeglądzie muzycznym pn:"Muzyczna majówka", który odbędzie się
w dniu 19 maja 2013 r. o godz. 17.00. w amfiteatrze przy suchedniowskiej "Kuźnicy".
Zasady regulaminowe:
1. Kartę zgłoszeniową można pobrać osobiście w SOK „Kuźnica” lub na naszej stronie
internetowej.
2. Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć do 16 maja br. drogą mailową na
adres sok.kuznica@wp.pl lub osobiście do SOK „Kuźnica”.
3. Soliści korzystający z podkładów muzycznych zobowiązani są do dostarczenia płyty CD z
nagraniami.
4. Czas występu zespołu lub solisty do 20 minut.
5. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, mikrofony oraz obsługę akustyczną imprezy.
6. Najlepsi wykonawcy będą mieli możliwość zaprezentowania się na tegorocznych
„Świętojankach”.
Pliki do pobrania:
Karta zgłoszenia w formacie DOC (dla MS Word, OpenOffice.org) Karta zgłoszenia w formacie PDF (dla Adobe Reader) - pobierz
Regulamin w formacie PDF (dla Adobe Reader) - pobierz

pobierz

Serdecznie zapraszamy
___________________________________________________________________________

6 maja 2013 r.

___________________________________________________________________________

29 kwietnia 2013 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA”
Formacja Taneczna „AXIS”
zapraszają na
VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FORMACJI TANECZNYCH
SUCHEDNIÓW 2013
27 kwietnia 2013 r.
Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Formacja Taneczna „AXIS”
Patronat:
Polska Federacja Tańca
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Termin i miejsce turnieju:
27 kwietnia 2013 r. (sobota) Hala Sportowo-Rehabilitacyjna przy Zespole Szkol im. H.
Sienkiewicza, 26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 3.
Cel imprezy:
Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży
Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca  Integracja dzieci i młodzieży
Wyłonienie najlepszych zespołów
Uczestnicy:
Dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne, soliści, duety. Turniej zostanie rozegrany
w następujących kategoriach:
Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(dopuszczalne style: disco dance, hip-hop, break dance, funky, itp.)
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, pow. 16 lat
Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(czas prezentacji do 10 minut z wykorzystaniem rekwizytów)
Taniec współczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Inne formy tańca: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(np. taniec towarzyski, jazz, modern jazz oraz inne formy,
niespełniające kryteriów powyższych 4 kategorii tanecznych)
Open: do 11 lat, 11-15 lat, powyżej 15 lat (dla solistów i duetów)
Komisja Sędziowska oceniać będzie:
Choreografię, technikę wykonania, poczucie rytmu
Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących
oraz do stylu tanecznego oraz ogólne wrażenia artystyczne
Biuro organizacyjne:

Małgorzata Sosnowiec – tel. 514 050 626
Kamil Garbala – tel. 694 096 180
tel. 41/ 25 43 094, fax 41/ 25 44 592, kom. 604 143 776
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Zasady regulaminowe:







Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2 minuty i nie
dłuższym niż 10 minut. Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych
W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby nie spełniające wymogów
wiekowych
Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc
z nagraniami muzycznymi układów. Nagrania należy dostarczyć akustykowi przed samą
prezentacją
Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m
Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki

Uwagi informacyjne










W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
Organizator potwierdza zgłoszenia, tylko w przypadku podania w karcie zgłoszenia adresu
e-mail
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne uczestników
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w
placówkach oświatowych
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Sędziego
Głównego oraz Organizatorów

Warunki uczestnictwa:
UWAGA! Ograniczona ilość zespołów. O przyjęciu decyduje
data przysłania zgłoszenia!
Zgłoszenia zespołu należy dokonać na karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu do dnia 16.04.
2013 r. na adres: Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
z dopiskiem na kopercie o treści: Turniej
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji (wpisowego) w wysokości 200 zł od
zespołu. Jeżeli zespół startuje w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą kategorię wynosi
100 zł od zespołu, soliści wpłacają akredytację w kwocie 20 zł, natomiast duety w wysokości 40 zł
płatną na nr konta: BS Suchedniów 7185-2000-0720-0100-0001-6900-01 tytułem: „Turniej
Tańca”.
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację oraz imienną listę
uczestników wraz z datami urodzenia!
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie po 19.04.2013 r., wpłaconej akredytacji
nie zwracamy!

Ramowy plan turnieju:
9.0 - 10.45 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
9.1 9.15 - 10.30 - Próby parkietu (około 3 minuty dla zespołu)
9.2 11.00 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.
Nagroda GRAND PRIX Polskiej Federacji Tańca!!!
Polska Federacja Tańca ufunduje nagrodę GRAND PRIX,
a w komisji sędziowskiej zasiądzie m.in. jej prezes Piotr Patłaszyński.
13 kwietnia 2013 r.
Szanowni Państwo!
Już po raz 15-sty będziemy obchodzić w Suchedniowie „Święto Teatru”. W związku z tym Jubileuszem
chcemy nieco zmienić i odświeżyć formułę „MASKArady”. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się
z życzliwym przyjęciem, a twórcza praca dostarczy wszystkim satysfakcji i radości.

Regulamin XV Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej „MASKArada z wierszem”
1. Tegoroczna Wiosna Teatralna „MASKArada z wierszem” jest konkursem artystycznym dla dzieci
i młodzieży. Ma na celu popularyzację poezji oraz rozbudzanie zainteresowań sztuką żywego słowa
i teatrem.
2. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00
w SOK „Kuźnica”, który jest organizatorem i gospodarzem imprezy.
3. Kompetentne i przyjazne Jury będzie oceniało występy uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:
a) przedszkolaki oraz uczniowie klas 0–III
b) uczniowie kl. IV – VI oraz gimnazjaliści.
4. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia biorąc pod uwagę:
- dobór repertuaru
- oryginalność pomysłu inscenizacyjnego
- kulturę słowa
- ogólny wyraz artystyczny
5. Każda placówka może zgłosić do czterech zespołów (4 różne inscenizacje).
6. Organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz serdeczną atmosferę.
Warunki udziału w XV Suchedniowskiej
Wiośnie Teatralnej „MASKArada z wierszem”







Uczestnicy przygotowują inscenizację dowolnego wiersza.
2. Czas prezentacji do 7 minut.
3. W inscenizacji może wziąć udział dowolna ilość dzieci i młodzieży, ale nie mniej niż 3 osoby.
4. Dozwolone są rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii.
5. Uczestnicy mogą wykorzystać muzykę i choreografię.
6. Czytelnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć osobiście do dnia 3 kwietnia 2013
r.

lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

sok.kuznica@wp.pl

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 41/ 25 43 094 wew. 22.
Biuro organizacyjne:
- Mariola Pasek
- Marianna Frontczak
- Kamil Garbala
Młodzieżowe biuro organizacyjne:
- Grupa teatralno - recytatorska „DZIATWA Z KUŹNICY”
Zapraszamy do licznego udziału w XV Suchedniowskiej Wiośnie Teatralnej
„MASKArada z wierszem”
Czekamy na Was!
Adres organizatora:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
Kontakt: tel. 41/ 25 43 094 wew. 22, 41/ 25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Pliki do pobrania:

pobierz
2. Regulamin w formacie PDF (dla Adobe Reader) - pobierz
1. Regulamin w formacie DOC (dla MS Word) -

3. Karta zgłoszenia w formacie DOC dla -

pobierz

4. Karta zgłoszenia w formacie PDF dla Serdecznie zapraszamy

pobierz

____________________________________________________________________________________

4 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN KONKURSU
„WIELKANOC W SZTUCE LUDOWEJ”
ORGANIZATOR:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.
CELE KONKURSU:
kultywowanie tradycji ludowych,
podtrzymywanie umiejętności wykonywania rekwizytów obrzędowych,
zgromadzenie eksponatów wystawienniczych,
popularyzacja osiągnięć sztuki ludowej.
TEMAT: „PALMY WIELKANOCNE”
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w konkursie uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani

bez względu na wiek.
- na konkurs można wykonać dowolną ilość palm wielkanocnych związanych ze Świętami
Wielkanocnymi.
- Wszystkie prace powinny być jak najwierniejsze tradycji
w zakresie formy, materiału, wielkości i techniki wykonania.
- nadesłane prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 12, młodzież do lat
18, dorośli powyżej 18 lat.
- dla wykonawców najpiękniejszych i najciekawszych prac przewidziane są nagrody.
- ocenę prac dokona jury powołane przez organizatorów.
- wszystkie prace winny być oznaczone metryczką zawierającą:
imię, nazwisko, adres zamieszkania, (adres szkoły, imię, nazwisko wiek oraz nazwisko instruktora)
i dostarczone do SOK „Kuźnica” w terminie do 27.03.2013 r.
Wystawa prac otwarta będzie po świętach, a ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród nastąpi 12.04.2013 r. podczas XV Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej
„MASKArada z wierszem”.
Serdecznie zapraszamy
___________________________________________________________________________

4 marca 2013 r.

___________________________________________________________________________
29 stycznia 2013 r.

___________________________________________________________________________

21 stycznia 2013 r.

___________________________________________________________________________
13 stycznia 2013 r.
XXI Finał WOŚP w Suchedniowie – 13 stycznia 2013 r.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Godzina Nazwa punktu programu
16:00 Występy dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II
w Suchedniowie
16:20 Występ wokalny Klaudii Tumulec z Gimnazjum
16:30 Występ Suchedniowskiej Orkiestry Dętej
16:45 Występ wokalny Emilii Konecznej
16:50 Polonez w dostojnych strojach w wykonaniu dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Łącznej
16:55 Występ wokalny Magdaleny Dulęby
17:00 Taniec do utworu „Samotny wędrowiec” w wykonaniu dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Ostojowie
17:05 Występ wokalny Magdaleny Dulęby
17:10 Występ kabaretu „PRAWIE”
17:25 Formacja Taneczna „AXIS”
17:30 Występ wokalny Magdaleny Dulęby
17:35 Występ Hip-Hop'owy Jacka „Ogasa” Zająca18.00 AUKCJA

___________________________________________________________________________
12 stycznia 2013 r.
XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchedniowie
13 stycznia 2013 r. godz. 16.00
Już po raz 21. w naszym mieście odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 13
stycznia 2013 r. na ulicach Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej naszych 50 wolontariuszy,
wyposażonych w identyfikatory i finałowe puszki, będzie zbierało pieniądze DLA RATOWANIA
ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW. O godz. 16.00 odbędzie się również
orkiestrowa impreza w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej w Suchedniowie, przy ul. Sportowej 3.
Jednym z jej najważniejszych punktów będzie licytacja różnych fantów, przekazanych przez
darczyńców. Pieniądze pozyskane z ich sprzedaży oraz kwoty zebrane przez naszych
wolontariuszy zasilą konto Fundacji WOŚP i w ten sposób wesprą szczytny cel XXI Finału.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazywanie fantów, przeznaczonych na sprzedaż
podczas imprezy. Prosimy o dostarczenie ich do siedziby Suchedniowskiego Sztabu WOŚP,
która znajduje się pod adresem:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
Dane kontaktowe Sztabu:
tel. 41/ 25 43 094 wew. 22
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Z góry dziękujemy za hojność i przekazanie fantów do sprzedaży. Już wkrótce na naszej
stronie www.kuznica-suchedniow.pl oraz na orkiestrowych plakatach zamieścimy szczegółowy
program imprezy. Sie Ma!
Suchedniowski Sztab WOŚP :)

15 grudnia 2012 r.

___________________________________________________________________________
22 listopada 2012 r.

Przegląd amatorskiej twórczości artystycznej pn:
„Mikrofon dla wszystkich”

___________________________________________________________________________
14 listopada 2012 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
w dniu 14 listopada 2012 r. o godz. 18.00
będzie gościł polskich i zagranicznych uczestników
V Festiwalu Poezji Słowiańskiej "Poezja drogą do człowieka"
Celem imprezy, która odbędzie się 13 listopada 2012 r. w Warszawie, jest przybliżenie światowej poezji
słowiańszczyźnie oraz słowiańskiej twórczości światu.

W V Festiwalu Poezji Słowiańskiej wezmą udział, po raz pierwszy, poeci białoruscy, a także
przewodnicząca sekcji literatury rosyjskiej i przekładów artystycznych Związku Literatów Republiki
Tatarskiej, Lilija Gazizowa z Kazania. Z Rosji przyjedzie grupa twórców z prezesem Moskiewskiego
Oddziału Związku Pisarzy Rosji, Władimirem Bojarinowem oraz Siegiej Głoviuk, poeta i wydawca serii
antologii poetów słowiańskich, w tym polskiej. Przedstawicielem poetów serbskich będzie Goran
Djordjević – wieloletni organizator Międzynarodowych Festiwali Poetyckich w Smederevie koło Belgradu.
Swoje uczestnictwo w Festiwalu zgłosili także poeci z pozostałych krajów słowiańskich: Słowacji, Czech,
Macedonii, a także twórcy słowiańscy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii.
Prócz dyskusji i spotkań poetyckich zaplanowany jest wyjazd na kielecczyznę świętokrzyskim
szlakiem literackim do gościnnego Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” oraz muzeum
Stefana Żeromskiego w Ciekotach.
W ramach spotkania poetów w suchedniowskiej "Kuźnicy" odbędą się m.in: prezentacja
twórczości, spotkanie z kieleckim środowiskiem literackim, koncert poetycko-muzyczny oraz
pokaz filmu.

Fakt, iż będziemy mogli przyjąć w naszej placówce tak znamienitych polskich i zagranicznych gości jest
zasługą m.in. warszawskiej poetki Marleny Zynger, pochodzącej z Suchedniowa. Wiemy, że z rodzinnymi
stronami łączą ją silne więzi emocjonalne oraz sentymentalne wspomnienia. W trakcie naszych miłych
rozmów oraz interesujących spotkań, wielokrotnie podkreślała, że z radością powraca do miasta, w
którym znajduje się rodzinny dom i osoby bliskie sercu. Jesteśmy dumni, że pomimo życia w stolicy, stale
promuje piękną historię naszego miasta oraz twórczość pisarzy z nim związanych. W czasie spotkania w
suchedniowskiej "Kuźnicy" Marlena Zynger zaprezentuje autorskie wiersze, które stanowią swoistą poezję
miłości. Z niezwykłą wrażliwością, ekspresją, kobiecym wyczuciem opowiada o najpiękniejszym uczuciu,
którego każdy człowiek pragnie, i którego każdy człowiek szuka. Poezja, wywodzącej się z Suchedniowa
poetki, rozbudza wyobraźnię czytelnika, pozwala przenieść się do innego, lepszego, piękniejszego świata,
wypełnionego romantyzmem, poczuciem błogiego szczęścia i miłości. Wiersze Marleny Zynger nie są
adresowane jedynie do kobiet, ponieważ jej poezja jest bliska sercu każdego człowieka, który
kiedykolwiek kochał. Twórczość literacka poetki w piękny sposób opisuje uczucie miłości, dlatego
serdecznie zapraszamy wszystkich do wysłuchania wierszy Marleny Zynger w trakcie spotkania, które
będzie stanowiło nieodzowny punkt V Festiwalu Poezji Słowiańskiej.
Dorobek dotychczasowych Festiwali, organizowanych przez „POEZJĘ dzisiaj” to między innymi wydanie
tomów wierszy poetów polskich: w Azerbejdżanie, Bułgarii, Macedonii, Rosji, Łotwie, Serbii, Stanach
Zjednoczonych, Francji, a także wiele publikacji w zagranicznej prasie oraz uhonorowanie siedmiu
tłumaczy literatury polskiej nagrodami pieniężnymi. Dzięki kontaktom Biura Organizacyjnego Festiwalu
poeci, związani z pismem „POEZJA dzisiaj”, uczestniczyli w międzynarodowych festiwalach i spotkaniach
poetyckich: w Wilnie, Rydze, Twerze, Moskwie, Jakucku, Kijowie, Warnie, Izmirze, Kairze, Strudze,
Belgradzie, Smederewie, Londynie, Budapeszcie.
Program V Festiwalu Poezji Słowiańskiej można znaleźć, klikając

tutaj.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym święcie poezji

4 listopada 2012 r.
Uprzejmie informujemy, iż od 11 listopada 2012 r. Izba Tradycji, mieszcząca się w Suchedniowskim
Ośrodku Kultury "Kuźnica", zostanie udostępniona dla zwiedzających. W związku z tym serdecznie
zapraszamy na wystawę z cyklu "Dzieje przemysłu w Suchedniowie - Suchedniowska Fabryka
Odlewów". Zawiera ona eksponaty związane z suchedniowskim przemysłem, wyroby Suchedniowskiej
Fabryki Odlewów, a także pamiątki dotyczące lokalnej kultury.
____________________________________________________________________________________

19 października 2012 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
KONCERT CHARYTATYWNY
który odbędzie się 28 października br. o godz. 16.00
w sali widowiskowej SOK "Kuźnica"
Jesteśmy poruszeni tragedią rodziny Państwa Lipke, którzy w pożarze stracili dorobek całego
swojego życia. Wierzymy, że wspólnie z mieszkańcami naszego miasta, uda nam się pomóc,
dlatego zachęcamy Wszystkich do licznego udziału w koncercie i liczymy na dobre serca ludzi,
którym nie jest obojętny ludzki dramat...
W ramach koncertu zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna.
Zwracamy się z do mieszkańców Suchedniowa z serdeczną prośbą
o przekazywanie fantów na licytację.

___________________________________________________________________________
5 października 2012 r.

___________________________________________________________________________

25 września 2012 r.

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Regulamin
Cele konkursu:
- popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji,
- kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej,
- konfrontacja dokonań artystycznych,
- integracja środowisk twórczych regionu i kraju.
Termin i miejsce:
29 – 30 września 2012 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
Kategorie:
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
a) recytacja
b) „wywiedzione ze słowa”
Repertuar:
W kategorii recytacji uczestnicy przygotowują dwa utwory (poezja lub proza), w tym co
najmniej jeden należący do polskiej literatury emigracyjnej. Czas wykonania nie może
przekroczyć 10 minut. Uczestnicy występujący w kategorii „wywiedzione ze słowa” prezentują
etiudy, których forma jest dowolna, nie ma także ograniczeń repertuarowych. Natomiast czas
prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do 14 września 2012 r. na adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26–130 Suchedniów
tel. 41/ 254 30 94, tel./fax. 41/ 254 45 92
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www.kuznica-suchedniow.pl
Koszty uczestnictwa:
Akredytacja dla uczestników, opiekunów i obserwatorów w wysokości 100 zł płatna na konto:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
BS Suchedniów 71852000072001000001690001
Ocena i nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień
zdecyduje Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.Informacje
dodatkowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. Koszty
podróży uczestników, instruktorów oraz obserwatorów pokrywają instytucje delegujące.

Uczestnicy, którzy nie będą korzystać z noclegów i wyżywienia wpłacają opłatę akredytacyjną
za udział w konkursie w wysokości 20 zł. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o
kontakt:
tel. 41/ 254 42 49 lub mostki.dk@mostki.pl
Serdecznie zapraszamy
___________________________________________________________________________
24 września 2012 r.
Prosimy o wsparcie w przygotowaniach do otwarcia Izby Tradycji
Uprzejmie informujemy, iż w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" trwają przygotowania
do otwarcia izby tradycji. W związku z tym, zwracamy się do mieszkańców Suchedniowa, z
uprzejmą prośbą o pomoc w gromadzeniu eksponatów związanych z historią naszego miasta.
Jeżeli posiadają Państowo fotografie, dokumenty, pamiątki, prosimy o kontakt pod numerami
telefonu:
tel. 41/ 25 43 094
tel. 41/ 25 44 592
Wszystkie przekazane przez Państwa dokumenty, fotografie oraz pamiątki zostaną zwrócone
po uprzednim zeskanowaniu.

16 lipca 2012 r.

___________________________________________________________________________
5 lipca 2012 r.

5 lipca 2012 r.

Trwają przygotowania do otwarcia Izby Tradycji
Uprzejmie informujemy, iż w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" trwają przygotowania
do otwarcia izby tradycji. Obecnie zajmujemy się m.in. pozyskiwaniem, wypożyczaniem oraz
regeneracją eksponatów związanych z suchedniowskim przemysłem. W najbliższym czasie
otrzymamy kolejne 70 przedmiotów, mających związek z historią naszego miasta. Planowany
termin otwarcia izby tradycji w suchedniowskiej "Kuźnicy" to połowa września 2012 r.
___________________________________________________________________________
4 kwietnia 2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu „Wielkanoc w sztuce ludowej”
PROTOKÓŁ
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
sporządzony na okoliczność konkursu plastycznego zorganizowanego
przez Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie
z cyklu „Wielkanoc w sztuce ludowej” temat: „Pisanki wielkanocne”
Jury w składzie:
• Mirosław Piasta – Przewodniczący, artysta plastyk
• Andrzej Karpiński
• Kamil Garbala
po obejrzeniu nadesłanych prac, postanowiło nie przyznawać
Natomiast na wyróżnienia zasługują prace następujących osób:

poszczególnych

miejsc.

Wyróżnienia:
• Nikola Świątkiewicz
• Karolina Miernik
• Joanna Maślak
• Marcin Biskup
• Rozalia Herman
• Julia Borowska
• Antonina Bolechowska
• Mateusz Więckowski
Jury docenia duży wkład pracy dzieci, biorących udział w konkursie oraz nauczycieli plastyki.
Poziom prac uważa za zadowalający i zaleca kontynuowanie tej formy kultywowania tradycji
ludowych, ocenia ponadto konkurs jako atrakcyjny i pożyteczny. Jury dokonując oceny,
zwracało szczególną uwagę na samodzielność i autentyczność prac konkursowych.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

14 marca 2012 r.
Regulamin konkursu „Wielkanoc w sztuce ludowej”
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza do udziału w konkursie pn:
"WIELKANOC W SZTUCE LUDOWEJ"
Organizator:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

Cel imprezy:
- kultywowanie tradycji ludowych,
- podtrzymywanie umiejętności wykonywania rekwizytów obrzędowych,
- zgromadzenie eksponatów wystawienniczych,
- popularyzacja osiągnięć sztuki ludowej.
Temat: "PISANKI WIELKANOCNE"
Warunki uczestnictwa:
- W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy bez względu na wiek.
- Na konkurs należy wykonać dowolną ilość tradycyjnych pisanek związanych ze Świętami
Wielkanocnymi.
- Wszystkie prace powinny być jak najwierniejsze tradycji w zakresie formy, materiału,
wielkości i techniki wykonania.
- Nadesłane prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 12, młodzież
do lat 18, dorośli powyżej 18 lat.
- Dla wykonawców najpiękniejszych i najciekawszych prac przewidziane są nagrody.
- Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
- Wszystkie prace winny być oznaczone metryczką zawierającą: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, (adres szkoły, imię, nazwisko, wiek oraz nazwisko instruktora) i dostarczone do
SOK w terminie do 03.04.2012 r.
Wystawa prac otwarta będzie po świętach, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie
się 03.05.2012 r. podczas koncertu „Ośrodek Kultury – Miastu”.
Serdecznie zapraszamy
___________________________________________________________________________
9 marca 2012 r.
Nauka gry na gitarze w „Kuźnicy”

___________________________________________________________________________
27 lutego 2012 r.

VII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2012
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie oraz Formacja Taneczna "AXIS"
zapraszają na:
VII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych
Suchedniów 2012
28 kwietnia 2012 r.
Organizatorzy
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Formacja Taneczna "AXIS"
Termin i miejsce turnieju
28 kwietnia 2012 r. (sobota)
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna przy Zespole Szkól im. H. Sienkiewicza
26-130 Suchedniów, ul. Sportowa 3.
Cel imprezy
Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży
Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca
Integracja dzieci i młodzieży
Wyłonienie najlepszych zespołów
Uczestnicy
Dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat<
(dopuszczalne style: disco dance, hip-hop, break dance, funky, itp.)
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat,
powyżej 16 lat
Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (czas prezentacji do 10
minut z wykorzystaniem rekwizytów)
Taniec współczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Inne formy tańca: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(np. taniec towarzyski, jazz, modern jazz oraz inne formy,
niespełniające kryteriów powyższych 4 kategorii tanecznych)
Komisja Sędziowska oceniać będzie
Choreografię, technikę wykonania, poczucie rytmu
Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących
oraz do stylu tanecznego
Ogólne wrażenia artystyczne
Biuro organizacyjne
Małgorzata Drzonek – tel. 514 050 626
Kamil Garbala – tel. 694 096 180
tel. 41/ 25 43 094
fax 41/ 25 44 592
kom. 604 143 776
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Zasady regulaminowe

Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2 minuty i nie
dłuższym niż 10 minut
Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych
W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby nie spełniające wymogów wiekowych
Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc z nagraniami muzycznymi
układów. Nagrania należy dostarczyć akustykowi przed samą prezentacją
Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m
Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki
Uwagi informacyjne
W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
Organizator potwierdza zgłoszenia, tylko w przypadku podania w karcie zgłoszenia adresu
e-mail
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne uczestników
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach
oświatowych
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą
przez Sędziego Głównego oraz Organizatorów
___________________________________________________________________________
9 stycznia 2012 r.
Kolejny orkiestrowy rekord w Suchedniowie
Jubileuszowy 20. Finał WOŚP zakończył się kolejnym rekordem. W sumie Suchedniów
przekazał Fundacji Jurka Owsiaka kwotę: 27 292,07 zł. Warto podkreślić, że to o 3886,66 zł
więcej niż podczas 19. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście. Po raz
kolejny mieszkańcy Suchedniowa oraz goście pokazali, że wspólnie możemy zdziałać wiele.
Sie Ma!
Suchedniowski Sztab WOŚP :)
___________________________________________________________________________
1 września 2011 r.
VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
24-25 września 2011 r.
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
REGULAMIN
Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Patronat:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Starosta Skarżyski
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Patronat medialny:
Radio Kielce
Echo Dnia
Gazeta Suchedniowska
Cele konkursu:
- popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji,
- kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej,
- konfrontacja dokonań artystycznych,
- integracja środowisk twórczych regionu i kraju.
Termin i miejsce:
24 września 2011 r., godz. 12.00
25 września 2011 r., godz. 12.00
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Kategorie:
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
a) recytacja
b) „wywiedzione ze słowa”
Repertuar:
W kategorii recytacji uczestnicy przygotowują dwa utwory (poezja lub proza), w tym co
najmniej jeden należący do polskiej literatury emigracyjnej. Czas wykonania nie może
przekroczyć 10 minut.
Uczestnicy występujący w kategorii „wywiedzione ze słowa” prezentują etiudy, których forma
jest dowolna, nie ma także ograniczeń repertuarowych. Natomiast czas prezentacji nie
powinien przekroczyć 5 minut.
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do 14 września 2011 r. na adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18,26–130 Suchedniów
tel. 41/ 254 30 94, tel./fax. 41/ 254 45 92
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www.kuznica-suchedniow.com.pl
Koszty uczestnictwa:
Akredytacja dla uczestników, opiekunów i obserwatorów w wysokości 90 zł. płatna na konto:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
BS Suchedniów 71852000072001000001690001
Ocena i nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień
zdecyduje Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
Informacje dodatkowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat. Koszty
podróży uczestników, instruktorów oraz obserwatorów pokrywają instytucje delegujące.
Uczestnicy, którzy nie będą korzystać z noclegów i wyżywienia wpłacają opłatę akredytacyjną
za udział w konkursie w wysokości 20 zł.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 41/ 254 42 49 lub mostki.dk@mostki.pl
Serdecznie zapraszamy
___________________________________________________________________________

25 sierpnia 2011 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
oraz
Formacja Taneczna „AXIS”
zapraszają dzieci i młodzież na zajęcia taneczne w technikach:

DISCO

SHOW DANCE

TANIEC WSPÓŁCZESNY

MODY TANECZNE
Zapisy przyjmujemy w suchedniowskiej "Kuźnicy".
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 41/ 25 44 592
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 września 2011 r. o godz. 17.00
Zajęcia taneczne poprowadzi nowy instruktor - Katarzyna Moskal
Już dziś dołącz do Formacji Tanecznej "AXIS" i przeżyj wspaniałą taneczną przygodę!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
27 czerwca 2011 r.
Fotografie z imprezy pn. "Świętojanki 2011"
Uprzejmie informujemy, że w naszej galerii zdjęć zostały opublikowane fotografie ze
"Świętojanek 2011", które odbyły się w dniu 25.06.2011 r. na terenie Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Suchedniowie.
___________________________________________________________________________
20 czerwca 2011 r.
Świętojanki 2011
W dniu 25 czerwca 2011 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie przy
ul. Ogrodowej 11 odbędą się tradycyjne "Świętojanki". Impreza rozpocznie się o godz. 17.00.
W programie m.in.:
17.00
17.15
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
23.00
23.15

Rozpoczęcie imprezy, Orkiestra Dęta
Formacja Taneczna "AXIS"
Wykonawcy z Ukrainy - Weronika Jarowa, Masza Pawluk
Blok dla Dzieci
Kabaret "WEŹRZESZ"
Konkurs na JANA ROKU, rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wianek
Zespół "DE NUEVO" - gorące rytmy Latino
"GRUPA OPERACYJNA"
Pokaz sztucznych ogni
Zabawa - zagra DJ Aren'T
.:WSTĘP WOLNY:.
Serdecznie zapraszamy!

24 maja 2011 r.
Suchedniowska "Kuźnica" otrzymała dofinansowanie
z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Uprzejmie informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej w wysokości 20.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż sprzętu
nagłaśniającego w systemie Dolby dla Kina "Kuźnica" w Suchedniowie oraz przygotowanie do
cyfryzacji kina" z programu "Rozwój kin".
___________________________________________________________________________
24 maja 2011 r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miło nam poinformować, iż Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" otrzymał
dofinansowanie w wysokości 15.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup nagłośnienia kinowego
w systemie Dolby" z programu "Infrastruktura kultury". Warto zaznaczyć, że nasz wniosek
znalazł się wśród 4 pozytywnie rozpatrzonych z Województwa Świętokrzyskiego.
___________________________________________________________________________
18 kwietnia 2011 r.
Zdjęcia z VI Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2011
Uprzejmie informujemy, iż w naszej galerii zdjęć opublikowaliśmy fotografie z VI
Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2011, który odbył się 9 kwietnia
2011 r. w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.
___________________________________________________________________________
11 kwietnia 2011 r.
VI Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2011
PROTOKÓŁ
Jury VI Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2011 w składzie:
1. Magdalena Malik
2. Anna Drzonek
3. Tomasz Rowiński
4. Dorota Krzysztofik
po przesłuchaniu i obejrzeniu zespołów tanecznych przyznało następujące nagrody w
poszczególnych kategoriach:
INSCENIZACJA TANECZNA
kategoria do 10 lat:
I miejsce - "KAPRYS JUNIOR" - Małogoszcz
II miejsce - "RENESMEE" - Kielce
kategoria 11-13 lat:
I miejsce - "MAŁE KIELCZANKI" - Kielce
I miejsce - "RAZEM" - Bukowa
II miejsce - "AKCENT" - Sulejów
kategoria 14-16 lat:
I miejsce - "EKS-TREMUM" - Jędrzejów
II miejsce - "PIRAMIDA" - Morawica
III miejsce - "KAPRYS" - Małogoszcz
kategoria powyżej 16 lat:
II miejsce - "FENIKS" - Kraków
WIDOWISKO TANECZNE

kategoria do 10 lat:
I miejsce - "TRZPIOTKI" - Kielce
I miejsce - "MAŁY AEROBIK" - Piotrków Trybunalski
kategoria 11-13 lat:
I miejsce - "AXIS" - Suchedniów
II miejsce - "GRAFIT" - Kielce
kategoria 14-16 lat:
I miejsce - "TRZPIOTY" - Kielce
II miejsce - "PIRAMIDA" - Morawica
III miejsce - "FURIO" - Rybnik
TANIEC NOWOCZESNY
kategoria do 10 lat:
I miejsce - "IGREK I" - Radom
kategoria 11-13 lat:
I miejsce - "MINI PROGRES I" - Ostrowiec Świętokrzyski
II miejsce - "AEROBIK" - Piotrków Trybunalski
III miejsce - "MAŁY FLEX" - Grodzisk Mazowiecki
Wyróżnienie:
"MINI FLEX" - Grodzisk Mazowiecki
kategoria 14-16 lat:
I miejsce - "FLEX" - Grodzisk Mazowiecki
II miejsce - "EKS-TREMUM" - Jędrzejów
III miejsce - "IGREK III" - Radom
III miejsce - "PROGRES II" - Ostrowiec Świętokrzyski
kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce - "PROGRES I" - Ostrowiec Świętokrzyski
II miejsce - "PARADOX" - Sandomierz
TANIEC WSPÓŁCZESNY
kategoria 14-16 lat:
wyróżnienia:
"HAPPY" - Połaniec
"XD CREW" - Połaniec
kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce - "VIVERO" - Rybnik
II miejsce - "PARADOX" - Sandomierz
TANIEC TOWARZYSKI
kategoria 11-13 lat:
II miejsce - "TAKT" - Kielce
INNE FORMY TANECZNE
I miejsce - "RENESMEE" - Kielce
I miejsce - "RE-FLEX" - Morawica
II miejsce - "MAŁE KIELCZANKI" - Kielce
NAJSYMPATYCZNIEJSZA FORMACJA
VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH

SUCHEDNIÓW 2011
"MAŁY AEROBIK" - Piotrków Trybunalski
OPINIA JURY:
"Jury gratuluje Organizatorom wspaniałej imprezy o ogólnopolskiej randze. Wysoki poziom
zespołów tanecznych oraz bogactwo w doborze repertuaru i kostiumu".
Na tym protokół zakończono i podpisano.
___________________________________________________________________________
18 stycznia 2011 r.
Regulamin VI Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2011
Termin Turnieju: 9 kwietnia 2011 r.
Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
Formacja Taneczna "AXIS"
Termin i miejsce Turnieju:
9 kwietnia 2011 r. (sobota)
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
ul. Sportowa 3.
Cel imprezy:
Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży
Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca
Integracja dzieci i młodzieży
Wyłonienie najlepszych zespołów
Uczestnicy:
Dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(dopuszczalne style: disco-dance, hip-hop, break dance, funky, itp.)
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(czas prezentacji do 10 minut z wykorzystaniem rekwizytów)
Taniec współczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Taniec towarzyski: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(Latino, Standard)
Komisja Sędziowska oceniać będzie:
Choreografię, technikę wykonania, poczucie rytmu
Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących oraz do stylu tanecznego
Ogólne wrażenia artystyczne
Biuro organizacyjne:
Małgorzata Drzonek - tel. 514 050 626
Kamil Garbala - tel. 694 096 180
tel. 41/ 25 43 094, fax 41/ 25 44 592, kom. 604 143 776, e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Zasady regulaminowe:
Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2 minuty i nie
dłuższym niż 10 minut
Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych
W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby niespełniające wymogów wiekowych
Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc z nagraniami muzycznymi

układów. Nagrania należy dostarczyć akustykowi przed samą prezentacją
Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m
Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki
Uwagi organizacyjne:
W czasie trwania Turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
Organizator potwierdza zgłoszenia tylko w przypadku podania w karcie zgłoszenia adresu
e-mail
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne uczestników
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach
oświatowych
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Sędziego Głównego
oraz Organizatorów
Warunki uczestnictwa:
UWAGA! Ograniczona ilość zespołów. O przyjęciu decyduje data przysłania zgłoszenia!
Zgłoszenia zespołu należy dokonać na karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu do
20.03.2011 r. na adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
z dopiskiem na kopercie o treści: Turniej
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji (wpisowego) w wysokości 200 zł od
zespołu. Jeżeli zespół startuje w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą kategorię
wynosi 100 zł od zespołu na nr konta:
BS Suchedniów 7185-2000-0720-0100-0001-6900-01
z dopiskiem: Formacja Taneczna "AXIS".
W przypadku uczestnictwa w kategorii Taniec towarzyski opłata za akredytację wynosi 30 zł
od pary.
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację oraz imienną listę
uczestników wraz z datami urodzenia!
W przypadku rezygnacji z udziału w Turnieju w terminie po 20.03.2011 r. wpłaconej
akredytacji nie zwracamy!
Ramowy plan Turnieju:
9.00 - 10.45 - rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
9.15 - 10.30 - próby parkietu (około 3 min. dla zespołu)
11.00 - rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
___________________________________________________________________________
11 marca 2011 r.
Mogło być lepiej...
Na początku marca Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki I sesji
naboru wniosków do programów Ministra Kultury na 2011 rok. Miło nam poinformować, że
wśród rozpatrzonych pozytywnie wniosków znalazł się projekt Suchedniowskiego Ośrodka
Kultury "Kuźnica" pn. "Zakup nagłośnienia kinowego w systemie Dolby" z programu
infrastruktura kultury. Otrzymaliśmy tym samym kwotę 15000,00 zł. Cieszymy się z każdego
pozyskanego dofinansowania, lecz jest to suma zdecydowanie za niska, aby nagłośnienie
zakupić i zamontować. Musimy więc szukać środków dalej...
___________________________________________________________________________
4 marca 2010 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
ogłasza
SONDAŻ
na okoliczność utworzenia ogniska muzycznego w suchedniowskiej "Kuźnicy"
Informujemy Państwa, iż od nowego roku artystycznego (od 1 września 2011 r.)
zamierzamy utworzyć w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" ognisko muzyczne.
Jednakże, najpierw chcielibyśmy wysondować jak duże jest zapotrzebowanie w naszym mieście
na tego rodzaju zajęcia artystyczne.
Chcemy prowadzić naukę gry na następujących instrumentach muzycznych:
pianino
akordeon
gitara
trąbka
saksofon
klarnet
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 25 marca 2011 r.
Zajęcia odbywałyby się w suchedniowskiej "Kuźnicy" odpłatnie. Przewidywany koszt to około
100 zł miesięcznie. Natomiast, na takie instrumenty muzyczne, jak trąbka i klarnet,
przewidziane byłyby rabaty.
tel. 41/ 25 43 094
fax 41/ 25 44 592
kom. 604 143 776
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
___________________________________________________________________________
27 stycznia 2011 r.
XIII Suchedniowska Wiosna Teatralna nie odbędzie się
Uprzejmie informujemy, iż w związku z modernizacją Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuźnica", w roku bieżącym nie odbędzie się XIII edycja Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej.
Obecnie nie mamy warunków, które pozwoliłyby na organizację tego typu imprezy. Ponadto w
naszym mieście nie ma odpowiedniej sali, w której mogłaby się odbyć kolejna już
"MASKArada", a przeprowadzenie przeglądu teatralnego w hali sportowej lub sali
gimnastycznej mija się z celem. Aby jednak kontynuować przegląd, proponujemy, aby zespoły
teatralne przygotowały i zaprezentowały przedstawienia w swoich placówkach. W ten sposób
uczcimy przypadający na 27 marca Międzynarodowy Dzień Teatru, a teatr zwycięży z całą
swoją różnorodnością i odrobiną szaleństwa. Już teraz serdecznie zapraszamy na XIV edycję
Wiosny Teatralnej, którą zorganizujemy w przyszłym roku w naszym zmodernizowanym
i rozbudowanym ośrodku kultury.
___________________________________________________________________________

25 stycznia 2011 r.

Czas pisania projektów w suchedniowskiej "Kuźnicy"
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" jest obecnie na etapie pisania projektów o
dofinansowanie m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej oraz z Muzeum Historii Polski. W ostatnim czasie złożyliśmy następujące
wnioski:
03.02.2011 r. - wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu
"Patriotyzm jutra" w roku 2011. Nazwa własna zadania: "Ogólnopolskie dni literatury
emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego".

20.12.2010 r. - wniosek do PISF o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach
programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nazwa programu:
"Rozwój kin". Nazwa własna zadania: "Zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego w
systemie Dolby dla Kina "Kuźnica" w Suchedniowie oraz przygotowanie do cyfryzacji
kina".

26.11.2010 r. - wniosek do MKiDN o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków
pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego. Nazwa programu: Infrastruktura kultury. Nazwa własna zadania: "Zakup
nagłośnienia kinowego w systemie Dolby".
___________________________________________________________________________


13 stycznia 2011 r.
Fotografie z 19 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchedniowie
Uprzejmie informujemy, iż w naszej galerii zdjęć można obejrzeć 80 fotografii z 19 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w dniu 9 stycznia 2011 r. w Hali
Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.
___________________________________________________________________________
7 stycznia 2011 r.
Kolejne atrakcje 19 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchedniowie
Głównym punktem finałowej imprezy będzie sprzedaż przedmiotów przekazanych przez
darczyńców, która rozpocznie się o godz. 18.00.
Do zlicytowania mamy m.in. szable od Tadeusza Bałchanowskiego, duży flakon wypełniony
słodyczami, który został ufundowany przez Stanisława Kanię, szal od Europoseł Róży Thun,
statuetkę Mistrza Polski w wyścigach motocyklowych Supermoto Karola Mochockiego,
orkiestrowe fanty od Fundacji WOŚP, kalendarz z piłkarzami ręcznymi VIVE Kielce na tle
najpiękniejszych zakątków naszego województwa, przekazany przez Świętokrzyskie Centrum
Inwestycyjne z Kielc, akcesoria strażackie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie,
bony na zabiegi kosmetyczne, ufundowane przez jeden z miejscowych gabinetów
kosmetycznych oraz wiele innych, godnych uwagi fantów.
Ponadto na uczestników tej imprezy czeka wiele atrakcji (opisanych poniżej). Organizatorzy
imprezy nie zapomnieli również o najmłodszych uczestnikach 19 Finału. Przygotowaliśmy dla
nich przejażdżki na kucykach oraz wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie.
Serdecznie Zapraszamy
Sie ma!
Suchedniowski Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
___________________________________________________________________________
5 stycznia 2011 r.

Suchedniowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
serdecznie zaprasza mieszkańców Suchedniowa na
19 Finał WOŚP
który odbędzie się 9 stycznia 2011 r. o godz. 16.00 w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej
w Suchedniowie przy ulicy Sportowej 3. W roku bieżącym zbieramy na:
zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
W programie tej szczególnej imprezy m.in.:












Koncert zespołu „VIVID”
Pokazy karateków pod kierunkiem Mistrza Europy Marka Szafarczyka
Tańce i śpiewy w wykonaniu przedszkolaków
Występ Formacji Tanecznej „AXIS”
Koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej
Aukcja o godz. 18.00
Występy artystyczne gimnazjalistów, uczniów Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz
Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie
Przejażdżki kucykami
wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie
strzelanie z łuku na torze łuczniczym ŁLKS "Olimpia"
Światełko do nieba

Można będzie kupić różne fanty, zasilając konto WOŚP. Na ognisku, przygotowanym przez
suchedniowskich Harcerzy będzie można upiec kiełbaskę. O nasze zdrowie zadbają lekarze i
pielęgniarki z NZOZ "PROMYK" w Suchedniowie, mierząc ciśnienie. Pierwsze 10 osób będzie
miało możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciw grypie. Stwórzmy prawdziwie kolorową
atmosferę. Bawmy się dobrze, nie żałujmy grosza. Niech wszystkie dzieciaki będą szczęśliwe i
zdrowe.
Prosimy mieszkańców o przekazywanie różnych fantów na licytację.
Adres Suchedniowskiego Sztabu WOŚP:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
Dane kontaktowe Sztabu:
tel.: 41/ 25 43 094
fax: 41/ 25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Sie ma!
Suchedniowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
___________________________________________________________________________

29 grudnia 2010 r.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 19 zagra w Suchedniowie!
Suchedniowski Sztab WOŚP już po raz dziewiętnasty organizuje w naszym mieście imprezę
z cyklu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W dniu 9 stycznia 2011 r. na ulicach
Suchedniowa, Ostojowa i Łącznej naszych 48 Wolontariuszy, wyposażonych w identyfikatory,
serduszka i finałowe puszki, będzie zbierało pieniądze:
NA ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI Z CHOROBAMI UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI
Odbędzie się również impreza w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie, przy
ul. Sportowej 3. Jednym z jej najważniejszych punktów będzie sprzedaż fantów przekazanych
przez darczyńców. Fundusze pozyskane z ich licytacji oraz pieniądze zebrane przez naszych
Wolontariuszy zasilą konto Fundacji WOŚP, wspierając tym samym szczytny cel 19 Finału.
W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazywanie różnych fantów. Prosimy
o dostarczenie ich do siedziby Suchedniowskiego Sztabu WOŚP, która znajduje się pod
adresem:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
Dane kontaktowe Suchedniowskiego Sztabu WOŚP:
tel.: 41/ 25 43 094
fax: 41/ 25 44 592
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
W ubiegłym roku, podczas 18 Finału przekazaliśmy Fundacji WOŚP kwotę 20864,17 zł.
Mamy nadzieję, że wspólnie z mieszkańcami Miasta i Gminy Suchedniów pobijemy kolejny
orkiestrowy rekord...
Z góry dziękujemy za okazane wsparcie i przekazane fanty.
Sie ma!
Suchedniowski Sztab WOŚP :)
___________________________________________________________________________
16 grudnia 2010 r.
DIDI MADLOBA – Dziękujemy bardzo
Członkowie grupy dyskusyjnej „Balejaż”, działającej przy Wiejskim Domu Kultury w
Mostkach spędzili dwanaście sierpniowych dni z gruzińską młodzieżą w ich ojczyźnie.
Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Kłóćmy się – Sztuka dyskusji w europejskiej
różnorodności”.
„Balejaż” napisał wniosek do Narodowej Agencji programu „Młodzież w działaniu”, aby
starać się o dofinansowanie w ramach Akcji 3.1 – Współpraca z Sąsiednimi Krajami
Partnerskimi UE. Projekt został zaakceptowany i otrzymał dotację Narodowej Agencji.
Organizacjami wspierającymi były Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” oraz organizacja
gruzińska Tkibuli District Development Fund (TDDF).
Polska młodzież w sierpniu wybrała się do Gruzji, w okolice Tkibuli, by tam wspólnie ze
swoimi gruzińskimi rówieśnikami uczyć się sztuki dyskusji, uczestnicząc w warsztatach, których
tematem była różnorodność europejska. Przez dwanaście dni wymiany dyskutowano,
wymieniano się poglądami i doświadczeniami, zacieśniały się kontakty międzyludzkie,
uczestnicy poznawali swoją kulturę i zwyczaje. Była także okazja do zwiedzenia miast
portowych: Poti, Kobuleti i Batumi oraz wycieczka po stolicy kraju Tbilisi. Grupa BALEJAŻ miała
także możliwość spotkania się z I sekretarzem ambasady polskiej w Gruzji – Maciejem

Dachowskim.
Podczas grudniowego spotkania poprojektowego w Mostkach, autorzy i uczestnicy projektu
podzielili się swoimi wrażeniami z mieszkańcami powiatu skarżyskiego, oraz Przyjaciółmi
wymiany. Na spotkanie zostali zaproszeni mieszkańcy, nasi patroni i sponsorzy oraz inne osoby
związane z Grupą BALEJAŻ.
„Balejaż” zaprezentował wystawę fotografii wykonanych w Gruzji, krótkie filmiki oraz „Libdub” – teledysk nagrany przez uczestników podczas projektu. Pokazane zostały również slajdy,
okraszone opowieściami o pobycie, anegdotami i wspomnieniami.
- To był bardzo ważny i fascynujący dla nas wszystkich projekt. Poznaliśmy wspaniałych
ludzi, z którymi natychmiast znaleźliśmy wspólny język, bawiąc się i ucząc jednocześnie. To
niezwykłe doświadczenie i wspaniała przygoda. Bez przyjaciół, patronów i sponsorów projekt
ten nie doszedłby do skutku. Za dobre serce i okazaną pomoc serdecznie wszystkim dziękuję –
powiedział podczas spotkania Piotr Babicki, koordynator projektu.
Wszyscy obecni uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass, a partnerzy i sponsorzy
podziękowania w postaci pamiątkowych dyplomów.
- Mamy nadzieję, że współpraca z naszymi gruzińskimi przyjaciółmi będzie kontynuowana.
Poważnie myślimy o kolejnym projekcie, tym razem w naszym powiecie – dodała Monika
Kowalczyk, kierownik WDK w Mostkach, a podczas wymiany w Gruzji opiekun grupy polskiej –
Cały czas utrzymujemy kontakt z naszymi gruzińskimi przyjaciółmi, już w marcu przylatują oni
do Polski realizować kolejny projekt w Warszawie i Wrocławiu, mam nadzieję, że będą mogli
przyjechać także do nas.
Po części oficjalnej, goście mogli spróbować dań tradycyjnej polskiej kuchni z elementami
gruzińskimi.
Przyjaciele Projektu, Patroni Honorowi:

Ambasador Gruzji w RP Konstantin Kavtaradze

Europosłanka Róża Thun

Posłowie na Sejm RP: Marzena Okła-Drewnowicz i Michał Szczerba – członkowie PolskoGruzińskiej Grupy Parlamentarnej

Wojewoda Świętokrzyski

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Starosta Powiatu Skarżyskiego

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Patroni Medialni:

Tygodnik Starachowicki

Tygodnik Skarżyski

Gazeta Wyborcza Kielce

Miesięcznik Studentów „Kontrast”.
Sponsorzy:

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

Burmistrz Gminy Staszów

Firma „Teldom” - Piotr Karbownik, Suchedniów
___________________________________________________________________________
12 października 2010 r.
Rozkład zajęć Formacji Tanecznej "AXIS"
Uprzejmie informujemy, iż od 12 października br. zajęcia Formacji Tanecznej "AXIS" będą
odbywały się w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Suchedniowie we wtorki i w czwartki, w następujących godzinach:

AXIS III
AXIS II
AXIS I

15.00 - 16.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00

Powyższy harmonogram obowiązuje aż do odwołania.

14 września 2010 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń na VII OKR został wydłużony
W związku z problemami z funkcjonowaniem sieci informatycznej w Wiejskim Domu Kultury
w Mostkach, w którym odbędzie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, termin nadsyłania zgłoszeń zostaje wydłużony do dnia 20 września 2010 r.
Regulamin, kartę zgłoszenia oraz kartę akredytacyjną można pobrać, klikając

tutaj

Serdecznie Zapraszamy

3 sierpnia 2010 r.
ZAPRASZAMY DO MUZYKOWANIA W ORKIESTRZE DĘTEJ
Orkiestra Dęta działająca przy Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
ogłasza nabór. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Przyjdź i rozpocznij naukę gry na
instrumentach dętych pod okiem wybitnego dyrygenta. Przed Tobą wspaniała przygoda i
możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 sierpnia
00
2010 r. o godz. 17
w suchedniowskiej "Kuźnicy". Mile widziani również muzycy już grający.

30 czerwca 2010 r.
Przekazaliśmy środki finansowe zebrane na rzecz Dąbrowskiego Domu Kultury

SOK-72/2010
Pan Dyrektor Paweł Chojnowski
Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej

Szanowny Panie Dyrektorze,
Społeczność Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie poruszona
ogromem tragedii, jaką przyniosła tegoroczna powódź oraz informacjami o podtopieniach
Waszej instytucji kultury, pragnie przekazać na ręce Pana Dyrektora skromną kwotę w
wysokości 346,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć złotych i 0/100) na rzecz Waszej
placówki kultury. Pieniądze zbieraliśmy podczas V Ogólnopolskiego Turnieju Formacji
Tanecznych Suchedniów 2010 od poruszonych tragedią osób. Wiemy, że jest to kwota
niewielka i nie zrekompensuje strat, lecz ważniejsza jest tutaj solidarność międzyludzka,

solidarność między placówkami kultury, które w większości są w trudnej sytuacji finansowej.
Kończąc pragniemy pozdrowić społeczność skupioną przy Waszej instytucji kultury, Pana
Dyrektora oraz pracowników Dąbrowskiego Domu Kultury (szczególnie zespoły "Voce" i
"Sokoliki", które tak pięknie zaprezentowały się na naszym turnieju) i życzyć Wam spokojnej
pracy i wielu sukcesów.
Z poważaniem,
Andrzej Karpiński

10 czerwca 2010 r.
Regulamin VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Polskiej Literatury Emigracyjnej XX-go wieku
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Suchedniów - Mostki 25-26.09.2010 r.

Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Patronat:
Starosta Skarżyski
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Patronat medialny:
Radio Kielce
Echo Dnia
Gazeta Suchedniowska
Konkurs otrzymał wsparcie finansowe Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Cele konkursu:
- popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji
- kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej
- konfrontacja dokonań artystycznych
- integracja środowisk twórczych regionu i kraju
Termin i miejsce:
25-26 września 2010 r.
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Kategorie:
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
- recytacja
- "wywiedzione ze słowa"
Repertuar:
W kategorii recytacja uczestnicy przygotowują dwa utwory (poezja lub proza), w tym co
najmniej jeden należący do polskiej literatury emigracyjnej XX-go wieku. Czas wykonania nie
może przekroczyć 10 minut.
Uczestnicy, którzy wystąpią w kategorii "wywiedzione ze słowa" prezentują etiudy, których
forma jest dowolna, nie ma także ograniczeń repertuarowych. Czas prezentacji nie powinien
przekroczyć 5 minut.

Pisarze i poeci, których utwory można wykorzystywać:
Stanisław Baliński
Stanisław Barańczak
Janusz Głowacki
Witold Gombrowicz
Marian Hemar
Marek Hłasko
Gustaw Herling-Grudziński
Jerzy Kosiński
Józef Łobodowski
Stanisław Mackiewicz
Czesław Miłosz
Sławomir Mrożek
Włodzimierz Odojewski
Czesław Straszewicz
Julian Tuwim
Aleksander Wat
Kazimierz Wierzyński
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do 20 września 2010 r. na adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
Kontakt:
tel. (41) 254 30 94, tel./fax (41) 254 45 92
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
strona internetowa: www.kuznica-suchedniow.com.pl
Koszty uczestnictwa:
Akredytacja dla uczestników, opiekunów i obserwatorów w wysokości 80 zł (akredytacja
obejmuje nocleg
w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach oraz wyżywienie) płatna na konto:

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
BS Suchedniów 71852000072001000001690001
W tytule przelewu lub wpłaty należy wpisać:
"Akredytacja VII OKR 2010"

Ocena i nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień
zdecyduje Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są ostateczne.
Informacje dodatkowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do osób, które ukończyły 16 lat.
Koszty podróży uczestników, instruktorów oraz obserwatorów pokrywają instytucje delegujące.
Uczestnicy nie korzystający z noclegów i wyżywienia wpłacają opłatę akredytacyjną za udział w
konkursie
w wysokości 20 zł.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
tel. (41) 254 42 49, e-mail: mostki.dk@mostki.pl
Pliki do pobrania:
Regulamin, karta zgłoszenia i karta akredytacyjna - pobierz

Serdecznie zapraszamy

______________________________________________________________
25 maja 2010 r.
Program V Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2010
V Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2010 organizowany przez
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" oraz Formację Taneczną "AXIS" gościł będzie 23
grupy taneczne (427 młodych tancerzy) m.in. z: Piotrkowa Trybunalskiego, Dąbrowy
Tarnowskiej, Kielc, Morawicy, Chęcin, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Radziejowic.
Zespoły zaprezentują się w czterech kategoriach wiekowych: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat,
powyżej 16 lat oraz w trzech kategoriach tanecznych: Inscenizacja taneczna, Widowisko
taneczne oraz Taniec nowoczesny. Występy formacji tanecznych oceni profesjonalna Komisja
Sędziowska. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy, puchary oraz pamiątkowe medale.
Patronat medialny:
Patronat:
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Plik do pobrania:
Program Turnieju -

pobierz

Oficjalne rozpoczęcie V Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2010
nastąpi
29 maja 2010 r. o godz. 11.00 w Hali Sportowo Rekreacyjnej
w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.
Do zobaczenia na Turnieju!
Z tanecznym pozdrowieniem,
Organizatorzy

26 kwietnia 2010 r.
Harmonogram XII Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej
"MASKArada 2010"
Przedstawiamy kolejność prezentacji, obowiązującą podczas XII Suchedniowskiej Wiosny
Teatralnej "MASKArada 2010":
1. Grupa "Dziatwa z Kuźnicy"
2. "Przedszkolandia" z Przedszkola Samorządowego w Suchedniowie
3. "Wandeczka" z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ostojowie
4. Teatr "Bez nazwy" z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie
5. "Abrakadabra" z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie
6. Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie
___________________________________________________________________________

19 kwietnia 2010 r.
Koncert pn. "Ośrodek Kultury - Miastu" nie odbędzie się
Uprzejmie informujemy, iż Koncert pn. "Ośrodek Kultury - Miastu" nie odbędzie się w roku
bieżącym z powodu prac budowlanych prowadzonych na terenie suchedniowskiej "Kuźnicy".

19 kwietnia 2010 r.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na organizację VII Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego Polskiej Literatury Emigracyjnej XX-go wieku im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" otrzymał od
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach dofinansowanie w wysokości 3 000 zł na realizację
zadania pn. "VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej XX-go
wieku im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego".

12 marca 2010 r.
V Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych
Suchedniów 2010
REGULAMIN
Organizatorzy



Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
Formacja Taneczna "AXIS"

Termin i miejsce turnieju
29 maja 2010 r. (sobota)
Hala Sportowa przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie,
Suchedniów, ul. Sportowa 3

Cel imprezy





Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki dzieci i młodzieży
Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca
Integracja dzieci i młodzieży
Wyłonienie najlepszych zespołów

Uczestnicy
Dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:




Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (dopuszczalne
style: disco dance, hip-hop, break dance, funky itp.)
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(czas prezentacji do 10 minut z wykorzystaniem rekwizytów)



Taniec współczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (Latino,
Standard)

Komisja Sędziowska oceniać będzie




Choreografię, technikę wykonania, poczucie rytmu
Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących oraz do stylu tanecznego
Ogólne wrażenia artystyczne

Biuro organizacyjne
Małgorzata Drzonek - tel. 500 156 974
Kamil Garbala - tel. 694 096 180
tel. 41/25 43 094, fax 41/25 44 592, kom. 604 143 776
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
Zasady regulaminowe







Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym niż 2 minuty
i nie dłuższym niż 10 minut
Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych
W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby nie spełniające wymogów
wiekowych
Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc z nagraniami
muzycznymi układów. Nagrania należy dostarczyć akustykowi przed samą prezentacją
Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m
Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki

Uwagi informacyjne










W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną
Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące
Organizator potwierdza zgłoszenie tylko w przypadku podania w karcie zgłoszenia
adresu e-mail
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo w wglądu w legitymacje szkolne uczestników
Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami obowiązującymi w
placówkach oświatowych
Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy
Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Sędziego
Głównego oraz organizatorów

Warunki uczestnictwa
UWAGA! Ograniczona ilość zespołów. O przyjęciu decyduje data przysłania zgłoszenia!


Zgłoszenia zespołu należy dokonać na karcie zgłoszenia dołączonej do regulaminu
do dnia 10 maja 2010 r. na adres:



Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
z dopiskiem na kopercie o treści: Turniej



Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji (wpisowego) w wysokości 175

zł od zespołu. Jeżeli zespół startuje w dwóch kategoriach tanecznych, opłata za drugą
kategorię wynosi 90 zł od zespołu na nr konta:
BS Suchedniów 7185-2000-0720-0100-0001-6900-01
z dopiskiem (tytułem wpłaty): Formacja Taneczna "AXIS"



Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację oraz imienną
listę uczestników wraz z datami urodzenia!
W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie po 15 maja, wpłaconej
akredytacji nie zwracamy!

Ramowy plan turnieju
9.00 - 10.45 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
9.15 - 10.30 Próby parkietu (około 3 minuty dla zespołu)
11.00 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji
Uwagi
Dodatkowe informacje dotyczące turnieju znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:
www.kuznica-suchedniów.com.pl
PLIKI DO POBRANIA
Regulamin w wersji do druku - kliknij, aby
Karta zgłoszenia - kliknij, aby pobrać

pobrać

Po kliknięciu na link "kliknij, aby pobrać" otworzy się strona pobierania pliku. Na małym obrazku wyświetli się kod zabezpieczający,
składający się z 3 znaków (cyfr i liter). Należy wpisać go w okienku pod obrazkiem, a następnie kliknąć na przycisk "Pobierz".

14 kwietnia 2010 r.
XII Suchedniowska Wiosna Teatralna w innym terminie!

Uprzejmie informujemy, iż XII Suchedniowska Wiosna Teatralna "MASKArada 2010"
odbędzie się w dniu:
28 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00
Powodem zmiany terminu imprezy jest żałoba narodowa obowiązująca w dniach 10-18
kwietnia 2010 r.

12 marca 2010 r.
XII Suchedniowska Wiosna Teatralna "MASKArada 2010" - regulamin
Termin imprezy: 28 kwietnia 2010 r. godz. 10.00
Informacje ogólne
W tym roku przegląd zespołów teatralnych, biorących udział w XII Suchedniowskiej Wiośnie
Teatralnej "MASKArada 2010" nie ma charakteru konkursu. Nie będzie więc zwycięzców i
zwyciężonych. Zwycięży po prostu TEATR - z całym jego bogactwem, różnorodnością i
odrobiną szaleństwa!

Chcemy zapewnić uczestnikom przede wszystkim dobrą zabawę, bez zbędnego stresu i
nerwowej atmosfery, które zawsze towarzyszą werdyktowi.
Występy oglądać będzie profesjonalne jury, które choć nie wyłoni zwycięzców, to z
pewnością zauważy wspaniałe indywidualności. Jury życzliwie, ale i konstruktywnie podsumuje
tegoroczny przegląd, udzielając opiekunom oraz zespołom wskazówek do dalszej pracy.
Uwagi organizacyjne
1. Organizatorem Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej zwanej dalej "Wiosną" jest
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica". Wszyscy mile widzielibyśmy współorganizatorów,
czekamy na oferty.
2. Miejscem imprezy w zasadzie jest Ośrodek Kultury, choć nie wykluczamy innych, ciekawych
propozycji.
3. Koszty organizacyjne ponosi "Kuźnica", natomiast mile widzielibyśmy sponsorów.
4. Warunkiem uczestnictwa w Wiośnie jest dostarczenie zgłoszenia najpóźniej do 12 kwietnia
2010 r. na adres organizatora. Zgłoszenie musi być w formie pisemnej z pieczątką szkoły.
Należy wymienić tytuł spektaklu, liczbę uczestników, opiekunów artystycznych, potrzeby
techniczne, a także termin ewentualnych prób przed imprezą.
5. W Wiośnie mogą brać udział: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne, uczestnicy pozaszkolnych zajęć teatralnych z domów, ośrodków kultury
oraz innych ośrodków społeczno-wychowawczych.
6. Dozwolone są wszystkie formy teatralne, byleby zmieścić się w określonym czasie. Jak
do roku nie przekraczamy 20 minut. Pamiętajmy o tym, że dobry spektakl wcale nie musi
być długi. W krótszym czasie popełniamy bowiem mniej błędów.
7. Świadoma odpowiedzialności profesjonalna Rada Artystyczna, w skład której wejdą:
- Jagoda Juchniewicz
- Monika Kowalczyk
potrafi dostrzec i nagrodzić nowatorstwo, szalone pomysły i poczucie swobody artystycznej.
8. Każdy uczestnik otrzyma od nas drobny upominek, a każdy zespół pamiątkowy dyplom.
Będzie również słodki poczęstunek.
9. Jury może przyznać nagrody indywidualne dla wyróżniających się młodych aktorów.
10. Kolejność występów ustalają organizatorzy.
UWAGA
Wszyscy uczestnicy "MASKArady 2010" zostaną zaproszeni przez organizatora na warsztaty
teatralne. O ich terminie zespoły zostaną poinformowane.
Biuro organizacyjne
Mariola Pasek
Marianna Frontczak
Kamil Garbala
Młodzieżowe biuro organizacyjne
Grupa teatralno - recytatorska

"DZIATWA Z KUŹNICY"
Zapraszamy do licznego udziału w XII Suchedniowskiej Wiośnie Teatralnej "MASKArada 2010".
Czekamy na Was!
Adres organizatora
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
ul. Bodzentyńska 18
26-130 Suchedniów
Kontakt
tel. 41/25 44 592, 41/25 43 094
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
PLIKI DO POBRANIA
Regulamin w wersji do druku - kliknij, aby
Karta zgłoszenia - kliknij, aby pobrać

pobrać

Po kliknięciu na link "kliknij, aby pobrać" otworzy się strona pobierania pliku. Na małym obrazku wyświetli się kod zabezpieczający,
składający się z 3 znaków (cyfr i liter). Należy wpisać go w okienku pod obrazkiem, a następnie kliknąć na przycisk "Pobierz".

3 lutego 2010 r.
Kolejny sukces Formacji Tanecznej "AXIS"
W czasie ferii zimowych Formacja Taneczna "AXIS" brała udział w konkursie "Pasje i
Talenty" zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach. Hasło tegorocznej edycji
imprezy brzmiało: "Wyrażamy siebie w sztuce". Tancerze z suchedniowskiej "Kuźnicy" zajęli
czołowe miejsca w dwóch kategoriach:



AXIS I - I miejsce w kategorii taniec nowoczesny 13-15 lat



AXIS II - I miejsce w kategorii taniec nowoczesny 10-12 lat

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

29 stycznia 2010 r.
Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
W dniu 27 stycznia 2010 r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego informujące, iż złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013 pn.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Budynku Suchedniowskiego

Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie" do działania 5.2 - "Podniesienie jakości usług
publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" na II etapie konkursu
jest poprawny pod względem formalnym i zostanie przekazany do oceny merytorycznotechnicznej.

29 stycznia 2010 r.
Złożyliśmy wniosek do Muzeum Historii Polski
Złożyliśmy wniosek do Muzeum Historii Polski w Warszawie o dofinansowanie zadania
realizowanego w ramach programu "Patriotyzm Jutra". Nazwa własna zadania brzmi: "VII
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej XX-go wieku im. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego". Jest to impreza cykliczna o zasięgu ogólnopolskim, organizowana w
Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" od 2004 roku.
7 stycznia 2010 r.

Suchedniowski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
serdecznie zaprasza mieszkańców Suchedniowa na

XVIII Finał WOŚP
który odbędzie się w dniu 10 stycznia 2010 r. o godz. 16.00 w Hali Sportowej
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie przy ulicy Sportowej 3.
W roku bieżącym zbieramy:
po raz drugi dla dzieci z chorobami onkologicznymi - na doposażenie klinik
onkologicznych
w sprzęt wysokospecjalistyczny

W programie tej szczególnej imprezy zobaczycie m.in.:










Koncert zespołu "Red Bridge" (jednego z najlepszych w Polsce zespołów rockowych)
Pokazy karateków pod kierunkiem Mistrza Europy Marka Szafarczyka
Tańce i śpiewy w wykonaniu przedszkolaków
Występy Formacji Tanecznej "AXIS"
Koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej
Aukcja o godz. 17.30
Występy wokalistów
Przejażdżki konne
Światełko do nieba

Będzie można kupić różne fanty, zasilając konto Orkiestry, czy upiec kiełbaskę na ognisku.
O nasze zdrowie dbać będą lekarze i pielęgniarki z suchedniowskiej przychodni "PROMYK".
Będzie można zmierzyć poziom hemoglobiny glikowanej, ocenić zaawansowanie cukrzycy,
ponadto osoby chore na cukrzycę będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na jej temat

oraz o skutecznych sposobach leczenia. Podczas imprezy będzie również możliwość zmierzenia
ciśnienia tętniczego krwi.
Stwórzmy prawdziwie kolorową atmosferę. Bawmy się dobrze, nie żałujmy grosza. Niech
wszystkie dzieciaki będą szczęśliwe i zdrowe.
Prosimy mieszkańców Suchedniowa o przekazywanie różnych fantów na licytację.

Sie ma!
Suchedniowski Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

7 stycznia 2010 r.
Świętojanki 2009 w Suchedniowie imprezą roku w powiecie skarżyskim!
Świętojanki, które odbyły się 27 czerwca 2009 r. w Suchedniowie zostały uznane przez
redakcję "Tygodnika skarżyskiego" bezsprzecznie za imprezę roku w naszym powiecie. Tysiące
osób bawiło się, słuchając największych przebojów znanego w całym kraju zespołu
"Brathanki", który dla zgromadzonej publiczności zagrał swoje największe przeboje.

15 grudnia 2009 r.
Przed nami XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 10 stycznia 2010 r. na
Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie (ul.
Sportowa 3). Dotychczas wszystkie Finały odbywały się w suchedniowskiej "Kuźnicy",
jednakże z powodu obecnie prowadzonej rozbudowy budynku naszej instytucji, musimy
zorganizować imprezę w innym miejscu.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" już po raz osiemnasty włączy się w tą jakże
szczytną akcję. Podczas tegorocznej edycji Finału WOŚP po raz drugi będziemy zbierać
pieniądze dla dzieci z chorobami onkologicznymi - na doposażenie klinik
onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny.
Otrzymaliśmy już oficjalną zgodę na utworzenie Sztabu w Suchedniowie, jednakże w tym
roku możemy zapewnić identyfikatory, uprawniające do zbierania pieniędzy do puszek na rzecz
chorych dzieci, jedynie dla 50 wolontariuszy. Powodem takiego ograniczenia jest ilość ankiet,
którą posiada Fundacja Jurka Owsiaka. Jest ich jedynie 120 000 na cały kraj. W związku z
czym muszą one zostać sprawiedliwie rozdzielone na "stare" i "nowe" Sztaby.

30 listopada 2009 r.
Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie kultury
W dniu 30 listopada 2009 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze
środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego. Nazwa zadania brzmi: "Zakup nagłośnienia kinowego w systemie Dolby". W

ramach zadania w miejsce starego monofonicznego nagłośnienia kinowego zostanie
zamontowana nowa aparatura nagłaśniająca w systemie Dolby (całkowity przewidywany koszt
realizacji zadania: 98000 zł).
Wiejski Dom Kultury w Mostkach, będący filią suchedniowskiej "Kuźnicy" także złożył
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania pn.
Projekt edukacji kulturalnej "Mostki kultury", którego celem jest zaangażowanie dzieci i
młodzieży z naszego województwa w aktywne działania kulturalne i artystyczne, realizowane
pod okiem specjalistów w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach oraz rozwijanie u adresatów
kreatywności i ekspresji twórczej, jak również wrażliwości na szeroko pojętą kulturę i sztukę
(całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 46500 zł).

16 października 2009 r.
Kartę zgłoszenia można pobrać, klikając

tutaj

Informacja:
W celu pobrania karty zgłoszenia należy kliknąć na odnośnik "tutaj". Wówczas rozpocznie się
pobieranie pliku. Program poprosi o wprowadzenie 3-cyfrowego kodu zabezpieczającego. Po
jego wpisaniu należy kliknąć na przycisk "Submit", a następnie na "Pobierz".
Wypełnioną kartę uczestnictwa w imprezie pn. "Mikrofon dla wszystkich" należy dostarczyć
Organizatorowi najpóźniej do dnia 10.11.2009 r.
Osoby, które będą korzystały z podkładu muzycznego informujemy, iż mile widziane będą
nagrania profesjonalne.

12 października 2009 r.
Ruszyły zajęcia teatralno-recytatorskie w suchedniowskiej "Kuźnicy"

Z dniem 12 października 2009 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" rozpoczęły się
zajęcia teatralno-recytatorskie, które będą odbywać się w każdy piątek w godz. 15.00 - 18.00.
Zajęcia prowadzi
Pani Mariola Pasek. Jednocześnie informujemy, iż nadal prowadzone są zapisy. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
041 / 25 43 094
Serdecznie zapraszamy

22 września 2009 r.
26.09.2009 r. godz. 1100 - Inauguracja Konkursu
godz. 1800 - Recital Piotra Kędziory
27.09.2009 r. godz. 1200 - Koncert Laureatów

31 sierpnia 2009 r.
ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW SUCHEDNIOWA
na
Marsz Pamięci
z okazji
70 - rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
Marsz rozpocznie się o godz. 19.30 w dniu 1 września 2009 r. (wtorek) na
suchedniowskim Cmentarzu przy zbiorowej mogile wojennej, następnie
skieruje się pod pomnik rozstrzelanych zakładników kieleckiego więzienia przy
ul. Dawidowicza. Tam uczestnicy marszu otrzymają pochodnie i przejdą pod
pamiątkową tablicę umieszczoną na Bibliotece Publicznej, a następnie do
kościoła parafialnego, gdzie odbędzie się uroczysta Msza Św. w intencji ofiar II
Wojny Światowej.
PRZYJDŹMY LICZNIE
ŚWIATOWEJ

-

ODDAJMY

HOŁD

OFIAROM

II

WOJNY

Organizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"

27 sierpnia 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
MARATON FILMOWY
w dniach 29 - 30.08.2009 r.
W programie:


godz. 16.00

"Wpuszczony w kanał" - animowany, od lat: B/0



godz. 17.30
lat: 12

"Narzeczony mimo woli" - komedia romantyczna, od



godz. 19.30

"Dziewczyna mojego kumpla" - komedia, od lat: 12

Cena biletu: 10 zł
(cena obejmuje 3 filmy)
Zapraszamy

20 sierpnia 2009 r.
VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej
XX-go wieku im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Suchedniów, 26-27.09.2009 r.
Organizatorzy:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Patronat:
Starosta Skarżyski
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Patronat medialny:
Radio Kielce
Echo Dnia
Gazeta Suchedniowska
Konkurs otrzymał wsparcie finansowe Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Regulamin
Pisarze i poeci, których utwory można wykorzystywać:
Stanisław Baliński
Stanisław Barańczak
Janusz Głowacki
Witold Gombrowicz
Marian Hemar
Marek Hłasko
Gustaw Herling-Grudziński
Jan Kosiński
Józef Łobodowski

Stanisław Mackiewicz
Czesław Miłosz
Sławomir Mrożek
Włodzimierz Odojewski
Czesław Straszewicz
Julian Tuwim
Aleksander Wat
Kazimierz Wierzyński

Cele konkursu:
-

popularyzacja polskiej literatury powstałej na emigracji
kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej
konfrontacja dokonań artystycznych
integracja środowisk twórczych regionu i kraju

Termin i miejsce:
26 – 27 września 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Kategorie:
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
a) recytacja
b) „wywiedzione ze słowa”
Repertuar:
W kategorii recytacji uczestnicy przygotowują dwa utwory (poezja lub proza),
w tym co najmniej jeden należący do polskiej literatury emigracyjnej XX wieku.
Czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
Uczestnicy występujący w kategorii „wywiedzione ze słowa” prezentują etiudy,
których forma jest dowolna, nie ma także ograniczeń repertuarowych.
Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do 15 września 2009 r. na
adres:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18,26–130 Suchedniów
tel. (041) 254 30 94, tel./fax. 254 45 92
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www.kuznica-suchedniow.com.pl

Pliki do pobrania:
- Karta zgłoszenia
- Karta akredytacyjna
Informacja:
W celu pobrania pliku, proszę kliknąć na jeden z powyższych odnośników.
Otworzy się wówczas strona pobierania pliku na której należy wpisać 3-cyfrowy
kod zabezpieczający i kliknąć na przycisk "Submit". Następnie należy wybrać
polecenie "Pobierz".
Koszty uczestnictwa:
Akredytacja dla uczestników, opiekunów i obserwatorów w wysokości 80 zł.
płatna na konto:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
BS Suchedniów 71852000072001000001690001
Ocena i nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. O podziale nagród
i wyróżnień zdecyduje Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są
ostateczne.
Informacje dodatkowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i kierowany jest do osób, które ukończyły 16
lat.
Koszty podróży uczestników, instruktorów i obserwatorów pokrywają instytucje
delegujące.
Uczestnicy nie korzystający z
akredytacyjną za udział
w konkursie w wysokości 20 zł.

noclegów

i

wyżywienia

wpłacają

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 041/ 254 42 49 lub mostki.dk@mostki.pl
Serdecznie zapraszamy

31 lipca 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
w ramach akcji letniej "Wakacje z Ośrodkiem Kultury"
zaprasza dzieci na zajęcia.

opłatę

3 - 17 sierpnia
w godz. 9.00 - 13.00
-codziennie oprócz weekendówW programie zajęcie dla dzieci powyżej 6 lat, m.in.:






gry i zabawy edukacyjne,
zajęcia taneczne,
zajęcia plastyczno - techniczne,
czytanie bajek,
projekcje filmów dla dzieci.
Zajęcia bezpłatne!!!
Obowiązuje obuwie sportowe.
Serdecznie zapraszamy!!!
Harmonogram akcji letniej "Wakacje z Ośrodkiem Kultury"

Dzień

03.08.2009 r.

04.08.2009 r.

05.08.2009 r.

06.08.2009 r.

Godzina

Rodzaj zajęć

9.00 – 10.00

Gry i zabawy edukacyjne

10.00 – 11.00

Zajęcia taneczne

11.00 – 13.00

Film „Gdzie jest Nemo?” - wersja
z napisami

9.00 – 10.30

Zajęcia plastyczno - techniczne

10.30 – 11.30

Czytanie bajek

11.30 – 13.00

Film „Rybki z ferajny”

9.00 – 10.00

Czytanie bajek

10.00 – 11.00

Zajęcia taneczne

11.00 – 13.00

Film „Kopciuszek 2”

9.00 – 10.00

Gry i zabawy edukacyjne

07.08.2009 r.

10.08.2009 r.

11.08.2009 r.

12.08.2009 r.

13.08.2009 r.

14.08.2009 r.

10.00 – 11.30

Zajęcia plastyczno – techniczne

11.30 – 13.00

Film „Król Lew”

9.00 – 10.00

Czytanie bajek

10.00 – 11.00

Zajęcia taneczne

11.00 – 13.00

Film „Epoka lodowcowa I”

9.00 – 10.00

Zajęcia plastyczno – techniczne

10.00 – 11.30

Gry i zabawy edukacyjne

11.30 – 13.00

Film „Czerwony Kapturek: Prawdziwa historia”

9.00 – 10.00

Czytanie bajek

10.00 – 11.00

Zajęcia taneczne

11.00 – 13.00

Zajęcia plastyczno - techniczne

9.00 – 10.00

Gry i zabawy edukacyjne

10.00 – 11.30

Film „7 Krasnoludków: Historia prawdziwa"

11.30 – 13.00

Zajęcia plastyczno - techniczne

9.00 – 10.00

Czytanie bajek

10.00 – 11.00

Zajęcia taneczne

11.00 – 13.00

Film „Herkules”

9.00 – 10.00

Gry i zabawy edukacyjne

10.00 – 11.00

Zajęcia taneczne

11.00 – 13.00

Film „Shrek II”

17.08.2009 r.

9.00 – 10.00

Czytanie bajek

10.00 – 11.30

Gry i zabawy edukacyjne

11.30 – 13.00

Film „El Cid”

3 lipca 2009 r.
„Kuźnica” do remontu
podpisanie preumowy w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Wkrótce rozpocznie się wielka inwestycja w Suchedniowskim Ośrodku Kultury
„Kuźnica”.
W dniu 3 lipca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego została podpisana preumowa, która wprawdzie nie jest
jeszcze umową, ale jest to forma gwarancji oraz daje nam ona możliwość
podejmowania już konkretnych zadań związanych z rozbudową, nadbudową i
przebudową obiektu suchedniowskiej „Kuźnicy”.
Powstaną m.in.: pracownia muzyczna, plastyczna, studio nagrań, sala
ogólnego przeznaczenia ze wskazaniem jednak na szkoły tańca, kawiarenka.
Będzie także remont sali widowiskowej. Wielkie zmiany będzie można
zaobserwować również na placu wokół naszego obiektu. Wszystko wskazuje
więc na to, że za dwa lata suchedniowianie będą mogli cieszyć się z
nowoczesnego, funkcjonalnego i estetycznego ośrodka kultury.
26 czerwca 2009 r.
Formacja Taneczna "AXIS" i Suchedniowska Orkiestra Instrumentów
Dętych na obchodach Święta Kielc
Formacja Taneczna "AXIS" pod kierunkiem Pani Małgorzaty Drzonek oraz
Suchedniowska Orkiestra Instrumentów Dętych pod batutą mjr Stefana
Malinowskiego, wystąpiły na imprezie zorganizowanej w parku miejskim
w Kielcach z okazji Święta Kielc.

25 czerwca 2009 r.
Otrzymaliśmy upragnione pieniądze na remont i rozbudowę budynku
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"

W dniu 25 czerwca 2009 r. otrzymaliśmy wiadomość e-mail o następującej
treści:
"Uprzejmie informuję, że projekt SOK "Kuźnica" pn. "Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa Budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "KUŹNICA" w
Suchedniowie wybrany został do dofinansowania przez Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 500 000 zł".
Ernest Klauziński
25 czerwca 2009 r.
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
oraz
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
zapraszają na
festyn rekreacyjny
"Świętojanki 2009"
połączony z obchodami
100-LECIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w Suchedniowie
27 czerwca 2009 r.

godz. 17.00

W programie m.in.:












Zespoły: "BRATHANKI", "DWIE KORONY", "ZA 10 DZIESIĄTA"
pokaz konny RYCERSKIEJ DRUŻYNY MIASTA ŻARKI
Formacja Taneczna "AXIS"
konkurencje rekreacyjne
konkursy dla dzieci i zabawy z klaunem
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Bank Spółdzielczy w oczach
dziecka"
przedstawienia teatralne i występy wokalne
wybory "JANA ROKU"
konkurs na "NAJŁADNIEJSZY WIANEK"
fantastyczny POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
dyskoteka

Miejsce imprezy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie ul.
Ogrodowa 11

2 czerwca 2009 r.
Sukces Formacji Tanecznej "AXIS" na Świętokrzyskich Konfrontacjach
Tanecznych
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
W konkursie wzięło udział blisko tysiąc tancerzy z całego województwa
świętokrzyskiego. Rywalizowali w siedmiu kategoriach. Publiczność przez cały
dzień na scenie oglądała popisy świętokrzyskiej, zdolnej młodzieży, która
prezentowała taniec nowoczesny, współczesny, inscenizację taneczną i
produkcję. Podczas tanecznych, świętokrzyskich konfrontacji jurorzy oceniali
dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne i technikę wykonania,
przyznając najlepszym zespołom w poszczególnych kategoriach nagrody i
wyróżnienia.
Poniżej przedstawiamy najnowsze osiągnięcia Formacji Tanecznej "AXIS":
AXIS I



Tytuł Laureata podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów
Tanecznych - Małogoszcz 2009
II miejsce - Świętokrzyskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych w kat.
produkcje - Kielce 2009

AXIS II


III miejsce - Świętokrzyskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych w kat.
taniec nowoczesny do lat 15

AXIS III


Wyróżnienie za wdzięk i estetykę podczas tańca - Ogólnopolskie
Konfrontacje Zespołów Tanecznych - Małogoszcz 2009

AXIS IV


Udział w Świętokrzyskich Konfrontacjach Zespołów Tanecznych w kat.
taniec nowoczesny do lat 11
GRATULUJEMY!

29 kwietnia 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

zaprasza na
Koncert
pod nazwą
"Ośrodek Kultury - Miastu"

Wystąpią m.in.:


Suchedniowska Orkiestra Instrumentów Dętych



Formacja Taneczna "AXIS"



Parodysta, kabareciarz Stan Tutaj
Sala widowiskowa SOK "Kuźnica"
Dnia 03.05.2009 r.
Godz. 16.00
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

8 kwietnia 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" oraz Formacja Taneczna "AXIS"
zapraszają na
IV Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2009
który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2009 r. o godz. 11.00 na Hali Sportowej
przy ulicy Sportowej 3 w Suchedniowie.
W turnieju weźmie udział 35 grup tanecznych z 16 zespołów z całego kraju,
m.in. z Grodziska Mazowieckiego, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego,
Bełchatowa, Rybnika, Małogoszczy oraz wielu innych miejscowości.
Poniżej przedstawiamy ramowy plan turnieju:

900 - 1040 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
915 - 1030 - Próby parkietu (około 3 minut dla zespołu)
1100 - Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

18 marca 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na
KONCERT
pod nazwą
"GODZINA KLASYKI"
Wystąpią:


Zespół kameralny Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku Kamiennej
pod dyrekcją Krzysztofa Długosza



Suchedniowska Orkiestra Instrumentów Dętych
pod dyrekcją Stefana Malinowskiego
Sala widowiskowa SOK "Kuźnica"
Dnia 20.03.2009 r.
Godz. 10.00
Serdecznie Zapraszamy

11 marca 2009 r.
Pozyskaliśmy środki finansowe na organizację "VI Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego polskiej literatury emigracyjnej XX-go
wieku im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego"!

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie złożył Zarządowi
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ofertę na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury w 2009 r. Nazwa projektu brzmi: "VI
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej XX-go wieku
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego". Nasza oferta została rozpatrzona
pozytywnie.
W związku z czym otrzymaliśmy dotację w wysokości 3000 zł na realizację
powyższego celu. Wniosek złożony przez suchedniowską "Kuźnicę" zajął 9
miejsce na liście liczącej 80 pozycji, otrzymując tym samym 16 z 20 możliwych
do zdobycia punktów. Jesteśmy świadomi tego, iż przyznana kwota nie jest
wystarczającą sumą pieniędzy potrzebną do zorganizowania imprezy
o charakterze ogólnopolskim, jednakże uważamy, że otrzymana dotacja
pomoże w organizacji szóstej już edycji konkursu.

2 marca 2009 r.
XI Konkurs Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach pn. "Pasje
i Talenty" - rozstrzygnięty.
Od jedenastu lat MDK organizuje Konkurs o Puchar Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach pod hasłem "Pasje i Talenty". W
środę, 25 lutego, odbył się Koncert Laureatów Konkursu Instrumentalistów, w
czwartek natomiast, 26 lutego, w Klubie Animacji Kultury Szkolnej odbył się
Koncert Finałowy Laureatów wszystkich kategorii konkursowych połączony z
wręczeniem nagród i dyplomów. W konkursie choreograficznym „Pasje i
talenty” wzięły udział formacje liczące od 6 do 12 osób reprezentujące szkoły
oraz placówki kulturalno - oświatowe z Kielc i okolic. Komisja sędziowska
oceniała technikę taneczną, choreografię pod względem czytelności i realizacji
założonego tematu oraz ogólny wyraz artystyczny. Tancerze Formacji
Tanecznej "AXIS" pod kierunkiem Pani Małgorzaty Drzonek zajęli czołowe
miejsca w konkursie "Pasje i Talenty"
w kategorii taniec nowoczesny:
Laureaci konkursu choreograficznego w kategorii 10 - 12 lat:
Taniec nowoczesny i inne formy taneczne
I miejsce - Axis II ("Zatrzymać czas")
II miejsce - Razem I ("Dr Dolittle"), Razem II ("Dziewczyny z drużyny")
III miejsce - Axis III ("Dream Girls")
Laureaci konkursu choreograficznego w kategorii 13 - 16 lat:

Taniec nowoczesny i inne formy taneczne
I miejsce - Axis I ("Demeter i Kora")
II miejsce - Gimnazjum Nr 9, Razem III ("Przemijanie")
III miejsce – Faza, Gimnazjum Nr 6
GRATULUJEMY!!!

25 lutego 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Artysta fotograf Włodzimierz Płaneta
zapraszają na
Pokaz slajdów z wyprawy fotograficznej
"Islandia 2004-2006"

Fotografie wielokrotnie nagradzane. Uzyskały m.in. tytuł: "Podróż Roku"
magazynu

Voyage,

Grand

Press

Photo,

były

wyróżnione

w

konkursie

fotograficznym National Geographic. Fotografie prezentowane na wystawach
profesjonalnych w całym kraju. Slajdy prezentował będzie artysta fotograf
Włodzimierz Płaneta z Krakowa.

Sala widowiskowa SOK "Kuźnica"
Dnia 07.03.2009 r.
Godz. 18.00
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

18 lutego 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na

KONCERT
KARNAWAŁOWY
W programie wystąpią:
Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga
w Radomiu


Zespół Akordeonowy "Humi Accordion Band"
pod dyrekcją Andrzeja Humskiego



Duet: Magdalena Habera i Bartosz Kołsut

Soliści: Artur Miedziński, Piotr Zarzyka i Bartosz Kołsut
Prowadzenie koncertu: Artur Miedziński
Sala widowiskowa SOK "Kuźnica"
Dnia 22.02.2009 r.
Godz. 16.00
Serdecznie Zapraszamy

17 lutego 2009 r.
XI Suchedniowska Wiosna Teatralna
MASKArada 2009
27 marca 2009 r.
UWAGI ORGANIZACYJNE
1.

2.
3.
4.

Organizatorem Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej zwanej dalej „Wiosną”
jest Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”. Mile widzielibyśmy
współorganizatorów, czekamy na oferty.
Miejscem imprezy w zasadzie jest Ośrodek Kultury, ale inne propozycje
nie są wykluczone, a wręcz mile nas zaskoczą.
Koszty organizacyjne ponosimy sami, ale nie jesteśmy samolubni i
chętnie je podzielimy.
Warunkiem uczestnictwa w Wiośnie jest zgłoszenie najpóźniej do 21
marca 2008 r. na adres organizatora. Zgłoszenie musi być pisemne z
pieczątką szkoły. Należy wymienić tytuł spektaklu, liczbę uczestników,
opiekunów artystycznych potrzeby techniczne, a także termin
ewentualnych prób przed imprezą.

W Wiośnie mogą brać udział: Przedszkola, Szkoły Podstawowe,
Gimnazja, Szkoły Ponadgimnazjalne, uczestnicy pozaszkolnych zajęć
teatralnych z domów, ośrodków kultury i innych ośrodków społeczno wychowawczych.
6. Dozwolone wszystkie formy teatralne byleby zmieścić się w 15 min.
powiększonym ewentualnie
o 5 min. (kto cierpliwy niech to zamieni na sekundy).
7. Jak co roku nieprzekraczalne 20 minut. Pamiętajmy o tym, że dobry
spektakl wcale nie musi być długi. W krótszym czasie popełniamy
bowiem mniej błędów. Dotyczy to „artystów” jak i jurorów.
8. Świadoma odpowiedzialności profesjonalna Rada Artystyczna, w skład
której wejdą:
- Irena Wawrzczak,
- Jagoda Juchniewicz,
- Monika Kowalczyk,
potrafi dostrzec i nagrodzić nowatorstwo, szalone pomysły i poczucie
swobody artystycznej.
9. Nagrody:
 Nagroda Główna -wycieczka
(płacimy za autokar na trasie do 300 km)
 nagrody pocieszenia
 indywidualne dla wyróżniających się młodych aktorów.
Uwagi końcowe:
- Kolejność występów ustalają organizatorzy,
 „Dobra atmosfera czyni cuda” – Niech to będzie naszą dewizą podczas tej
imprezy.
Dodatkową atrakcją, niechaj będzie konkurs na najszpetniejszą
Marzannę. Będą nagrody.
5.

Biuro organizacyjne:
- Urszula Bilska
- Marianna Frontczak
Młodzieżowe Biuro Organizacyjne:
- Ola Dulęba
- Ewa Górecka
-Agata Dallach
- Michał Pajek
Zapraszamy do licznego udziału w Suchedniowskiej Wiośnie Teatralnej
"MASKArada" 2009

Czekamy na Was!

16 lutego 2009 r.
Ferie w "Kuźnicy"

Lp.

Data

Godz.

Rodzaj zajęć
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia parateatralne
Zajęcia taneczne

1.

16.02.2009 r.

9.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 16.00

2.

17.02.2009 r.

9.00 - 13.00
10.00
17.00

Zajęcia świetlicowe
Projekcja filmów
Zajęcia otwarte orkiestry dętej

3.

18.02.2009 r.

9.00 - 13.00
11.00 - 16.00

Zajęcia świetlicowe
Zajęcia taneczne

4.
19.02.2009 r.
śniegu

9.00 - 13.00

10.00
10.00
Raj"(zgłoszenia do 17.02.2009 r.)
5.

6.

20.02.2009 r.

9.00 - 13.00
11.00 - 13.00
11.00 - 16.00

Zajęcia świetlicowe, zabawy na
Projekcja filmów
Wycieczka do "Jaskini
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia parateatralne
Zajęcia taneczne

21.02.2009 r.

10.00 - 12.00
17.00

Bal przebierańców
"Idealny facet dla mojej dziewczyny"

22.02.2009 r.

16.00
17.30

Koncert karnawałowy
"Idealny facet dla mojej

- film
7.

dziewczyny" - film
8.

23.02.2009 r.

9.00 - 13.00
11.00 - 16.00

9.

24.02.2009 r.

9.00 - 13.00
10.00
17.00

Zajęcia świetlicowe
Zajęcia taneczne
Zajęcia świetlicowe
Projekcja filmów
Zajęcia otwarte orkiestry dętej

10.

25.02.2009 r.

9.00 - 13.00
11.00 - 16.00

11.

26.02.2009 r.

9.00 - 13.00
10.00

12.

27.02.2009 r.

11.00 - 13.00

Zajęcia świetlicowe
Kulig

17.00

"Dzień w którym zatrzymała się

13. 28.02.2009 r.
Ziemia" - film

Zajęcia świetlicowe
Zajęcia taneczne
Zajęcia świetlicowe
Projekcja filmów

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, podyktowanych
np. pogodą.
Zapraszamy na ferie do "Kuźnicy"

26 stycznia 2009 r.
Regulamin IV Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych
Suchedniów 2009
18 kwietnia 2009 r.
Warunki uczestnictwa


UWAGA! Ograniczona ilość zespołów. O przyjęciu decyduje data
przysłania zgłoszenia!



Zgłoszenia zespołu należy dokonać na karcie zgłoszenia dołączonej do
regulaminu do dnia 30 marca 2009 r. na adres:

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów
fax (0-41) 25-44-592, tel. (0-41) 25-43-094, kom. 604-143-776
www.kuznica-suchedniow.com.pl e-mail: sok.kuznica@wp.pl
z dopiskiem na kopercie o treści: Turniej

Kartę

zgłoszenia

można

pobrać,

klikając

na

zakładkę

"Pliki

do

pobrania" dostępną
w górnym menu strony.


Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata akredytacji (wpisowego) w
wysokości 100 zł od zespołu. Jeżeli zespół startuje w dwóch kategoriach
tanecznych, opłata za drugą kategorię wynosi 75 zł od zespołu na nr
konta:
BS Suchedniów 7185-2000-0720-0100-0001-6900-01
z dopiskiem: Rada rodziców przy Formacji Tanecznej „AXIS”.



Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za akredytację
oraz imienną listę uczestników wraz z datami urodzenia!



W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju w terminie po 7 kwietnia,
wpłaconej akredytacji
nie zwracamy!

Ramowy plan turnieju
900 - 1045 - Rejestracja zespołów, potwierdzenie akredytacji
915 - 1030 – Próby parkietu (około 3 minuty dla zespołu)
1100- Rozpoczęcie imprezy, prezentacje formacji.

Uwagi
Dodatkowe informacje dotyczące turnieju znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej:
www.kuznica-suchedniow.com.pl
Organizatorzy


Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”



Formacja Taneczna „AXIS” (dawniej „AKCENT”)

Termin i miejsce turnieju

18 kwietnia 2009 r. (sobota)
Hala Sportowa przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza,
Suchedniów, ul. Sportowa 3.
Cel imprezy


Popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki
dzieci i młodzieży



Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca



Integracja dzieci i młodzieży



Wyłonienie najlepszych zespołów

Uczestnicy
Dziecięce i młodzieżowe amatorskie zespoły taneczne.
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:


Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
(dopuszczalne style: disco-dance, hip-hop, funky, itp.)



Inne formy taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat (z
wyjątkiem zespołów folklorystycznych, zespołów pieśni i tańca oraz
zespołów inscenizacji tanecznej).

Komisja Sędziowska oceniać będzie
 Technikę wykonania, synchronizację zespołu, poczucie rytmu


Dobór repertuaru i kostiumów do wieku tańczących oraz do stylu
tanecznego



Choreografię



Ogólne wrażenia artystyczne

Biuro organizacyjne
Małgorzata Drzonek – tel. 509-870-154 lub (0-41) 25-43-094, fax (0-41) 2544-592
Zasady regulaminowe



Każdy zespół prezentuje 1 układ choreograficzny o czasie nie krótszym
niż 2 minuty i nie dłuższym niż 10 minut



Zespół może startować w dwóch kategoriach tanecznych



W każdym zespole mogą tańczyć maksymalnie 3 osoby nie spełniające
wymogów wiekowych



Zespół musi posiadać ze sobą podpisaną płytę CD lub mini disc z
nagraniami muzycznymi układów. Nagrania należy dostarczyć akustykowi
przed samą prezentacją



Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 12m x 12m



Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i upominki

Uwagi informacyjne


W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną



Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące



Organizator potwierdza zgłoszenia tylko w przypadku podania w karcie
zgłoszenia adresu e-mail



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
szatni



Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii w przypadku zbyt
małej liczby zgłoszeń



Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne
uczestników!



Każdy zespół powinien posiadać opiekuna zgodnie z przepisami
obowiązującymi
w placówkach oświatowych



Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy



Wszelkie sprawy sporne nieujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez
Sędziego Głównego oraz Organizatorów

15 stycznia 2009 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
serdecznie zaprasza na
Wieczór Kolęd i Pastorałek
który odbędzie się w dniu 17 stycznia 2009 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"
w Suchedniowie.
Wystąpią:



Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin" z Sorbina,



Chór "Senior",



Suchedniowska Orkiestra Dęta.
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

8 stycznia 2009 r.
Suchedniowski Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
serdecznie zaprasza
mieszkańców Suchedniowa na
XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Rozpoczęcie imprezy w dniu 11 stycznia 2009 r. o godz. 16.00
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.
W roku bieżącym zbieramy pieniądze na wczesne wykrywanie nowotworów
u dzieci oraz prowadzenie programów medycznych i programu edukacyjnego
Fundacji.
W programie tej szczególnej imprezy m.in.:
Licytacja o godzinie 17.30
 Tańce i śpiewy w wykonaniu przedszkolaków,
 Koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej,









Występy Formacji Tanecznej „AXIS”,
Występ zespołu „DNA”,
Występy wokalistek,
Pokazy Karate,
Przejażdżki konne,
Loteria fantowa,
Światełko do nieba.

Ponadto, Gabinet Kosmetyczny „Rubin” w godzinach dopołudniowych będzie
świadczył usługi,
z których dochód zostanie przekazany na tegoroczny cel XVII Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Można będzie kupić różne fanty zasilające konto Orkiestry,
zasmakować pierogi przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z
Mostek oraz upiec kiełbaskę na ognisku. Stwórzmy prawdziwie
radosną i kolorową atmosferę. Bawmy się dobrze! Otwórzmy serca, nie
żałujmy grosza. Niech wszystkie dzieci będą szczęśliwe i zdrowe!
Prosimy mieszkańców Suchedniowa o przekazywanie różnych fantów
na licytację.
Sie Ma!
Suchedniowski Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
4 grudnia 2008 r.
Kino "Kuźnica" w Suchedniowie
z okazji Mikołajek
zaprasza na film pod tytułem:
"Brat Świętego Mikołaja"
Gatunek: Familijny, Komedia, Fantasy.

Produkcja: USA.

Fred Claus, odkąd pamięta, żyje w cieniu swojego brata. Pomimo wielu
starań nie udało mu się dorosnąć do poziomu, jaki reprezentuje sobą jego
młodszy brat Mikołaj, który – co tu dużo mówić – jest po prostu... święty.
Zgodnie z oczekiwaniami Mikołaj wyrósł na wzór szczodrości, podczas gdy
Fred wylądował na drugim biegunie: został gadatliwym egzekutorem długów z
deficytem szczęścia i środków do życia. Pomimo protestów pani Claus Mikołaj
zgadza się pomóc swojemu bratu, jednak pod warunkiem że przyjedzie na
biegun północny i zarobi potrzebne mu pieniądze, pracując w fabryce zabawek
Świętego Mikołaja.

Projekcja:
Dni: 06-07.12.2008 r.
Godz. 1700
Dozwolone od lat: Bez ograniczeń
WSTĘP WOLNY
ZAPRASZAMY

4 grudnia 2008 r.
Zmiana nazwy Formacji Tanecznej "AKCENT"
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie informuje, iż
Formacja Taneczna "AKCENT", prowadzona przez Małgorzatę Drzonek, zmieniła
nazwę na: Formacja Taneczna "AXIS".

17 listopada 2008 r.
Nowe fotografie w naszej "Galerii Zdjęć"
Informujemy, iż na naszej stronie internetowej ukazały się nowe fotografie. W
"Galerii Zdjęć" można obejrzeć zdjęcia z następujących imprez, które odbyły
się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica":



Konferencja Popularno - Naukowa pod nazwą "W obliczu zła - Żołnierze
Polski Podziemnej wobec niemieckiego okupanta i powojennej
rzeczywistości" (09.11.2008 r.),



Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości "Ośrodek Kultury Miastu" (11.11.2008 r.).
Zapraszamy do odwiedzenia naszej Galerii Zdjęć.

4 listopada 2008 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
zaprasza na
Koncert
z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada
pod nazwą
"Ośrodek Kultury - Miastu"
W programie m.in. występy:
- Zespołu Estradowego "Wiarusy",
- Zespołu Żywego Słowa - prowadzonego przez Urszulę Bilską,
- Formacji Tanecznej "Akcent" - prowadzonej przez Małgorzatę Drzonek,
- Suchedniowskiej Orkiestry Dętej - pod dyrekcją Stefana Malinowskiego.
Data: 11.11.2008 r. Godzina: 16:00
"Kuźnica"

Miejsce: Sala widowiskowa SOK

Serdecznie Zapraszamy
21 października 2008 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
zaprasza na
Lekcję historii
pod nazwą
Śladami naszej historii. "Barabasz" i "Wierny", niezłomni żołnierze
polskiego podziemia niepodległościowego.
Lekcja historii odbędzie się w dniu 24.10.2008 r. o godzinie 10:00 na sali
widowiskowej
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Prelegentami
będą:



prof. dr hab. Adam Massalski (Senator RP)
oraz Grzegorz Sado (IPN Kielce)
Wstęp wolny
Zapraszamy

17 października 2008 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
zaprasza na
Biesiadę Literacką
Gościem, której będzie pisarz i naukowiec
Stanisław Rogala
"Biesiada Literacka" odbędzie się w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica"
w dniu 25 października 2008 r. o godzinie 16:00.
Stanisław Rogala, urodził się 10 października 1948 roku w Zreczu
Chałupczańskim koło Chmielnika. Podczas studiów należał do Koła Polonistów i
był członkiem – współzałożycielem grupy poetyckiej Samsara. Po zakończeniu
studiów pracował jako polonista w Technikum Mechaniczno – Energetycznym w
Lublinie (był nauczycielem języka polskiego, prowadził zespół teatralny i
muzyczny). Od września 1975 r. do lipca 1980 r. był wicedyrektorem
Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Przez 10 lat współpracował z Polskim
Radio „Kielce”. Na radiowej antenie wygłosił blisko 200 felietonów o nowych
zjawiskach artystycznych i kulturalnych w regionie świętokrzyskim. W kwietniu
1996 r. obronił z wyróżnieniem dysertację naukową i otrzymał tytuł naukowy
doktora nauk humanistycznych. Od 1995 roku, pracuje jako adiunkt w
Uniwersytecie

Humanistyczno

–

Przyrodniczym

Jana

Kochanowskiego

w

Kielcach. Dominanty dorobku artystycznego pisarza obejmują twórczość
poetycką, na którą składają się tomy: Kolory duszy (1995), Obłaskawianie
świata (1999), Wołania za matką (2000), Poèmes (2002). Do chwili obecnej
Stanisław Rogala jest autorem 8 powieści, 7 zbiorów opowiadań lub innych
krótkich form prozatorskich, 7 tomów wierszy (w tym jednego dużego wyboru
– W zawikłanym krajobrazie świata), 9 opracowań o charakterze naukowym, 7
przewodników turystycznych i jednej książki o charakterze historyczno –
społecznym – Chmielnik – miasto i gmina. Do tego dochodzi blisko 70
większych artykułów, szkiców i wypowiedzi naukowych. Znaczące miejsce w
dorobku literackim autora zajmuje proza obyczajowo – społeczna. Kolejną
dominantą twórczości Stanisława Rogali jest twórczość baśniowa, na którą

składają się baśnie regionalne Opowieść o zbóju Kakusie oraz Kakus –
świętokrzyski zbój. Bardzo ważną częścią dorobku twórczego pisarza są prace
naukowe, m.in. Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego.
Zapraszamy

9 października 2008 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
zaprasza na
Spektakl z okazji trzydziestolecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II
Ja jestem Słowianin
Świadek Nadziei
Data: 09.10.2008 r. Godzina: 1600
Miejsce: Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Proponujemy Państwu program niezwykły. Szczególne spotkanie z
artystami na co dzień uprawiającymi różne gatunki sztuki (muzycy, aktorzy),
którzy w rocznicę trzydziestolecia pontyfikatu, przygotowali widowisko
upamiętniające osobę papieża Polaka. Spektakl ma być nie tylko opowieścią o
wielkim człowieku, ale też o wielkiej idei, która pozostała
w sercach milionów.
Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy
9 października 2008 r.
SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY „KUŹNICA”
zaprasza na
Naukę Tańca Towarzyskiego
Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu z podziałem na grupy wiekowe
oraz ewentualnie na stopień zaawansowania. Zapraszamy również osoby
przygotowujące się do zawarcia małżeństwa na tzw. szybką naukę tańców
standardowych.
Spotkanie organizacyjne z trenerem odbędzie się
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”

w dniu 22.10.2008 r. (środa), o godz.1730
Kontakt: (041) 25-43-094, (041) 25-44-592
www.kuznica-suchedniow.com.pl
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
8 października 2008 r.
„Emigracyjna ciągle popularna"
W dniach 27 - 28 września suchedniowska „Kuźnica” gościła recytatorów
z różnych stron Polski na tradycyjnej „emigracyjnej”. Na V Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej XX - wieku im. Gustawa
Herlinga - Grudzińskiego zgłosiło się 19 recytatorów m.in. z Wołomina,
Sanoka, Częstochowy, Łodzi, Ozorkowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Pionek,
Opola Lubelskiego, Skarżyska – Kamiennej i reprezentacja gospodarzy z
Suchedniowa. W tym roku na uczestników turnieju czekała niespodzianka w
postaci rajdu pieszego szlakiem od „Kuźnicy” do Wiejskiego Domu Kultury w
Mostkach. Rajd prowadził Piotr Herman. Goście zwiedzili m.in. posiadłość
Herlingów - Grudzińskich, suchedniowski „Kopulak” i inne ciekawe miejsca.
A ponieważ pogoda dopisała, uczestnicy rajdu mogli podziwiać suchedniowską
przyrodę, zresztą na trasie czekały dodatkowe atrakcje w postaci wylegujących
się w jesiennym słońcu, żmij. W świetnym nastroju goście zasiedli do obiadu w
WDK w Mostkach, który był również miejscem prezentacji konkursowych.
Prezentacje konkursowe oceniało Kolegium Instruktorskie w składzie:
Mariola Tylke, Kamila Rossmanith, Bohdan Kosiński, Bożena Nakonieczna,
Jagoda Juchniewicz, Anna Paluch i Urszula Bilska, które po wysłuchaniu 19
recytacji i jednej prezentacji wywiedzionego ze słowa, postanowiło przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia :
I nagroda – Piotr Stawski z Wołomina - 400 zł
II nagroda ex aequo po 250 zł – Ewa Górecka z Suchedniowa
Maciej Jaklik z Sanoka
Katarzyna Linke z Częstochowy

III nagroda – Filip Krzysiek z Suchedniowa – 200 zł
Wyróżnienie - Igor Żebrowski z Łodzi – 150 zł
Wyróżnienia honorowe – Brygida Kesler
Mateusz Dzidkowski
Mateusz Janusz, wszyscy z Ostrowca Świętokrzyskiego
Ewa Górecka otrzymała jeszcze jedną nagrodę w wysokości 150 zł, której
fundatorem był Prezes ZWK „ Marywil” S.A. Pan Dariusz Nowak, za
interpretację wiersza Sławomira Mrożka pt. „Krótka, ale cała historia”. Pan
Prezes dostał informację od obecnej na prezentacjach Pani Poseł Marii Zuby.
Wiersz o „rurach” stać się może świetną reklamą suchedniowskiego zakładu.
Po prezentacjach konkursowych uczestnicy mieli czas wolny, który
spędzili przy ognisku i na dyskotece. W następnym dniu recytatorzy przenieśli
się z Mostek do suchedniowskiej „Kuźnicy”, gdzie zaprezentowali spektakl pt.
„KRÓL UBU”, który powstał podczas tegorocznych warsztatów teatralnych w
Mostkach. I trzeba przyznać, że spektakl był świetny, młodzi aktorzy
zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Po spektaklu odbyło się wręczanie
dyplomów, nagród i wzajemne podziękowania. Wszyscy uczestnicy i goście
otrzymali tradycyjne upominki w postaci ptaków – symbolu emigracji i
imigracji, których autorem jest suchedniowski artysta, Bogdan Lipke. Na
zakończenie zabrał głos zastępca Burmistrza Suchedniowa, Pan Stanisław
Andrzej Kania, który podziękował uczestnikom oraz instruktorom za przyjazd
do Suchedniowa, a organizatorowi, czyli Suchedniowskiemu Ośrodkowi Kultury
za zorganizowanie i kontynuowanie konkursu. Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować osobom i firmom, które wsparły konkurs finansowo, jak i w innej
formie, a byli to: Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Pani Poseł na Sejm
RP Maria Zuba, Przemysław Działak , Firma „Maxol”,
Marek Markiewicz, Piotr Herman.

22 września 2008 r.
Nowy kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie informuje, iż
nowym kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach została Pani
Monika Kowalczyk, która rozpoczęła swoją pracę od 15 września 2008 r.
Posiada odpowiednie wykształcenie: animacja kultury. Jest animatorem –
menedżerem kultury oraz wielokrotną laureatką centralnych finałów
ogólnopolskich konkursów recytatorskich. Ponadto, jest osobą bardzo znaną w
świecie kultury w naszym kraju.

22 września 2008 r.
Zamknięcie Forum Dyskusyjnego
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"
w Suchedniowie
Z powodu małego zainteresowania naszym Forum Dyskusyjnym,
w dniu 22 września 2008 r., zakończyliśmy jego działanie.

10 września 2008 r.
Wniosek pn. Rozbudowa, nadbudowa Budynku Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury "Kuźnica" - POPRAWNY
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie otrzymał pismo z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
informujące, iż złożony przez nas wniosek, został sprawdzony pod względem
formalnym, uznany za POPRAWNY i zostanie przekazany do oceny
merytoryczno - technicznej.

10 września 2008 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Zaprasza dzieci i młodzież na
Naukę gry na instrumentach muzycznych
takich jak:





Akordeon klawiszowy, guzikowy
Pianino
Keyboard

Ponadto, organizowane będą zajęcia ogólnomuzyczne, takie jak: kształcenie
słuchu, zasady muzyki, podstawy harmonii. Zajęcia prowadził będzie Dariusz
Figarski, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach. Przyjmowane będą osoby od 7 roku życia.
Zapisy prowadzimy codziennie w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica".
Spotkanie organizacyjne z prowadzącym odbędzie się w dniu
15.09.2008 r. o godz. 1700 w SOK "Kuźnica".
Świat dźwięków czeka na Was
Serdecznie Zapraszamy
28 sierpnia 2008 r.
Spotkanie organizacyjne z instruktorem tańca
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zaprasza na spotkanie organizacyjne
z instruktorem tańca, Panią Małgorzatą Drzonek w dniu 01.09.2008 r.
o godzinie 1700.

27 sierpnia 2008 r.
Koncert "Giganci Rocka"
14 września 2008 r. godz. 18.00
amfiteatr Kadzielnia w Kielcach
Bilety na koncert, na którym zagrają Budka Suflera i Lady Pank, do nabycia
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" przy ul. Bodzentyńskiej 18,
w cenie 30 zł.

26 sierpnia 2008 r.
Maraton Filmowy
w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica"

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zaprasza na Maraton Filmowy, który
odbędzie się
w dniach
30 - 31 sierpnia 2008 r. Rozpoczynamy o godzinie 1600.
Opisy filmów:

„Film o pszczołach”
Produkcja: USA, Gatunek: Animacja / Komedia, Obsada: Maciej Stuhr, Tomasz
Bednarek i inni.
Barry właśnie ukończył studia i musi podjąć decyzje na jakim stanowisku przy
produkcji miodu chce pracować. Problemem jest jednak to, że owa pszczoła
wcale nie ma ochoty pracować przy produkcji miodu. Pewnego dnia, wraz z
grupą zapylaczy wylatuje na misje zbioru nektaru.
Przez przypadek wpada do jednego z mieszkań i gdy ma już zostać zgnieciony
ratuje go kwiaciarka imieniem Vanessa. Gdy po paru dniach Barry odnajduje w
sklepie spożywczym słoik miodu zaczyna czuć się wyzyskiwany i wytacza
proces wielkim korporacjom produkującym miód.
„Miłość w czasach zarazy”
Produkcja: USA, Gatunek: Melodramat, Obsada: John Leguizamo, Liev
Schreiber i inni.
Film "Miłośc w czasach zarazy" to ekranizacja jednej z najlepszych powieści
Gabriela Garcii Marqueza. Film jest opowieścią o miłości, która okazała się
silniejsza od samotności i śmierci.
To poruszająca historia uczucia poety Florentino Arizy oraz rozsądnej Ferminy
Dazy.
„Mała Wielka Miłość”
Produkcja: Polska, Gatunek: Komedia Romantyczna, Obsada: Agnieszka
Grochowska, Michael Dunn, Piotr Machalica i inni.
Jest to historia pewnej miłości. Agnieszka Grochowska gra młodą polską
dziewczynę, która pracuje w Stanach. Tam poznaje bogatego, robiącego
karierę Amerykanina, z którym zaczyna ją coś łączyć. Pochodzą z różnych
światów.
Mają różne wykształcenie, różne podejście do życia, różne przyzwyczajenia.
W filmie grają również młodzi amerykańscy aktorzy. Część zdjęć powstała
w Polsce, część w Los Angeles.

12 sierpnia 2008 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia taneczne w technikach:






DISCO
SHOW DANCE
TANIEC WSPÓŁCZESNY
NEW STYLE

Zajęcia prowadzić będzie tancerka, instruktor, choreograf z Kielc. Jest
absolwentką Studium Choreograficznego w Krakowie o specjalności taniec
współczesny. Brała udział w spektaklach rewiowych Teatru Muzycznego
„Panache” w Warszawie. Obecnie jest tancerką „EQURROLA DANCE” w
Warszawie. Grupa ta jest wielokrotnym mistrzem Polski w tańcu disco oraz
mistrzem świata!!!
Zapisy przyjmujemy od 25.08.2008 r. w suchedniowskiej
„Kuźnicy”
Cena za zajęcia wynosi 20 zł miesięcznie.
TO WARTO ZOBACZYĆ!!!
ŻADNEGO AMATORSTWA – TYLKO PROFESJONALIZM!!!
ZAPRASZAMY !!!

1 sierpnia 2008 r.
INFORMACJA
O WYNIKACH II NABORU NA STANOWISKO
KIEROWNIKA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MOSTKACH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
KIEROWNIKA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MOSTKACH
Etap I, ( sprawdzenie ofert pod względem formalnym) do etapu II nie
zakwalifikowana została żadna z dwóch ofert nadesłanych na konkurs z
powodu niespełnienia formalnych wymogów.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W związku z ogłoszeniem naboru na stanowisko Kierownika Filii Domu Kultury
w Mostkach do dnia 31 lipca 2008 r. do godz. 1500 wpłynęły dwie oferty.
Po analizie załączonych do ofert dokumentów, komisja postanowiła odrzucić
obydwie oferty z powodu niespełnienia formalnych wymogów tj. kandydaci nie
posiadają wykształcenia wyższego o kierunku artystycznym, animacji kultury,
kulturoznawstwa, czy pedagogiki kulturalno - oświatowej. Ponadto oferta pani
Magdaleny Czechowicz nie zawiera dokumentów, o których mowa w cz. IV pkt.
3, pkt. 4, pkt. 7 ogłoszenia o naborze.

Suchedniów, 1 sierpnia 2008 r.
Dyrektor
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
Andrzej Karpiński

1 sierpnia 2008 r.
Nowy trener formacji tanecznej „Akcent”
Już w najbliższych dniach sierpnia poznamy nazwisko nowego trenera formacji
tanecznej „Akcent”, po tym jak z prowadzenia zespołu zrezygnowała
dotychczasowa trenerka Aneta Wrzosek. Od września zajęcia z formacją
taneczną „Akcent” poprowadzi nowa trenerka - choreograf z Kielc. Osoby
zainteresowane prosimy o przeglądanie naszej strony internetowej oraz
ogłoszeń, gdzie będą podane informacje na temat zapisów w nowym roku
artystycznym.

31 lipca 2008 r.
V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej
XX-go wieku
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Suchedniów 27 – 28.09.2008 r.
Pisarze i poeci, których utwory można wykorzystywać:
S. Baliński
S. Barańczak
J. Głowacki
W. Gombrowicz
M. Hemar
M. Hłasko
G. Herling-Grudziński
J. Kosiński
J. Łobodowski
S. Mackiewicz
Cz. Miłosz
S. Mrożek
W. Odojewski
Cz. Straszewicz
J. Tuwim
Wat
K. Wierzyński

Regulamin

Organizator:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Patronat:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Patronat medialny
Radio Kielce
Echo Dnia

Gazeta Suchedniowska
Termin:
27 – 28 września 2008 r.
Miejsce:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Cel konkursu
- popularyzacja literatury powstałej na emigracji
- kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej
- integracja środowisk literackich regionu
- poznawanie walorów turystycznych ziemi suchedniowskiej,
uczestnictwo w rajdzie, świętokrzyskim szlakiem literackim
- promocja Suchedniowa
Warunki uczestnictwa

poprzez

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Adresowany jest do młodzieży licealnej oraz
dorosłych.
- ukończone 16 lat.
- udział w rajdzie szlakiem literackim (10 km) jest przepustką do udziału w
konkursie recytatorskim.
- przygotowanie jednego utworu (prozy lub poezji emigracyjnej). Czas
wykonania do 5 minut.
- etiudy „wywiedzione ze słowa” trwające do 5 minut, mile widziane.
- zgłoszenia na konkurs, na kartach uczestnictwa potwierdzonych przez
placówkę delegującą lub pocztą elektroniczną, należy składać do 20.09.2008 r.
na adres Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”.
- kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w konkursie.
- ilość uczestników ograniczona
Kategorie
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
a) konkurs recytatorski
b) „wywiedzione ze słowa”
Ocena
Prezentacje oceniać będzie Kolegium Instruktorskie w/g kryteriów jakie
przyjmie.
Nagrody - niespodzianki.
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
Pozostałe ustalenia
- Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie

- Uczestnicy i instruktorzy ponoszą koszty akredytacyjne w wysokości 20 zł
oraz przyjeżdżają na koszt własny lub placówki patronującej
- gwarantujemy udział w imprezach towarzyszących.
- inauguracja 27.09 2008r godz. 900
- komisarzem imprezy jest pani Urszula Bilska
tel. (41) 251-28-07 kom. 0604755148
Organizator
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26 – 130 Suchedniów
tel. (041) 254 30 94, tel. / fax 254 45 92
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www.kuznica-suchedniow.com.pl
BS Suchedniów 71852000072001000001690001
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.recytacja.art.pl

Serdecznie zapraszamy
o 900 – tej rano zbiórka !!!

30 lipca 2008 r.
Wniosek o rozbudowę SOK "Kuźnica" złożony. Co dalej? Zobaczymy...
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" złożył wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Departament Funduszy
Strukturalnych
Oddział
Wdrażania
Projektów
Infrastrukturalnych
o
dofinansowanie projektu: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Budynku
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w
ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego dla: Osi Priorytetowej 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w
dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport, Działanie 4 5.2 Podniesienie
jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i
kulturalnych.

17 lipca 2008 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTOR SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „KUŹNICA”
W SUCHEDNIOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK
Wiejskiego Domu Kultury Mostkach
(nazwa stanowiska pracy)
I. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe : preferowane kierunki to: artystyczny, animacja
kultury, kulturoznawstwo, pedagogika kulturalno-oświatowa,
b) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej a
w szczególności o instytucjach kultury,
c) minimum 3 letni staż pracy w instytucjach kultury,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
e) osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie;
II. Wymagania dodatkowe:
a) zdolności w zakresie organizacji i zarządzania, w tym umiejętność
organizowania imprez masowych,
b) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych
związanych
z działalnością kulturalną, turystyczną
i twórczością artystyczną,
c) wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w
tym środków
z programów UE) na działalność kulturalną oraz umiejętność obsługi
komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego –
Microsoft Office (min. Word)
d) znajomość języka obcego w stopniu dostatecznym,
e) dyspozycyjność,
f) kreatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym
przedmiotem naboru:
1) Kierowanie realizacją zadań własnych z zakresu organizowania i
prowadzenia działalności kulturalnej :
a) edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę oraz przygotowaniem
środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
b) rozwojem czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym,
c) tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,
d) umiejętność pracy zespołowej oraz w kontaktach z młodzieżą i
mieszkańcami gminy w zakresie świadczonych usług kulturalnych;
e) rozpoznawaniem, rozbudzaniem i zaspokajaniem potrzeb oraz
zainteresowań kulturalnych,
f) tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego,
g) organizowaniem kulturalnej rozrywki i rekreacji,
2) Zarządzanie Wiejskim Domem Kultury w Mostkach w tym:
a) przedkładanie dyrektorowi Suchedniowskiego Ośrodka Kultury w
Suchedniowie; prowizorium planu finansowego, planu pracy oraz sprawozdania
z działalności dotyczącego WDK w Mostkach w terminach określonych przez
zainteresowane strony,
b) planowanie prac inwestycyjnych i remontowych w budynku Wiejskiego
Domu Kultury,
c) sprawowanie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem wszelkich urządzeń
technicznych
i gospodarczych znajdujących się na wyposażeniu WDK w Mostkach.
d) troska o właściwe zabezpieczenia mienia i przestrzeganie zasad
gospodarności.
e) przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy oraz przepisów bhp i p. poż.
f) znajomość przepisów prawnych, wytycznych i zarządzeń obowiązujących na
powierzonym stanowisku pracy.

g) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie WDK w
Mostkach.
h) reprezentowanie Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach na zewnątrz,
i) współpraca z instytucją macierzystą oraz innymi instytucjami kultury, w
zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w
szczególności w zakresie upowszechniania kultury.
IV . Oferty konkursowe winny zawierać:
1) życiorys zawodowy (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych
miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki
z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
2) list motywacyjny,
3) kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a) wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),
b) staż pracy, (świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń itp.),
c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
6) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
7) zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia kandydata ,
8) oświadczenie o akceptacji warunków zatrudnienia ustalonych w niniejszym
ogłoszeniu o naborze;
Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą
klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach,
osobiście w siedzibie

Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, ul.
Bodzentyńska 18
w pokoju nr 14 w terminie do dnia 31. 07. 2008 r. do godz. 15 00.

z dopiskiem na kopercie: "Dotyczy naboru na stanowisko
Kierownika Wiejskiego Domu Kultury Mostkach”
Aplikacje, które wpłyną do SOK „Kuźnica” po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Oferty, które nie będą spełniać formalnych wymogów naboru, zostaną
odrzucone, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału
kandydatów.
Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy,
podczas których kandydaci prezentują swój program działania i rozwoju
Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego
etapu konkursu oraz
o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Dyrektor
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Andrzej Karpiński nr tel. 041-254-45-92
,kom. 604-143-776
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
(www.kuznica-suchedniow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej
(www..suchedniow.bip.doc.pl) oraz na tablicy informacyjnej Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury „Kuźnica” na ul. Bodzentyńskiej 18.
Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
Andrzej Karpiński
Suchedniów, 17.07.2008 r.

11 lipiec 2008 r.

SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY "KUŹNICA"
w ramach akcji letniej
„WAKACJE Z OŚRODKIEM KULTURY”
zaprasza DZIECI na zajęcia pod nazwą:
„AKTYWNE LATO”
15 lipca – 14 sierpnia
w godzinach 900 – 1300


codziennie oprócz weekendów -

W programie zajęcia dla dzieci powyżej 4 lat m.in.:
 gry i zabawy edukacyjne
 zajęcia taneczne
 zajęcia plastyczno – techniczne
 czytanie bajek
 PROJEKCJE FILMÓW DLA DZIECI
Zajęcia bezpłatne!!!
Obowiązuje obuwie sportowe
serdeczne zapraszamy!!!
11 lipca 2008 r.
Rezygnacja ze stanowiska kierownika
Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie informuje, iż
nowy kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach, pan Dariusz Figarski z
Rędocina, Gmina Bliżyn, zrezygnował z powierzonej mu funkcji kierownika
WDK Mostki.

9 lipca 2008 r.
SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY „KUŹNICA”
W RAMACH AKCJI LETNIEJ
„WAKACJE Z OŚRODKIEM KULTURY”

Zaprasza na zajęcia cykliczne pod nazwą:
"SOBOTA NA ROWERZE"
Trasy wycieczek:
· 19.07.2008 r. SOK „Kuźnica” - „Źródełko Burzący Stok” - Kaczka.
(Trasa kamienista na odcinku 5 km, teren łagodny), 35 km,
· 26.07.2008 r. Suchedniów – Michniów – Wzdół Rządowy – Hucisko – Psary
– Psary Kąty – Bodzentyn – Sieradowice – Siekierno – Wzdół Rządowy –
Suchedniów, 45 km,
· 03.08.2008 r. SOK „Kuźnica” – Mostki – Majków – Michałów – Marcinków
– Wąchock (Powrót tą samą trasą, trasa asfaltowa, możliwość zwiedzania
klasztoru), 40 km,
· 09.08.2008 r. SOK „Kuźnica” – rezerwat „Świnia Góra” – Odrowążek –
Szałas – Samsonów – Dąb Bartek – Zagnańsk – Belno – Występa – Zalezianka
- Jęgrzna – Łączna (stacja) – Krzyżka – Jędrów. (Trasa asfaltowo–szutrowa,
dla wytrzymałych rowerzystów), 55 km.
· 23.08.2008 r. Suchedniów – Bodzentyn – Św. Katarzyna (piesze wejście na
szczyt). 46 km.
WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM RAJDU:
1. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemne zezwolenie
od rodziców.
2. Dobry stan techniczny rowerów.
WSZYSTKIE WYCIECZKI ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 900 Z PARKINGU
SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „KUŹNICA”
Fotografie z rajdów rowerowych organizowanych przez Suchedniowski Ośrodek
Kultury "Kuźnica" dostępne są pod zakładką "Galeria zdjęć".
Rajd, który miał się odbyć w dniu 02.08.2008 r. (sobota), został przeniesiony
na niedzielę 03.08.2008 r. na prośbę uczestników.

30 czerwca 2008 r.
Nowy kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach
Nowym kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach, został pan
Dariusz Figarski z Rędocina, gmina Bliżyn.

24 czerwca 2008 r.
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na wolne stanowisko pracy
Kierownik Filii Wiejskiego Domu Kultury
w Mostkach
(nazwa stanowiska pracy)
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego I etapu naboru
(sprawdzenie pod względem formalnym) na w/w stanowisko pracy do
następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci
spełniający wymagania formalne określone
w ogłoszeniu:
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Dariusz Figarski, Rędocin gm. Bliżyn
Dyrektor Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury "Kuźnica"
Andrzej Karpiński
24.06.2008 r.
(data i podpis osoby upoważnionej)

18 czerwca 2008 r.
Świętojanki 2008
Urząd Miasta i Gminy, Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, zapraszają na imprezę pod nazwą
"Świętojanki 2008". Zdjęcia z imprezy dostępne w "Galerii zdjęć".
W programie:
- Koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej,

- Występ Formacji Tanecznej "Akcent",
- Konkurencje rekreacyjne,
- Wybory "Jana Roku",
- Konkurs na "Najładniejszy wianek",
- Pokaz akrobacji rowerowych (trialu rowerowego)
w wykonaniu grupy "Showbike",
- Koncerty zespołów: "Emigranci" oraz "Abba Forever"
- Pokaz balonowy,
- Fantastyczny pokaz sztucznych ogni.
Rozpoczęcie imprezy 21 czerwca 2008 r., o godzinie 16.30 na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 11.

WSTĘP WOLNY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
5 czerwca 2008 r.
Nabór na wolne stanowisko pracy
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTOR SUCHEDNIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY „KUŹNICA”
W SUCHEDNIOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KIEROWNIK FILII
Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach
(nazwa stanowiska pracy)
I. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe o kierunku artystycznym,
b) znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej,
a w szczególności o instytucjach kultury,
c) co najmniej 2 letni staż pracy w instytucjach kultury,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
e) osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie;
f) dyspozycyjność;
II. Wymagania dodatkowe:
a) zdolności w zakresie organizacji i zarządzania, w tym umiejętność
organizowania imprez masowych,
b) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć
promocyjnych związanych
z działalnością kulturalną, turystyczną i twórczością artystyczną,
c) wiedza z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych (w
tym środków
z programów UE) na działalność kulturalną,
d) umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego
oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office (min. Word)
e) znajomość języka obcego w stopniu dostatecznym,
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym
przedmiotem naboru:
1)

Kierowanie realizacją zadań własnych z zakresu organizowania

i prowadzenia działalności kulturalnej :
a)

edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę oraz przygotowaniem

środowiska do aktywnego uczestnictwa
w kulturze,
b)

rozwojem czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym,

c)

tworzeniem warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
d)

rozpoznawaniem, rozbudzaniem i zaspokajaniem potrzeb oraz

zainteresowań kulturalnych,
e)

tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego,

f)

organizowaniem kulturalnej rozrywki i rekreacji,

2)
a)

Zarządzanie Wiejskim Domem Kultury w Mostkach w tym:
przedkładanie dyrektorowi Suchedniowskiego Ośrodka Kultury w

Suchedniowie; prowizorium planu finansowego, planu pracy oraz sprawozdania
z działalności dotyczącego WDK w Mostkach w terminach określonych przez
zainteresowane strony,
b) planowanie prac inwestycyjnych i remontowych w budynku Wiejskiego
Domu Kultury,
c) sprawowanie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem wszelkich urządzeń
technicznych
i gospodarczych znajdujących się na wyposażeniu WDK w Mostkach.
d) troska o właściwe zabezpieczenia mienia i przestrzeganie zasad
gospodarności.
e) przestrzeganie dyscypliny i porządku pracy oraz przepisów BHP i p. poż.
f) znajomość przepisów prawnych, wytycznych i zarządzeń obowiązujących na
powierzonym stanowisku pracy.
g) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie WDK
w Mostkach.
h) reprezentowanie Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach na zewnątrz,
i) współpraca z instytucją macierzystą oraz innymi instytucjami kultury,
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,
a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.
IV. Oferty konkursowe winny zawierać:
1) życiorys zawodowy (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych
miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki
z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
2) list motywacyjny,
3) kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
a)

wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),

b) staż pracy, (świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń itp.),
c)

posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń itp.),

4)

oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

5)

oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których
mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z
2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
6)

oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

7)

zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia kandydata,

8) oświadczenie o akceptacji warunków zatrudnienia ustalonych w niniejszym
ogłoszeniu o naborze;
Załączone: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rekrutacji i zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach,
osobiście w siedzibie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie , ul. Bodzentyńska 18 w pokoju nr 14 w terminie do
dnia 20. 06. 2008r do godz.1500 .
z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko
„Kierownika Filii Wiejskiego Domu Kultury Mostkach”
Aplikacje, które wpłyną do SOK „Kuźnica” po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane Oferty, które nie będą spełniać formalnych wymogów
naboru, zostaną odrzucone, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni
pisemnie.
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
Pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału
kandydatów.
Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy,
podczas których kandydaci prezentują swój program działania i rozwoju
Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego
etapu konkursu
oraz o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Dyrektor
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Andrzej Karpiński nr tel. 041-254-45-92
,kom. 604-143-776

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie (www.kuznicasuchedniow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej
(www.suchedniow.bip.doc.pl) oraz na tablicy informacyjnej Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury „Kuźnica” na ul. Bodzentyńskiej 18.
Dyrektor
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica"
Andrzej Karpiński

4 czerwca 2008 r.
Mikrofon dla Wszystkich
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zaprasza na imprezę pod
nazwą Mikrofon dla Wszystkich, która odbędzie się 12 czerwca 2008 r.
o godzinie 17.00. Jest to impreza dla artystów amatorów, pragnących
zaprezentować swoje umiejętności: wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne,
recytatorskie i inne. Uczestnicy imprezy mają obowiązek pobrać kartę
zgłoszenia, celem zaznajomienia organizatorów z potrzebami technicznymi
oraz z wykonywanym repertuarem. Kartę zgłoszenia powinno się oddać
organizatorom najpóźniej dzień przed imprezą. Serdecznie zapraszamy.

2 czerwca 2008 r.
Nowy adres e-mail Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica"
Uprzejmie informujemy, iż Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w
Suchedniowie zmienił swój adres poczty elektronicznej na:
sok.kuznica@wp.pl
Prosimy o przesyłanie poczty elektronicznej e-mail na powyższy adres.

16 maja 2008 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
oraz
Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa
zapraszają na
FESTYN
z okazji
Dnia Dziecka
W programie m.in.:
► Konkursy i zabawy dla dzieci (m.in. wybór króla i królowej festynu),
► Występ „Teatru Kameleon”,
► Występy młodych wokalistów,
► Pokaz łuczniczy prowadzony przez ŁLKS „Olimpia”,
► Przejażdżki konne,
► Popisy szczudlarzy,
► Występy Formacji Tanecznych „AKCENT”,
► Występy zespołów muzycznych - „Fairytale”, „White”, „ATP”.
Impreza odbędzie się na placu wokół Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuźnica" w dniu 25.05.2008 r. o godzinie 14.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

15 maja 2008 r.
Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zaprasza wszystkich użytkowników
sieci Internet, interesujących się wydarzeniami kulturalnym na stronę
internetową Portalu Informacji Kulturalnej, która znajduje się pod adresem:
http://www.pik.kielce.pl

Zaproszenie na majówkę

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
zaprasza
mieszkańców naszego miasta na tradycyjną
"Majówkę z Ośrodkiem Kultury”
w programie :


koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Stefana
Malinowskiego



występ „Estrady poetyckiej” pod kierunkiem Urszuli Bilskiej



występ formacji tanecznej „Akcent” kierowanej przez Anetę Wrzosek



występ kabaretu góralskiego „ U Bacy”

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” - 03 maja 2008 r. - godz. 16 00

Kabaret góralski „U Bacy”
Kabaret "U Bacy"
Niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, góralski "Kabaret u Bacy" rozpoczął
14. rok działalności. Warto więc, wspólnie z twórcami Kabaretu, spojrzeć na
przebytą drogę.
Powstał on w czerwcu 1992 roku, a inicjatorem jego założenia był redaktor
naczelny "Gazety Żywieckiej" - poseł Władysław Bułka, który w związku z
obowiązkami poselskimi niedługo pożegnał się z jego działalnością.
Współzałożyciele Kabaretu: Bożena Tlałka - skrzypce, Adam Wróbel - skrzypce,
akordeon, Grzegorz Gruszka - kontrabas, występują po dzień dzisiejszy
w niezmienionym składzie. Od początku swojej działalności Kabaret czerpie
natchnienie i pomysły z przebogatej skarbnicy ludowego folkloru. Trudno
byłoby zliczyć ile występów i gdzie koncertował Kabaret. Na pewno nie mniej
jak 100 razy w roku, ale były lata, że dochodziło do 200.
A gdzie… Lepiej zapytać gdzie w Polsce o nim nie słyszano. Nie brakuje mu
także zagranicznych wojaży. Najczęściej występuje chyba w Starej Karczmie w
Jeleśni. Legenda otaczająca karczmę, jej sędziwe ściany, regionalny wystrój i
Kabaret, to jest to, co pozwala uczestnikom imprezy niejednokrotnie
zapomnieć o przysmakach wspaniałej kuchni mam nadzieję, że nie weźmie mi
tego porównania za złe uroczy personel karczmy. Utarło się nawet takie
powiedzenie związane z karnawałowymi biesiadami w karczmie: Bo najlepszy
wieczorek jest z soboty na wtorek. Jeżeli nie wierzycie, zapytajcie sympatyków
biesiad z udziałem Kabaretu, które przez cały karnawał odbywają się w
czwartki i soboty, a bywa, że nawet we wtorki. Stali bywalcy biesiad potrafią

na nie przyjeżdżać z całej Polski. Z występami w karczmie wiążą się dwa
ciekawe wydarzenia. Kabaret dawał występ na spotkaniu kilkudziesięciu
ambasadorów akredytowanych w Polsce. Po występie ambasador Japonii
podszedł do nich mówiąc z uznaniem, że oni w trójkę dali tak wspaniały popis
polskiego folkloru, że aby go mogli podziwiać Japończycy to trzeba by do nich
zaprosić całe Mazowsze. Innym razem również w karczmie występowali dla
jakiejś licznej, oficjalnej delegacji z Chin. Ich występ tak ujął Chińczyków, że w
rewanżu wykonali w bardzo podniosły sposób jakąś ich śpiewaną poezję. Było
to bardzo piękne wykonanie, ale po Jeleśni długo krążyła plotka, jak to Kabaret
tęgo popił, że aż po chińsku śpiewał. Bardzo często Kabaret gości na Śląsku.
Ślązacy, chyba rozmiłowani w swojej gwarze, najlepiej potrafią odczuć piękno i
aluzyjne - filozoficzne zwroty góralskiej gwary, chociaż, jak zgodnie twierdzą
członkowie Kabaretu, gwara góralska w całej Polsce jest bardzo popularna i
lubiana. Prawdopodobnie cięty góralski język, satyryczne i zalotne przyśpiewki
tak mocno zaimponowały "śląskim pieronom", że zdecydowali się na złamanie
kanonu zabraniającego "babom" udziału w takich wyjątkowo męskich
imprezach, jak "Karczma Piwna" i kilkakrotnie zaprosili "Kabaret u Bacy" nie
tylko z występami, ale także na prowadzenie imprezy. Udział Bożenki
/kobiety!!!/ w imprezie, nie tylko wspaniale ją urozmaicił, ale nawet
opowiadane przy piwie "pieprzne" śląskie kawały miały swój "smaczek" i jakieś
łagodniejsze brzmienie. Z zagranicznych wojaży Kabaret szczególnie mile
wspomina wizytę w Niemczech, gdzie podczas imprezy "Święta stroju"
występowali wspólnie z tamtejszą laureatką Eurowizji "Nicol" z Nohfelden.
Wielkim przeżyciem dla nich udział w uroczystościach 50-lecia wyzwolenia
przez oddziały polskie, dowodzone przez generała Maczka, miejscowości
Stadskanaal w Holandii. Impreza miała niezwykle podniosły charakter, a
Polaków uhonorowano szczególnie, akcentując to odegraniem naszego
narodowego hymnu, tuż po hymnie holenderskim. O zaproszeniu "Kabaretu u
Bacy" na tą uroczystość zadecydował przypadek. Okazało się, że gen. Maczek
miał pseudonim "Baca". A więc, który polski zespół najbardziej wpisywał się w
tą uroczystość? Występy zespołu przyjęto niezwykle entuzjastycznie, licznymi
bisami, a przygotowana przez Kabaret popularna w Holandii piosenka "Tulpen
uit Amsterdam" /Tulipany z Amsterdamu/ podjęta została przez chór
miejscowej opery, zgromadzony na sali i wspólnie odśpiewana.Kabaret nie
tylko występuje z własnym programem, ale ma na swoim koncie także występy
ze znanymi aktorami i wejścia w telewizji. Szczególnie bliską współpracę
utrzymuje z Kabaretem Jana Pietrzaka. Brał udział w jego imprezie
jubileuszowej 30-lecia Kabaretu pod Egidą, w Pałacu Kultury w Warszawie.
Kilkakrotnie występował w jego "Café Kabaret" w Bytomiu. Ma na swoim
koncie także występy z udziałem wielu innych polskich gwiazd, m.in. z
Grabowskim, Kayah, Piaseckim, Sikorowskim. Członkowie Kabaretu z dużą
lekkością i humorem prowadzą także imprezy folklorystyczne. Od lat
podziwiają ich konferansjerski talent uczestnicy "Wawrzyńcowych Hud" w
Ujsołach. Bawili górników na niejednej "Karczmie Piwnej". Kilkakrotnie
obsługiwali "Dni Jeleśni". Nie zabraknie ich także na tej imprezie w tym roku.
Nic dziwnego, że są niezwykle popularni. Od 12 lat Kabaret ma swój fan klub.
Jego założycielami są pracownicy naukowi AGH w Krakowie i geodeci z całej
Polski, którzy co roku - w Korbielowie organizują narciarskie mistrzostwa Polski
geodetów. Oznaką ogromnej sympatii członków fan klubu było zorganizowanie

przez nich benefisu z okazji 10-lecia działalności Kabaretu, a członkowie tego
klubu noszą koszulki z napisem "Kabaret u Bacy".Kiedy pytam - jak to się
dzieje, że trójka wykonawców potrafi swoją muzyką, śpiewem i humorem
bawić, czasami nawet bardzo liczną, wymagającą publiczność, i to przez kilka
godzin, odpowiadają z uśmiechem, że w wielu wypadkach scenariusze pisze za
nich samo życie. Trzeba go tylko umieć podglądać i brać na wesoło. Nawet
zdawałoby się przykre wpadki /kto ich nie ma/ można zamienić w groteskę.
Mieli kiedyś takiego pecha, że w czasie jazdy z występem spadł z samochodu
słabo przymocowany kontrabas i mocno się potrzaskał. Wydawało się, że po
występie. Ale Adam Wróbel - lutnik z zawodu - jakoś go posklejał i mimo, że
jak się śmieją - kontrabas był po wypadku, to swoją rolę spełnił. Innym razem
jadąc na koncert posprzeczali się miedzy sobą do tego stopnia, że zawrócili,
gotowi zrezygnować z zakontraktowanego występu. Ujechali niezbyt daleko,
kiedy zobaczyli na drogowskazie napis "Kozie Główki 3". Sytuacja była
groteskowa, bo w samochodzie faktycznie były … Wybuchnęli śmiechem i
zawrócili. Występ się odbył, a oni odtąd żyją w idealnej zgodzie. Bo, jak z
humorem mówi Bożenka: "jak jest dwóch chłopów zgodnych, to im jedna baba
wystarczy. Tym bardziej, że nie są blondynami".

VIII EKO-RAJD
REGULAMIN
VIII EKO-RAJDU
po
ZIEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
30.04.2008 SUCHEDNIÓW
ORGANIZATORZY:


SOK „KUŹNICA” w Suchedniowie,



Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie.

WSPÓŁORGANIZATORZY:


Szkoły Podstawowe,



Gimnazjum,



Organizacja Harcerska.

TERMIN: 30.04.2008 r.
CEL RAJDU:


ukazanie uczestnikom piękna przyrody ziemi suchedniowskiej,



upowszechnienie zainteresowań turystyką pieszą,



popularyzacja historii wśród uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE
W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny 20 osobowe zgłoszone przez Szkoły
Podstawowe, Gimnazjum,
organizacje harcerskie, kluby oraz turyści indywidualni. Kierownikiem drużyny
rajdowej musi być osoba pełnoletnia, która będzie odpowiedzialna za właściwe
przygotowanie i zachowanie uczestników.
Wszyscy uczestnicy rajdu winni posiadać:


dokument tożsamości (legitymację szkolną),



ekwipunek osobisty pozwalający na wędrówkę pieszą w różnych
warunkach atmosferycznych,



apteczkę (minimum 1 na drużynę) lub zestaw osobistych
medykamentów.
Każdy uczestnik otrzyma torbę foliową (reklamówkę), którą będzie

musiał zapełnić nieczystościami w drodze powrotnej.
Drużyny zgłaszają swój udział w Rajdzie do 29.04 z listą uczestników na
adres organizatora, czyli SOK „KUŹNICA” w Suchedniowie.
ŚWIADCZENIA:
Drużyny zgłaszające powinny na zgłoszeniu potwierdzić ubezpieczenie ucznia
lub osoby.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Uczestnicy zobowiązani są przestrzegania Karty Turysty, posiadania
dokumentu tożsamości, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
przepisów ruchu drogowego oraz stosowania się do zarządzeń kierownika
Rajdu.
PRZEBIEG RAJDU:
Drużyny zgłaszają się do SOK KUŹNICA w Suchedniowie w dniu 30.04 o godz.
830 skąd będzie rozpoczęcie rajdu. Wymarsz o 9 00 trasą:

Suchedniów SOK „KUŹNICA” – Kamień Michnowski – Burzący Stok zakończenie SOK KUŹNICA Suchedniów (15 km)
Na zakończenie Rajdu organizatorzy przewidują ognisko.
KIEROWNICTWO RAJDU:
Przewodnik – Pan Marian Stefański
Kierownik Rajdu - Pan Andrzej Karpiński

UWAGI KOŃCOWE
Organizatorzy przewidują liczne konkursy z nagrodami i niespodzianki na
trasie.
Życzymy słonecznej pogody i dobrej zabawy
Organizatorzy

Wydarzenia – dział strony
http://www.kuznica-suchedniow.pl/
9 stycznia 2015 r.
Podsumowanie 23 Finału WOŚP w Suchedniowie
Już od 23 lat w drugą niedzielę stycznia w radio, telewizji oraz Internecie pojawiają się radosne
doniesienia o kolejnych rekordach zebranych kwot. Regularnie słyszymy o coraz to większych sumach
pieniędzy, które trafiają na konto Fundacji WOŚP i choć niektórym mogłoby się wydawać, że to właśnie ta
informacja jest najistotniejsza, ten kolejny, wielki sukces, kolejna astronomiczna liczba, to w
rzeczywistości w całej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy chodzi przecież o coś innego niż pobicie
następnego rekordu. Bowiem jej głównym celem jest wspieranie przede wszystkim tych, którzy
najbardziej potrzebują pomocy, a więc dzieci oraz osób przeżywających jesień swego życia i do właśnie
realizacji tych celów potrzebne są wspomniane rekordowe sumy pieniężne. O tym jak wielkie są potrzeby
w zakresie zapewnienia leczenia i godnej opieki medycznej tych najsłabszych świadczy fakt, iż w roku
bieżącym po raz kolejny zbieraliśmy pieniądze dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów i choć co prawda nie
udało nam się pobić ubiegłorocznego rekordu, to i tak jesteśmy dumni i szczęśliwi, że dzięki
bezinteresownej pomocy osób, które przyczyniły się do organizacji 23. Finału w naszym mieście oraz
hojności mieszkańców Miasta i Gminy Suchedniów zebraliśmy 19 541,49 zł. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, iż w powyższą sumę została wliczona kwota 1000 zł, którą przekazał Bank Spółdzielczy w
Suchedniowie.
Nie wiedzieć czemu niepisaną tradycją stało się to, że co roku, każdego "orkiestrowego poranka" na
dzielnych wolontariuszy z Suchedniowskiego Sztabu WOŚP czekają trudne warunki atmosferyczne. Raz
kwestują w deszczu, raz w czasie śnieżycy, innym razem zmagają się z porywistym wiatrem, a pomimo
tego aż do godz. 15.30 wytrwale zbierają pieniądze, które docelowo zasilają konto Fundacji WOŚP i
wspierają szczytne cele kolejnych Finałów. Od wczesnych godzin porannych naszych 50 wolontariuszy

wyposażonych w finałowe puszki, serduszka oraz identyfikatory prowadziło kwestę na terenie
Suchedniowa, Ostojowa oraz Łącznej. Jak co roku wykonali bardzo wymagającą pracę, dlatego też pragnę
wymienić wolontariuszy z nazwiska i na ręce każdego z nich jeszcze raz złożyć serdeczne podziękowania.
Do grona 50 młodych, dzielnych ludzi, którzy działali w ramach Suchedniowskiego Sztabu WOŚP należą:
Zuzanna Graba, Kacper Ślusarczyk, Natalia Plewa, Jan Figarski, Jakub Erle, Alicja Sitarz, Oliwia Sitarz,
Błażej Turski, Szymon Turski, Weronika Zięba, Lena Kowalik, Maria Obara, Klaudia Czerwińska, Dominika
Czerwińska, Aleksandra Fąfara, Karolina Gołębiowska, Igor Dulęba, Julia Ligowska, Julia Pająk, Miłosz
Pająk, Weronika Zagdan, Joanna Zięba, Zuzanna Fortuna, Małgorzata Pasek, Patrycja Wołowiec, Antonina
Bolechowska, Matylda Racięda, Bartłomiej Turski, Patryk Moskal, Julia Dawidowicz, Damian Kowalik,
Agata Pajdo, Kacper Kulawik, Natalia Chrząszcz, Weronika Miernik, Katarzyna Michta, Jakub Tusznio,
Jakub Stępnik, Emilia Łakomiec, Wiktoria Miernik, Anna Liczbik, Aleksandra Michałkiewicz, Klaudia Michta,
Klaudia Niedziela, Katarzyna Obara, Klaudia Pomocnik, Patrycja Wojtyna, Angelika Miernik, Kaja Miernik,
Agnieszka Nowak.
Pragnę podziękować w tym miejscu opiekunom wolontariuszy, którzy czuwali nad ich bezpieczeństwem
oraz prawidłowym przebiegiem kwesty: Aneta Łakomiec, Anita Sołkiewicz, Magdalena Miernik, Izabela
Stobiecka, Grzegorz Michnowski, Michał Wawrzeńczyk, Piotr Herman.
Jak co roku o siłę wolontariuszy Suchedniowskiego Sztabu WOŚP zatroszczyła się Piekarnia "Jedynka"
przekazując nieodpłatnie aż 100 słodkich bułek za co w imieniu całego Sztabu serdecznie dziękuję. Z kolei
o bezpieczeństwo kwestujących dzieci i młodzieży troszczyli się funkcjonariusze Komisariatu Policji w
Suchedniowie oraz Powiatowej Komendy Policji w Skarżysku-Kamiennej stale patrolując wszystkie rejony,
w których była prowadzona zbiórka na rzecz 23. Finału WOŚP. Ponadto, o ład i porządek zadbali również
Strzelcy ze Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Suchedniowie, którzy z kolei okazali nieocenioną pomoc w
trakcie tzw. "imprezy zamkniętej" i przygotowali ognisko, na którym można było upiec kiełbaski
ufundowane przez Zakład Wyrobów Wędliniarskich Alfreda Markiewicza.
Punktualnie o godz. 16.00 w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy" rozpoczęła się finałowa
impreza, którą poprowadził Zenon Juchniewicz. Pierwszym punktem programu nastawionego przede
wszystkim na promocję lokalnych wykonawców oraz osiągnięć dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Suchedniów był występ przedszkolaków z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Korpus "Jodła" w Łącznej, tuż
po nich zatańczyły dzieci z suchedniowskiego Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II. Wśród
najmłodszych wykonawców prezentujących swoje umiejętności na scenie SOK "Kuźnica" znalazł się
laureat konkursów regionalnych, zachwycający gwarą świętokrzyską. 10-letni Antek Bolechowski, bo o
nim mowa wygłosił "Rozprawę o Lobokach", za którą otrzymał gromkie brawa. Kolejnym punktem
programu wzbudzającym zachwyt zgromadzonej publiczności był występ Klaudii Tumulec przy
akompaniamencie braci Lewickich, Kamila (keyboard) i Karola (gitara). Jak zostało to wspomniane na
wstępie, organizatorom imprezy zależało na pokazaniu dorobku artystycznego "Kuźnicy" oraz lokalnych
szkół, dlatego nie mogło zabraknąć Suchedniowskiej Orkiestry Dętej pod batutą mjr. Stefana
Malinowskiego oraz Formacji Tanecznej "AXIS" prowadzonej przez Katarzynę Moskal. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, iż powyższe 2 sekcje zainteresowań, których występy stanowiły kolejne punkty
programu na co dzień rozwijają swoje umiejętności w "Kuźnicy". Wśród młodych suchedniowskich
wokalistów uświetniających swym śpiewem imprezy organizowane w naszej placówce znalazł się Kamil
Brzoza, który wykonał trzy utwory i podobnie jak Klaudia oraz bracia Lewiccy został nagrodzony głośnymi
owacjami. Jak co roku głównym punktem tzw. "imprezy zamkniętej" stanowiącej nieodzowny element
każdego Finału WOŚP była aukcja fantów przekazanych przez mieszkańców Suchedniowa oraz przybyłych
gości. Wśród 98 przedmiotów, które zostały zlicytowane znalazły się m.in. obraz ukazujący górską chatę
zasypaną śniegiem przekazany przez Jarosława Jędrzejskiego, monety okolicznościowe ufundowane przez
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, oryginalny zestaw spinningowy Abumatic produkcji szwedzkiej
przekazany przez Stanisława Kowalczyka, zestaw gadżetów od BMW Klub Kielce, drzeworyt na desce od
beczki ukazujący anioła ufundowany przez Anetę Chrzęszczyk - instruktorkę zajęc plastycznych
prowadzonych w SOK "Kuźnica", ręcznie wykonane bałwanki z włóczki od Danuty Świeżewskiej wraz z
rękopisami jej wierszy, zestaw kosmetyków samochodowych o wartości 150 zł podarowany przez
Centrum Motoryzacyjne "Euro Mobil" Grzegorza Tumulca, torty 23. Finału WOŚP ufundowane przez
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "Lazur" oraz Piekarnię i Wytwórnię Wyrobów Cukierniczych Moniki
Kozłowskiej. W sprawnym przebiegu licytacji pomogły wolontariuszki Stowarzyszenia Młodzieży
Suchedniowa w osobach: Angelika Miernik, Kaja Miernik, Kinga Staszewska oraz przedstawiciel
"Strzelców" Jan Figarski. W sumie z aukcji udało się pozyskać kwotę 4124,00 zł. Po zakończonej
sukcesem sprzedaży niemalże setki fantów wystąpił zespół "Fresh & Fanki", lecz w zupełnie innej,
akustycznej wersji. Łukasz Pietrzyk i Paweł Zubiński wykonali kilka znanych i lubianych utworów przy
brzmieniach swych gitar. 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchedniowie zakończyło
tradycyjne "Światełko do nieba" ufundowane przez suchedniowską "Kuźnicę".
Ponadto w czasie finałowej imprezy działały sklepiki, w których można było nabyć m.in. akcesoria i
kosmetyki samochodowe ufundowane przez "Team-Oil" Centrum Dystrybucji w Suchedniowie, pierniczki i
ozdoby przygotowane przez Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie, wziąć udział w

kolejnej odsłonie suchedniowskich spotkań z grami bez prądu, które tym razem uświetniły 23. Finał
WOŚP. Przygotowane przez członków Stowarzyszenia "Tygiel" gry planszowe cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem uczestników imprezy. Ponadto w czasie tegorocznej edycji Finału z inicjatywy Marty
Odzimek został utworzony punkt Fundacji DKMS umożliwiający zarejestrowanie się jako potencjalny
dawca szpiku kostnego i komórek macierzystych, a tym samym dający szansę na uratowanie życia
drugiemu człowiekowi dotkniętemu białaczką. Efektem działania punktu DKMS jest zwiększenie bazy
potencjalnych, niespokrewnionych z osobami chorymi dawców o kolejne 12 osób oraz kwota 836,46 zł w
finałowej puszce znajdującej się w jego obrębie.
Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez wsparcia sponsorów, darczyńców oraz osób, które przyczyniły
się do jej organizacji.
Im dziękujemy:























Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
Piekarnia "JEDYNKA" w Suchedniowie
Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "LAZUR" w Suchedniowie
Piekarnia i Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych Monika Kozłowska
"Pizza Hot" Agata Marszałek
Team Oil" Sp. z.o.o. Centrum Dystrybucji w Suchedniowie
Kompleks Restauracyjno-Wypoczynkowy "MAGNAT" w Mostkach
Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie
"STUDIO MAGNOLIA" Usługi dekoracyjne Małgorzata Furmańczyk
Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej
Komisariat Policji w Suchedniowie
Związek Strzelecki "Strzelec" w Suchedniowie
Firma "SamNET" w Suchedniowie
Grupa Fotograficzna "Foto-Wizje"
F.H.U. "Euro Mobil" Grzegorz Tumulec
BMW Klub Kielce
Zakład Wyrobów Wędliniarskich Alfred Markiewicz
Gabinet Kosmetyczny "Rubin"
Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów
Hotel i Restauracja "Stary Młyn"
Zespół muzyczny "Lorein"

Dziękuję dyrekcji, pracownikom oraz instruktorom Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica": Andrzej
Karpiński – dyrektor SOK "Kuźnica", Maria Styczeń, Marianna Frontczak, Barbara Kwaśniewska,
Katarzyna Moskal, Stefan Malinowski, Zenon Juchniewicz, Paweł Zubiński, Łukasz Pietrzyk, Roman
Nieczajew.
Zespołom artystycznym: Orkiestrze Instrumentów Dętych pod batutą mjr Stefana Malinowskiego,
Formacji Tanecznej "AXIS" pod kierunkiem Katarzyny Moskal, zespołowi muzycznemu "Fresh & Fanki".
Wokalistkom, wokalistom i muzykom: Klaudia Tumulec, Kamil Lewicki, Karol Lewicki, Kamil Brzoza.
Dziękuję wolontariuszkom SMS: Angelika Miernik, Kaja Miernik, Kinga Staszewska oraz Jan Figarski ze
Związku Strzeleckiego "Strzelec" w Suchedniowie za pomoc w zapewnieniu sprawnego przebiegu licytacji
oraz za prowadzenie orkiestrowego sklepiku.
Serdeczne podziękowania składam na ręce Komisji, która przeprowadziła rozliczenie zebranych pieniędzy:
Maria Styczeń, Anita Sołkiewicz, Maciej Obarski.
Dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu finałowej imprezy,
wszystkim darczyńcom, którzy przekazali przedmioty do licytacji. Dziękuję mieszkańcom miasta i gminy
Suchedniów za hojność, dobre serca oraz chęć niesienia bezinteresownej pomocy.
Aby zobaczyć fotorelację z 23 Finału WOŚP, proszę kliknąć tutaj.
Do zobaczenia za rok :)
Sie Ma!
Kamil Garbala

Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP
5 grudnia 2015 r.
W dniu 5 grudnia 2015 r. w naszej placówce odbyła się impreza dla najmłodszych pn. "Mikołajki w
Kuźnicy”. O godz. 11.00 na sali widowiskowej dzieci mogły obejrzeć przedstawienie pt.: ”Smok Wawelski”
w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora „Dzięcielinek” ze Skarżyska-Kamiennej. Następnie w oczekiwaniu na
gościa z dalekiej Laponi najmłodsi mieszkancy Suchedniowa uczestniczyli w animacjach mikołajkowych,
przygotowanych i poprowadzonych przez Zenona Juchniewicza. Nie zabrakło konkursów tanecznych,
wokalnych i zabawy przy muzyce. Wreszcie nadszedł najbardziej ulubiony przez wszystkie dzieci
moment , czyli przybycie samego Świetego Mikołaja, wraz ze śnieżynkami i workiem prezentów. Impreza
był bardzo udana o czym świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci.
____________________________________________________________________________________
31 grudnia 2014 r.
„Sylwester pod gwiazdami” w suchedniowskiej „Kuźnicy”
W dniu 31 grudnia 2014 r. na terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" odbyła się impreza
pn. "Sylwester pod gwiazdami". Wspólnie z mieszkańcami naszego miasta oraz przybyłymi gośćmi
powitaliśmy Nowy Rok 2015 bawiąc się przy najnowszych polskich i zagranicznych przebojach. W
repertuarze przygotowanym przez duet DJ-ów: Alien in Transit i DJ Devine znalazły się również znane i
lubiane utwory z lat 70-tych, 80-tych i 90-tych doprawione delikatną domieszką klubowych brzmień, czyli
dla każdego coś miłego. W czasie trwania sylwestrowej zabawy został przeprowadzony konkurs
polegający na wykonaniu tańca zawierającego elementy choreograficzne ukazujące dyscyplinę sportową
wylosowaną przez każdą spośród biorących w nim udział par. Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie
długości oklasków, a zostali nimi: Katarzyna Derlatka i Marek Kuszewski. Ich taniec obrazujący
jeździectwo konne został nagrodzony 36 - elementowym kompletem szklanek. Punktualnie o północy
niebo nad naszą placówką rozświetliło się od kolorowych fajerwerków, a wszyscy uczestnicy imprezy
złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia, delektując się przy tym miłą niespodzianką przygotowaną przez
Radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie.
____________________________________________________________________________________
6 grudnia 2014 r.
W dniu 6 grudnia 2014 r. w sali kameralnej naszej placówki odbyła się impreza pn. "Mikołajki w Kuźnicy".
Najmłodsi mieszkańcy Suchedniowa powitali gościa z dalekiej Laponi specjalnie przygotowanymi na tę
okazję wierszykami i piosenkami. Każde dziecko otrzymało świąteczną paczkę, a snieżynki - Katarzyna
Moskal i Ewelina Gronowska przeprowadziły szereg konkursów z nagrodami oraz zabawy przy dźwiękach
muzyki dostosowanej do wieku dzieci.
____________________________________________________________________________________
1 grudnia 2014 r.
Przegląd amatorskiej twórczości artystycznej pn. "Mikrofon dla wszystkich"
Przegląd amatorskiej twórczości artystycznej pn. "Mikrofon dla wszystkich" odbył się w suchedniowskiej
"Kuźnicy" w dniu 26 listopada 2014 r. Biorący w niej udział uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania
własnych umiejętności wokalnych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych, poetyckich, kabaretowych za
co zostali nagrodzeni upominkami oraz dyplomami, które będą przypominały im o udziale w tegorocznej
edycji imprezy mającej na celu wyłonienie nowych talentów i zaprezentowanie ich szerszej publiczności,
m.in. na imprezach organizowanych przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie.
____________________________________________________________________________________
12 listopada 2014 r.
Narodowe Święto Niepodległości w SOK „Kuźnica”
W dniu 11 listopada 2014 r. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie zorganizował dwie
imprezy mające na celu uczczenie Narodowego Święta Niepodległości. Pierwszą z nich był „Bieg ku zdrowiu”, któremu przyświecało wzmożenie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, jak

również propagowanie zdrowego stylu życia z dala od napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych oraz innych substancji o podobnym, destrukcyjnym działaniu. Organizator przygotował
dwie trasy, z których krótsza miała długość 1500 m i była przeznaczona dla uczestników biegu rodzinne go, masowego, na którego mecie usytuowanej przed suchedniowską „Kuźnicą” czekały nagrody rzeczowe
dla najmłodszego i najstarszego biegacza. W ramach tej samej imprezy odbył się również bieg dla bardziej zaawansowanych sportowo na dystansie o długości 3500 m. W czasie trwania koncertu pn. „Kuźnica-Miastu” trzy najszybsze kobiety oraz trzej najszybsi mężczyźni otrzymali cenne nagrody rzeczowe,
których zakup został sfinansowany ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Suchedniowie. Impreza sportowa pn. „Bieg ku zdrowiu” została zorganizowana w naszym
mieście po raz pierwszy i już cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż wzięło w niej
udział łącznie 65 osób (25 w biegu rodzinnym i 40 w biegu na dłuższym dystansie). Mamy nadzieję, że z
roku na rok liczba ta będzie stale rosła. Organizator ww. imprezy sportowej składa serdeczne podziękowania na ręce sędziów zawodów: Zdzisława Włodarczyka i Stefana Pawlukiewicza, funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Suchedniowie za zabezpieczenie trasy biegu i zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom, członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Suchedniowie za troskę o prawidłowy przebieg zawo dów, opieki medycznej oraz wszystkich osób, które pomogły w ich organizacji.
Druga impreza z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej suchedniow skiej „Kuźnicy”. Jej rozpoczęcie stanowiła zupełna nowość, będąca eksperymentem potwierdzającym
kunszt oraz niebywałą podzielność uwagi mjr Stefana Malinowskiego, kapelmistrza Suchedniowskiej Orkiestry Dętej. Bowiem tym razem dyrygował on jednocześnie Orkiestrą Dętą oraz Chórem „Senior” prowadzonym przez Jerzego Fąfarę. Przedsięwzięcie wymagające ogromu pracy zarówno od muzyków, jak
również akustyków zakończyło się sukcesem, a wspólny występ dwóch zespołów działających na co dzień
w naszej placówce został nagrodzony gromkimi brawami. Kolejnym punktem oficjalnej części koncertu
pn. „Kuźnica-Miastu” był rys historyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Su chedniowie, który został przygotowany przez Andrzeja Jańca, Justynę Frontczak, Justynę Prusek oraz
Magdalenę Wrońską. Rys uświetniły swym występem zaawansowane tancerki Formacji Tanecznej „AXIS”
wykonując układ choreograficzny symbolizujący rozbiory Polski.
Natomiast kolejną, rozrywkową część koncertu pn. „Kuźnica-Miastu” otworzyły tancerki z młodszej grupy
formacji prowadzonej przez Katarzynę Moskal. Tuż po nich na scenie suchedniowskiej „Kuźnicy” pojawił
się kielecki kabaret „Czwarta Fala”, który rozbawił publiczność różnorodnymi skeczami. Imprezę zakończył występ zespołu muzycznego Fresh & Fanki łączącego elementy rocka, popu oraz muzyki elektronicznej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że grupa, której skład stanowią: Łukasz Pietrzyk (wokal, gitary,
teksty i instrumenty klawiszowe), Kacper Pietrzyk (gitara basowa), Kamil Ibragimow (perkusja) oraz Pa weł Zubiński (DJ, remiksy, mastering) została laureatem „Scyzoryków 2014” w kategorii zespół muzyczny.
____________________________________________________________________________________
28 czerwca 2014 r.
"Świętojanki atrakcją turystyczno-kulturalną gminy Suchedniów"
W dniu 28 czerwca 2014 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie odbył się festyn pn.
"Świętojanki atrakcją turystyczno-kulturalną gminy Suchedniów", którego organizatorem był
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica".
Pomimo tego, iż rozpoczęciu imprezy towarzyszyły strugi deszczu udało się zrealizować wszystkie punkty
programu największego festynu w mieście. Pierwszym z nich był koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej
pod batutą mjr Stefana Malinowskiego, w czasie którego uczestnicy imprezy mogli usłyszeć muzyczną
niespodziankę, a mianowicie utwór zespołu Weekend - "Ona tańczy dla mnie" w zupełnie innym wydaniu,
bo zagranym na instrumentach dętych. Po koncercie nadszedł czas na różnorodne konkursy dla dzieci.
Młodzi mieszkańcy Suchedniowa zmierzyli się w konkurencjach sprawnościowych, mieli również
możliwość popisania się swoją wiedzą o pszczołach, miodzie oraz innych produktach będących wynikiem
pracy tych pożytecznych stworzeń. Kolejnymi punktami programu były występy Formacji Tanecznej
"AXIS" pod kierunkiem Katarzyny Moskal oraz solistek wchodzących w skład grupy, a także kabaretu
"PRAWIE", który zaprezentował swój nowy, autorski program. Zespoły te na co dzień rozwijają swoje
umiejętności w suchedniowskiej "Kuźnicy".
Na uczestników tegorocznych "Świętojanek" czekała duża porcja dobrej muzyki o czym świadczy fakt, iż
na specjalnie przygotowanej scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowała Bożena Zielińska
wprowadzając publiczność w zachwyt, tuż po niej przed mikrofonami pojawiła się grupa "Fresh & Fanki"
łącząca elementy popu, rocka oraz muzyki elektronicznej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż formacja ta
jest Laureatem tegorocznych "Scyzoryków" w kategorii zespół. Pierwszy blok muzyczny zamknął pokaz
zumby będącej połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz fitness.
O dobry nastrój uczestników imprezy zatroszczył się kabaret "Dobry Wieczór", który rozbawiał autorskimi
skeczami z cyklu "Ignacy Karbidek - żywot człowieka pechowego".

W czasie "Świętojanek" przeprowadziliśmy ponadto szereg konkursów dla osób w różnym przedziale
wiekowym, wśród których znalazły się m.in.: konkurs na najładniejszy wianek, konkurs na Jana i Janinę
Roku, konkurencje zręcznościowe dla dzieci oraz konkurs wiedzy o Suchedniowie. Na ich laureatów
czekały cenne nagrody, wśród których znalazły się m.in.: 3-dniowa wycieczka na największą w Europie
tropikalną wyspę w Niemczech, komplet markowych naczyń emaliowanych z Olkusza oraz artykuły
gospodarstwa domowego.
W momencie, gdy jeden z najdłuższych dni w roku powoli zaczął ustępować miejsca wieczorowi, nadszedł
czas na występ jego gwiazdy, czyli legendarnego zespołu muzycznego "Kobranocka", będącego twórcą
oraz wykonawcą takich hitów jak: "Kocham Cię jak Irlandię", "O miłości i wolności". Uczestnicy festynu
bawili się wspaniale i wspólnie z Andrzejem "Kobrą" Kraińskim śpiewali najpopularniejsze utwory jego
grupy.
Po koncercie gwiazdy, niebo nad suchedniowskim zalewem rozświetlił fantastyczny pokaz sztucznych
ogni, a chwilę później teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie rozbłysł od kolorowych
reflektorów i stroboskopów towarzyszących dyskotece poprowadzonej przez duet DJ'ów: Alien in Transit
& DJ Devine.
Im dziękujemy:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
"TOOLMEX-TRUCK" w Szydłowcu
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
"ACCAR" Kazimierz Mikołajczyk
Centrum Motoryzacyjne "MOTO-GROS" w Suchedniowie
"EURO-MOBIL" Grzegorz Tumulec
Sklep RTV/AGD "TELDOM" Piotr Karbownik
"Hotel Świętokrzyski" w Suchedniowie
ponadto:

Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suchedniowie
Związek Strzelecki "Strzelec" w Suchedniowie
Centrum Kształceniowo-Integracyjne w Michniowie
Koło Gospodyń Wiejskich "Michniowianki"
Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry"
oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie pomagały w organizacji tegorocznych "Świętojanek".
Impreza była współfinansowana ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
- Wokół Łysej Góry” w ramach pomocy na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe
projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

________________________________________________________________________________
24 kwietnia 2014 r.
XVI Suchedniowska Wiosna Teatralna "MASKArada 2014" odbyła się w dniu 25 kwietnia 2014 r. w sali
widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy". Swoje umiejętności zaprezentowało 7 amatorskich zespołów
teatralnych działających przy pobliskich szkołach oraz świetlicach: "Przedszkolandia" z Przedszkola
Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie, "Zwierciadło" ze Szkoły Podstawowej nr 7 w
Skarżysku-Kamiennej, "Świetliki" ze Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła w
Suchedniowie, "Łowcy legend" z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie,
teatr "Bez Nazwy" z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie
oraz grupa "Szaaaa" z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie.
Uczestnicy konkursu zostali ocenieni przez profesjonalne Jury, które przyznało dwie nagrody Laureata.
Pierwszą z nich otrzymał zespół "Przedszkolandia", drugą zaś "Łowcy legend". Zespoły te pojadą do
Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" lub Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na wybrany spektakl.
Ponadto wszystkie grupy teatralne otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki, a instruktorzy
podziękowania za przygotowanie spektakli i barwnych, starannie wykonanych scenografii. Głównym
celem przyświecającym Organizatorowi "MASKArady 2014", którym była suchedniowska "Kuźnica" było
zapewnienie jej uczestnikom dobrej zabawy, a uśmiechy na twarzach dzieci wskazują, iż postawiony
sobie cel został osiągnięty.
PROTOKÓŁ

sporządzony na okoliczność XVI Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej „MASKArada 2014”
Jury w składzie:

Zbigniew Zaczyński

Zenon Juchniewicz
po obejrzeniu oraz wysłuchaniu 7 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:



Laureat: zespół „Przedszkolandia” z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie
Laureat: zespół „Łowcy legend” z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
___________________________________________________________________________________________________________
20 kwietnia 2015 r.
IX Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2014 odbył się 12 kwietnia 2014 r.
w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Impreza
organizowana przez Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” oraz Formację Taneczną „AXIS” z roku na
rok cieszy się coraz większym uznaniem wśród adeptów sztuki tańca nowoczesnego o czym świadczy
fakt, iż liczba jego uczestników stale rośnie, a dziewiąta edycja imprezy zgromadziła aż 1010 tancerek i
tancerzy z 27 formacji tanecznych z całego kraju, m.in. z: Warszawy, Rzeszowa, Sandomierza,
Jastrzębia-Zdroju, Grodziska Mazowieckiego, Rybnika, Ostrowca Świętokrzysiego, Radomia, Kielc i
Ciechanowa. Nasze miasto reprezentowała Formacja Taneczna „AXIS” pod kierunkiem Katarzyny Moskal.
Zespoły rywalizowały w następujących kategoriach tanecznych i wiekowych:
Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, od 14 do powyżej 16 lat
Widowisko taneczne: 10-13 lat, od 14 do powyżej 16 lat
Inne formy tańca: 10-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Na parkiecie zaprezentowano łącznie aż 67 układów choreograficznych.
Do celów Turnieju organizowanego przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" i Formację Taneczną
"AXIS" należą m.in.: popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki, prezentacja
szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca oraz integracja dzieci i młodzieży.
Organizatorom Turnieju zależało przede wszystkim na zapewnieniu jego uczestnikom wspaniałej zabawy,
połączonej ze sportową rywalizacją.
Patronat nad IX edycją Turnieju objęli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Patronat medialny:
TVP Kielce
Echo Dnia
Podczas Turnieju suchedniowska hala była wypełniona widownią podziwiającą wysoki poziom
prezentowanych układów choreograficznych, piękne, kolorowe stroje oraz wzbudzające zachwyt
rekwizyty.
Komisja Sędziowska w składzie:

Anna Drzonek – Warszawa
Anita Podkowa – Kraków
Tomasz Rowiński - Kielce
po przesłuchaniu i obejrzeniu 67 prezentacji konkursowych przyznała następujące nagrody i
wyróżnienia:

TANIEC NOWOCZESNY

kategoria do 10 lat:
I miejsce – UŚMIECH GR. A - Rzeszów
II miejsce – MAŁY FLEX (mini formacja) – Grodzisk Mazowiecki
III miejsce – MINI PROGRES III – Ostrowiec Świętokrzyski
III miejsce – PROGRESIK – Ostrowiec Świętokrzyski
wyróżnienie – GIVE ME FIVE – Jastrzębie Zdrój
kategoria 11-13 lat:
I miejsce – MINI PROGRES I – Ostrowiec Świętokrzyski
I miejsce – SZOK DZIECI – Jastrzębie-Zdrój
II miejsce – MAŁY FLEX – Grodzisk Mazowiecki
II miejsce – LDA JUNIOR TEAM – Warszawa
III miejsce – MINI PROGRES II – Ostrowiec Świętokrzyski
III miejsce – IGREK II – Radom
wyróżnienie – GEST – Grabownica Starzeńska
wyróżnienie – MAŁY AEROBIK – Piotrków Trybunalski
wyróżnienie – ROCKSTEP YOUNG CREW – Skarżysko-Kamienna
wyróżnienie – KUMBIA – Wola Krzysztoporska
INSCENIZACJA TANECZNA
kategoria do 10 lat:
I miejsce – MAŁE AKRO – Kielce
I miejsce – UŚMIECH GR. B - Rzeszów
II miejsce – KLEKSIKI - Staszów
II miejsce – SOKOLIKI – Dąbrowa Tarnowska
III miejsce – AXIS – Suchedniów
III miejsce – EFEKT JUNIOR – Brynica
III miejsce – BLASK JUNIOR – Piotrków Trybunalski
wyróżnienie – ZGAG B1 - Kielce
wyróżnienie – PERFERKTA 3 - Busko-Zdrój
kategoria 11-13 lat:
I miejsce – TIVARO – Rybnik
I miejsce – TRZPIOTY II - Kielce
II miejsce – PARADOX IIA – Sandomierz
II miejsce – KLEKS II - Staszów
III miejsce – EFEKT – Brynica
III miejsce – BLASK – Piotrków Trybunalski
wyróżnienie – ZGAG 1 - Kielce
WIDOWISKO TANECZNE
kategoria 10-13 lat (kategoria połączona):

I miejsce – MAŁY AEROBIK – Piotrków Trybunalski
II miejsce – UŚMIECH GR. B - Rzeszów
III miejsce – PERFEKTA 2 - Busko-Zdrój
wyróżnienie – SZOK SHOW DZIECI - Jastrzębie-Zdrój
INNE FORMY TAŃCA
kategoria do 10-13 lat (kategoria połączona):
I miejsce – LDA JUNIOR TEAM - Warszawa
II miejsce – TIVARO - Rybnik
III miejsce – UŚMIECH GR. A - Rzeszów
III miejsce - PARADOX IIA - Sandomierz
wyróżnienie – TAKT - Kielce
TANIEC NOWOCZESNY
kategoria 14-16 lat:
I miejsce – SZOK JUNIORZY - Jastrzębie-Zdrój
II miejsce – FLEX – Grodzisk Mazowiecki
II miejsce – IGREK III - Radom
III miejsce – PROGRES III – Ostrowiec Świętokrzyski
III miejsce – RAZEM - Bukowa
wyróżnienie – IMPOSSIBLE - Ciechanów
kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce – PROGRES I – Ostowiec Świętokrzyski
II miejsce – SZOK CREW - Jastrzębie-Zdrój
III miejsce – PULS -Grodzisk Mazowiecki
III miejsce – ROCKSTEP CREW - Skarżysko-Kamienna
wyróżnienie – SELENAS – Wola Krzysztoporska
INSCENIZACJA TANECZNA
kategoria od 14 do powyżej 16 lat (kategoria połączona):
I miejsce – KLEKS - Staszów
II miejsce – AKRO - Kielce
III miejsce – PARADOX I - Sandomierz
WIDOWISKO TANECZNE
kategoria od 14 do powyżej 16 lat (kategoria połączona):
I miejsce – VIVERO - Rybnik
II miejsce – TRZPIOTY I - Kielce
III miejsce – AEROBIK – Piotrków Trybunalski

wyróżnienie – PERFEKTA – Kielce
INNE FORMY TAŃCA
kategoria 14-16 lat:
I miejsce – KLEKS - Staszów
II miejsce – VOCE – Dąbrowa Tarnowska
wyróżnienie - CARAVELLA – Wola Krzysztoporska
kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce – FURIO - Rybnik
II miejsce – SZOK ART - Jastrzębie-Zdrój
II miejsce - PARADOX I - Sandomierz
III miejsce – LDA TEAM ONE - Warszawa
III miejsce - VIVERO TEENS - Rybnik
GRAND PRIX IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH SUCHEDNIÓW
2014
1. PROGRES – Ostrowiec Świętokrzyski
NAJSYMPATYCZNIEJSZA FORMACJA IX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI
TANECZNYCH SUCHEDNIÓW 2014
1. UŚMIECH GR. B - Rzeszów
OPINIA JURY: Turniej na bardzo wysokim poziomie. Bardzo ciekawe prezentacje we
wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Formacja Taneczna "AXIS" działająca w naszej
placówce zajęła III miejsce w kategorii: "Inscenizacja taneczna do 10 lat". Serdecznie
gratulujemy!
Wszystkie grupy taneczne otrzymały puchary i dyplomy, a każdy z młodych
wykonawców pamiątkowy medal, który będzie przypominał o występie na IX
Ogólnopolskim
Turnieju
Formacji
Tanecznych
Suchedniów
2014.
Najsympatyczniejsza formacja Turnieju otrzymała natomiast dyplom i dużego,
pluszowego misia.
Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez udziału sponsorów i ludzi, którzy
pomogli w jej organizacji.
Im dziękujemy:
Specjalne podziękowania kierujemy do p. Grzegorza Michnowskiego dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie oraz
pracowników szkoły za serdeczność, zaangażowanie oraz pomoc w

przygotowaniu hali.
Sponsorzy:
Bank

Spółdzielczy w Suchedniowie
Firma FDT Poland Sp. z o.o. w Suchedniowie
Pan Witold Wydrzyński - Firma "TOOLMEX-TRUCK" w Szydłowcu
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Krzysztof i Bartłomiej Piwowarczyk – Hotel i Restauracja „Stary Młyn”
Pan Marek Tumulec - Właściciel Firmy Handlowo-Usługowej „MARTUM”
Pan Grzegorz Tumulec – "EUROMOBIL".
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania osobom, które zaangażowały się w przygotowanie
IX Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2014:
Angelika

Miernik
Miernik
Wioleta Staszewska
Agnieszka Nowak
Mateusz Matla
Dariusz Żołądek
Tomasz Zubiński
Tomasz Tusznio
Mariusz Karpiński
Maria Styczeń
Marianna Frontczak
Barbara Kwaśniewska
Anna Świtek
Jacek Świtek
Paweł Zubiński
Roman Nieczajew
Wojciech Połeć
Zenon Juchniewicz
Kamil Garbala - Komisarz Turnieju, który opracował logistykę oraz
dokumentację imprezy.
Kaja

Dziękujemy ponadto Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec" w Suchedniowie za
sprawne kierowanie ruchem autokarów oraz ich perfekcyjne ustawienie na
wyznaczonych parkingach:
sierż.

Sebastian Bolechowski
Radosław Miernik
sek. Tomasz Dąbczyński
sek. Piotr Piasecki
st. strz. Radosław Bilski
strz. Agata Plewa
strz. Natalia Plewa
strz. Jakub Łodej
strz. Jan Figarski
sierż

Do zobaczenia za rok!
Z tanecznym pozdrowieniem,
Andrzej Karpiński
____________________________________________________________________________________
19 stycznia 2014 r.
Koncert Kolęd i Pastorałej w suchedniowskiej „Kuźnicy”
W dniu 19.01.2014 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbył się koncert, podczas którego
licznie zgromadzona publiczność wysłuchała w sumie 25 najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek
wykonanych przez: Chór "Senior", działający w naszej placówce, Zespół Pieśni i Tańca "Skokotliwi" z
Mostek, Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin", zespół wokalno-muzyczny "Sonatina" oraz Suchedniowską
Orkiestrę Dętą. Na zakończenie koncertu wszyscy wykonawcy wspólnie z widownią zaśpiewali kolędę
"Bóg się Rodzi".

___________________________________________________________________________
17 listopada 2014 r.
X Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
W dniu 8 listopada 2013 r. w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy" odbył się X Jubileuszowy
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego,
w którym wzięło udział 16 młodych adeptów "sztuki żywego słowa".
W Jury jubileuszowej edycji "Emigracyjnej" zasiadły:
Katarzyna Bargiełowska – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, spokrewniona z aktorką Barbarą
Bargiełowską. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i
Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. W latach 1987-1990 występowała w Krakowskim Teatrze Scena
STU w Krakowie.
Marlena Zynger (Ewa Bartkowiak, z domu Marczewska, związana z Warszawą i Suchedniowem) poetka; autorka trzech tomów poetyckich: "Każdemu wolno mówić", "Czas śpiewu kobiety. Odsłona
pierwsza" i "DO-TYKANIE/TICK-TOUCHING" oraz publikacji m.in. w "Poezji Dzisiaj", "Gazecie kulturalnej",
"The Polish Observer", "Papermint. Magazyn o książkach", w "Kurierze Warszawskim" i w "Kurierze
Wileńskim". Laureatka Nagrody Złote Pióro XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO 2013.
Protokół X Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego polskiej literatury emigracyjnej im. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego
Jury w składzie:
Katarzyna Bargiełowska
Marlena Zynger
po wysłuchaniu i obejrzeniu 14 prezentacji w kategorii recytacji i 2 etiud w kategorii "wywiedzione ze
słowa" postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii recytacji:
I nagroda - Paulina Mackiewicz ze Skarżyska-Kamiennej - 650 zł
Wyróżnienia:
Mikołaj Karmalski z Ostrowca Świętokrzyskiego - 150

zł

Weronika Salwa ze Skarżyska-Kamiennej - 150 zł
Jury doceniło potencjał oraz wkład pracy, natomiast zwraca uwagę na konieczność ponownej pracy nad
interpretacją zaprezentowanych tekstów.

W kategorii "wywiedzione ze słowa":
Jury nie przyznało nagrody I oraz II, natomiast przyznało:
III nagrodę dla Iwony Cender z Kielc - 400

zł

oraz wyróżnienie za ciekawą inscenizację dla Zuzanny Dąbrowskiej ze Skarżyska-Kamiennej - 150

zł.

Nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oraz Bank Spółdzielczy w
Suchedniowie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

________________________________________________________________________________
26 sierpnia 2014 r.
Jarmark Suchedniowski z legendarną grupą „WAWELE”
W dniu 24 sierpnia 2013 r. na terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" odbył się "Jarmark
Suchedniowski". Jest to impreza cykliczna, organizowana przez naszą placówkę od 1994 r. Do głównych
celów niniejszego wydarzenia kulturalno-rozrywkowego należą m.in.: popularyzowanie sztuki ludowej i
rękodzielnictwa artystycznego, edukacja historyczna społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy o
staropolskim dziedzictwie kulturowym, kształtowanie twórczej postawy mieszkańców Suchedniowa oraz
budowanie więzi lokalnej społeczności wokół jej małej ojczyzny, pełnej bogatej historii, połączonej z
popularyzacją twórców regionu.
Jak sama nazwa wskazuje na "Jarmarku Suchedniowskim" nie mogło zabraknąć kiermaszu, oferującego
różnorodne produkty. W specjalnie przygotowanej alejce znajdowały się kramy z rękodziełem
artystycznym, "pchli targ", stoisko Koła Pszczelarzy w Suchedniowie, wystawy promocyjne lokalnych
przedsiębiorców, szkół, pisarzy, twórców ludowych, jak również stoisko z potrawami regionalnymi,
przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich "Michniowianki" z Michniowa. Nasza miejscowość
nazywana jest potocznie "Kaszanowem" (w związku z legendą), dlatego też suchedniowska "Kuźnica" dla
licznie zgromadzonych uczestników imprezy przygotowała własne stoisko, umożliwiające bezpłatną
degustację gorącej kaszanki.
Artystyczną część "Jarmarku Suchedniowskiego" rozpoczęły konkursy z nagrodami dla najmłodszych. Tuż
po nich uczestnicy imprezy wysłuchali prelekcji Koła Pszczelarzy w Suchedniowie o ochronie środowiska
naturalnego, hodowli pszczół oraz ich niebagatelnej roli w przyrodzie. Kolejnym punktem programu były
występy zespołów ludowych: "Sorbin" z Sorbina oraz "Skokotliwych" z Mostek. Skoczne, ludowe
przyśpiewki oraz kolorowe, tradycyjne stroje spotkały się z entuzjastycznym odbiorem publiczności i
zostały nagrodzone głośnymi oklaskami. Następnie nadszedł czas na zupełnie inny gatunek muzyki, który
zaprezentowała Suchedniowska Orkiestra Dęta pod batutą mjr Stefana Malinowskiego. Muzycy, którzy na
co dzień rozwijają swoje umiejętności w suchedniowskiej "Kuźnicy", wykonali część szerokiego repertuaru
orkiestry, na który składają się m.in. polki, marsze oraz utwory zagraniczne, w tym "Heal the World"
Michaela Jacksona. O dobry nastrój uczestników imprezy zadbał kabaret "Prawie", który rozbawiał
autorskimi skeczami. Po występach zespołów ludowych i koncercie orkiestry nadszedł czas na występ
grupy "Old Marinners", której muzyka inspirowana jest kulturą marynistyczną. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, iż w jej skład wchodzą dwie Suchedniowianki: Magdalena Bolechowska oraz Martyna Mik.
Imprezę rozpoczęły konkursy dla dzieci, ale organizatorzy nie zapomnieli o osobach dorosłych, dlatego
też po występie ww. zespołu szantowego odbył się konkurs wiedzy o Suchedniowie, w którym zwyciężyła
Anna Zaczek oraz konkurs przeprowadzony przez firmę kosmetyczną, która ufundowała nagrody dla jego
uczestników. Kolejną atrakcją przygotowaną dla zgromadzonej publiczności był pokaz ratownictwa
medycznego przeprowadzony przez absolwentów Centrum Edukacji Zawodowej w Skarżysku-Kamiennej.
Na chwilę przed zachodem słońca w amfiteatrze suchedniowskiej "Kuźnicy" pojawiła się gwiazda
wieczoru, którą był legendarny zespół "Wawele" z Janem Wojdakiem na czele. Lider zespołu, który jest
autorem 600 piosenek, wykazał się dużym poczuciem humoru, obiecując publiczności, że zaśpiewa
jedynie 599 spośród nich. W ostateczności, w czasie ponad godzinnego koncertu, "Wawele" wykonali
swoje największe hity, wśród których znalazły się m.in.: "Biały latawiec", "Nie szkoda róż", "Zostań z
nami melodio", "Mleczarz" czy "Kup mi księżyc".
Zespół muzyczny "Ex-Party", sprostał wyzwaniu, które przygotowała gwiazda wieczoru i aż do ostatniej
minuty "Jarmarku Suchedniowskiego" utrzymał radosną, taneczną atmosferę panującą wśród jego
uczestników. Grupa wykonała największe hity muzyki rozrywkowej, porywając do tańca zgromadzoną
widownię.

Impreza była współfinansowana ze środków przyznanych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
- Wokół Łysej Góry” w ramach pomocy na działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - "małe
projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

8 sierpnia 2014 r.
Otwarte zawody na Skateparku
Otwarte zawody na skateparku odbyły się w dniu 8 sierpnia 2014 r. na terenie Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie będącego ich organizatorem oraz fundatorem nagród dla
najlepszych skaterów. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem młodych adeptów freestyle'u o czym
świadczy fakt, iż wzięło w niej udział łącznie 17 zawodników m.in. z Kielc, Starachowic, Bodzentyna i
Suchedniowa. Do konfrontacji w zawodach przystąpiło 15 młodych uczestników rywalizujących w
kategorii deskorolka: Kamil Działak, Kacper Wikło, Jan Laszczyk, Grzegorz Fąfara, Karol Mik, Kacper
Piasta, Kacper Steinke, Adam Garbala, Jakub Klusek, Filip Dziewięcki, Karol Lewicki, Bartosz Gardecki,
Mateusz Czyżewski, Maciej Małek, Piotr Mehel oraz 2 zawodników jeżdżących na BMX'ach: Mateusz Obara
(Suchedniów) i Damian Stankowski (Skarżysko-Kamienna), którzy zmierzyli się w przejeździe
równoległym KO zajmując ex aequo pierwsze miejsca. Uczestnicy pokazywali swoje umiejętności w czasie
dwóch, 2-minutowych przejazdów ocenianych przez Jury w składzie: Karol Kaczorek i Filip Chojnacki.
Sędziowie punktowali różnorodność wykonywanych tricków, poziom ich trudności oraz płynność
przejazdu, a każdy z uczestników otrzymywał oceny w skali 1-10. Po zaciętej walce sędziowie wyłonili
najlepszych skaterów tegorocznych otwartych zawodów na skateparku. I miejsce wywalczył młody
reprezentant Kielc Filip Dziewięcki, II miejsce zajął Maciej Małek ze Starachowic, a III lokata przypadła
reprezentantowi Suchedniowa, Karolowi Lewickiemu. Najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w
postaci kasków ochronnych, ochraniaczy i rękawic ufundowanych przez naszą placówkę. Dziękujemy za
wspaniałą zabawę, fantastyczną atmosferę, którą stworzyli Sędziowie, jak również wszyscy uczestnicy
zawodów, a także miły gest w postaci głośnych oklasków dla przechodzącej pielgrzymki. Zgromadzona na
suchedniowskim skateparku młodzież pokazała, że warto organizować takie imprezy, dlatego też pierwsze
zawody pod patronatem "Kuźnicy" stały się znakomitą zapowiedzią kolejnych... może nawet na większą
skalę.

___________________________________________________________________________
27 listopada 2013 r.
Impreza pn. „Scena dla wszystkich”
W dniu 27.11.2013 r. w sali widowiskowej naszej placówki odbyła się impreza pn. "Scena dla
wszystkich", która została zorganizowana przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" i
Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa. W przeglądzie talentów wzięło udział 13 uczestników, którzy
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne oraz muzyczne. Każdy z nich otrzymał pamiątkowe upominki
i dyplomy, a najbardziej wyróżniający się wykonawcy będą mieli szansę wystąpić ponownie na kolejnych
imprezach organizowanych przez SOK "Kuźnica", zdobywając tym samym pewność siebie na scenie,
możliwość dalszego rozwijania talentów i występowania przed publicznością.

16 listopada 2013 r.
Spektakl pt. „Robale” w suchedniowskiej „Kuźnicy”
W dniu 16 listopada 2013 r. w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy" Teatr Lalki i Aktora
"Kubuś" w Kielcach wystawił spektakl teatralny pt. "Robale" realizowany w całej Polsce w
ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego TEATR POLSKA
finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
"Robale" w zabawny i surrealistyczny sposób opowiadają o sile przyjaźni i banalności
konfliktów, poruszając również tematykę ekologii. Jest rzadką okazją do zajrzenia w głąb
ziemi, by lepiej poznać, a może i polubić jej mieszkańców. Żyją tu obdarzone ludzkimi cechami
turkucie i dżdżownice: dwie kłótliwe, ale w gruncie rzeczy sympatyczne, mamy i ich
zaprzyjaźnieni ze sobą synowie. Jest też mądry kret albinos, który woli czuć się bardziej
wyjątkowym niż innym.

Robale wiodą w swoim podziemnym świecie zwykły, codzienny żywot. Żyją swoimi
przyjaźniami i konfliktami do czasu, gdy niespodziewanie na ich terytorium pojawia się
człowiek. Rodzina ludzi, która wlaśnie kupiła tu działkę, wprowadza dużo zamieszania w życie
bohaterów przedstawienia.
Nowa sytuacja, w której znalazły się robale, z jednej strony zaczyna zagrażać ich
bezpieczeństwu, ale z drugiej wyzwala w nich poczucie solidarności i pomaga dostrzec
absurdalność dotychczasowych kłótni.
Przed spektaklem odbyły się również warsztaty edukacyjne pt. "Wszyscy jesteśmy ważni.
Ekosystem - naszym domem". Zarówno spektakl, jak również ww. warsztaty spotkały się z
bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży o czym świadczyła wypełniona
publicznością sala widowiskowa suchedniowskiej "Kuźnicy".
___________________________________________________________________________
11 listopada 2013 r.
Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości pn. "KUŹNICA-Miastu"
W dniu 11 listopada 2013 r. w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy" odbył się koncert z
okazji Narodowego Święta Niepodległości pn. "KUŹNICA-Miastu". Tegoroczna edycja
niniejszego wydarzenia została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich uczniowie
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie zaprezentowali program okolicznościowy,
przybliżający znaczenie tego ważnego dla Polaków Święta, a tuż po nich na scenie wystąpili:
Suchedniowska Orkiestra Dęta, Chór "Senior" oraz Formacja Taneczna "AXIS", czyli sekcje na
co dzień działające w suchedniowskiej instytucji kultury.
W przerwie licznie zgromadzona publiczność miała możliwość zwiedzenia wystawy
okolicznościowej pn. "Suchedniów w walce o niepodległość", zawierającej eksponaty związane
z walkami powstańczymi na terenie naszego miasta, pochodzącymi ze zbiorów Zbigniewa
Kuszewskiego.
W drugiej części programu odbył się koncert zespołu muzycznego "Tacy Sami", który w
doskonały sposób oddaje na scenie energię charakterystyczną dla "Lady Pank". Grupa,
składająca się ze świetnych muzyków, którzy w najdrobniejszych szczegółach odtwarzają
utwory zespołu Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza, posiada w swoim repertuarze
wszystkie największe przeboje Lady Pank, do których należą m.in.: "Mniej niż zero",
"Kryzysowa narzeczona", Tańcz głupia tańcz", "Marchewkowe pole" czy "Stacja Warszawa".
___________________________________________________________________________
25 października 2013 r.
Spotkanie literackie z Marleną Zynger
W dniu 25 października 2013 r. w sali kameralnej suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyło się spotkanie z cyklu
"Biesiada literacka", którego gościem była Marlena Zynger (Ewa Bartkowiak, z domu Marczewska,
związana z Warszawą i Suchedniowem) - poetka; autorka trzech tomów poetyckich: "Każdemu wolno
mówić", "Czas śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza" i "DO-TYKANIE/TICK-TOUCHING" oraz publikacji m.in.
w "Poezji Dzisiaj", "Gazecie kulturalnej", "The Polish Observer", "Papermint. Magazyn o książkach", w
"Kurierze Warszawskim" i w "Kurierze Wileńskim".
Jej wiersze tłumaczone były na język rosyjski, litewski, bułgarski, francuski i angielski. Na podstawie
wierszy poetki powstał spektakl pt. "Czas śpiewu kobiety. Odsłona pierwsza", pokazany m.in. w klubie
Hybrydy, w Teatrze Żydowskim, w zakopiańskim Teatrze Witkacego, krakowskim Loch Camelot oraz
katowickim Teatrze Korez.
Marlena Zynger jest ponadto Laureatką NAGRODY ZŁOTE PIÓRO XIII Światowego Dnia Poezji UNESCO
2013.

W czasie "Biesiady literackiej", pochodząca z Suchedniowa poetka, zaprezentowała część swojej
twórczości, opowiedziała o działalności polskich pisarzy i poetów, podkreślając znaczenie ich misji, której
celem jest pielęgnowanie piękna mowy ojczystej oraz pamięci o twórcach, którzy odeszli. Autorka
wspólnie z licznie zgromadzoną publicznością czytała swoje utwory, odpowiadała na pytania, a na
zakończenie zaskoczyła spontanicznie napisanymi wierszami. Zadaniem gości zasiadających w każdym z
rzędów było napisanie jednego, dowolnego zdania. Po zebraniu ich wszystkich Marlena Zynger
skomponowała z nich dwa wiersze.

___________________________________________________________________________
13 października 2013 r.
Jesienne bajanie w „Kuźnicy”
W dniu 13 października 2013 r. w sali kameralnej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” odbyła
się impreza, która stanowi nowość w ofercie kulturalno-rozrywkowej naszej placówki. Jesienne bajanie w
„Kuźnicy”, bo o nim mowa, ma na celu zapewnienie jego uczestnikom dużej dawki dobrego humoru, o
który podczas premierowej edycji „bajania” troszczył się kabaret „Dobry Wieczór” z Michniowa, jak
również sama publiczność, ponieważ scena była otwarta i każdy mógł opowiedzieć swoje ulubione
dowcipy.
W skład kabaretu, który prowadził Jesienne bajanie w

„Kuźnicy”, wchodzą artyści ze Skarżyska-

Kamiennej: Anna Szcześniak, Izabela Markowska, Zbigniew Zaczyński i Zenon Juchniewicz. Wszyscy z
nich mają sceniczne obycie, a zdobyte przez lata doświadczenie szybko procentuje o czym świadczy fakt,
iż podczas premierowego występu, który miał miejsce na Świętokrzyskim Festiwalu Amatorskich
Kabaretów Wiejskich „Bodzentyńskie Targowisko" w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w
Bodzentynie nowo powstały kabaret „Dobry Wieczór” zdobył pierwszą nagrodę.
Uczestnicy imprezy, wśród których znalazł się Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Tadeusz
Bałchanowski z małżonką, wysłuchali programu pt: „Ignacy Karbidek – żywot człowieka pechowego” oraz
wielu zabawnych dowcipów i piosenek kabaretowych, które wprawiły wszystkich w dobry, radosny
nastrój. Organizatorzy Jesiennego bajania w "Kuźnicy" dziękują wszystkim uczestnikom, którzy chętnie
opowiadali swoje ulubione żarty.

___________________________________________________________________________
15 czerwca 2013 r.
Impreza plenerowa pn: "Wielkie Pranie" w Michniowie
W dniu 15 czerwca 2013 r. w Michniowie odbyła się impreza plenerowa pn. "Wielkie Pranie". Po
długotrwałych przygotowaniach i zmaganiach doszliśmy w końcu do celu, którym było zrealizowanie
widowiska przedstawiającego nie tylko pranie kijankami, ale także dorobek artystyczny naszego regionu.
Przed godziną 15.00 spod budynku Centrum Kształceniowo-Integracyjnego wyruszył barwny korowód w
kierunku źródła św. Jana. Kapele ludowe i zespoły śpiewacze zasiadły do furmanek, które "grająco i
śpiewająco" dotarły do źródła. Przy czterech stanowiskach - kobiety prały kijankami, a zebrani
obserwatorzy, mogli przy tym posłuchać trochę informacji o źródle św. Jana, no i oczywiście o praniu.
"Świętokrzyskie Jodły" dodatkowo pozwoliły nam przybliżyć klimat dawnych lat. Około godziny 16.00
uczestnicy widowiska udali się z powrotem barwnym korowodem przed budynek CKI, gdzie na scenie
wybudowanej przez michniowską młodzież - przedstawiono blok artystyczny.
W "Wielkim Praniu" wystąpiły ludowe zespoły śpiewacze oraz ludowe zespoły pieśni i tańca:
- "Michniowianki" z Michniowa,
- "Świętokrzyskie Jodły" ze Śniadki,
- "Wilkowianie" z Wilkowa,
- "Wzdolskie Kołowrotki" ze Wzdołu Rządowego,

- "Leśnianie" z Leśnej,
- "Skokotliwi" z Mostek.
Ponadto mieliśmy zaszczyt i przyjemność wysłuchać "Gadek świętokrzyskich" w wykonaniu artystek
Teatru Bez Maski z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, zobaczyć występy kabaretu
"CoWyNaTo" z SOK "Kuźnica" w Suchedniowie oraz wysłuchać wokalistek: Magdaleny Dulęby i Natalii
Garbali z CKI w Michniowie. Prywatne Muzeum Ludowe z Marcinkowa wystawiło dawne sprzęty służące do
prania, maglowania, prasowania. Pszczelarze częstowali miodem i zachwalali dobrodziejstwa i wartości
zawarte w miodzie. Balony, lody, waty cukrowe, obważanki - to stałe elementy tego typu imprez - więc
tego też nie brakowało.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Michniowianki" serwowały pierogi, chleb ze smalcem i ogórkiem, ciasta,
kiełbaski, kaszanki, kapustę z grochem, kaszę gryczaną ze skwarkami itp. Sumując: było radośnie,
przyjemnie i miło. A pogoda jak na specjalne życzenie - dopełniła słońcem tą niecodzienną imprezę.
Patronat nad "Wielkim Praniem" objęli:
- Starosta Powiatu Skarżyskiego,
- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Suchedniów,
- Burmistrz Suchedniowa
Organizatorzy:
- Centrum Kształceniowo - Integracyjne w Michniowie,
- Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie,
- Sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich w Michniowie

Współorganizatorzy:
Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry", Miejsko Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
Wiejski Dom Kultury w Mostkach.

Sponsorzy:
- Urząd Marszałkowski w Kielcach,
- Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej,
- Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie,
- Nadleśnictwo Suchedniów,
- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,
- "Teldom" Piotr Karbownik,
- Zakład Betoniarski Anna Dziewięcka,
- Zakład Wyrobów Wędliniarskich Alfred Markiewicz
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować "Wielkie Pranie".
____________________________________________________________________________________

19 mają 2013 r.

"Muzyczna majówka" w amfiteatrze suchedniowskiej "Kuźnicy"
Przegląd pn: "Muzyczna majówka" odbył się w dniu 19 maja 2013 r. w amfiteatrze Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Swoje umiejętności zaprezentowały zespoły: "Lemon Grass",
"Hardware", "Second Floor", "Dry Days"; wokalistki: Klaudia Tumulec, Magdalena Dulęba, Emilia Koneczna
oraz saksofonista Michał Stępnik. Przegląd zorganizowany przez SOK "Kuźnica" miał na celu promocję i
aktywizację środowiska muzycznego naszego miasta, a w szczególności wykonawców lokalnych, spośród
których zostaną wyłonieni muzycy, którzy wystąpią na tegorocznych "Świętojankach" w dniu 29 czerwca br.
___________________________________________________________________________
6 kwietnia 2013 r.
Wojewódzkie Spotkania Artystyczne Zespołów Muzycznych i Solistów
W dniu 6 kwietnia 2013 r. w sali widowiskowej SOK „Kuźnica” odbyły się Wojewódzkie Spotkania
Artystyczne Zespołów Muzycznych i Solistów kwalifikujące do 40 Jubileuszowego Międzynarodowego
Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2013. Spotkania Artystyczne są podsumowaniem
pracy artystycznej drużyn, zespołów harcerskich, szkolnych oraz działających w placówkach
upowszechniania kultury. Są imprezą dla dzieci i młodzieży inspirującą do poszukiwań wartościowego
repertuaru i form jego prezentacji. Preferowane są utwory, które nawiązywać będą do problematyki
harcerskiej, ukażą związek z Ziemią Kielecką lub tematyką przedstawiającą dziecięce i młodzieżowe
marzenia oraz wyobrażenia o otaczającym ją świecie. Spotkania trwają przez cały rok. Rozpoczynają je
festiwale piosenki podczas akcji letniej oraz imprezy kulturalne drużyn harcerskich organizowane w
pierwszych miesiącach nowego roku szkolnego.
___________________________________________________________________________
5 kwietnia 2013 r.
XI Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera
XI Konkurs Recytatorski im. Jana Gajzlera odbył się 5 kwietnia 2013 r. w suchedniowskiej „Kuźnicy”.
Głównym celem konkursu organizowanego przez Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie jest
propagowanie poezji wybitnego suchedniowianina wśród młodzieży szkolnej z obszaru województwa
świętokrzyskiego. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne, a jego uczestnicy zaprezentowali dwa utwory, jeden Jana Gajzlera oraz dowolny. Za
prezentacje konkursowe młodzi adepci sztuki żywego słowa otrzymali nagrody rzeczowe.
___________________________________________________________________________
27 stycznia 2014 r.
Uroczysty koncert z okazji 20 lat działalności Orkiestry Dętej pod patronatem
suchedniowskiej "Kuźnicy"
W dniu 27.01.2013 r. w sali widowiskowej naszej placówki miał miejsce uroczysty koncert z okazji 20 lat
działalności Orkiestry Dętej pod patronatem suchedniowskiej "Kuźnicy". Licznie zgromadzona publiczność
wysłuchała różnorodnego repertuaru naszej orkiestry, przygotowanego przez jej kapelmistrza mjr Stefana
Malinowskiego. Kolejnym punktem programu były okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości wśród
któwych znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP Andrzej Bętkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Tadeusz Bałchanowski oraz były kapelmistrz Suchedniowskiej Orkiestry Dętej Lech Woźniak. Na
zakończenie zostały wykonane pamiątkowe fotografie, które upamiętniły ten wyjątkowy wieczór.

___________________________________________________________________________
31 grudnia 2012 r.
„Sylwester pod gwiazdami” na placu suchedniowskiej „Kuźnicy”
W dniu 31.12.2012 r. na placu suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się impreza pn: "Sylwester pod
gwiazdami", która została zorganizowana przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" przy
współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Wspólnie z mieszkańcami naszego miasta
powitaliśmy nowy rok, tańcząc i bawiąc się przy różnorodnej muzyce, którą zagrali: Alien in Transit i DJ

Devine. Życzenia noworoczne licznie zgromadzonej publiczności złożyli: Zastępca Burmistrza MiG
Suchedniów Stanisław Andrzej Kania, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomir Dziekan oraz
Przewodniczy komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki Piotr Herman. Punktualnie o północy niebo nad
naszą placówką rozświetliło się od kolorowych fajerwerków, a wszyscy uczestnicy imprezy złożyli sobie
najserdeczniejsze życzenia, delektując się przy tym miłą niespodzianką przygotowaną przez Radnych
Rady Miejskiej w Suchedniowie.

___________________________________________________________________________
22 listopada 2012 r.
„Mikrofon dla wszystkich” - przegląd amatorskiej twórczości artystycznej
W dniu 22 listopada 2012 r. w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy" odbył się przegląd
amatorskiej twórczości artystycznej pn: "Mikrofon dla wszystkich". Jest to cykliczna impreza,
organizowana przez naszą placówkę. Adresujemy ją do osób, które pragną realizować się m.in w
dziedzinie śpiewu, muzyki, kabaretu czy recytacji. Głównym celem przeglądu było zapewnienie wspaniałej
zabawy jego uczestnikom oraz umożliwienie zaprezentowania swoich umiejętności. Wszyscy uczestnicy
"Mikrofonu dla wszystkich" otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

___________________________________________________________________________
13 listopada 2012 r.
Spotkanie z uczestnikami V Festiwalu Poezji Słowiańskiej w suchedniowskiej
"Kuźnicy"
W dniu 13 listopada 2012 r. w stolicy naszego kraju odbył się V Festiwal Poezji Słowiańskiej pn: "Poezja
drogą do człowieka". Jednym z jego punktów było spotkanie w Suchedniowskim Ośrodku Kultury
"Kuźnica", które miało miejsce 14 listopada br.

Fakt, iż mogliśmy przyjąć w naszej placówce tak znamienitych polskich oraz zagranicznych
gości, wśród których znaleźli się m.in: poeci białoruscy, serbscy i rosyjscy, jest zasługą
warszawskiej poetki Marleny Zynger, pochodzącej z Suchedniowa. Wiemy, że z rodzinnymi
stronami łączą ją silne więzi emocjonalne oraz sentymentalne wspomnienia. W trakcie naszych
miłych rozmów oraz interesujących spotkań, wielokrotnie podkreślała, że z radością powraca
do miasta, w którym znajduje się rodzinny dom i osoby bliskie sercu. Jesteśmy dumni, że
pomimo życia w stolicy, stale promuje piękną historię naszego miasta oraz twórczość pisarzy, z
nim związanych. W czasie spotkania w suchedniowskiej "Kuźnicy" Marlena Zynger
zaprezentowała autorskie wiersze, które stanowią swoistą poezję miłości. Z niezwykłą
wrażliwością, ekspresją, kobiecym wyczuciem opowiada w nich o najpiękniejszym uczuciu,
którego każdy człowiek pragnie, i którego każdy człowiek szuka. Poezja, wywodzącej się z
Suchedniowa poetki, rozbudza wyobraźnię czytelnika, pozwala przenieść się do innego,
lepszego, piękniejszego świata, wypełnionego romantyzmem, poczuciem błogiego szczęścia i
miłości. Jej wiersze nie są adresowane jedynie do kobiet, ponieważ poezja ta jest bliska sercu
każdego człowieka, który kiedykolwiek kochał. Marlena Zynger to nie tylko uzdolniona poetka.
Realizuje się także w sztuce reżyserii, o czym mogliśmy przekonać się w czasie spotkania z
uczestnikami Festiwalu. Publiczność zgromadzona w sali widowiskowej SOK "Kuźnica" w
skupieniu i ciszy obejrzała film pt: "Powiedz mi, Powiedz", będący jej dziełem.
Nieodzownym punktem spotkań literackich jest prezentacja twórczości. Recytacja dzieł
zagranicznych poetów została przeprowadzona w przyjazny sposób, a mianowicie każdy z
wierszy usłyszeliśmy w dwóch językach - polskim oraz ojczystym jego autora. Swoje utwory na
scenie suchedniowskiej "Kuźnicy" przedstawili również poeci reprezentujący kieleckie
środowisko literackie.
Spotkanie uświetniły występy muzyczno-wokalne. Chór "Senior" pod dyrekcją Jerzego Fąfary,
zaprezentował część swojego szerokiego repertuaru. Miłą niespodzianką dla zagranicznych
gości był utwór "Słowiki", którego fragment został zaśpiewany w języku rosyjskim. Spotkanie
zakończył występ Ilony Opulskiej - wokalistki, autorki tekstów, studentki Tech Music Schools w
Londynie.

Dorobek dotychczasowych Festiwali, organizowanych przez „POEZJĘ dzisiaj” to między innymi
wydanie tomów wierszy poetów polskich: w Azerbejdżanie, Bułgarii, Macedonii, Rosji, Łotwie,
Serbii, Stanach Zjednoczonych, Francji, a także wiele publikacji w zagranicznej prasie oraz
uhonorowanie siedmiu tłumaczy literatury polskiej nagrodami pieniężnymi. Dzięki kontaktom
Biura Organizacyjnego Festiwalu poeci, związani z pismem „POEZJA dzisiaj”, uczestniczyli w
międzynarodowych festiwalach i spotkaniach poetyckich: w Wilnie, Rydze, Twerze, Moskwie,
Jakucku, Kijowie, Warnie, Izmirze, Kairze, Strudze, Belgradzie, Smederewie, Londynie,
Budapeszcie.
___________________________________________________________________________
28 października 2012 r.
Koncert charytatywny pn. „Pomóżmy rodzinie Państwa Lipke”
W dniu 14 lipca 2012 r. na terenie suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się wakacyjna impreza pn: "Summer
Party". W programie wystąpili: "FireFlower" - kielecka grupa grająca muzykę z pogranicza hard rocka i
metalu oraz suchedniowski zespół rockowy "Pretty Titties". Impreza zakończyła się dyskoteką,
poprowadzoną przez DJ'a "Alien in Transit".
____________________________________________________________________________________

11 października 2012 r.
Spotkanie literacko muzyczne z Franciszkiem Rekiem
W dniu 14 lipca 2012 r. na terenie suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się wakacyjna impreza pn: "Summer
Party". W programie wystąpili: "FireFlower" - kielecka grupa grająca muzykę z pogranicza hard rocka i
metalu oraz suchedniowski zespół rockowy "Pretty Titties". Impreza zakończyła się dyskoteką,
poprowadzoną przez DJ'a "Alien in Transit".
____________________________________________________________________________________

16 lipca 2012 r.
Impreza pn. „Summer Party” na terenie suchedniowskiej „Kuźnicy”
W dniu 14 lipca 2012 r. na terenie suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się wakacyjna impreza pn: "Summer
Party". W programie wystąpili: "FireFlower" - kielecka grupa grająca muzykę z pogranicza hard rocka i
metalu oraz suchedniowski zespół rockowy "Pretty Titties". Impreza zakończyła się dyskoteką,
poprowadzoną przez DJ'a "Alien in Transit".

___________________________________________________________________________
18 czerwca 2012 r.
Spotkanie z autorem „Leksykonu Suchedniowa”
W dniu 26 maja 2012 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" miała miejsce prezentacja książki pt: "Wojna i
niepokój" autorstwa Państwa Elżbiety i Mieczysława Kubalów. W spotkaniu, zorganizowanym przez SOK
"Kuźnica" oraz Suchedniowską Korporację Samorządową, uczestniczyło wielu znamienitych gości.
Dyskusja prowadzona była na wysokim poziomie i wzbogacana celnymi uwagami oraz komentarzami Pani
Elżbiety Kubali.
Książka "Wojna i niepokój" opowiada o trudnych czasach Polski, terenów województwa świętokrzyskiego i
Suchedniowa widzianych przez pryzmat osobistych wspomnień autorów. Jest to jedna z nielicznych relacji
z tamtych czasów opisująca Suchedniów. Książka warta jest polecenia zarówno z uwagi na walory
historyczno - literackie, jak i emocjonalne.
Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Chór "Senior", pod kierunkiem Jerzego Fąfary.

___________________________________________________________________________

27 mają 2012 r.
Spotkanie literackie z autorami książki „Wojna i niepokój”
W dniu 26 maja 2012 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" miała miejsce prezentacja książki pt: "Wojna i
niepokój" autorstwa Państwa Elżbiety i Mieczysława Kubalów. W spotkaniu, zorganizowanym przez SOK
"Kuźnica" oraz Suchedniowską Korporację Samorządową, uczestniczyło wielu znamienitych gości.
Dyskusja prowadzona była na wysokim poziomie i wzbogacana celnymi uwagami oraz komentarzami Pani
Elżbiety Kubali.
Książka "Wojna i niepokój" opowiada o trudnych czasach Polski, terenów województwa świętokrzyskiego i
Suchedniowa widzianych przez pryzmat osobistych wspomnień autorów. Jest to jedna z nielicznych relacji
z tamtych czasów opisująca Suchedniów. Książka warta jest polecenia zarówno z uwagi na walory
historyczno - literackie, jak i emocjonalne.
Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Chór "Senior", pod kierunkiem Jerzego Fąfary.

___________________________________________________________________________
11 października 2012 r.
Spotkanie literacko-muzyczne pn: "Suchedniów w wierszach Franciszka Reka"
Spotkanie literacko-muzyczne pn: "Suchedniów w wierszach Franciszka Reka" odbyło się 11
października 2012 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica". Dla naszego
suchedniowskiego poety ludowego wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Jana
Pawła II w Suchedniowie, grupa teatralno-recytatorska "Dziatwa z Kuźnicy", zespół muzyczny
pod kierunkiem Andrzeja Jańca, harcerki i harcerze z ZHP i ZHR oraz grupa muzyczna
"Znajomi". Spotkanie ubarwiły prezentacje multimedialne przygotowane przez Seweryna
Brzozę. Ukazywały one najważniejsze etapy życia Franciszka Reka, przywoływały wspomnienia
z lat ubiegłych. Spotkanie literacko-muzyczne poprowadziła Anna Zaczek. Przedstawiciele
Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów oraz dyrektor SOK "Kuźnica", wyrażając uznanie za
twórczość i obecność w świecie kultury, wręczyli Panu Franciszkowi kwiaty oraz upominki. Na
zakończenie Franciszek Rek zaśpiewał kilka swoich piosenek oraz wyrecytował wiersz własnego
autorstwa.
___________________________________________________________________________
8 października 2012 r.
Uroczyste otwarcie Centrum Kształceniowo-Integracyjnego w Michniowie
W dniu 7 października 2012 r. w Michniowie miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum
Kształceniowo-Integracyjnego oraz pracowni Orange. Nasza filia została usytuowana w
budynku po dawnej szkole podstawowej. Dzięki kosztującej 640 000 zł modernizacji zmienił się
on nie do poznania i stanowi obecnie przyjazne, nowoczesne miejsce spotkań, umożliwiające
twórcze spędzanie wolnego czasu, rozwijanie swoich pasji, zainteresowań oraz integrację
lokalnej społeczności.
Zgodnie z tradycją uroczyste otwarcie budynku rozpoczęło się Hymnem Państwowym. Po nim
nastąpiło przecięcie wstęgi, którego dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz
Bugała, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Tadeusz Bałchanowski, dyrektor
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" Andrzej Karpiński, wraz z jedną z najmłodszych
mieszkanek Michniowa oraz Sołtys tej miejsowości Alicja Mańturz. W części oficjalnej
wysłuchaliśmy przemówień Przewodniczącego Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów oraz dyrektora suchedniowskiej "Kuźnicy".
Następnie przyszedł czas na część artystyczną, którą rozpoczął występ Chóru "SENIOR" pod
dyrekcją Jerzego Fąfary. O dobry nastrój publiczności zgromadzonej w nowo otwartym

budynku zadbał Kabaret "PRAWIE", który zaprezentował swoje różnorodne i zabawne skecze.
W programie otwarcia znalazły się również występy mieszkańców Michniowa. Zespół
"Poziomki" w składzie: Paulina Stępień, Dawid Barwicki i Oskar Paź, zaprezentował wiersz,
będący podziękowaniem za przekazanie do użytku zmodernizowanego budynku Centrum
Kształceniowo-Integracyjnego. W ciągu zaledwie miesiąca instruktor artystyczny Zenon
Juchniewicz stworzył w Michniowie "Kabaret Młodzików", który w czasie otwarcia budynku miał
swój debiut. Tworzą go: Klara Kowalik, Łukasz Tusień, Radosław Żak, Mateusz Kita oraz Kamil
Barwicki. Nie zabrakło również występów uzdolnionych wokalistek, mieszkających w
Michniowie. Dla licznie zebranej widowni zaśpiewały: Emilia Koneczna i Magdalena Dulęba.
Uroczyste otwarcie budynku zakończyło się ogniskiem.
Otwierając Centrum Kształceniowo-Integracyjne, jednocześnie przekazaliśmy do użytku
pracownię Orange. Nasza gmina wygrała konkurs ogłoszony przez ww. operatora
telekomunikacyjnego, dzięki czemu w budynku tym znalazły się nowoczesne komputery z
bezprzewodowym Internetem, działającym w oparciu o technologię WiFi oraz konsola do gier.
Mieszkańcy Michniowa każdego dnia mogą swobodnie korzystać z pracowni i wykorzystywać ją
zarówno do pracy, nauki, jak również rozrywki.
21 lipca 2012 r.
„Wakacje z muzyką” - impreza zorganizowana dla nieco starszej „młodzieży”
W dniu 21 lipca 2012 r. na placu przed SOK "Kuźnica" zorganizowaliśmy kolejną z cyklu wakacyjnych
imprez. Tym razem jednak został przygotowany program dla nieco "starszej młodzieży". O wakacyjną
atmosferę zabawy zadbał zespół muzyczny "EX-PARTY". Kilkadziesiąt osób, biorących udział w imprezie,
tańczyło przy znanych i lubianych polskich oraz zagranicznych hitach. Nie zabrakło równiez DJ'a "Alien in
Transit", który wraz z zespołem zapewnił dobrą zabawę.

___________________________________________________________________________
17 czerwca 2012 r.
Spotkanie z autorem „Leksykonu Suchedniowa”
W dniu 17 czerwca 2012 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyło się spotkanie
z autorem "Leksykonu Suchedniowa", Szymonem Piastą. Organizatorem promocji publikacji
poświęconej naszemu miastu było Towarzystwo Przyjaciół Suchedniowa. Na wstępie dyrektor
"Kuźnicy" Andrzej Karpiński powitał przybyłych gości. Następnie odbyła się recenzja
"Leksykonu Suchedniowa", a tuż po niej przyszedł czas na wystąpienie jego autora. Podobnie
jak na wielu innych spotkaniach z pisarzami i tu nie zabrakło miejsca na konstruktywną
dyskusję. Spotkanie z Szymonem Piastą ubarwił program artystyczny, przygotowany przez
suchedniowską młodzież. Przed zgromadzoną widownią swoje umiejętności wokalne
zaprezentowała Klaudia Tumulec z Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie,
następnie wystąpił Kabaret "PRAWIE", który rozbawił publiczność swoimi różnorodnymi
skeczami.
___________________________________________________________________________

7 czerwca 2012 r.
Suchedniowska Orkiestra Dęta wzięła czynny udział w Uroczystości Bożego Ciała
Orkiestra Dęta z suchedniowskiej "Kuźnicy" w dniu 7 czerwca 2012 r. wzięła czynny udział w
obchodach Bożego Ciała - Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wierni naszej
parafii przeszli ulicami Suchedniowa w procesji do czterech ołtarzy, przy których tradycyjnie
odczytano fragmenty Ewangelii, związane z Eucharystią.

___________________________________________________________________________
3 czerwca 2012 r.
Suchedniowska Orkiestra Dęta poprowadziła „Marsz dla życia i rodziny”
skarżyskimi ulicami
Orkiestra Dęta, działająca w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie, w
dniu 3 czerwca 2012 r. poprowadziła "Marsz dla życia i rodziny", który przeszedł skarżyskimi
ulicami. Stanowi on manifestację przywiązania do wartości rodzinnych oraz poszanowania życia
od poczęcia do naturalnej śmierci. Tegorocznemu marszowi przyświecało hasło: "Rodzina
receptą na kryzys". Intencją organizatorów, którymi są organizacje pozarządowe, Fundacja
Narodowego Dnia Życia oraz Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, jest
zwrócenie uwagi na kondycję rodziny w dobie kryzysu ekonomicznego i moralnego. Marsze
zorganizowano w łączności z VII Światowym Spotkaniem Rodzin w Mediolanie.

2 czerwca 2012 r.
Festyn z okazji Dnia Dziecka
W dniu 2 czerwca 2012 r. na placu przed suchedniowską "Kuźnicą" odbył się festyn z okazji
Dnia Dziecka. Dla naszych dzieciaków przygotowaliśmy wiele atrakcji, m.in.: konkursy i
zabawy z nagrodami, pokazy sprzętu policyjnego, występy Formacji Tanecznej "AXIS",
Kabaretu "PRAWIE" oraz grupy "DZIATWA Z KUŹNICY".
___________________________________________________________________________
26 maja 2012 r.
Spotkanie literackie z autorami książki „Wojna i niepokój”
W dniu 26 maja 2012 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" miała miejsce prezentacja książki pt:
"Wojna i niepokój" autorstwa Państwa Elżbiety i Mieczysława Kubalów. W spotkaniu,
zorganizowanym przez SOK "Kuźnica" oraz Suchedniowską Korporację Samorządową,
uczestniczyło wielu znamienitych gości. Dyskusja prowadzona była na wysokim poziomie i
wzbogacana celnymi uwagami oraz komentarzami Pani Elżbiety Kubali.
Książka "Wojna i niepokój" opowiada o trudnych czasach Polski, terenów województwa
świętokrzyskiego i Suchedniowa widzianych przez pryzmat osobistych wspomnień autorów.
Jest to jedna z nielicznych relacji z tamtych czasów opisująca Suchedniów. Książka warta jest
polecenia zarówno z uwagi na walory historyczno - literackie, jak i emocjonalne.
Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Chór "Senior", pod kierunkiem Jerzego Fąfary.
___________________________________________________________________________

3 maja 2012 r.
Majówka z Ośrodkiem Kultury
W dniu 3 Maja 2012 r. w muszli koncertowej suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się impreza pn:
"Majówka z ośrodkiem kultury". Zespół Żywego Słowa, pod kierunkiem Marioli Pasek,
zaprezentował program słowny, przybliżający najważniejsze informacje związane z
obchodzonym świętem. Następnie przed zgromadzoną widownią swoje umiejętności
zaprezentowała Formacja Taneczna "AXIS", prowadzona przez Katarzynę Moskal i Małgorzatę

Drzonek. Chwilę później w dobry nastrój wprowadził nas kabaret "PRAWIE", pod kierunkiem
Zenona Juchniewicza, który jak zawsze rozbawił publiczność swoimi różnorodnymi skeczami.
Nie zabrakło również Suchedniowskiej Orkiestry Dętej pod batutą mjr Stefana Malinowskiego.
Orkiestra zaprezentowała część swojego szerokiego repertuaru. Ale muzyki na majówce było
znacznie więcej... na zakończenie pierwszej części programu odbył się koncert zespołu "EXPARTY", a imprezę podsumowaliśmy dyskoteką, którą poprowadził znany suchedniowski duet
DJ'ów - "Alien in Transit". Warto dodać, że znaczącą część programu stanowiły sekcje
zainteresowań, działające w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica".
___________________________________________________________________________
28 kwietnia 2012 r.
VII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2012
VII Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2012 odbył się 28 kwietnia 2012 r.
w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w
Suchedniowie. W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło 30 zespołów tanecznych (957
uczestników) z całego kraju, m.in. z: Sulejowa, Sandomierza, Krakowa, Rzeszowa, Rybnika,
Jędrzejowa, Radomia, Kielc, Piotrkowa Trybunalskiego, Ostrowca Świętokrzyskiego. Nasze
miasto dzielnie reprezentowała Formacja Taneczna "AXIS" pod kierunkiem Katarzyny Moskal i
Małgorzaty Drzonek. W sumie Komisja Sędziowska oraz zgromadzeni widzowie obejrzeli 62
prezentacje konkursowe. Podczas Turnieju Hala Sportowo-Rehabilitacyjna była wypełniona
widownią, podziwiającą wysoki poziom prezentowanych układów choreograficznych, piękne,
kolorowe stroje tancerek i tancerzy oraz wzbudzające zachwyt rekwizyty.
Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.
Celem turnieju organizowanego przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" i Formację
Taneczną "AXIS" jest m.in.: popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz
rozrywki, prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca oraz integracja dzieci
i młodzieży. Organizatorom turnieju zależało przede wszystkim na zapewnieniu jego
uczestnikom wspaniałej zabawy, połączonej ze sportową rywalizacją.
Formacje Taneczne zmierzyły się w następujących kategoriach tanecznych:
- Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
- Inscenizacja taneczna: 10-14 lat
- Widowisko taneczne: 11-13 lat, 14-16 lat
- Taniec współczesny: 11-16 lat
- Inne formy tańca: 10-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
PROTOKÓŁ
Komisja Sędziowska w składzie:
Anna Drzonek - Warszawa
Długoletni choreograf Świętokrzyskiej Szkoły Tańca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,
obecnie pedagog, konsultant warszawskiej firmy edukacyjnej "Gregorianum", wspierającej
działalność pozaszkolną.
Magdalena Malik - Kraków

Tancerka, instruktor, choreograf, tancerka Krakowskiej Sceny Tańca Współczesnego, główny
choreograf "Wow Night Square Session" w Krakowie w edycjach 2010, 2011. Właścicielka
Centrum Tańca i Ruchu "Reakcja", choreograf oficjalnego otwarcia stadionu Wisły w Krakowie,
na stałe współpracuje z Teatrem Witkacego w Zakopanem.
Tomasz Rowiński - Kielce
Tancerz, choreograf, sędzia 1 kategorii Polskiej Federacji Tańca, członek
Międzynarodowej Organizacji Tańca (IDO), właściciel Studia Tańca i Stylu "Rewanż" aktualnych vice mistrzów świata formacji tanecznych.
po przesłuchaniu i obejrzeniu zespołów tanecznych przyznała nagrody w następujących
kategoriach:

TANIEC NOWOCZESNY
kategoria do 10 lat:
I miejsce – Uśmiech grupa C
II miejsce – Mały Aerobik
III miejsce – Mini Progres

kategoria 11-13 lat:
I miejsce – Mały Flex
II miejsce – Uśmiech grupa B
III miejsce – Aerobik

kategoria 14-16 lat:
I miejsce – Flex
II miejsce – Mini Progres I
III miejsce – Igrek III
kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce – Jump I
II miejsce – Progres I
III miejsce – Paradox

INSCENIZACJA TANECZNA
kategoria 10-14 lat:
I miejsce – AXIS I
II miejsce – Eks-Tremum II
III miejsce – Takt (Bilcza)

WIDOWISKO TANECZNE
kategoria 11-13 lat:
I miejsce – Małe Trzpioty
II miejsce – Aerobik
III miejsce – Akcent

kategoria 14-16 lat:
I miejsce – Trzpioty
II miejsce – Piramida
III miejsce – Digress I

TANIEC WSPÓŁCZESNY
kategoria 11-16 lat:
I miejsce – Puls
II miejsce – Progres III
III miejsce – nie przyznano
INNE FORMY TAŃCA
kategoria 10-13 lat:
I miejsce – Uśmiech grupa C
II miejsce – Klik
III miejsce – Uśmiech grupa B

kategoria 14-16 lat:
I miejsce – Furio i Małe Kielczanki
II miejsce – Uśmiech grupa B i Prologos
III miejsce – Razem

kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce - Re-Flex
II miejsce - Vivero
III miejsce – Eks-Tremum I

WYRÓŻNIENIA:
Jump III – w kategorii taniec nowoczesny do lat 10
Progresik – w kategorii taniec nowoczesny do lat 10
Jump II – w kategorii taniec nowoczesny 11-13 lat
Igrek II – w kategorii taniec nowoczesny 11-13 lat
Rockstep Crew – w kategorii taniec nowoczesny 14-16 lat
Progres II – w kategorii taniec nowoczesny 14-16 lat
Puls – w kategorii taniec nowoczesny powyżej 16 lat
Rytm I – w kategorii inscenizacja taneczna 10-14 lat
Zamkowe Duszki – w kategorii inscenizacja taneczna 10-14 lat
Perełki grupa A – w kategorii widowisko taneczne 11-13 lat
Enigma - w kategorii widowisko taneczne 11-13 lat
Rytm II – w kategorii inne formy tańca 10-13 lat
Renesmee - w kategorii inne formy tańca 10-13 lat
Takt (Kielce) - w kategorii inne formy tańca 10-13 lat
Piramida - w kategorii inne formy tańca 14-16 lat
Digress I - w kategorii inne formy tańca powyżej 16 lat
Paradox - w kategorii inne formy tańca powyżej 16 lat

NAJSYMPATYCZNIEJSZA FORMACJA - Uśmiech grupa C
OPINIA JURY:
Turniej przeprowadzony na wysokim poziomie organizacyjnym. Komisja zaznacza, iż z roku na
rok wzrasta poziom artystyczny zespołów przyjeżdżających na festiwal w Suchedniowie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Wszystkie grupy taneczne otrzymały puchary oraz upominki, które będą przypominać
o występie na VII Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2012. Ta
wspaniała impreza nie odbyłaby się bez udziału sponsorów i ludzi, którzy pomogli w jej
organizacji.
Im dziękujemy:
Specjalne podziękowania kierujemy do p. Grzegorza Michnowskiego - dyrektora Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
Sponsorzy:
1. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
2. Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
3. Nadleśnictwo Suchedniów
4. „TOOLMEX-TRUCK” w Szydłowcu
5. Piekarnia i Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych Pani Moniki Kozłowskiej
6. Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości
7. Hotel i Restauracja „Stary Młyn” w Suchedniowie – Krzysztof i Bartłomiej Piwowarczyk
8. Firma „ACCAR” w Suchedniowie – Kazimierz Mikołajczyk
9. Radni Rady Miejskiej w Suchedniowie „Razem dla przyszłości”
10. Pan Henryk Zolbach
11. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Dyrektor Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie składa serdeczne
podziękowania osobom, które zaangażowały się w przygotowanie VII Ogólnopolskiego Turnieju
Formacji Tanecznych Suchedniów 2012:
1. Dariusz Żołądek
2. Tomasz Zubiński
3. Rafał Sokołowski
4. Krzysztof Berus
5. Michał Pajek

6. Mariusz Pomocnik
7. Wiesława Malec
8. Michał Malec
9. Edyta Adamiec
10. Monika Stępnik
11. Barbara Kwaśniewska
12. Maria Styczeń
13. Marianna Frontczak
14. Roman Nieczajew
15. Monika Kowalczyk
16. Kamil Garbala
17. Tomasz Tusznio
18. Monika Kowalik
19. Sebastian Garbala
20. Małgorzata Styczeń
21. Karolina Styczeń
22. Paula Misztal
23. Natalia Pałacha
24. Dominika Skóra
25. Marta Gancarczyk
26. Magdalena Tumulec
27. Anna Moskal
28. Zbigniew Moskal
29. Sylwia Garbala
30. Michał Gałczyński
31. Dariusz Markiewicz
32. Patrycja Szustak
33. Patrycja Wojtyna

Z tanecznym pozdrowieniem,
Organizatorzy

24 kwietnia 2012 r.
XIV Suchedniowska Wiosna Teatralna „MASKArada 2012”
W dniu 20 kwietnia 2012 r. w sali widowiskowej SOK "Kuźnica" odbył się przegląd zespołów
teatralnych pn: "XIV Suchedniowska Wiosna Teatralna MASKArada 2012". Wszystkie zespoły,
które wystąpiły na naszej scenie zaprezentowały ciekawe spektakle, a ich urok podkreśliła
starannie przygotowana dekoracja i muzyka. Na zakończenie "MASKArady 2012" wystąpił
kabaret "PRAWIE", który przed zgormadzoną publicznością zaprezentował część swojego
repertuaru. Grupy teatralne otrzymały od organizatorów pamiątkowe dyplomy, podziękowania
oraz nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy dostali upominki, które będą im
przypominać o udziale w "MASKAradzie 2012".
___________________________________________________________________________
9 marca 2012 r.
„Herbatka od Tadka” z okazji Dnia Kobiet
Suchedniowski Ośrodek Kultury "KUŹNICA" oraz Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Tadeusz
Bałchanowski przygotowali w tym roku miłą niespodziankę dla mieszkanek naszej
miejscowości. Program muzyczno-kabaretowy pn: "Herbatka od Tadka", zorganizowany w dniu
8 marca 2012 r., spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych Pań. W programie
artystycznym znalazły się występy kabaretu "PRAWIE", który działa w "KUŹNICY", jak również
występ zespołu muzycznego "EX-PARTY". Ponadto w naszej sali kameralnej wystąpił Jerzy
Fąfara oraz młodzi tancerze. Był również słodki poczęstunek i tytułowa herbatka. Tadeusz
Bałchanowski wraz ze swoim zastępcą Andrzejem Kanią zadbali także o to, aby pełnoletnie
kobiety otrzymały dodatek do herbaty w postaci rumu. Wieczór upłynął w miłej i radosnej
atmosferze.
___________________________________________________________________________
18 lutego 2012 r.
Karnawałowy bal przebierańców
W dniu 18 lutego 2012 r. Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zorganizował karnawałowy
bal przebierańców. Impreza odbyła się w sali tanecznej naszej placówki. Przygotowaliśmy wiele
atrakcji, m.in.: konkursy z nagrodami, różnorodne zabawy, wybory na najpiękniejszy strój
karnawałowy. Dzieci tańczyły przy muzyce zespołu "EX-PARTY".
___________________________________________________________________________
22 stycznia 2012 r.
Koncert kolęd i pastorałek w „Kuźnicy”

W dniu 22 stycznia 2012 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbył się koncert
kolęd i pastorałek. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca
"SORBIN", Chór "SENIOR", Zespół Pieśni i Tańca "SKOKOTLIWI" z Mostek, Suchedniowska
Orkiestra Dęta, młodzi pianiści z "Kuźnicy". Wszyscy wykonawcy zaśpiewali i zagrali
najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Wiele przybyłych osób włączyło się we wspólne kolędowanie.
___________________________________________________________________________
11 stycznia 2012 r.
Podsumowanie 20. Finału WOŚP w Suchedniowie
Jubileuszowy, 20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchedniowie zakończył się
kolejnym rekordem. W sumie z naszego miasta na konto Fundacji Jurka Owsiaka wpłynęło
27292,07 zł. Warto dodać, że to kwota o 3886,66 zł większa niż w roku ubiegłym. Tym razem
zbieraliśmy pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Od wczesnych godzin
porannych, pomimo niesprzyjającej pogody, w miasto i gminę wyruszyło 50 naszych
wolontariuszy, wyposażonych w finałowe puszki, identyfikatory i czerwone serduszka.
Mieszkańcy Suchedniowa jak zwykle spisali się wspaniale, wrzucając do puszek pokaźne sumy
pieniędzy. Również lokalni przedsiębiorcy docenili poświęcenie kwestującej młodzieży. Pizzeria
"Tele-Papu" Państwa Heleny i Tadeusza Kantorskich ufundowała dla każdego z nich pizzę i
napoje. Natomiast w pizzerii "Pizza na hali" Rafała Sokołowskiego czekała gorąca herbata.
Wielki Finał rozpoczął się o godz. 16.00 w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej. Obok hali odbywały
się pokazy zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchedniowie. Każdy mógł
zobaczyć również wóz strażacki od środka. Odbywały się także przejażdżki na kucykach, które
przyprowadził pan Józef Węgliński. Harcerze przygotowali ognisko i piekli kiełbaski. Byli
również bardzo zaangażowani przy organizacji imprezy. Po wejściu do hali można było spotkać
sklepik przedszkolaków, w którym sprzedawano pierniczki, nasz orkiestrowy sklep, w którym
członkinie Stowarzyszenia Młodzieży Suchedniowa sprzedawały różności przekazane przez
sponsorów, m.in. kosmetyki samochodowe, dywaniki, akcesoria biurowe. SMS dzielnie
pomagało zarówno w organizacji imprezy, jak również w jej przeprowadzeniu. W działania
naszej orkiestry włączył się także Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promyk" z paniami
pielęgniarkami i samą panią prezes Elżbietą Dziekan na czele. W punkcie medycznym,
znajdującym się w hali, można było sprawdzić poziom glukozy, cholesterolu, zmierzyć ciśnienie
tętnicze krwi oraz zaszczepić się przeciw grypie. W tym roku również Komisariat Policji w
Suchedniowie przyłączył się do naszej akcji. Nasi dzielnicowi przywieźli wiele atrakcyjnych
fantów na aukcję od klubów sportowych: VIVE Kielce, FART Kielce oraz KORONA Kielce.
Zorganizowali również punkt informacyjny przy wejściu do hali. Od rana czuwali nad
bezpieczeństwem wolontariuszy, patrolując ulice miasta i gminy, a po południu zadbali o ład i
porządek w czasie imprezy.
Jeszcze więcej atrakcji czekało na parkiecie Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.
Program artystyczny, który udało się wspólnie przygotować, był bardzo bogaty. Wystąpiły
dzieci z Przedszkola Samorządowego, zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie. Z Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuźnica", który był głównym organizatorem imprezy, wystąpiły zespoły artystyczne: Formacja
Taneczna "AXIS", Orkiesta Dęta, kabaret "PRAWIE", który w czasie 20. Finału miał swój debiut.
Wielkim zainteresowaniem zgromadzonej publiczności cieszył się szantowy zespół "Old
Marinners". Piekarnia i Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych pani Moniki Kozłowskiej
przygotowała wielki, piękny tort dla wszystkich uczestników imprezy oraz przekazała tortowe
serca na aukcję. Również Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "LAZUR" przekazał na licytację tort w
kształcie serca, przyozdobiony kolorowymi figurkami dzieci oraz samego Jurka Owsiaka –
słodkie arcydzieło. ŁLKS "Olimpia" przygotował tor łuczniczy, na którym każdy miał możliwość
postrzelania z profesjonalnego łuku. Licytację, która rozpoczęła się o godz. 17.45 wytrwale
prowadził dyrektor "Kuźnicy" - Andrzej Karpiński. Udało się w sumie zlicytować 86 różnych
fantów, pozyskując w ten sposób kwotę 6120,50 zł. Największą sumę udało się osiągnąć
licytując obraz olejny miejscowego artysty malarza Jarosława Jędrzejskiego, który został

sprzedany za 700 zł. Sklepik przedszkolaków zebrał kwotę 1797,06 zł. Wśród wolontariuszy
największe sumy zebrali: Olga Pikulska – 1157,04 zł, Kamila Potkańska – 907,15 zł, Wojtek
Obarski – 755,72 zł. Po licytacji wystąpił zespół muzyczny z suchedniowskiego gimnazjum,
pokazując niemały kunszt muzyczny. Miłym zaskoczeniem była przedstawicielka płci pięknej
grająca na perkusji.
20. Finał WOŚP w Suchedniowie zakończyło tradycyjne światełko do nieba.
Im dziękujemy:
Wolontariusze 20. Finału WOŚP: Katarzyna Łopacka, Dawid Zbroja, Izabela Pajek, Weronika
Miernik, Patrycja Gryz, Wojciech Górski, Norbert Sołkiewicz, Wojciech Obarski, Magdalena
Malinowska, Weronika Maniak, Monika Czerwińska, Karolina Gołębiowska, Katarzyna
Skrzynecka, Agata Harabin, Dominika Czerwińska, Aleksandra Fąfara, Karolina Gruba,
Weronika Tuśnio, Weronika Adamiec, Wioletta Fąfara, Magdalena Zielińska, Agnieszka
Mularczyk, Sylwia Michta, Ada Lisowska, Izabela Czajkowska, Katarzyna Banaszek, Agata
Pomocnik, Natalia Głowacka, Bartek Wawrzeńczyk, Paulina Wołowiec, Olga Pikulska,
Magdalena Żołądek, Kamila Potkańska, Monika Tusznio, Kinga Sobczyk, Klaudia Ledwójcik,
Beata Sołtysik, Natalia Sieczka, Renata Pocheć, Martyna Gołębiowska, Natalia Pałacha, Tomasz
Tusznio, Monika Baranowska, Patrycja Pomocnik, Grzegorz Gębski, Martyna Dolęga, Beata
Dudek, Danuta Skarbek, Paula Misztal, Karolina Banaszewska.
Opiekunowie wolontariuszy: Aneta Łakomiec, Katarzyna Pajek, Magdalena Miernik, Izabela
Stobiecka, Anita Sołkiewicz,
Michał Wawrzeńczyk, Maciej Obarski, Maciej Sołkiewicz,
Magdalena Kowalik, Tomasz Tusznio, Anna Dolęga, Monika Kowalczyk, Piotr Herman.
Sponsorzy i darczyńcy:
• Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
• Nadleśnictwo Suchedniów
• Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie
• Firma "KLEEN-TEX" Sp. z o.o.
• Zakład Wyrobów Wędliniarskich Alfred Markiewicz
• Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "LAZUR"
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMYK"
• P.H.U. "MAXOL"
• Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie
• Świętokrzyskie Centrum Motocyklowe w Ostojowie
• Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy "Olimpia"
• Gminny Związek Drużyn ZHP w Suchedniowie
• "Tele-Papu" Helena i Tadeusz Kantorscy
• "Pizza na hali" Rafał Sokołowski

• Firma "SamNET"
• Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów
• Piekarnia i Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych Monika Kozłowska
• Sklep RTV AGD "TEL-DOM" Piotr Karbownik
• Galeria, Usługi Plastyczne – Jarosław Jędrzejski
• Europoseł Róża Thun
• Poseł na Sejm RP Zbigniew Pacelt
• Andrzej Gębura – Z-ca Nadleśniczego
• Stanisław Krogulec – kierownik Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
• Klub Korona Kielce
• Klub VIVE Kielce
• Klub FART Kielce
• Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry"
• Portal informacyjny Suchedniow.org
• Kompleks Restauracyjno-Wypoczynkowy "MAGNAT" w Mostkach
• Grupa fotograficzna "Fotowizje"
• Sklep Firmowy "Stara Mydlarnia" – Helena i Tadeusz Kantorscy
• Hotel "Stary Młyn" w Suchedniowie
• Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa
• Komisariat Policji w Suchedniowie
Tadeusz Bałchanowski, Stanisław Andrzej Kania, Agnieszka Fąfara-Markiewicz – prezes Banku
Spółdzielczego w Suchedniowie, Janusz Paczesny – Nadleśniczy Nadleśnistwa Suchedniów,
Henryk Krasowski – prezes Spółdzielni Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie, Elżbieta
Dziekan – prezes NZOZ "PROMYK" w Suchedniowie, dyrektor SP w Łącznej - Agnieszka
Łutczyk, dyrektor Przedszkola - Zofia Dulęba, Michał Malec, Michał Miernik, Józef Węgliński,
Marcin Faliński, Alicja Wikło, Danuta Świerzewska, Monika Kozłowska, Karol Mochocki, Jacek
Gałczyński, Michał Gałczyński, Seweryn Brzoza, Renata Ślusarczyk, Grażyna Serek, Grażyna
Ginter, Zenon Juchniewicz, Andrzej Janiec, Jacek Świtek, Monika Król, Sławomir Dziekan,
Patrycja Wawrzeńczyk, Piotr Herman, Andrzej Miernik, Michał Barański, Dawid Kościuk, Milena
Michnowska, Jarosław Lewacki, Zdzisław Wędrychowski, Nina Zolbach, Marcin Zep, Wanda
Lewacka, Maciej Michta, Kinga Matuszewska, Robert Borowiec, Grzegorz Michnowski, Andrzej
Karpiński, Jolanta Świtek, Aleksandra Dąbczyńska, Roman Stachura, Tomasz Herman, Marek
Tumulec, Magdalena Rębak, Hubert Kozłowski, Jarosław Kowalczyk, Sebastian Dulemba,
Elżbieta Kazarjan, Grzegorz Kania, Barbara Kania, Marek Włodarczyk, Krystyna Rurarz, Ola
Ślusarczyk, Sylwia Tutaj, Radosław Radomski, Sebastian Garbala, Wiesława Malec.

Dziękuję dyrekcji, pracownikom Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica": Andrzej
Karpiński – dyrektor SOK "Kuźnica", Maria Styczeń, Marianna Frontczak, Barbara
Kwaśniewska, Roman Nieczajew.
Dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza Panu
Grzegorzowi Michnowskiemu za udostępnienie Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej oraz
pracownikom szkoły za pomoc w organizacji imprezy.
Zespołom artystycznym: Orkiestrze Instrumentów Dętych pod batutą mjr Stefana
Malinowskiego, Formacji Tanecznej "AXIS" pod kierunkiem Katarzyny Moskal, zespołowi "Old
Marinners", zespołowi rockowemu z gimnazjum w Suchedniowie pod kierunkiem Andrzeja
Jańca, kabaretowi "PRAWIE" pod kierunkiem Zenona Juchniewicza.
Dziękuję wszystkim instytucjom, firmom, osobom, które pomogły zorganizować tę szczególną
imprezę oraz mieszkańcom miasta i gminy za liczny udział w jubileuszowym Finale i chęć
niesienia bezinteresownej pomocy chorym dzieciom.
Do zobaczenia za rok!
Sie ma!
Kamil Garbala – Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP
___________________________________________________________________________
26 listopada 2011 r.
Uroczyste otwarcie suchedniowskiej „Kuźnicy”
W dniu 26 listopada 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuźnica". Prace remontowo-budowlane trwały przez 2 lata, a całość inwestycji kosztowała
4 931 664,91 zł. Kwotę 1 464 799,15 zł pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała część pochodziła z funduszy Urzędu Miasta
i Gminy Suchedniów. Wykonawcą zadania pn: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie" było Świętokrzyskie Centrum
Inwestycyjne z Kielc.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie.
Podniosłego charakteru temu znaczącemu wydarzeniu dodała Orkiesta Instrumentów Dętych
pod batutą mjr Stefana Malinowskiego.
Kolejnym etapem oddania do użytku "Kuźnicy", było oficjalne otwarcie zmodernizowanego
i rozbudowanego budynku. Symboliczną, biało-czerwoną wstęgę, która otworzyła nowy rozdział
w historii naszej instytucji kultury, przecinali kolejno: ks. Infułat Józef Wójcik, Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Bałchanowski - Burmistrz Miasta i
Gminy Suchedniów, Klaudia Tumulec - przedstawicielka suchedniowskiej młodzieży oraz
Andrzej Karpiński - dyrektor "Kuźnicy". Następnie ks. proboszcz Stanisław Sikorski poświęcił
nasz nowy obiekt.
Następnym punktem uroczystości był pokaz slajdów, ukazujący poszczególne etapy
rozbudowy. Zgromadzeni w sali widowiskowej goście, zobaczyli jak przez ostatnie 2 lata
zmieniała się "Kuźnica".
Po prezentacji multimedialnej przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe. Burmistrz
Miasta i Gminy Suchedniów podkreślił znaczenie rozbudowy "Kuźnicy", wskazał możliwości
jakie daje nowoczesna placówka kultury oraz podziękował za trud, włożony w powodzenie tej
inwestycji. Andrzej Karpiński - dyrektor SOK "Kuźnica" - przypomniał historię suchedniowskiej

instytucji kultury oraz wspomniał o kilkuletnich działaniach, których efektem było rozpoczęcie
modernizacji placówki.
Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół instrumentalny Państwowej Szkoły Muzycznej
im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej pod dyrekcją Krzysztofa Długosza.
Po wspaniałym koncercie na scenie suchedniowskiej "Kuźnicy" swoje umiejętności
zaprezentował chór "Senior" pod dyrekcją Jerzego Fąfary.
Imprezę poprowadziła Monika Kowalczyk - kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach.

26 września 2011 r.
VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
W dniach 24-25 września 2011 r. w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach odbył się VIII
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego. W tegorocznej edycji imprezy udział wzięło 23 recytatorów z całego kraju, m.in.
z: Częstochowy, Dębicy, Słupska, Świdnika, Tychów, Ostrowca Świętokrzyskiego. Założeniem
konkursu jest propagowanie polskiej literatury emigracyjnej, konfrontacja dokonań
artystycznych oraz integracja środowisk twórczych regionu i kraju.
Konkurs został zorganizowany przez Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
oraz Wiejski Dom Kultury w Mostkach.
Patronat nad imprezą objęli:


Marszałek Województwa Świętokrzyskiego



Starosta Skarżyski



Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

W pierwszym dniu imprezy odbyły się cztery koncerty konkursowe. Młodzi adepci sztuki
żywego słowa wykonali 17 prezentacji w kategorii „recytacja” oraz 3 etiudy w kategorii
„wywiedzione ze słowa”. Wieczorem odbyła się impreza towarzysząca. Wystąpił duet jazzowy
„INTERPLAY” w składzie: Kamil Urbański – piano, Jędrzej Łaciak – bass. Po wspaniałym
koncercie jazzowym rozpoczął się „wieczór artystycznie integracyjny”. Imprezę poprowadził
Hubert Guza. Tradycyjną już gazetkę konkursową „Emigrant” redagowała Aneta Włodarczyk. W
niedzielę odbyły się warsztaty teatralne dla uczestników oraz Koncert Laureatów, w trakcie
którego Jury ogłosiło werdykt:
PROTOKÓŁ OBRAD JURY VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POLSKIEJ LITERATURY EMIGRACYJNEJIM. GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO
Jury w składzie:
Dagmara Banaczek
Marian Kamecki
Przemysław Sowa
po wysłuchaniu i obejrzeniu 17 prezentacji w kategorii recytacji i 3 etiud w kategorii
"wywiedzione ze słowa" postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii recytacji:
I nagroda – Dorota Iwanicka ze Świdnika – 500 zł
II nagroda – Monika Reks z Tychów – 350 zł
III nagroda – Radosław Misiewicz – z Dębicy – 250 zł
Wyróżnienia po 100 zł każde:
Mateusz Dzidkowski z Ostrowca Świętokrzyskiego
Filip Krzysiek z Ostrowca Świętokrzyskiego
Mateusz Wróbel z Pionek

W kategorii "wywiedzione ze słowa":
I nagroda – Paulina Miecznikowska ze Słupska – 500 zł
II nagroda – Aleksandra Ciecholewska ze Słupska – 350 zł
III nagroda – Aleksandra Zawłocka ze Skarżyska-Kamiennej – 250 zł
Nagrody zostały ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica". Wszyscy uczestnicy i instruktorzy otrzymali także
nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.
Jury pragnie podkreślić wysoki poziom prezentacji i dość ciekawe wybory repertuarowe.
Z satysfakcją zauważamy dojrzałość i świadomość wykonawców, często kształtowaną przez
instruktorów i nauczycieli, za co serdecznie dziękujemy.
Pragniemy podziękować także za sprawną organizację i ciepłą atmosferę tego recytatorskiego
święta Organizatorom, podkreślając niebagatelny wpływ na tę opinię niezastąpionego Koła
Gospodyń Wiejskich w Mostkach.
Mamy nadzieję, że kolejne edycje Konkursu przyniosą recytatorom i ich opiekunom dużo
satysfakcji z obcowania z literaturą emigracyjną oraz okazję do artystycznego spotkania w
kolejnych latach, a Organizatorom zapał w tworzeniu tego wydarzenia w jak najbardziej
sprzyjających warunkach lokalowych i finansowych.
___________________________________________________________________________
18 maja 2011 r.
VI Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2011
Sukcesem artystycznym i organizacyjnym zakończył się VI Ogólnopolski Turniej Formacji
Tanecznych Suchedniów 2011, który odbył się 9 kwietnia 2011 r. w Hali SportowoRehabilitacyjnej przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. W tegorocznej
edycji imprezy udział wzięły 24 zespoły taneczne (651 uczestników) z całego kraju, m.in. z:
Sulejowa, Sandomierza, Krakowa, Radziejowic, Piotrkowa Trybunalskiego, Rybnika, Ożarowa,
Jędrzejowa, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego. Nasze miasto dzielnie reprezentowała
Formacja Taneczna "AXIS" pod kierunkiem Małgorzaty Drzonek. W sumie Komisja Sędziowska
oraz zgromadzeni widzowie obejrzeli 39 prezentacji konkursowych. Impreza wzbudziła duże
zainteresowanie mieszkańców Suchedniowa i okolic. Podczas turnieju Hala Sportowo-

Rehabilitacyjna była wypełniona widownią, podziwiającą wysoki poziom prezentowanych
układów choreograficznych, piękne, kolorowe stroje tancerek i tancerzy oraz wzbudzające
zachwyt rekwizyty.
Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Celem imprezy organizowanej przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" i Formację
Taneczną "AXIS" jest popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki,
prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca oraz integracja dzieci i
młodzieży. Organizatorom turnieju zależało przede wszystkim na zapewnieniu jego
uczestnikom wspaniałej zabawy, połączonej ze sportową rywalizacją.
Formacje Taneczne zmierzyły się w następujących kategoriach tanecznych:
- Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
- Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
- Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
- Taniec współczesny: 14-16 lat
- Taniec towarzyski: 11-13 lat

Komisja Sędziowska w składzie:
Anna Drzonek - Warszawa
Długoletni choreograf Świętokrzyskiej Szkoły Tańca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach,
obecnie pedagog, konsultant warszawskiej firmy edukacyjnej "Gregorianum", wspierającej
działalność pozaszkolną.
Tomasz Rowiński - Kielce
Tancerz, choreograf, sędzia 1 kategorii Polskiej Federacji Tańca, członek Międzynarodowej
Organizacji Tańca (IDO), właściciel Studia Tańca i Stylu "Rewanż" - aktualnych vice mistrzów
świata formacji tanecznych.
Magdalena Malik - Kraków
Tancerka, instruktor, choreograf, tancerka Krakowskiej Sceny Tańca Współczesnego, główny
choreograf "Wow Night Square Session" w Krakowie w edycjach 2010, 2011. Właścicielka
Centrum Tańca i Ruchu "Reakcja", choreograf oficjalnego otwarcia stadionu Wisły w Krakowie,
na stałe współpracuje z Teatrem Witkacego w Zakopanem.
Dorota Krzysztofik - Kielce
Tancerka, choreograf Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, formacji tanecznej "Vertigo".
Wieloletnia solistka formacji "Rewanż I", finalistka mistrzostw Europy, właścicielka Studia
Tańca "Verso" w Kielcach.

po przesłuchaniu i obejrzeniu zespołów tanecznych przyznała nagrody w następujących
kategoriach:
INSCENIZACJA TANECZNA
kategoria do 10 lat:
I miejsce - "KAPRYS JUNIOR" - Małogoszcz
II miejsce - "RENESMEE" – Kielce

kategoria 11-13 lat:
I miejsce - "MAŁE KIELCZANKI" - Kielce
I miejsce - "RAZEM" - Bukowa
II miejsce - "AKCENT" - Sulejów

kategoria 14-16 lat:
I miejsce - "EKS-TREMUM" - Jędrzejów
II miejsce - "PIRAMIDA" - Morawica
III miejsce - "KAPRYS" - Małogoszcz
kategoria powyżej 16 lat:
II miejsce - "FENIKS" - Kraków

WIDOWISKO TANECZNE
kategoria do 10 lat:
I miejsce - "TRZPIOTKI" - Kielce
I miejsce - "MAŁY AEROBIK" - Piotrków Trybunalski

kategoria 11-13 lat:
I miejsce - "AXIS" - Suchedniów
II miejsce - "GRAFIT" - Kielce

kategoria 14-16 lat:
I miejsce - "TRZPIOTY" - Kielce
II miejsce - "PIRAMIDA" - Morawica
III miejsce - "FURIO" - Rybnik

TANIEC NOWOCZESNY

kategoria do 10 lat:
I miejsce - "IGREK I" - Radom

kategoria 11-13 lat:
I miejsce - "MINI PROGRES I" - Ostrowiec Świętokrzyski
II miejsce - "AEROBIK" - Piotrków Trybunalski
III miejsce - "MAŁY FLEX" - Grodzisk Mazowiecki

Wyróżnienie:
"MINI FLEX" - Grodzisk Mazowiecki
kategoria 14-16 lat:
I miejsce - "FLEX" - Grodzisk Mazowiecki
II miejsce - "EKS-TREMUM" - Jędrzejów
III miejsce - "IGREK III" - Radom
III miejsce - "PROGRES II" - Ostrowiec Świętokrzyski

kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce - "PROGRES I" - Ostrowiec Świętokrzyski
II miejsce - "PARADOX" - Sandomierz

TANIEC WSPÓŁCZESNY

kategoria 14-16 lat:
wyróżnienia:
"HAPPY" - Połaniec
"XD CREW" - Połaniec
kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce - "VIVERO" - Rybnik
II miejsce - "PARADOX" - Sandomierz
TANIEC TOWARZYSKI
kategoria 11-13 lat:
II miejsce - "TAKT" - Kielce
INNE FORMY TANECZNE
I miejsce - "RENESMEE" - Kielce
I miejsce - "RE-FLEX" - Morawica
II miejsce - "MAŁE KIELCZANKI" - Kielce
NAJSYMPATYCZNIEJSZA FORMACJA
VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU FORMACJI TANECZNYCH
SUCHEDNIÓW 2011
"MAŁY AEROBIK" - Piotrków Trybunalski
OPINIA JURY:
"Jury gratuluje Organizatorom wspaniałej imprezy o ogólnopolskiej randze. Wysoki poziom
zespołów tanecznych oraz bogactwo w doborze repertuaru i kostiumu".
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Wszystkie grupy taneczne otrzymały dyplomy, puchary oraz pamiątkowe medale. Ta wspaniała
impreza nie odbyłaby się bez udziału sponsorów i ludzi, którzy pomogli w jej organizacji.
Im dziękujemy:
Specjalne podziękowania kierujemy do p. Grzegorza Michnowskiego - dyrektora Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
Sponsorzy:
1. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
2. Urząd Miasta i Gminy Suchedniów

3. Radni Rady Miejskiej "Razem dla przyszłości"
4. Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie
5. "TOOLMEX-TRUCK" - Szydłowiec
6. "ACCAR" - Suchedniów
7. "DENDRON" - Suchedniów
8. "EURO-MOBIL" - Suchedniów
9. P.H.U. "GERARD" - Suchedniów
10. F.H.U. "KAM-CAR" - Suchedniów
11. Zakład Mechaniki Pojazdowej w Suchedniowie
12. "KAMEX" - Suchedniów
13. Przedsiębiorstwo Branżowe P.U.H. - Wiesława Malec
Dziękujemy również wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie VI
Ogólnopolskiego Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2011.
Uprzejmie informujemy, iż fotografie z imprezy można zobaczyć w galerii zdjęć. Aby przejść do
działu strony, poświęconego turniejowi, prosimy kliknąć tutaj.
Do zobaczenia za rok!
Z tanecznym pozdrowieniem,
Organizatorzy
___________________________________________________________________________
11 stycznia 2011 r.
Kolejny orkiestrowy rekord w Suchedniowie!
Sukcesem zakończył się 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchedniowie.
W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.
Mieszkańcy Suchedniowa jak zwykle spisali się wspaniale, wrzucając do puszek pokaźne sumy
pieniędzy. W sumie Suchedniów przekazał Fundacji WOŚP kwotę 23405,41 zł. To ponad 2,5
tys. złotych więcej niż w roku ubiegłym. Pobiliśmy tym samym kolejny orkiestrowy rekord.
Od wczesnych godzin porannych w miasto i gminę wyruszyło 48 wolontariuszy wraz z
opiekunami. Byli to głównie uczniowie suchedniowskich szkół i przedstawiciele placówek
kultury. Do naszego Sztabu przyłączyli się również uczniowie Szkoły Podstawowej w Łącznej.
Wolontariusze kwestowali we wszystkich punktach miasta i gminy. Do akcji włączyły się
wszystkie szkoły, instytucje, jak również wiele firm prywatnych.
Finałowy koncert, który odbył się w dniu 9 stycznia 2011 r. w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w
Suchedniowie, zgromadził jak zwykle tłumy mieszkańców. Oj działo się działo... Po południu w
hali rozpoczął się turniej tenisa stołowego, przygotowany przez Emila Tokarczyka, podczas
którego zbieraliśmy pieniądze na rzecz Fundacji WOŚP. Każdy uczestnik imprezy mógł również

postrzelać z łuku w miejscu przygotowanym przez ŁLKS "Olimpia" z Suchedniowa. Finałową
imprezę rozpoczął występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Suchedniowie. Następnie
przed licznie zgromadzoną publicznością swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Łącznej. Na imprezie
nie zabrakło również Orkiestry Dętej z Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" oraz
Formacji Tanecznej "AXIS", która zaprezentowała efektowne show taneczne. Na imprezie po
raz pierwszy zaprezentował się zespół rockowy "Red Wings" z Gimnazjum w Suchedniowie.
Szczególnym punktem imprezy była licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców, z
której udało się uzyskać 4687,00 zł. Do zlicytowania mieliśmy wiele interesujących fantów,
m.in. szable od Tadeusza Bałchanowskiego, duży flakon wypełniony słodyczami, który został
ufundowany przez Stanisława Kanię, szal od Europoseł Róży Thun, statuetkę Karola
Mochockiego - Mistrza Polski w wyścigach motocyklowych Supermoto, orkiestrowe fanty od
Fundacji WOŚP, kalendarz z piłkarzami ręcznymi VIVE Kielce na tle najpiękniejszych zakątków
naszego województwa, przekazany przez Świętokrzyskie Centrum Inwestycyjne z Kielc,
akcesoria strażackie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchedniowie, koszulkę KKS "Lech
Poznań" - mistrza Polski w piłce nożnej, bony na zabiegi kosmetyczne, nalewkę z pigwy "do
smarowania pleców" od Katarzyny i Zdzisława Wędrychowskich, torty w kształcie serca,
ufundowane przez Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "LAZUR". Po zakończonej sukcesem licytacji
wystąpił zespół rockowy "VIVID" ze Skarżyska-Kamiennej, który dał świetny koncert. Impreza
zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba.
W czasie koncertu finałowego na licznych stoiskach można było nabyć różne fanty, skosztować
pierniczków przygotowanych przez Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie, jak również
upiec kiełbaskę na ognisku. Najmłodsi mieli możliwość przejażdżki konnej. O nasze zdrowie
przez całą imprezę dbała Pani doktor Elżbieta Dziekan oraz pielęgniarki z suchedniowskiej
przychodni "PROMYK". Istniała możliwość zmierzenia poziomu hemoglobiny glikowanej,
ocenienia zaawansowania cukrzycy, ponadto osoby chore na cukrzycę mogły uzyskać
szczegółowe informacje na jej temat oraz dowiedzieć się o skutecznych sposobach leczenia.
Osoby chętne mogły również zmierzyć sobie ciśnienie tętnicze krwi. Pierwsze 15 osób, które
skorzystały z usług NZOZ "PROMYK" uzyskało możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciw
grypie Wszystkie wpływy zostały przekazane oczywiście na rzecz WOŚP.
Im dziękujemy:
wolontariusze 19 Finału WOŚP: Dawid Zbroja, Wiktoria Dąbczyńska, Julia Płaska, Karol
Lewicki, Sonia Waleniak, Sylwia Tutaj, Anna Grudniewska, Kacper Piasta, Michał Berliński,
Patryk Moskal, Błażej Turski, Karol Zatorski, Magdalena Malinowska, Natalia Baran, Monika
Żmijewska, Patrycja Chmielewska, Adrianna Domeradzka, Magdalena Zielińska, Wioletta
Fąfara, Marta Obarzyńska, Klaudia Sieczka, Katarzyna Dziób, Łukasz Tuśnio, Patrycja
Banaszewska, Ida Lisowska, Aleksandra Serek, Agata Pomocnik, Beata Sołtysik, Maria
Sochacka, Magdalena Miernik, Kaja Miernik, Kinga Staszewska, Laura Żołądek, Kinga Sobczyk,
Paulina Michta, Karol Kwiatek, Martyna Gołębiowska, Sandra Kołodziej, Patrycja Pomocnik,
Natalia Pałacha, Grzegorz Gębski, Agata Gzik, Justyna Staszewska, Beata Dudek, Martyna
Dolęga, Karolina Banaszewska, Izabela Sobczak, Maja Piasta.
opiekunowie wolontariuszy: Aleksandra Dąbczyńska, Zbigniew Zbroja, Aneta Łakomiec,
Magdalena Miernik, Izabela Stobiecka, Anita Sołkiewicz, Maciej Obarski, Michał Wawrzeńczyk,
Justyna Staszewska, Monika Kowalczyk, Piotr Herman.


Bank Spółdzielczy w Suchedniowie



Nadleśnictwo Suchedniów



Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości



Firma "KLEEN-TEX" Polska Sp. z o.o.



Zakład wyrobów wędliniarskich Alfred Markiewicz



Zakład Piekarniczo-Cukierniczy "LAZUR"



Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMYK" w Suchedniowie



Urząd Miasta i Gminy Suchedniów



P.H.U. "MAXOL" Sp. J. w Suchedniowie



Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie



Świętokrzyskie Centrum Motocyklowe w Ostojowie



Gospoda "Echa Leśne" w Łącznej



Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy "Olimpia" w Suchedniowie



Gminny Związek Drużyn ZHP w Suchedniowie



"Tele-Papu" Helena i Tadeusz Kantorscy



Firma "SamNET" Maciej Sołkiewicz, Krzysztof Matysek



Firma "TOOLMEX-TRUCK" Witold Wydrzyński



Świętokrzyskie Stowarzyszenie Cyklistów



"Pizza na Hali" Rafał Sokołowski



Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Suchedniowie



Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Peck w Suchedniowie



Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie



Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie



Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus Jodła w Łącznej



Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie



Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie



Wiejski Dom Kultury w Mostkach



Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa



Redakcja portalu "TSK24.pl"



Redakcja "Echa Dnia"



Redakcja "Radia Kielce"



Redakcja "Gazety Wyborczej"

Tomasz Tusznio, Mateusz Kuźdub, Tadeusz Bałchanowski, Stanisław Andrzej Kania, Paweł

Słoma, Magdalena Przyjemska, Michał Gałczyński, Jarosław Jędrzejski, Maciej Piasta, Robert
Borowiec, Piotr Herman, Europoseł Róża Thun, Prezes NZOZ "PROMYK" Elżbieta Dziekan,
przełożona pielęgniarek Grażyna Serek, Grażyna Ginter, Dyrektor SP Łączna Agnieszka
Łutczyk, Janina Krogulec, Konrad Gałek, Jolanta Świtek, Emil Tokarczyk, Karol Mochocki,
Danuta Świerzewska, Włodzimierz Ciszek - twórca ludowy, Bogdan Lipke - twórca ludowy,
Agnieszka i Michał Białek, Ryszard Baumert, Małgorzata Działak, Piotr Świtek, Stanisław
Pańtak, Marcin Gula, Rafał Kamiński, Barbara Kania, Jerzy Tokarczyk, Urszula Kuszewska,
Józef Węgliński, Katarzyna i Zdzisław Wędrychowscy.
Dziękuję pracownikom i instruktorom Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica": Monika
Kowalczyk, Maria Styczeń, Marianna Frontczak, Barbara Kwaśniewska, Małgorzata Drzonek,
mjr Stefan Malinowski, Roman Nieczajew. Dziękuję za szczególne zaangażowanie Kamilowi
Garbali.
Dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza Panu
Grzegorzowi Michnowskiemu za udostępnienie Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej oraz
pracownikom szkoły za pomoc w organizacji imprezy.
Zespołom artystycznym – Orkiestrze Instrumentów Dętych pod batutą mjr Stefana
Malinowskiego, Formacji tanecznej „AXIS” pod kierunkiem Małgorzaty Drzonek, zespołowi
"VIVID" ze Skarżyska-Kamiennej, zespołowi rockowemu "Red Wings" z suchedniowskiego
gimnazjum.
Dziękuję wszystkim instytucjom, firmom prywatnym i wszystkim osobom, które pomogły
zorganizować tą imprezę, a przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy.
Do zobaczenia za rok!
Sie ma!
Andrzej Karpiński - Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP
___________________________________________________________________________
30 września 2010 r.
VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - tym razem w Mostkach

W dniach 25-26 września w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach odbył się VII Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej XX-go wieku im. Gustawa HerlingaGrudzińskiego – pisarza, który związany był z Suchedniowem i z sentymentem wspominał czas
tu spędzony.
W tegorocznej edycji Konkursu - który wyjątkowo nie odbył się w suchedniowskiej
„Kuźnicy” z powodu rozbudowy obiektu - udział wzięło 23 uczestników z całego kraju, m.in. z:
Częstochowy, Katowic, Świdnika, Łodzi, Pionek, Kielc, Szydłowca, Ostrowca Świętokrzyskiego,
Starachowic oraz ze Skarżyska-Kamiennej. Konkurs organizowany od siedmiu lat przez
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” oraz Wiejski Dom Kultury w Mostkach cieszy się
coraz większym powodzeniem, zarówno wśród młodych recytatorów, jak i publiczności. Poziom
artystyczny jego uczestników stale wzrasta, co pozytywnie wpływa na rangę OKR-u oraz
sprawia, że Suchedniów i Mostki znane są w otoczeniu ludzi pasjonujących się literaturą i
sztuką recytacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs został podzielony na dwie kategorie: recytacja

oraz „wywiedzione ze słowa”. Młodych wykonawców, prezentujących swoje umiejętności na
scenie Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach, oceniało profesjonalne Jury w składzie: Elżbieta
Baran z Ostrowca Świętokrzyskiego, Marlena Zynger z Warszawy oraz Jacek Jabrzyk z
Wrocławia. VII OKR poprowadził niezastąpiony Hubert Guza, natomiast podczas imprezy nad
przygotowaniem tradycyjnej gazetki konkursowej pt. „Emigrant”, pracowała Aneta Włodarczyk,
na łamach której na bieżąco relacjonowała przebieg OKR-u. Patronat nad VII 0gólnopolskim
Konkursem Recytatorskim objęli: Jerzy Żmijewski – Starosta Skarżyski oraz Tadeusz
Bałchanowski – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. Patronatem medialnym Konkurs objęły
redakcje „Gazety Suchedniowskiej” oraz „Tygodnika Skarżyskiego”.
Pierwsza część imprezy składała się z dwóch Koncertów Konkursowych, po których odbyła
się impreza towarzysząca - na scenie wystąpiła Katarzyna Flader z monodramem pt. „Oczami
mojej żony” na podstawie „Wesel w domu” Bohumila Hrabala. Podczas drugiego dnia imprezy
odbyły się warsztaty dla uczestników OKR-u oraz Koncert Laureatów. Po wysłuchaniu 18
prezentacji konkursowych w kategorii recytacja oraz 5 etiud w kategorii „wywiedzione ze
słowa” Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii recytacja:
I nagroda ex equo – Dorota Iwanicka ze Świdnika – 500 zł
Kacper Sulowski z Kraśnika – 500 zł
II nagroda – Katarzyna Linke z Częstochowy – 400 zł
III nagroda – Maria Babicka ze Starachowic – 300 zł
Wyróżnienia po 100 zł każde:
Maciej Adrian ze Skarżyska-Kamiennej
Daniel Zarzycki z Łodzi
Iwona Cender z Szydłowca
W kategorii „wywiedzione ze słowa”
I nagroda – Magdalena Świerczyńska ze Skarżyska-Kamiennej – 400 zł
II nagroda – Mateusz Wróbel z Pionek – 300 zł
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Po ogłoszeniu werdyktu, wręczeniu nagród oraz rzeźbionych czapli – symbolu emigracji,
nadszedł czas na zakończenie imprezy. Andrzej Karpiński – dyrektor Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury „Kuźnica”, podziękował enklawie czystości języka (tak potocznie nazywa się
recytatorów) za udział w VII edycji Konkursu, za wysoki poziom prezentacji i bardzo ciekawe
wybory repertuarowe. Powinszowania złożył również na ręce Komisarza Konkursu, którym była
Monika Kowalczyk – kierownik WDK w Mostkach oraz na ręce instruktorów, którzy stale
kształtują dojrzałość i świadomość wykonawców. Ze słowami uznania spotkały się praca Jury,
które w sposób rzetelny oceniło sceniczne poczynania młodych „artystów”, udzielając
pomocnych rad do dalszej pracy oraz zaangażowanie organizatorów, pracowników SOK-u, a
szczególnie - Kamila Garbali, a także pracowników i stażystów Wiejskiego Domu Kultury w
Mostkach, którzy zadbali o ciepłą atmosferę tego recytatorskiego święta oraz o jego sprawne
przeprowadzenie.

Nie zapomniał także o sponsorach, bez wsparcia których zorganizowanie Konkursu byłoby
niemożliwe. Dyrektor suchedniowskiej „Kuźnicy” podziękowania skierował do Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz do
Hotelu Świętokrzyskiego w Suchedniowie, a także do Koła Gospodyń Wiejskich w Mostkach,
które dbały o stronę kulinarną imprezy. Kończąc swoją wypowiedź, dyrektor „Kuźnicy” zaprosił
wszystkich uczestników OKR-u na jego VIII edycję, która odbędzie się już za rok w
zmodernizowanej „Kuźnicy”...

28 czerwca 2010 r.
Świętojanki z tradycją w przyszłość

Noc Kupały, zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą, sobótką lub sobótkami jest
słowiańskim świętem związanym z letnim przesileniem Słońca, obchodzonym w najkrótszą noc
w roku, czyli najczęściej (nie uwzględniając roku przestępnego) z 21 na 22 czerwca. Późniejsza
wigilia św. Jana - potocznie zwana też nocą świętojańską i posiadająca wówczas wiele
zapożyczeń ze święta wcześniejszego - obchodzona jest z 23 na 24 czerwca.
Przeprowadzane w jej trakcie zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym
zdrowie i urodzaj. W czasie tej magicznej nocy rozpalano ogniska, w których palono zioła. W
trakcie radosnych zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w
nurty rzek wianki z zapalonymi świecami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera,
oznaczało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli płynął, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nie prędko.
Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu, prawdopodobnie zostanie ona starą panną.
Zgodnie z tradycją w Suchedniowie w dniu 26 czerwca 2010 br. odbyły się "Świętojanki".
Licznie zgromadzona publiczność obejrzała występy Miejskiej Orkiestry Dętej, Formacji
Tanecznej "AXIS", zaprzyjaźnionego zespołu z Ukrainy, który zaśpiewał piosenki w języku
Ukraińskim i Polskim oraz zaprezentował taniec towarzyski. Dużym zainteresowaniem cieszyło
się także widowisko "Noc Kupały", które zostało przygotowane na tę okazję przez młodzież z
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica". Również pokazy Kompanii Wolontarskiej (grupa
zrzeszająca fascynatów białej broni i szermierki historycznej, działająca przy Muzeum
Narodowym w Kielcach) spotkały się z entuzjastycznym odbiorem publiczności. Członkowie
Kompanii Wolontarskiej inscenizowali walki na szable, a także przeprowadzili ciekawe konkursy
i zabawy, w których udział mógł wziąć każdy z widzów.
Ponadto, w trakcie "Świętojanek" odbyły się konkursy: na Jana Roku, na najładniejszy
wianek oraz tradycyjne poszukiwanie "kwiatu paproci". Na naszych gości czekały również inne
atrakcje w postaci: karczmy potraw regionalnych, stoisk twórców i rękodzielników, jak również
miejscowych rzeźbiarzy.
Specjalnym punktem programu był koncert zespołu "Video", który dla roztańczonej i
rozśpiewanej publiczności wykonał swoje największe przeboje. Tuż po koncercie wszyscy
mogliśmy obejrzeć fantastyczny pokaz sztucznych ogni i bawić się do późnej nocy w rytm
muzyki elektronicznej, wykonywanej na żywo przez profesjonalnego DJ'a.
Do zobaczenia za rok!

30 maja 2010 r.
V Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych Suchedniów 2010

Wielkim sukcesem organizacyjnym i artystycznym zakończył się V Ogólnopolski Turniej
Formacji Tanecznych Suchedniów 2010, który odbył się 29 maja 2010 r. w Hali SportowoRehabilitacyjnej przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. W tegorocznej
edycji imprezy udział wzięły 23 zespoły taneczne (427 uczestników) z całego kraju, m.in. z:
Dąbrowy Tarnowskiej, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radziejowic, Piotrkowa
Trybunalskiego, Kielc, Skarżyska-Kamiennej. Nasze miasto dzielnie reprezentowała Formacja
Taneczna "AXIS", która zajęła czołowe miejsca na podium. Turniej wspaniale poprowadził p.
Jacek Bieda. Impreza wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców Suchedniowa i okolic.
Podczas turnieju Hala Sportowo-Rehabilitacyjna była wypełniona widownią, podziwiającą
wysoki poziom prezentowanych układów choreograficznych oraz piękne, kolorowe stroje
tancerek i tancerzy.
Patronat honorowy nad imprezą objął:
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Patronat medialny:
Telewizja Polska Oddział Kielce
Opiekę medyczną zapewniła p. Grażyna Ginter z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
"Promyk"
w Suchedniowie.
Celem imprezy organizowanej przez Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" i Formację
Taneczną "AXIS" jest popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji oraz rozrywki,
prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca oraz integracja dzieci i
młodzieży. Organizatorom turnieju zależało przede wszystkim na zapewnieniu jego
uczestnikom wspaniałej zabawy, połączonej ze sportową rywalizacją.
Formacje Taneczne zmierzyły się w następujących kategoriach tanecznych:
- Inscenizacja taneczna: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
- Widowisko taneczne: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
- Taniec nowoczesny: do 10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, powyżej 16 lat
Komisja Sędziowska w składzie:
Przewodnicząca – Magdalena Malik - Kraków. Tancerka, instruktor, choreograf. Brała udział
w programach telewizyjnych „Droga do gwiazd”, „Ciao Darwin”, zwyciężczyni I edycji programu
tanecznego „W rytmie MTV”, na stałe tancerka Sceny Tańca Współczesnego w Krakowie.
Choreograf tegorocznej edycji „Wow Night Music Square Session” na rynku głównym w
Krakowie.
Anna Drzonek – Kielce. Choreograf Świętokrzyskiej Szkoły Tańca „Trzpioty”, instruktor w
Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach, przygotowywała choreografię na Międzynarodowe
Targi Mody w Berlinie. Współpracuje z wieloma zespołami na terenie Województwa
Świętokrzyskiego. Jest również wykładowcą Studium Choreograficznego w Kielcach.
Dorota Krzysztofik – Kielce. Tancerka, instruktor, choreograf. Reprezentantka Polski na
mistrzostwach Europy i Świata w Riesie (czyt. Rizie). Wieloletnia solistka Formacji Tanecznej
„Rewanż I”. Obecnie nauczyciel i choreograf Formacji Tańca Nowoczesnego „Vertigo”,
działającej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach
po przesłuchaniu i obejrzeniu zespołów tanecznych przyznała nagrody w następujących

kategoriach:
INSCENIZACJA TANECZNA
kategoria do 10 lat:
I miejsce - „Malutki Aerobik” - Piotrków Trybunalski
II miejsce - „Zamkowe Duszki” - Chęciny
kategoria 11-13 lat:
I miejsce - „AXIS II” - Suchedniów
II miejsce - „Takt” - Bilcza
III miejsce - „Sokoliki” - Dąbrowa Tarnowska
kategoria 14-16 lat:
II miejsce - „Piramida” - Morawica
WIDOWISKO TANECZNE
kategoria do 10 lat:
I miejsce - „AXIS III” - Suchedniów
II miejsce - „Grafit” - Kielce
kategoria 11-13 lat:
I miejsce - „Aerobik” - Piotrków Trybunalski
II miejsce - „Razem” - Bukowa
kategoria 14-16 lat:
I miejsce - „Voce” - Dąbrowa Tarnowska
II miejsce - „Piramida” - Morawica
III miejsce - „ZGAG” - Kielce
kategoria powyżej 16 lat:
I miejsce - „Re-Flex” - Morawica
I miejsce - „AXIS I” - Suchedniów
TANIEC NOWOCZESNY
kategoria do 10 lat:
I miejsce - „Igrek I” - Radom
II miejsce - „Malutki Aerobik” - Piotrków Trybunalski
kategoria 11-13 lat:
I miejsce – Igrek II” - Radom
I miejsce - „Flesz” - Radziejowice
II miejsce - „Mini Progres I” - Ostrowiec Świętokrzyski
II miejsce - „Fresh” - Chęciny
III miejsce - „Craft” - Skarżysko-Kamienna
III miejsce - „Aerobik” - Piotrków Trybunalski
kategoria 14-16 lat:
II miejsce - „ZGAG” - Kielce
III miejsce - „Progres II” - Ostrowiec Świętokrzyski
kategoria powyżej 16 lat:

I miejsce - „Progres I” - Ostrowiec Świętokrzyski
II miejsce - „Igrek III” - Radom
Najsympatyczniejszym zespołem turnieju został - „Igrek I” z Radomia
Wszystkie grupy taneczne otrzymały dyplomy, puchary oraz pamiątkowe medale od Formacji
Tanecznej "AXIS". Ta wspaniała impreza nie odbyłaby się bez udziału sponsorów i ludzi, którzy
pomogli w jej organizacji.
Im dziękujemy:
Specjalne podziękowania kierujemy do p. Grzegorza Michnowskiego - dyrektora Zespołu Szkół
im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
Sponsorzy:
1. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A.
2. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o.
3. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
4. Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
5. Firma "TOOLMEX TRUCK" z Szydłowca
6. Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie
7. Nadleśnictwo Suchedniów
8. Export i Import - Sprzedaż części i handel samochodami - Henryk Zolbach
9. F.H.U. "KAMCAR" - Kamil Szafraniec
10. F.H.U. "EURO-MOBIL" - Grzegorz Tumulec
11. Firma "MAXOL" Suchedniów
12. F.H.U. "ACCAR" - Kazimierz Mikołajczyk
13. Piekarnia i Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych - Monika Kozłowska
Zachęcamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, w której znajdą Państwo fotografie z turnieju.
Aby zobaczyć zdjęcia z ww. imprezy, prosimy kliknąć

tutaj.

Do zobaczenia za rok!
Z tanecznym pozdrowieniem,
Organizatorzy

28 kwietnia 2010 r.
XII Suchedniowska Wiosna Teatralna
"MASKArada 2010"

XII Suchedniowska Wiosna Teatralna "MASKArada 2010" odbyła się w dniu 28 kwietnia
2010 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica". W tegorocznej edycji imprezy udział
wzięło 6 amatorskich grup teatralnych: z Samorządowego Przedszkola w Suchedniowie, szkół
podstawowych z Suchedniowa i Ostojowa, z Gimnazjum w Suchedniowie oraz grupa teatralno recytatorska "Dziatwa z Kuźnicy", która po raz pierwszy zaprezentowała się na
"MASKAradzie". Imprezę poprowadziła Mariola Pasek.

Tegoroczny przegląd zespołów teatralnych, biorących udział w XII Suchedniowskiej Wiośnie
Teatralnej nie miał charakteru konkursu. Nie było więc zwycięzców i zwyciężonych.
Pragnęliśmy zapewnić uczestnikom dobrą, bezstresową zabawę. Jury w składzie: Jagoda
Juchniewicz i Monika Kowalczyk, życzliwie, ale i konstruktywnie podsumowało przegląd,
udzielając opiekunom oraz zespołom wskazówek do dalszej pracy.
Każdy z zespołów otrzymał dyplomy oraz nagrody książkowe, a wszyscy "artyści"
pamiątkowe długopisy, ufundowane przez firmę "Vega" pana Wojciecha Fudali z Suchedniowa.

29 stycznia 2010 r.
Ferie w Kuźnicy

W dniach 20-29 stycznia br. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbywały się
zajęcia pod hasłem "Ferie w Kuźnicy". Jedną z głównych atrakcji czekających na najmłodszych
był bal karnawałowy podczas którego oprócz tańca, dzieci uczestniczyły w licznych zabawach i
konkursach. Odbywały się również projekcje filmów, czytanie bajek i zajęcia teatralne. Ponadto
tancerze z Formacji Tanecznej "AXIS" w czasie ferii brali udział w Konkursie "Pasje i Talenty" w
Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. Podczas ferii zimowych wszystkie zajęcia odbywające
się w "Kuźnicy" były otwarte. Każdy mógł przyjść na próby m.in. Suchedniowskiej Orkiestry
Dętej, Grupy teatralno-recytatorskiej "Dziatwa z Kuźnicy" oraz Formacji Tanecznej "AXIS".

12 stycznia 2010 r.

Orkiestrowy rekord w Suchedniowie!
Sukcesem zakończył się XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suchedniowie.
W tym roku po raz kolejny zbieraliśmy pieniądze dla dzieci z chorobami onkologicznymi - na
doposażenie klinik onkologicznych w sprzęt wysokospecjalistyczny. Mieszkańcy Suchedniowa
jak zwykle spisali się wspaniale, wrzucając do puszek pokaźne sumy pieniędzy. W sumie
Suchedniów przekazał Fundacji 20864,17 zł.
Od wczesnych godzin porannych w miasto i gminę wyruszyło 50 wolontariuszy wraz z
opiekunami. Byli to głównie uczniowie suchedniowskich szkół i przedstawiciele placówek
kultury. W tym roku również przyłączyli się do naszego sztabu uczniowie Szkoły Podstawowej
w Łącznej. Wolontariusze kwestowali we wszystkich punktach miasta i gminy. Do akcji włączyły
się niemal wszystkie szkoły, instytucje, jak również firmy prywatne.
Finałowy koncert, który odbył się w dniu 10 stycznia 2010 r. w Hali Sportowej Zespołu
Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, zgromadził jak zwykle tłumy mieszkańców.
Oj działo się działo... imprezę rozpoczął pokaz karateków pod kierunkiem Marka Szafarczyka.
Następnie przed zgromadzoną widownią wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w
Suchedniowie. Na instrumentach perkusyjnych zagrały do utworu "Marsz Radeckiego",
zaśpiewały piosenki: "Bałwankowi rodzina", "Tupu, tup po śniegu" oraz wykonały taniec pn.
"Miś z laleczką". Kolejnym punktem imprezy był polonez w wykonaniu pierwszaków ze Szkoły
Podstawowej w Łącznej. Na imprezie nie zabrakło również Orkiestry Dętej z Suchedniowskiego
Ośrodka Kultury "Kuźnica" oraz Formacji Tanecznej "AXIS" pod kierunkiem Małgorzaty
Drzonek. Swoim występem imprezę uświetnili także wokaliści i zespoły z Gimnazjum w
Suchedniowie. Emilia Konieczna zaśpiewała piosenkę pt. "Czy Ty wiesz, że za rogiem stoi Anioł
z Bogiem", Magdalena Dulęba wykonała utwór "Kocham Cię Polsko", a Zespół Gitarowy zagrał i
zaśpiewał piosenki zespołu Dżem "Whisky moja żono" oraz "Wehikuł czasu". Szczególnym

punktem imprezy była licytacja na której udało się uzyskać 4720 zł. Ilość przedmiotów
przekazanych na licytację przez mieszkańców Suchedniowa i okolic przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Do zlicytowania mieliśmy ponad dwukrotnie większą ilość przedmiotów niż
podczas XVII edycji imprezy. Po zakończonej sukcesem licytacji wystąpił Zespół "Red Bridge",
który dał świetny koncert. Impreza zakończyła się tradycyjnym światełkiem do nieba,
ufundowanym przez pracowników Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w
Suchedniowie.
W czasie koncertu finałowego na licznych stoiskach można było nabyć różne fanty,
skosztować pierniczków przygotowanych przez Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie, jak
również upiec kiełbaskę na ognisku, czy też przejechać się bryczką konną. W trakcie imprezy
można było również wziąć udział w turnieju tenisa stołowego, zorganizowanym przez Emila
Tokarczyka oraz postrzelać z łuku w miejscu przygotowanym przez Klub "Olimpia" z
Suchedniowa. O nasze zdrowie przez całą imprezę dbali lekarze i pielęgniarki z
suchedniowskiej przychodni "PROMYK". Istniała możliwość zmierzenia poziomu hemoglobiny
glikowanej, ocenienia zaawansowania cukrzycy, ponadto osoby chore na cukrzycę mogły
uzyskać szczegółowe informacje na jej temat oraz dowiedzieć się o skutecznych sposobach
leczenia. Osoby chętne mogły również zmierzyć sobie ciśnienie tętnicze krwi. Wszystkie
wpływy zostały przekazane oczywiście na rzecz WOŚP.

Im dziękujemy:
wolontariusze XVIII Finału WOŚP: Mikołaj Mik, Aleksandra Żołądek, Jakub Tusznio,
Małgorzata Figarska, Maria Garbala, Kinga Sobczyk, Mateusz Sroczyński, Dominika Michta,
Natalia Sieczka, Bartłomiej Turski, Joanna Stępień, Patryk Moskal, Dominika Materek,
Aleksandra Toporek, Agnieszka Urbańczyk, Patrycja Szustak, Izabela Stobiecka, Barbara
Tomalska, Aleksandra Kwiatkowska, Piotr Drogosz, Łukasz Wawrzeńczyk, Martyna Wilkosz,
Joanna Wnuczek, Aneta Kabała, Paulina Obara, Sylwia Moskal, Beata Stando, Paweł Żołądek,
Kacper Horosz, Michał Szołdra, Monika Pokrzywka, Jakub Kuszewski, Anna Wojnarska, Paulina
Piórczyk, Aleksandra Miernik, Monika Młynek, Karolina Banaszewska, Marta Michałkiewicz,
Michał Miernik, Marta Niedziela, Anita Pomocnik, Karolina Jambrożek, Justyna Staszewska,
Anna Adamska-Ślęzak, Natalia Pałacha, Martyna Dolęga, Anna Żak, Piasta Maja oraz
Małgorzata Kuszewska.



















KLEEN-TEX Polska Sp. z o.o.
P.H.U. "MAXOL"
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
Firma "Dodoni"
Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Nadleśnictwo Suchedniów
Zakład Wędliniarski Alfred Markiewicz
Zakład Cukierniczo-Piekarniczy "Lazur" Henryk Mochocki
Gabinet Kosmetyczny "Rubin"
"Tele-Papu" Milena i Tadeusz Kantorscy
"SamNET" Maciej Sołkiewicz, Krzysztof Matysek
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchedniowie
8 Suchedniowska Drużyna Harcerska "Czarna Ósemka"
Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMYK" w Suchedniowie
Świętokrzyskie Centrum Motocyklowe
Suchedniowskie Towarzystwo Tenisowe "Set"

Anita Sołkiewicz, Maciej Obarski, Michał Wawrzeńczyk, Magdalena Przyjemska, Tomasz
Tusznio, Grażyna Miernik, Agnieszka Buras, Mateusz Kuźdub, Artur Serek, Konrad Gałek, Lech
Chojnacki, Krzysztof Wąsik, Irena Marchlewska, Konrad Kamizela, Stanisław Andrzej Kania,

Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Maciej Piasta, Robert Borowiec, Piotr Herman, Wiesława Malec,
Pan Kazarian, Wiktoria Dąbczyńska, Renata Michta, Tomasz Herman, Dyrektor ZSZ im. H.
Sienkiewicza Grzegorz Michnowski, Burmistrz MiG Suchedniów Tadeusz Bałchanowski, Prezes
NZOZ "PROMYK" Elżbieta Dziekan, przełożona pielęgniarek Grażyna Serek, Grażyna Ginter,
Dyrektor SP Łączna Agnieszka Łutczyk, Janina Krogulec, Andrzej Szafraniec, Jolanta Świtek,
właściciel Gospody "Echa Leśne" Jerzy Wydrych, Emil Tokarczyk, Wacław Jedynak.
Dziękujemy pracownikom i instruktorom Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica":
Monika Kowalczyk, Maria Styczeń, Marianna Frontczak, Barbara Kwaśniewska, Małgorzata
Drzonek, mjr Stefan Malinowski, Roman Nieczajew, Mariola Pasek. Na szczególnie
podziękowania zasługuje Kamil Garbala. Dziękujemy również pracownikom Zespołu Szkół im.
Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.
Zespołom artystycznym – Miejskiej Orkiestrze Instrumentów Dętych pod batutą mjr Stefana
Malinowskiego, Formacji tanecznej „AXIS” pod kierunkiem Małgorzaty Drzonek, Markowi
Szafarczykowi - trenerowi karateków, Zespołowi "Red Bridge", wokalistkom - Emilia Koneczna,
Magdalena Dulęba, Zespołowi Gitarowemu z Gimnazjum w Suchedniowie .
Dziękujemy wszystkim instytucjom, firmom prywatnym i wszystkim osobom, które pomogły
zorganizować tą imprezę. Dziękujemy przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy.
Do zobaczenia za rok!
Sie ma!
Andrzej Karpiński - Szef Suchedniowskiego Sztabu WOŚP

6 stycznia 2010 r.
Spotkanie opłatkowe zuchów i harcerzy w "Kuźnicy"

W dniu 6 stycznia 2010 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" odbyło się
spotkanie opłatkowe zuchów "Czarne stopki", których przewodniczącą jest Pani Magdalena
Miernik oraz harcerzy "Łysica Steny", którym przewodniczy Pan Andrzej Rek. Podczas
spotkania nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się opłatkiem, śpiewania kolęd i pieśni
harcerskich.

18 listopada 2009 r.
Mikrofon dla wszystkich
Mikrofon dla wszystkich jest cykliczną imprezą, organizowaną w Suchedniowskim Ośrodku
Kultury "Kuźnica" już od kilkunastu lat. Tegoroczna, czternasta edycja imprezy odbyła się w
dniu 18 listopada br. Szalejąca grypa spowodowała, że w tym roku w imprezie wystartowało
jedynie siedmiu wykonawców.
Dyrektor ośrodka na wstępie podkreślił, iż jest to impreza dla artystów amatorów i każdy z
uczestników może zaprezentować co chce i jak chce, pokazać to co potrafi. Na imprezie nie ma
jury, a występy nie są oceniane. Największą nagrodę dla artystów amatorów, biorących udział
w Mikrofonie dla wszystkich stanowią z pewnością oklaski zgromadzonej widowni.
Kolejnych wykonawców zapowiadała Mariola Pasek, będąca instruktorem teatralnym
placówki, dzielnie wspomagana przez Kingę Żak. Na scenie suchedniowskiej "Kuźnicy" kolejno
wystąpili: Kinga Wikło, Oliwia Dawidowicz, Dawid Majerski, Aneta Dobaj, Patrycja Michta, oraz
Magdalena Dulęba.
Podsumowując występy młodych artystów Andrzej Karpiński zwrócił uwagę na dobrej
jakości podkład muzyczny, dostarczony organizatorowi przez artystów, który w znacznym

stopniu wpływa na jakość prezentacji wykonawców.
Uczestnicy z rąk dyrektora "Kuźnicy" otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze, którymi
obdarowywała ich Maria Frontczak.
Za rok już piętnasta, jubileuszowa edycja imprezy.

Więcej fotografii z imprezy można zobaczyć w naszej

Galerii Zdjęć. Zapraszamy.

28 października 2009 r.
Biesiada Literacka w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica"
Biesiada Literacka odbyła się w dniu 28 października br. w suchedniowskiej "Kuźnicy" z
okazji jubileuszu 25-lecia Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W tym roku
gościliśmy następujących poetów:


Stanisław Nyczaj - poeta, eseista, edytor, redaktor naczelny "Świętokrzyskiego
Kwartalnika Literackiego", współzałożyciel i od 1996 r. prezes Kieleckiego Oddziału ZLP.
Autor wielu zbiorów wierszy, w tym wydanego niedawno w prestiżowej serii "Biblioteka
Poetów" LSW tomu "Poezji wybranych". Opublikował też niedawno ważną książkę
eseistyczną pt. "Metafizyka tworzenia. Na kanwie zwierzeń polskich poetów
współczesnych", odsłaniającą tajemnice procesu tworzenia. Za te dwie książki oraz
popularyzację literatury współczesnej otrzymał w listopadzie ubiegłego roku
w Warszawie nagrodę im. Jarosława Iwaszkiewicza.



Bogusław Pasternak - poeta, publicysta, współtwórca w 1960 r. klubu literackiego
"Ponidzie", jak również współzałożyciel i od 2000 r. wiceprezes Kieleckiego Oddziału
ZLP. W latach 50. był organizatorem nowego Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz,
komendant hufca, członek pierwszej Rady Naczelnej. Autor wielu zbiorów poetyckich,
m.in. "Wierszy wybranych", "Nad spadzistym brzegiem", "Nie wychodź z lasu",
"Pożegnanie z Doliną Świśliny". Nagrodzony m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Tegoroczna edycja Biesiady Literackiej była bardzo udana. Pan Stanisław Nyczaj
zgromadzonej publiczności zaprezentował utwory, które w poetycki sposób opisują jego życie,
wspomniał, iż to właśnie
z Suchedniowa wywodzi się wielu twórców literatury, takich jak: Ryszard Miernik, Stanisław
Pająk, Jan Gajzler. Natomiast Pan Bogusław Pasternak nawiązał do czasów w których jedynie w
miastach wojewódzkich
i powiatowych rozwijało się harcerstwo. Podkreślił, że Suchedniów już wtedy mógł pochwalić
się swoją grupą harcerzy i harcerek.
Uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Peck (związani z Zespołem
Teatralno-Recytatorskim, działającym w suchedniowskiej "Kuźnicy"), Gimnazjum w
Suchedniowie oraz Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, licznie
uczestniczyli w tym spotkaniu.

Na zdjęciach od lewej: Bogusław Pasternak i Stanisław Nyczaj oraz uczniowie Samorządowej
Szkoły Podstawowej nr 1. im. Emilii Peck w Suchedniowie (związani z Zespołem TeatralnoRecytatorskim).
Pozostałe zdjęcia z Biesiady Literackiej są dostępne w naszej

Galerii Zdjęć.

28 października 2009 r.
Formacja Taneczna "AXIS" na VII Ogólnopolskim
Festiwalu Zespołów Tanecznych "O Laur Rzecha" w Rzeszowie
W dniu 27 października 2009 r. Formacja Taneczna "AXIS", działająca w Suchedniowskim
Ośrodku Kultury "Kuźnica", wzięła udział w VII Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych
"O Laur Rzecha". W "Hali Podpromie" w Rzeszowie zaprezentowały się 24 zespoły taneczne z
całego kraju. Każdy z nich odznaczał się wysokim poziomem umiejętności tanecznych. Występ
tancerzy z Suchedniowa został entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną widownię, czego
efektem były spontaniczne owacje dla naszej formacji.
Udział w imprezie o zasięgu ogólnopolskim pozwolił grupie "AXIS" na zdobycie nowych
doświadczeń, jak również umożliwił porównanie swoich umiejętności z poziomem tancerzy i
tancerek z całej Polski.
Kompletną fotorelację z VII Festiwalu "O Laur Rzecha" można obejrzeć w naszej Galerii
Zdjęć.
___________________________________________________________________________

30 września 2009 r.
"Emigracyjna coraz bardziej popularna"
W dniach 26-27 września 2009 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury
"Kuźnica" odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury
Emigracyjnej XX-go wieku im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, na który w
tym roku zgłosiło się aż 21 recytatorów z 15 miast, m.in. z Częstochowy,
Krakowa, Lublina, Tomaszowa Mazowieckiego, Pionek, Dębna, Świdnika,
Kraśnika, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska - Kamiennej. Z roku na rok
liczba przyjeżdżających do nas recytatorów, stale się zwiększa. Tegoroczna
edycja konkursu zbiegła się z 90 rocznicą urodzin Gustawa HerlingaGrudzińskiego. Wszyscy uczestnicy VI OKR-u zaprezentowali bardzo wysoki
poziom sztuki recytatorskiej. Warto w tym miejscu dodać, iż aktorskimi wręcz
umiejętnościami popisała się Katarzyna Anna Linke z Częstochowy, która
recytowała "Skoro już musisz krzyczeć, rób to cicho" S. Barańczaka oraz
fragment "Tiramisu" J. Owsianko. Jej prezentacja została doceniona przez
Jurorów, co zaowocowało tytułem Laureata Konkursu w kategorii recytacja. Po
zakończeniu głównej części konkursu, odbył się recital Piotra Kędziory. Artysta
zaśpiewał piękne, w tym autorskie, piosenki, które zachwyciły całą widownię.
Wśród zaproszonych gości, nie zabrakło takich osób, jak: Członek Zarządu
Powiatu Pani Jolanta Garbala, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Pan
Tadeusz Bałchanowski, Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Andrzej Kania,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie Pan Janusz Mik, Kierownik
Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Promocji Pani Magdalena Przyjemska.
Prezentacje konkursowe oceniało Jury w składzie: Anna Nowicka, Urszula
Rojek, Marian Kamecki, które po wysłuchaniu 18 recytacji oraz 3 prezentacji
wywiedzionego ze słowa, postanowiło przyznać następujące nagrody i
wyróżnienia:

W kategorii recytacja:


I nagroda ex aequo po 600 zł - Katarzyna Anna Linke z Częstochowy
Kacper Sulowski z Kraśnika



II nagroda - 500 zł - Paula Jarmołowicz z Dębna

(nagroda ufundowana przez Starostę Skarżyskiego Jerzego
Żmijewskiego)


III nagroda ex aequo po 300 zł - Gabriela Broś z Ostrowca
Świętokrzyskiego



Dorota Iwanicka ze Świdnika
(jedna z nagród ufundowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniów Tadeusza Bałchanowskiego)



Wyróżnienia - 200 zł:
Anna Fatyga z Krakowa
Michał Żyliński z Trzcianki
Julia Łukowiak z Rawicza

W kategorii wywiedzione ze słowa:


I nagroda - 600 zł + album - Mateusz Wróbel z Pionek

Po prezentacjach konkursowych i recitalu Piotra Kędziory, uczestnicy mieli
czas wolny, który spędzili przy kolacji oraz ognisku w Wiejskim Domu Kultury
w Mostkach. W następnym dniu recytatorzy ponownie przyjechali do
suchedniowskiej "Kuźnicy", gdzie odbył się Koncert Laureatów. Nagrodzeni
uczestnicy tegorocznego OKR-u zaprezentowali swój program artystyczny, po
którym nastąpiło wręczenie nagród, dyplomów oraz wykonanych z drewna
statuetek, przedstawiających czaplę - symbol emigracji. Statuetki te stały się
już tradycyjnym, nieodzownym elementem każdego Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, organizowanego w Suchedniowie.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować osobom, firmom i instytucjom,
które wsparły konkurs finansowo, jak i w innej formie, a byli to:

Sponsorzy:
PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko - Kieleckiego S.A.
Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej

Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
Ponadto:
Konkurs otrzymał wsparcie finansowe Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego
Podziękowania dla:
Koła Gospodyń Wiejskich w Mostkach
Stowarzyszenia Młodzieży Suchedniowa
Kieleckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy
EXDRÓB Zakładu Wylęgu Drobiu Agaty Kuźdub
31 maja 2009 r.
Atrakcyjny Dzień Dziecka w Suchedniowie
Bardzo atrakcyjny był festyn z okazji „Dnia Dziecka” w Suchedniowie. Mimo
kapryśnej aury suchedniowską „Kuźnicę” odwiedziły całe rodziny. Taki był
właśnie cel festynu rodzinnego zorganizowanego przez suchedniowski SMS,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – oddział w Suchedniowie oraz Suchedniowski
Ośrodek Kultury. Na placu przed „Kuźnicą” stanęły m.in.: trampolina, kulkowa
zjeżdżalnia, suchy basen. Z tyłu za budynkiem można było pojeździć konno,
postrzelać z łuku, pomalować twarz, włosy czy zjeść pieczoną kaszankę,
kiełbaskę. Dzieci chętnie oglądały policyjny radiowóz czy strażacki wóz bojowy.
Z Warszawy przyjechała specjalna grupa ratownicza "Special Rescue Team" z
pokazem ratownictwa medycznego. Oczywiście scena cały czas była zajęta
przez artystów. Były konkursy, zabawy, gry oraz bardzo ciekawy program
artystyczny.
W programie wystąpili m.in.: Kabaret "Weźrzesz" ze Skarżyska - Kamiennej,
iluzjonista Andrzej Fidziński z Krakowa, Zespół muzyczny "DNA" z Daleszyc,
młodzi wokaliści: Aneta Dobaj, Dawid Majerski, Milena Michnowska, Renata
Wójcik, Agata Buras, grupa "Mundo Kapoeira" z Kielc. Udany debiut sceniczny
zaliczył pan Edward Borowiec, który na tę okazję napisał wiersze i je publicznie
zaprezentował. Dzieci zabawiał klaun, który na co dzień jest aktorem
kieleckiego Kubusia. Całość świetnie prowadziła Monika Kowalczyk z Wiejskiego
Domu Kultury w Mostkach.

27 marca 2009 r.
XI Suchedniowska Wiosna Teatralna
czyli MASKArada 2009

XI

edycja

Suchedniowskiej

Wiosny

Teatralnej

przypadła

jak

raz

w

Międzynarodowy Dzień Teatru czyli 27 marca. Mimo różnych trudności do
rywalizacji przystąpiło pięć zespołów teatralnych z Suchedniowa. Do Sądu
Konkursowego zaproszono Jagodę Juchniewicz ze skarżyskiego MCK oraz
Monikę Kowalczyk kierownika WDK Mostki – instruktora teatralnego.
Z różnych powodów nie dojechała z Kielc Irena Wawrzczak trzeci juror. Po
obejrzeniu pięciu spektakli jury postanowiło przyznać Nagrodę Główną,
zespołowi

teatralnemu

z

Samorządu

Uczniowskiego

z

suchedniowskiego

Gimnazjum za spektakl „Pandora”. Tutaj jury podkreśliło dobry scenariusz
autorski młodzieży.
Dwie równorzędne nagrody dla: zespołu „Przedszkolandia” z Przedszkola
Samorządowego im. Jana Pawła II za przedstawienie „Po czym wiosnę
poznajemy”. Teatrowi „Bez nazwy”
z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 za spektakl „Królewna Snieżka” oraz
dwa wyróżnienia: dla Grupy Teatralnej „Zgrzyt” za oprawę plastyczną,
kostiumy i scenografię do przedstawienia „Czerwony kapturek szuka męża”,
oraz zespołu Teatralnego z Gimnazjum w Suchedniowie za rozwiązywanie
wątpliwości życiowych, językiem teatralnym.
Indywidualną nagrodę Dyrektora Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”
otrzymuje „Czerwony Kapturek” z Grupy Teatralnej „Zgrzyt”. W MASKAradzie
wystąpiło 81 uczestników. Mimo mniejszej ilości zespołów w br.
zainteresowanie teatrem w naszym mieście jest duże.

26 lutego 2009 r.
XI Konkurs Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach pn. "Pasje i
Talenty" - rozstrzygnięty.
Od jedenastu lat MDK organizuje Konkurs o Puchar Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach pod hasłem "Pasje i Talenty". 23
lutego odbyły się eliminacje do konkursu, w środę, 25 lutego, odbył się Koncert
Laureatów Konkursu Instrumentalistów, w czwartek natomiast, 26 lutego, w
Klubie Animacji Kultury Szkolnej odbył się Koncert Finałowy Laureatów
wszystkich kategorii konkursowych połączony z wręczeniem nagród i
dyplomów. W konkursie choreograficznym „Pasje i talenty” wzięły udział
formacje liczące od 6 do 12 osób reprezentujące szkoły oraz placówki

kulturalno - oświatowe z Kielc i okolic. Komisja sędziowska oceniała technikę
taneczną, choreografię pod względem czytelności i realizacji założonego
tematu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Tancerze Formacji Tanecznej "AXIS" pod kierunkiem Pani Małgorzaty Drzonek
zajęli czołowe miejsca w konkursie "Pasje i Talenty" w kategorii taniec
nowoczesny:
Laureaci konkursu choreograficznego w kategorii 10 - 12 lat:
Taniec nowoczesny i inne formy taneczne
I miejsce - Axis II ("Zatrzymać czas")
II miejsce - Razem I ("Dr Dolittle"), Razem II ("Dziewczyny z drużyny")
III miejsce - Axis III ("Dream Girls")
Laureaci konkursu choreograficznego w kategorii 13 - 16 lat:
Taniec nowoczesny i inne formy taneczne
I miejsce - Axis I ("Demeter i Kora")
II miejsce - Gimnazjum Nr 9, Razem III ("Przemijanie")
III miejsce – Faza, Gimnazjum Nr 6
GRATULUJEMY!!!

22 lutego 2009 r.
Koncert karnawałowy w "Kuźnicy"
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w dniu 22 lutego 2009 r.
zorganizował „Koncert karnawałowy”, w którym wystąpili nauczyciele i
uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.
W koncercie zaprezentował się Zespół akordeonowy „Humi Accordion Band”
pod dyrekcją Andrzeja Humskiego oraz duet Magdalena Habera i Bartosz
Kołsut i soliści Artur Miedziński, Piotr Zarzyka i Bartosz Kołsut. Koncert odbył
się z inicjatywy pana Dariusza Figarskiego, nauczyciela radomskiej szkoły, a
także
instruktora
muzycznego
suchedniowskiej
„Kuźnicy”.
Muzycy
zaprezentowali wysokie umiejętności wprawiając liczną widownię w zachwyt.
Zdjęcia z koncertu dostępne są w naszej Galerii Zdjęć.

19 lutego 2009 r.
Wycieczka do Jaskini „Raj”
19.02.2009 r.
Jedną z ciekawszych ofert, jaką przygotował Suchedniowski Ośrodek Kultury
„Kuźnica" na tegoroczne ferie, była wycieczka do Jaskini „Raj”. Dzieci z pomocą
przewodnika, odbyły wycieczkę pieszą po jaskini, wysłuchały opowieści o
historii powstania jaskini, nieodległej zresztą jak i o istotach żywych, które
zamieszkiwały jaskinię przed wiekami. Mimo dość mroźnej pogody, humory
dopisywały.
13 maja 2009 r.
Nagroda „Animus et Semper Fidelis”
od Polskiego Stowarzyszenia Morskiego - Gospodarczego im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego
dla księdza infułata Józefa Wójcika.
W Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w dniu 14.02.2009 r. odbyła
się uroczystość nadania księdzu infułatowi Józefowi Wójcikowi oraz dwóm
innym

osobom,

corocznej

nagrody

dla

zasłużonych

i

wybitnych

osób

działających dla dobra Polski. Nagrodą („Odważny i zawsze wierny”), prócz
księdza infułata zostali uhonorowani prof. Jan Szyszko i senator Czesław
Ryszka. Uroczystość nadania zbiegła się z 89 rocznicą zaślubin Polski z morzem
i 69 rocznicy pierwszej masowej wywózki na Sybir.
Uroczystości w kościele celebrował JE Ks. Biskup Zygmunt Zimowski. Obecni
na uroczystości byli parlamentarzyści, władze samorządowe powiatu i Gminy
Suchedniów, natomiast gościem honorowym był Włodzimierz Olewnik - ojciec
zamordowanego

Krzysztofa.

Prezentację

multimedialną

na

temat

osób

uhonorowanych oraz przypadających rocznic, przygotował Kamil Garbala z
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury.
Fotografie z konferencji naukowej Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego znajdują się w naszej Galerii Zdjęć.

19 marca 2009 r.
Wieczór kolęd i pastorałek w "Kuźnicy"

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, występ "Chóru Senior" oraz gościnnie
Zespołu Pieśni i Tańca "Sorbin" z Sorbina z gminy Bliżyn złożyły się na
przepiękny wieczór kolęd i pastorałek, który
w dniu 17 stycznia br. przygotował Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica".
- Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj, aby zaprezentować najpiękniejsze polskie
kolędy i pastorałki. Polska jest tym krajem, w którym są one najpiękniejsze i
jest ich najwięcej. Nie możemy tego skarbu zgubić ograniczając się do
słuchania ich w radio i oglądania w telewizji - stwierdził na wstępie dyrektor
"Kuźnicy", Andrzej Karpiński. Jako pierwsza na scenie koncertowała Miejska
Orkiestra Dęta pod batutą mjr Stefana Malinowskiego. Cenne było to, że
przed wykonaniem każdej z kolęd ich historię i okoliczności powstania
przypominał A. Karpiński. W wykonaniu orkiestry mogliśmy wysłuchać m.in.
"Wśród nocnej ciszy", "Jezusek czuwa", "Anioł pasterzom mówił". Koncert
orkiestry zakończył się bisem i wspólnym śpiewaniem kolędy.
Podobnie zresztą jak w przypadku występu Chóru "Senior" pod kierunkiem
Jerzego Fąfary
i przy akompaniamencie Dariusza Figarskiego. Wcześniej jednak chór
wykonał m.in. "O gwiazdo betlejemska", "Jezusek czuwa", "Mizerna cicha",
"Lulajże Jezuniu". Później przyszła kolej na występ dwóch młodych artystek z
Suchedniowa - Magdaleny Łukasiak i Patrycji Sufin, które na organach
zagrały po dwie kolędy. Na zakończenie z repertuarem kolęd i pastorałek
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin", któremu do występu na akordeonie
również akompaniował Dariusz Figarski - Zespół ten jest bardzo znany z
wielu występów w całym regionie. W ubiegłym roku był na przykład we
Włoszczowie. Jest mi tym bardziej miło gościć ich u nas, tym bardziej, że w
zespole widzę byłe suchedniowianki - zapowiedział występ A. Karpiński.
Zespół wykonał m.in. "Zeszliśmy się bracia", "Boże Narodzenie", "Gdy śpiewa
panna", "Nowy rok bieży", "Jezusa narodzonego". Sobotni wieczór przypomniał
wszystkim zebranym w "Kuźnicy" o niedawno minionych najpiękniejszych
polskich świętach. Według tradycji autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek
z Asyżu, a za ich ojczyznę uznaje się Włochy. Do Polski dotarły na początku XV
wieku. Pierwsza z nich na naszych ziemiach powstała w 1424 roku i nosiła tytuł
"Zdrów bądź królu anielski". Na ziemiach polskich najwięcej kolęd powstało w
XIX wieku. Na przestrzeni dziejów autorami kolęd byli m.in. ks. Piotr Skarga,
Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz, Feliks
Nowowiejski.

22 stycznia 2009 r.
Orkiestrowy rekord w Suchedniowie!

Wielkim sukcesem zakończył się XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
w

Suchedniowie.

W

tym

roku

zbieraliśmy

pieniądze

na

WCZESNE

WYKRYWANIE NOWOTWORÓW U DZIECI oraz PROWADZENIE PROGRAMÓW
MEDYCZNYCH PROGRAMU EDUKACYJNEGO FUNDACJI. Mieszkańcy naszego
miasta jak zwykle spisali się wspaniale, wrzucając pokaźne sumy do puszek.
Osiągnęliśmy rekordowy wynik 17.350,77 zł do tego trzeba doliczyć również
500 zł przekazane przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie.
Od wczesnych godzin porannych w miasto i gminę wyruszyło 42 wolontariuszy
wraz
z

opiekunami,

głównie

uczniów

suchedniowskich

szkół

i

przedstawicieli

placówek kultury. Kwestowali we wszystkich punktach miasta i gminy. Do akcji
włączyły się niemal wszystkie szkoły, instytucje, jak również firmy prywatne.
Finałowy koncert w „Kuźnicy” jak zwykle zgromadził tłumy mieszkańców. A
działo się, działo. Wystąpiły suchedniowskie przedszkolaki, formacja taneczna
„AXIS” pod kierunkiem Małgorzaty Drzonek, miejska orkiestra instrumentów
dętych pod kierunkiem mjr Stefana Malinowskiego, świętokrzyska szkoła tańca
„Trzpioty”, wokalistki - Aneta Dobaj, Renata Wójcik, Milena Michnowska,
karatecy pod kierunkiem Mistrza Europy Marka Szafarczyka, zespół DNA
z Daleszyc. Impreza zakończyła się po godzinie 21 tradycyjnie światełkiem do
nieba. Na licznych stoiskach można było nabyć różne fanty, skosztować pierogi
przygotowane

przez

KGW

Mostki,

pierniki

upieczone

przez

przedszkole

samorządowe, kiełbaski czy zagrać na loterii. Można było przejechać się
bryczką konną, którą jak zwykle zapewnił niezawodny Zdzisław Szafraniec.
Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „U pana Boga za torami” wystawił na
przejażdżki

konie.

Trochę

zamieszania

wprowadziło

Ministerstwo

Spraw

Wewnętrznych i Administracji z licytacją stąd mniej w tym roku fantów na
aukcję. Jednak i na niej udało się uzyskać ponad 2.340 zł. Do akcji włączył się
również Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” na czele z panią dr
Elżbietą Dziekan, sprawdzając ciśnienie i poziom cukru. Wszystkie wpływy
przeznaczone zostały oczywiście na rzecz orkiestry.
Suchedniowski

Sztab

Wielkiej

Orkiestry

Świątecznej

Pomocy

pragnie

podziękować wolontariuszom, opiekunom, zespołom artystycznym i innym
wykonawcom,
pracownikom
suchedniowskiej
„Kuźnicy”
za
ogromne
zaangażowanie oraz serce jakie włożyli w organizację XVII Finału. Dziękujemy
wszystkim instytucjom, firmom prywatnym, osobom bezimiennym,
a przede wszystkim mieszkańcom miasta i gminy.
Im dziękujemy:
1. Kleen – Tex Polska Sp. z o.o.,
2. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,
3. Firma „Dodoni”,
4. Nadleśnictwo Suchedniów,
5. Cukiernia „Lazur”,
6. Firma Usługowo- Handlowa GAZ MASTER,
7. Sklep mięsny – Małgorzata i Stanisław Pedryc,
8. Pizzeria Tele – Papu - Helena i Tadeusz Kantorscy,
9. Zakład Kosmetyczny „Rubin”,
10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk”,
11. Wytwórnia Wyrobów Cukierniczych,
12. Zdzisław Szafraniec,
13. Szkoła Podstawowa nr 3 w Suchedniowie,
14. Szkoła Podstawowa w Ostojowie,
15. Gimnazjum w Suchedniowie,
16. Zespół Szkół im.Henryka Sienkiewicza,
17. Przedszkole Samorządowe w Suchedniowie,
18. Wiejski Dom Kultury w Mostkach i Koło Gospodyń Wiejskich,
19. Klub Gibkich Ciał,
20. Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa,
21. Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie,
22. Związek Harcerstwa Polskiego w Suchedniowie,
23. Firma SamNET
24. Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „ U pana Boga za torami” Pan
Grzegorz Pytoń
25. Kwiaciarnia „Finezja” Elżbieta Żmijewska
26. Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie,
Kamil Garbala, Anita Sołkiewicz, Maciej Obarski, Paulina Flasińska, Edyta
Stępnik, Aneta Łakomiec, Tomasz Tusznio, Agnieszka Przeworska, Magdalena
Miernik, Krzysztof Piątek, Monika Kowalczyk, Piotr Herman, Michał
Wawrzeńczyk, Agnieszka Buras, poseł Maria Zuba, Stefania Szafraniec, Ewa i
Ryszard Krakowiakowie, Barbara i Stanisław Kania, Jolanta Świtek, Marianna
Frontczak, Krzysztof Wąsik, państwo Zepowie, Maria Styczeń, burmistrz
Tadeusz Bałchanowski, Roman Nieczajew, Barbara Kwaśniewska, Urszula
Bilska, Kazimierz Piasta, Wiktoria Dąbczyńska, Łukasz Serek, Grażyna Miernik,
Grażyna i Roman Stachura.
Zespołom artystycznym – Miejskiej Orkiestrze Instrumentów Dętych pod
batutą mjr Stefana Malinowskiego, Formacji tanecznej „AXIS” pod kierunkiem

Małgorzaty Drzonek, Markowi Szafarczykowi - trenerowi karateków,
Świętokrzyskiej Szkole Tańca „Trzpioty” z Kielc, zespołowi wokalno muzycznemu DNA z Daleszyc, wokalistkom - Anecie Dobaj, Renacie Wójcik,
Milenie Michnowskiej.
Poniżej przedstawiamy listę wolontariuszy XVII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy wraz kwotami zebranych pieniędzy:
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w
Suchedniowie
Nazwisko
Kuszewski

Imię
Wojciech

Numer
wolontariusza

Zebrana kwota w zł

110636

319,97 zł

Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie
Numer
wolontariusza

Zebrana kwota w zł

Banaszewsk Patrycja
a

110637

78,43

Działak

Magdalena

110638

388,83

Hartwich

Monika

110639

120,61

Jabłoński

Patryk

110640

86,15

Kozera

Kinga

110641

352,16

Liczbik

Anna

110642

818,67

Madej

Łukasz

110643

185,23

Miernik

Kinga

110644

259,80

Milanowicz

Aleksandra

110645

450,51

Moskwa

Anita

110646

82,33

Nazwisko

Imię

Piasta

Maja

110647

1148,65

Pięta

Magdalena

110648

187,46

Pokrzywka

Monika

110649

399,70

Stępień

Mateusz

110650

144,99

Swajdo

Aleksandra

110651

231,20

Szołdra

Michał

110652

883,15

Szumielewic Łukasz
z

110653

70,77

Wikło

Łukasz

110654

297,37

Żołądek

Paweł

110655

306,95

Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
Nazwisko

Imię

Numer
identyfikatora

Zebrana kwota w zł

Kałuzińska

Aleksandra

110671

438,97

Pałacha

Dominika

110672

CHOROBA

Pomocnik

Anita

110673

272,57

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej
w Ostojowie
Nazwisko

Imię

Numer
identyfikatora

Zebrana kwota w zł

Łukasik

Robert

110656

433,38

Łutczyk

Marta

110657

131,26

Materek

Dominika

110658

199,12

Michta

Mateusz

110659

6,02

Obara

Patrycja

110660

280,41

Pająk

Karolina

110661

6,00

Pomocnik

Agata

110662

147,86

Pomocnik

Kinga

110663

179,04

Potkańska

Ewelina

110664

66,29

Sieczka

Marta

110665

308,78

Siuda

Agata

110666

298,76

Szaraniec

Iga

110667

146,60

Toporek

Aleksandra

110674

186,22

Wikło

Sebastian

110668

212,03

Zięba

Aleksandra

110669

160,63

Żaczek

Olga

110670

524,80

Wiejski Dom Kultury w Mostkach

Nazwisko

Dolęga

Imię

Numer
identyfikatora

Zebrana kwota w zł

110675

428,41

110676

322,73

Paulina

Główczyński Ernest

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie
Nazwisko

Imię

Numer
identyfikatora

Zebrana kwota w zł

Herman

Paweł

110677

595,28

Piskulak

Aleksandra

110685

209,11

Szef Suchedniowskiego sztabu WOŚP
Andrzej Karpiński
17 listopada 2008 r.
Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod nazwą
"Ośrodek Kultury - Miastu".
11 Listopada 2008 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" odbył się Koncert, który
zorganizowano
z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Przed licznie
zgromadzoną publicznością wystąpili:
- Zespół Estradowy "Wiarusy",
- Zespół Żywego Słowa,
- Formacja Taneczna "Akcent"
- Suchedniowska Orkiestra Dęta.

17 listopada 2008 r.
Konferencja Popularno - Naukowa pod nazwą: "W obliczu zła Żołnierze Polski Podziemnej wobec niemieckiego okupanta i
powojennej rzeczywistości" w suchedniowskiej "Kuźnicy"
W dniu 9 listopada 2008 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica",
odbyła się Konferencja Popularno - Naukowa pod honorowym patronatem Posła
na Sejm RP Pani Marii Zuby. Konferencja pod nazwą: "W obliczu zła - Żołnierze
Polski Podziemnej wobec niemieckiego okupanta i powojennej rzeczywistości",
spotkała się z dużym zainteresowaniem suchedniowskiej publiczności.
Prelegentami byli:
Prof. dr hab. Adam Massalski (Senator RP), Grzegorz Sado (IPN Kielce).

29 października 2008 r.
Biesiada Literacka w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica"
25 października 2008 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się Biesiada
Literacka, gościem której był Stanisław Rogala - pisarz i naukowiec. Autor
przyjechał do Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" razem z małżonką.
W bardzo interesujący sposób prezentował swoje utwory mieszkańcom
Suchedniowa. Następnie wysłuchał interpretacji wiersza w wykonaniu Ewy
Góreckiej, który został nagrodzony na V Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim polskiej literatury emigracyjnej XX-go wieku im. Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego.
W Biesiadzie Literackiej uczestniczyli m.in. uczniowie z Gimnazjum im.
Stanisława Staszica
w Suchedniowie oraz Zespół Żywego Słowa. Po zakończonej Biesiadzie
Literackiej pisarz obejrzał na płycie DVD program artystyczny przygotowany
przez Chór "Senior", na okoliczność 65 rocznicy pacyfikacji wsi Michniów. Był
bardzo poruszony tym, że w Suchedniowie tak docenia się twórczość
rodzimych pisarzy, takich jak Ryszard Miernik, którego utwory wykorzystane
były podczas uroczystości.

29 października 2008 r.
Lekcja historii w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica"

W dniu 24.10.2008 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" odbyła się "Lekcja
historii" pod nazwą "Śladami naszej historii. "Barabasz" i "Wierny", niezłomni
żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego." Prelegentami byli prof. dr
hab. Adam Massalski (Senator RP) oraz Grzegorz Sado (IPN Kielce). Z "Lekcji
historii" skorzystali uczniowie Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Suchedniowie oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w
Suchedniowie.
Organizatorami konferencji byli: Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach oraz
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica", a inicjatorem "Lekcji historii" była
Pani Poseł na Sejm RP Maria Zuba.
Na zdjęciu: po lewej stronie prof. dr hab. Adam Massalski (Senator RP), po
prawej Grzegorz Sado (IPN Kielce)

10 października 2008 r.
Spektakl "Świadek Nadziei" w Suchedniowskim Ośrodku Kultury.
W dniu 09.10.2008 r. w suchedniowskiej "Kuźnicy" odbył się spektakl pod
tytułem: "Świadek Nadziei", w wykonaniu artystów krakowskich. Publiczność
przyjęła występ z dużym wzruszeniem. Spektakl został zaprezentowany w
związku z obchodzonym w naszym mieście tygodniem kultury chrześcijańskiej.
Aktorzy swoim występem upamiętnili trzydziestą rocznicę wyboru Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową. Spektakl był swoistą prezentacją życiorysu Papieża Polaka,
przedstawioną w bardzo ujmujący sposób.

31 lipca 2008 r.
V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej
XX-go wieku
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Suchedniów 27 – 28.09.2008 r.
Pisarze i poeci, których utwory można wykorzystywać:

J. Głowacki
S. Baliński
S. Barańczak
W. Gombrowicz
M. Hemar
M. Hłasko
G. Herling-Grudziński
J. Kosiński
J. Łobodowski
S. Mackiewicz
Cz. Miłosz
S. Mrożek
W. Odojewski
Cz. Straszewicz
J. Tuwim
Wat
K. Wierzyński
Regulamin:
Organizator:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
Patronat:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Patronat medialny:
Radio Kielce
Echo Dnia
Gazeta Suchedniowska
Termin:
27 – 28 września 2008 r.
Miejsce:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
w Suchedniowie
Wiejski Dom Kultury w Mostkach
Cel konkursu:
- popularyzacja literatury powstałej na emigracji

- kultywowanie i propagowanie piękna mowy ojczystej
- integracja środowisk literackich regionu
- poznawanie walorów turystycznych ziemi suchedniowskiej,
uczestnictwo w rajdzie, świętokrzyskim szlakiem literackim
- promocja Suchedniowa

poprzez

Warunki uczestnictwa:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Adresowany jest do młodzieży licealnej oraz
dorosłych.
- ukończone 16 lat.
- udział w rajdzie szlakiem literackim (10 km) jest przepustką do udziału w
konkursie recytatorskim.
- przygotowanie jednego utworu (prozy lub poezji emigracyjnej). Czas
wykonania do 5 minut.
- etiudy „wywiedzione ze słowa” trwające do 5 minut, mile widziane.
- zgłoszenia na konkurs, na kartach uczestnictwa potwierdzonych przez
placówkę delegującą lub pocztą elektroniczną, należy składać do 20.09.2008 r.
na adres Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”.
- kolejność zgłoszeń decyduje o uczestnictwie w konkursie.
- ilość uczestników ograniczona
Kategorie:
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
a) konkurs recytatorski
b) „wywiedzione ze słowa”

Ocena:
Prezentacje oceniać będzie Kolegium Instruktorskie w/g kryteriów jakie
przyjmie.
Nagrody - niespodzianki.
- wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
Pozostałe ustalenia
- Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie
- Uczestnicy i instruktorzy ponoszą koszty akredytacyjne w wysokości 20 zł
oraz przyjeżdżają na koszt własny lub placówki patronującej
- gwarantujemy udział w imprezach towarzyszących.
- inauguracja 27.09 2008 r. godz. 900
- komisarzem imprezy jest pani Urszula Bilska
tel. (41) 251-28-07 kom. 0604755148

Organizator:
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
ul. Bodzentyńska 18, 26 – 130 Suchedniów
tel. (041) 254 30 94, tel. / fax 254 45 92
e-mail: sok.kuznica@wp.pl
www.kuznica-suchedniow.com.pl
BS Suchedniów 71852000072001000001690001
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.recytacja.art.pl

Serdecznie zapraszamy
o 900 – tej rano zbiórka !!!

18 czerwca 2008 r.
Świętojanki 2008

Urząd Miasta i Gminy, Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" oraz Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, zapraszają na imprezę pod nazwą
"Świętojanki 2008". Zdjęcia z imprezy dostępne w "Galerii zdjęć".
W programie:
-

Koncert Suchedniowskiej Orkiestry Dętej,

-

Występ Formacji Tanecznej "Akcent",

-

Konkurencje rekreacyjne,

-

Wybory "Jana Roku",

-

Konkurs na "Najładniejszy wianek",

Pokaz akrobacji rowerowych (trialu rowerowego) w wykonaniu grupy
"Showbike",

-

Koncerty zespołów: "Emigranci" oraz "Abba Forever"

-

Pokaz balonowy,

Fantastyczny pokaz sztucznych ogni.
Rozpoczęcie imprezy 21 czerwca 2008 r., o godzinie 16.30 na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie, ul. Ogrodowa 11.

WSTĘP WOLNY!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
4 czerwca 2008 r.
Mikrofon dla Wszystkich
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" zaprasza na imprezę pod nazwą
Mikrofon dla Wszystkich, która odbędzie się 12 czerwca 2008 r. o godzinie
17.00. Jest to impreza dla artystów amatorów, pragnących zaprezentować
swoje umiejętności: wokalne, muzyczne, taneczne, teatralne, recytatorskie i
inne. Uczestnicy imprezy mają obowiązek pobrać kartę zgłoszenia, celem
zaznajomienia organizatorów z potrzebami technicznymi oraz z wykonywanym
repertuarem. Kartę zgłoszenia powinno się oddać organizatorom najpóźniej
dzień przed imprezą. Serdecznie zapraszamy.

16 maja 2008 r.
Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”
oraz
Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa
zapraszają na
FESTYN
z okazji
Dnia Dziecka
W programie m.in.:
► Konkursy i zabawy dla dzieci (m.in. wybór króla i królowej festynu),

► Występ „Teatru Kameleon”,
► Występy młodych wokalistów,
► Pokaz łuczniczy prowadzony przez ŁLKS „Olimpia”,
► Przejażdżki konne,
► Popisy szczudlarzy,
► Występy Formacji Tanecznych „AKCENT”,
► Występy zespołów muzycznych - „Fairytale”, „White”, „ATP”.
Impreza odbędzie się na placu wokół Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"Kuźnica" w dniu 25.05.2008 r. o godzinie 14.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

19 kwietnia 2008 r.
III Ogólnopolski Wiosenny Turniej Formacji Tanecznych
Suchedniów 2008

Impreza taneczna z roku na rok się coraz bardziej rozwija. Piękna
suchedniowska hala sportowa gościła 30 formacji tanecznych, ponad pięciuset
tancerzy z całego kraju. Chętnych było znacznie więcej, lecz ze względów
organizacyjnych oraz bazowych musieliśmy wprowadzić pewne ograniczenia.
Istotnie, już godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem turnieju suchedniowska
hala sportowo – rehabilitacyjnej wypełniona był dźwiękami muzyki i próbami
grup tanecznych. Od najmłodszych do tych nieco już starszych. Wśród nich
oczywiście wszystkie nasze grupy kierowane przez Anetę Wrzosek.
Tuż po godzinie 11.00 Karolina Fiutek, prowadząca całą imprezę
zapoznała bardzo licznie zebraną publiczność z istotą turnieju oraz powitała
przybyłych gości, w tym: księdza infułata Józefa Wójcika, poseł Marię Zuba,
szefa Rady Miejskiej Janusza Mika wraz z grupą radnych, burmistrza Tadeusza
Bałchanowskiego wraz ze swym zastępcą Stanisławem Kanią, prezesa ZEORK–
Dystrybucja pana Włodzimierza Mazurka oraz odpowiedzialną za kulturę w
suchedniowskim
Grzegorza

magistracie

Michnowskiego,

Magdalenę
Elżbietę

Przyjemską,

Dziekan

i

gospodarza

panią

Elżbietę

obiektu
Odelską

sprawujących

opiekę

medyczną

wreszcie

formacje

taneczne

wraz

z

opiekunami.
Rozgrzewką do czekających emocji był występ grupy „Akcent Mini2” z
Suchedniowa.
I rozpoczęły się pokazy w różnych kategoriach wiekowych, które trwały niemal
3 godziny.
Było to prawdziwa uczta dla miłośników tańca, wszystkich form muzyki czy
wreszcie… osób interesujących się strojami. A te wzbudzały podziw.
Gdy jury udało się na naradę na scenie zaprezentowali swe umiejętności
karatecy kierowani przez Marka Szafarczyka.
Po około półgodzinnej naradzie
Komisja Sędziowska w składzie:


Anita Podkowa - Brańka – Kraków,



Robert Śliżewski – Warszawa



Tomasz Rowiński – Kielce postanowiła przyznać następujące nagrody:

Kategoria do 10 lat taniec nowoczesny
I msc - AKCENT 3 - Suchedniów
II msc - IGREK I - Radom
Kategoria do 10 lat inne formy taneczne
I msc - WEKTORY - Piotrków Trybunalski
II msc - AKCENT mini - Suchedniów
III msc - KAPRYSIĄTKA - Małogoszcz
Kategoria 11 - 13 lat taniec nowoczesny
I msc - MINI PROGRES I - Ostrowiec Świętokrzyski
II msc - ZAMKOWE DUSZKI - Chęciny
III msc - ASTRO - Ożarów
Kategoria 11 - 13 lat inne formy taneczne
I msc - MAŁY BIK KAYK - Piotrków Trybunalski
II msc - GRAFIT - Kielce oraz KAPRYS JUNIOR - Małogoszcz
III msc - AKCENT 2 - Suchedniów
Kategoria 14 - 16 lat inne formy taneczne
I msc - AKCENT - Suchedniów
II msc - TĘCZOWA GROMADA - Mielec

III msc - INTRO - Rytwiany oraz VOCE - Dąbrowa Tarnowska
Kategoria powyżej 16 lat taniec nowoczesny
I msc - FRAM - Tarnobrzeg
II msc - PROGRES I - Ostrowiec Św
III msc - VERTIGO - Kielce
Kategoria powyżej 16 lat inne formy taneczne
I msc - BIK KAYK - Piotrków Trybunalski
II msc - FRAM - Tarnobrzeg
Bardzo dziękujemy sponsorom, a byli nimi : ZEORK S.A.- prezes
Tomasz Herman, ZEORK – Dystrybucja – prezes Włodzimierz Mazurek,
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,
Nadleśnictwo Suchedniów, PSS SPOŁEM – Kielce, Firma DODONI, Anna
i Janusz Borowiec, Urszula i Grzegorz Wydrzyńscy, Firma ZEGWIL –
Wiesław Zegadło, Zakład Kamieniarki KAMEX – Jerzy Tokarczyk,
Stanisław

Sołkowicz,

APTEKA

Andrzej

Sułko,

APTEKA

Państwo

Grabowscy, Anna i Krzysztof Łakomiec, Firma FISH - Anna Michta,
Przemysław Działak - firma DENDRON, Biuro rachunkowe - Krzysztof
Włodarczyk,

Firma

TOOLMEX-TRUCK

–

Witold

Wydrzyński

-

Szydłowiec, Firma Fut-Lift - wózki widłowe sp. z o.o. Czesław Sikorski,
Firma TELDOM - Piotr Karbownik, Firma LEWIATAN - p. FALIŃSKI,
Firma WOLUMEN - Dariusz Wolniak, Firma MAXOL – Ryszard Świtek –
Czesław

Bujnowski,

Zakład

Wędliniarski

Marek

Markiewicz,

Kwiaciarnia Jolanty Głowackiej, Firma Master Sad Leszek Banaczek –
Skarżysko Kościelne oraz innym bezimiennym osobom, które wsparły
turniej.
Organizatorzy składają specjalne podziękowania dla księdza Infułata
Józefa Wójcika za dobre serce oraz za wsparcie finansowe, pani Poseł na
Sejm RP Marii Zuba za pomoc w organizacji imprezy. Dziękujemy panu
Grzegorzowi

Michnowskiemu

dyrektorowi

Sienkiewicza za udostępnienie hali.

Zespołu

Szkół

im.

H.

18 kwietnia 2008 r.
Mały Konkurs Recytatorski
W dniu 18.04 2008 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” w
Suchedniowie, odbyły się miejsko – gminne eliminacje XVIII Dziecięcego
Ogólnopolskiego Festiwalu Słowa Starachowice 2008. Na konkurs zgłosiły się
dzieci tylko ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Suchedniowie, przygotowane przez panie Jolantę Ambrozik i Mariolę Pasek.
Dzieci zaprezentowały bardzo dobry poziom artystyczny i dlatego Rada
Artystyczna w składzie Urszula Bilska i Andrzej Karpiński nie miała problemu
wytypowaniem recytatorów do reprezentowania miasta i szkoły w eliminacjach
rejonowych w Skarżysku - Kamiennej. A będą to:
Grupa
- Anna
Grupa
- Olga
Michta

wiekowa I- IV klasy Szkoły Podstawowe:
Kuszewska, Natalia Tusznio, Patrycja Wawrzeńczyk
wiekowa klasy V- VI Szkoły Podstawowej:
Pikulska, Katarzyna Rynkowska, Sylwia Michta, Joanna Piasta Paulina

Eliminacje rejonowe odbędą się w dniu 30 kwietnia 2008 r.
w MCK w Skarżysku - Kam. Trzymamy kciuki.
11 kwietnia 2008 r.
X Jubileuszowa
Suchedniowska Wiosna Teatralna
Tak, to już dziesiąta edycja suchedniowskiej wiosny teatralnej, prawdziwe
święto teatru w naszym mieście. Rozpoczynaliśmy 15.01.1999 r. imprezą pn.
Karnawałowe Prezentacje Artystyczne „O złotą rózgę” w której udział wzięły
zespoły z SP1, SP3 i Przedszkola Samorządowego. Następny przegląd nazywał
się już tak jak obecnie czyli Suchedniowska Wiosna Teatralna. Podczas
dziesięciu edycji na scenie suchedniowskiej „Kuźnicy” zaprezentowało się 70
zespołów teatralnych i ponad 1200 młodych aktorów. Były to zespoły teatralne
z suchedniowskich szkół i przedszkola jak również z Łącznej, Zalezianki,
Gozdu, Wzdołu Rządowego, Parszowa, ośrodki dla niepełnosprawnych ze
Skarżyska-Kamiennej. Mogliśmy obejrzeć różnorodne formy teatralne, takie
jak: dramat, monodram, kabaret, widowiska obrzędowe, wywiedzione ze słowa

i inne. Były też scenki satyryczne, edukacyjne, rymowanki, satyryczne rysunki,
plakaty czy problemy dotyczące profilaktyki antyalkoholowej. „Dobra atmosfera
czyni

cuda”

to

motto

naszej

imprezy.

Choć

jak

zawsze

powtarzamy

profesjonalna Rada Artystyczna potrafi dostrzec i nagrodzić nowatorstwo,
szalone pomysły i poczucie swobody artystycznej.
W dziesiątej edycji suchedniowskiej wiosny teatralnej wzięło udział cztery
zespoły teatralne. Zespół teatralny „Przedszkolandia” kierowany przez panią
Danutę Pająk zaprezentował widowisko pn. „Rejs dookoła świata”. Szkołę
Podstawową nr 1 reprezentował zespół teatralny „Promyk”. Zespół został
przygotowany przez Mariolę Pasek i Olgę Pikulską. Dzieci zaprezentowały
„Zaczarowany

kwiatek”.

Koło

regionalne

reprezentowało

SP

nr

3

w

Suchedniowie. Anita Adamiec oraz Urszula Piasta - Kuszewska przygotowały
Legendę świętokrzyską „O zbóju Madeju” , a zespół teatralny pod kierunkiem
Anny Woś z Ostojowa „ Osiem dni stworzenia” Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego.
Jury w składzie: Jagoda Juchniewicz, Anna Paluch po obejrzeniu wszystkich
spektakli teatralnych postanowiło przyznać:
-

Nagrodę

Główną

dla

zespołu

„Przedszkolandia”

z

Samorządowego

Przedszkola
w

Suchedniowie. Nagrodą jest wycieczka.

- oraz dwie nagrody specjalne za najciekawszą zapowiedź spektaklu i
najciekawszą

propozycję

nazwy

imprezy.

Nagrody

te

otrzymuje

zespół

„Promyk” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 – nagroda za najlepszą zapowiedź, oraz
opiekun zespołu – pani Mariola Pasek, która jest autorką najciekawszej
propozycji nazwy imprezy- „Maskarada”. Nagrodą są dwa bilety na koncert
zespołu „Feel” dla pani Pasek.
- ponadto Jury postanowiło przyznać nagrody indywidualne dla wyróżniających
się

młodych

aktorów

–

nagrody

te

otrzymuje

grupa

diabłów

z

Koła

Regionalnego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz dziewczynka grająca rolę
małpki w spektaklu „Osiem dni stworzenia” ze Szkoły podstawowej
w Ostojowie. Nagrodą są bilety na koncert zespołu „Feel”. Sponsorem
wszystkich nagród jest Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”.
Jury dziękuje wszystkim uczestnikom imprezy – młodym aktorom,

nauczycielom, opiekunom i organizatorom za wiosenną, teatralną zabawę.

4 kwietnia 2008 r.
Godzina klasyki
W dniu 4 kwietnia 2008 Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w
ramach promocji naszej orkiestry dętej zorganizował imprezę muzyczną pn
„Godzina klasyki”. Zaproszenie na naszą imprezę przyjął zespół kameralny
Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku - Kamiennej pod dyrekcją pana
Krzysztofa Długosza oraz oczywiście suchedniowska orkiestra dęta pod
dyrekcją pana Stefana Malinowskiego. Celem imprezy była popularyzacja
muzyki klasycznej jak również zainteresowanie młodzieży nauką gry na
instrumentach klasycznych i dętych.
Zespoły zaprezentowały 25 minutowe programy artystyczne, a następnie
odbyła się krótka pogawędka i prezentacja możliwości instrumentów
prowadzona
przez
dyrygentów.
Impreza
spotkała
się
z
dużym
zainteresowaniem ze strony młodzieży suchedniowskich szkół, sala była
wypełniona po brzegi na dwóch koncertach. Muzycy również byli zadowoleni,
gdyż nasza młodzież podczas koncertów przejawiała swoje duże
zainteresowanie zarówno muzyką jak i prezentacją instrumentów, a przede
wszystkim zachowywała się bardzo kulturalnie.

Ferie w Kuźnicy
Ciekawe atrakcje czekały na dzieci, które spędzały ferie w „Kuźnicy”.
1 lutego gościliśmy iluzjonistę Jura- Jerzego Strzeleckiego. Mistrz przeniósł
uczestników w krainę marzeń i iluzji. Wspólne czarowanie odbyło się w miłej
atmosferze, dzieci brały udział w spektaklu i żywo reagowały na magię mistrza
Jura.
Również bardzo ciekawy był bal przebierańców. Cieszył się dużym
zainteresowaniem dzieci. Były motylki, mikołaje, krasnoludki, gacki, królewny,
a nawet diabły, a ponieważ było też dużo słodyczy oraz fajna muzyka, to
zabawa była na całego.

20 stycznia 2008 r.
Wieczór kolęd i pastorałek w „Kuźnicy”
Miłośnicy kolęd i pastorałek, najpiękniejszych świątecznych pieśni religijnych,
mieli prawdziwą ucztę duchową w dniu 20 stycznia 2008r w Suchedniowskim

Ośrodku Kultury „Kuźnica”. Zgromadzona publiczność z ust dyrektora SOK-u
mogła dowiedzieć się jaka była historia kolęd
i pastorałek, bez których dziś trudno wyobrazić sobie świąteczny wieczór.
Ludzie zawsze lubili śpiewać, także tworzyli i wykonywali pieśni o treści
religijnej by chwalić w ten sposób Boga, modlić się, wyrażać swoje uczucia. W
starożytności 1 stycznia obchodzono w Rzymie Nowy Rok (Calendae Januariae
- stąd nazwa kolęda). Kolędy były dniem życzeń, wzajemnych darów i wróżb,
zapewniających lub symbolizujących przyszły urodzaj, dostatek i pomyślność.
Prawdopodobnie najpierw powstały kościelne pieśni łacińskie będące relacją o
wydarzeniach w Betlejem. Później zaczęły powstawać kolędy świeckie, bardziej
osobiście traktujące temat Bożego Narodzenia. Dzieciątko i Jego Matka
przestały być jedynymi obiektami obserwacji; wprowadzono postacie, np.
pasterzy. Stad te kolędy świeckie zaczęto nazywać pastorałkami. Pastorałka to
kolęda , która zawiera elementy życia codziennego. Wedle tradycji autorem
pierwszej kolędy był Święty Franciszek Asyżu a ich ojczyzną były Włochy. W
Polsce pierwsza kolęda powstała w 1424 roku i nosiła tytuł „Zdrów bądź Królu
Niebieski”. Jedną z najbardziej znanych polskich kolęd "W żłobie leży" napisał
na

przełomie

XVII

i

XVIII

wieku

Piotr

Skarga

do

melodii

poloneza

koronacyjnego króla Władysława IV. Autorem kolędy "Bóg sie rodzi" jest
Franciszek Karpiński. Kolędy pisali także m.in. Sęp-Szarzyński, Morsztyn,
ks. Hołubowicz, ks. Antoniewicz. W II połowie XIX wieku komponowali je
Nowowiejski i Noskowski. Fryderyk Chopin w swym Scherzu h-moll zacytował
melodię "Lulajże Jezuniu". Współczesne kolędy pochodzą głównie z XIX w. Ich
cennym zbiorem są wydane w 1843 roku "Pastorałki i kolędy" z melodiami M.
Mioduszewskiego.

Wracając

do

koncertu

to

zaproszone

zaprezentowały następujące kolędy i pastorałki:
I Chór „Senior” po dyrekcją Jerzego Fąfary
1.Gwiazda Betlejemska
2.Jezusek Czuwa
3.Mizerna cicha
4.Lulajże Jezuniu
5. Oj maluśki , maluśki
II Zespół pieśni i tańca „Skokotliwi” z Mostek kierowany przez
Bogusława Sitka
1.My też pastuszkowie. (ludowe)

zespoły

2.Grudniowe noce , zimowe noce.
3. Jest taki dzień
III Zespół Pieśni i tańca „Sorbin” prowadzony przez Dariusza
Figarskiego
1.Zeszliśmy się bracia.
2.Cóż to proszę za nowina.
3.Dziwne rzeczy Anieli.
4.Jakaż ta gwiazda.
5.Narodził się Jezus
6.W Boże Narodzenie

Zmiana Kapelmistrza w suchedniowskiej orkiestrze dętej
Po piętnastu latach prowadzenia naszej
Kapelmistrza zrezygnował Pan Lech Woźniak.

orkiestry

dętej

z

funkcji

Prowadził orkiestrę w czasach dla kultury, trudnych. W styczniu 1993
roku na mocy porozumienia między dyrekcją Fabryki Urządzeń Transportowych
a Radą Miejską w Suchedniowie, Suchedniowski Ośrodek Kultury przejął z FUTu „niechcianą” orkiestrę pod swoje skrzydła. Decyzją kierownictwa ośrodka na
Kapelmistrza orkiestry powołany został Lech Woźniak, mieszkaniec SkarżyskaKamiennej.

Dzięki

wielkiej

pracy,

ogromnemu

poświęceniu,

dyscyplinie,

zaangażowaniu Pana Lecha udało się przetrwać z orkiestrą najtrudniejsze lata.
Przez cały okres pracy z orkiestrą Kapelmistrz nie opuścił jednej próby, a
przeprowadził ich około 750, prowadził orkiestrę na około 300 koncertach w
Suchedniowie i na terenie całego kraju. Mieszkańcy Suchedniowa zapamiętali
Pana Lecha z uroczystości kościelnych ( Rezurekcje, Boże Ciało, Pasterka jak i
innych ), imprez okolicznościowych i kulturalnych. Człowiek wielkiej kultury
osobistej, bardzo szanowany przez muzyków i pracowników „Kuźnicy”. Podczas
XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w suchedniowskiej „Kuźnicy”
w dniu 13 stycznia 2008 roku, Lech Woźniak „przekazał” orkiestrę, kolejnemu
10-temu w historii działalności orkiestry dętej w Suchedniowie Kapelmistrzowi,
Stefanowi Malinowskiemu z Kielc.
Pan
Warszawie

Stefan
w

Malinowski

klasie

jest

dyrygentury,

absolwentem

Akademii

przez

lata

długie

lat

Muzycznej
był

w

muzykiem

zawodowym w Reprezentacyjnej Orkiestrze Marynarki Wojennej w Gdyni. Był
wieloletnim dyrygentem Wojskowej Orkiestry Dętej na Bukówce w Kielcach.
Obecnie jest prezesem Świętokrzyskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i
Orkiestr. Jest wybitnym fachowcem w zakresie prowadzenia orkiestr dętych.

13 stycznia 2008 r.
XVI Finał WOŚP w Suchedniowie
16.123,06 zł zebrano w Suchedniowie podczas XVI Finału WOŚP. Jest to
wynik o przeszło trzy tysiące lepszy niż w roku 2007. Trzydziestu pięciu
wolontariuszy zebrało na ulicach naszego miasta 11.738,88 zł, z aukcji
natomiast uzbierano 2.470 zł. Pozostała kwota pochodzi ze sklepiku tj.
1.914,18 zł. W tym roku orkiestrowym sztabem kierowała Aneta Wrzosek.
Sztab mieścił się jak co roku w Suchedniowskim Ośrodku Kultury. W koncercie
wystąpiły przedszkolaki, formacje taneczne „Akcent”, orkiestra dęta, młodzi
wokaliści, zespoły muzyczne, karatecy. Były przejażdżki konne, ognisko z
kiełbaskami, pierogi przygotowane przez KGW z Mostek. Finałową imprezę
zakończyło „światełko do nieba”. Hitem aukcji były maty z charakterystycznym
serduszkiem wyprodukowane przez firmę Kleen Tex, ale również m.in.
strażackie hełmy oraz pasy, obraz podarowany przez Jarosława Jędrzejskiego.
Oj działo się !!!!

Rok 2008
Koncert Laureatów II Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Akordeonowej
"Od baroku do jazzu"
Wrocław 2007
Dwaj młodzi ukraińscy akordeoniści z Kijowa Aleksiej Kołomyjec oraz
Igor Sajenko,

laureaci Międzynarodowego Festiwalu

Akordeonowego

we

Wrocławiu wystąpili
w suchedniowskiej „Kuźnicy”. Artyści zaprezentowali utwory Vivaldiego, Bacha,
Mozarta oraz wiele innych wspaniałych kompozycji muzycznych różnych epok

kulturowych. Koncert mógł dojść do skutku dzięki współpracy naszego ośrodka
kultury z Prywatną Szkołą Muzyczną I i II stopnia we Wrocławiu.
Dyrektorem tejże szkoły jest znany w Suchedniowie artysta, wirtuoz
akordeonu

Aleksiej

Susłow.

Oprócz

mieszkańców

Suchedniowa,

wśród

słuchaczy znaleźli się również uczniowie szkół muzycznych wraz z pedagogami.
Koncert był dużym wydarzeniem artystycznym roku 2007 co podkreślali
wszyscy Ci, którzy wybrali się w ten śnieżny wieczór do „Kuźnicy”, by oglądać
wspaniałe popisy prawdziwych artystów.

Święto Niepodległości w "Kuźnicy"
11 listopada 2007
Tradycyjnie "Kuźnica" przygotowała program artystyczny na okoliczność
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Naszą imprezę zaszczycili
swoją obecnością: ks. proboszcz Józef Wójcik, poseł na Sejm RP Maria Zuba,
przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Mik, burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz
Bałchanowski, zastępca burmistrza Stanisław Andrzej Kania.
Program rozpoczął chór SENIOR i wykonał pieśni "Nieśmiertelna", "O mój
rozmarynie", "Wojenko, wojenko", "Białe róże" oraz "Pieśń suchedniowskich
lasów". Następnie na scenę wkroczyły członkinie "Estrady poetyckiej" pod
kierunkiem Urszuli Bilskiej i zaprezentowały wiersze Leopolda Staffa. W dalszej
części wystąpiły Formacje Taneczne AKCENT pod kierunkiem Anety Wrzosek,
a po niej Orkiestra Dęta pod batutą Lecha Woźniaka. Na zakończenie wystąpił
z pokazami tanecznymi teatr muzyczny "Nad Kamienną" ze Starachowickiego
Centrum Kultury.

Biesiada Literacka 8 listopada 2007
Gościem tegorocznej biesiady literackiej była związana ze Skarżyskiem Kamienną Bożena Piasta. Poetka, prozatorka, malarka, animatorka życia
kulturalno - literackiego. Pani Bożena opiekuje się także grupą literacką
młodych "Wiklina". Redaguje serię literacką "Liście" i tygodnik "Ostra Brama
nad Kamienną". Jest jedną z inicjatorek i organizatorek Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. Leopolda Staffa. Spotkanie odbyło się 8 listopada
2008 roku w suchedniowskiej "Kuźnicy" na zaproszenie "Zespołu Żywego
Słowa", działającego pod kierunkiem Urszuli Bilskiej. Powodem zaproszenia
były wydane przez panią Bożenę w ostatnim czasie "Legendy i opowieści
skarżyskie" najbardziej omawiane podczas spotkania. Zebranych szczególnie
zainteresowała legenda "Jak świętym i kaszą handlowali w Rejowie", która
notabene nawiązuje do odwiecznej wojny między rejowiakami a
kaszanowiakami. Autorka przywiozła ze sobą również własne obrazy, niektóre z

resztą zdobią salę suchedniowskiej "Kuźnicy". Biesiada bardzo ciekawa, szkoda
tylko, że na zaproszenie odpowiedziała tylko młodzież z Ostojowa. Naprawdę
było co oglądać i posłuchać.
IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej
XX-go wieku
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
29 - 30 września 2007 r.
Piękna prawdziwie jesienna pogoda przywitała uczestników czwartej już
edycji konkursu recytatorskiego popularnej "emigracyjnej". Piszę na wstępie o
pogodzie bo ona jednak wpływa zdecydowanie na samopoczucie większości z
nas. Do Suchedniowa zjechało 23 recytatorów różnych stron Polski. To, że
lubią przyjeżdżać do naszego miasta podkreślali przy każdej okazji. Celem
konkursu jest popularyzacja literatury powstałej na emigracji, promocja
Suchedniowa, jak również, podkreślenie związków wielkiego pisarza jakim był
Herling-Grudziński z Suchedniowem, podkreślał dyrektor "Kuźnicy" Andrzej
Karpiński, otwierając konkurs. W sądzie konkursowym zasiedli: Konrad
Dworakowski - reżyser z Warszawy, Urszula Rojek z Dębicy oraz Elżbieta Baran
z Ostrowca Świętokrzyskiego. Gazetkę konkursową prowadziła (zresztą
rewelacyjnie) Anna Paluch ze Starachowic. Komisarzem imprezy była
niezastąpiona Urszula Bilska a konferansjerkę prowadził Sebastian Rzeszowski.
Konkurs odbywał się dwóch kategoriach, "konkurs recytatorski" oraz
"wywiedzione ze słowa". Prezentacje odbyły się w trzech koncertach i tak w
pierwszym wystąpili: Anna Zaczek z Suchedniowa, Igor Żebrowski z Łodzi,
Karolina Kuleta ze Skarżyska - Kamiennej, Mateusz Wróbel z Pionek, Milena
Piróg z Łodzi, Monika Wolska z Ostrowca Św. oraz Michał Zamilski z Ostrowca
Św. W przerwie po pierwszym koncercie wystąpił entuzjastycznie powitany pan
Franciszek Rek. Kiedy emocje opadły po występie pana Franciszka, rozpoczął
się drugi koncert w który wystąpili: Aleksandra Wolska ze Skarżyska Kamiennej, Filip Krzysiek z Suchedniowa, Dagna Cipora z Sanoka, Jarosław
Zoń z Mszany Dolnej, Stanisław Sawicki z Chełma (przyjechał z małżonką,
która pochodzi z Suchedniowa - Baranowa z domu Miernik), Natalia Rojek z
Pionek, oraz Amadeusz Gendig ze Słupska. Po drugim koncercie delegacja
udała się pod pomnik Herlinga-Grudzińskiego składając kwiaty. Po przerwie
odbył się trzeci koncert w którym wystąpili: Piotr Kogut z Ostrowca Św.
(świetnie pieje, szczególnie nad ranem budząc niezadowolonych z tego tytułu,
uczestników konkursu)., Edyta Solnica ze Skarżyska - Kam, Klaudia Fortuniak
z Łodzi, Mateusz Dzidkowski z Ostrowca Św., Magda Świerczyńska ze
Skarżyska Kamiennej, Łukasz Głuchowski ze Świdwina (zachodniopomorskie),
Mateusz Nowak z Opola Lubelskiego i Konrad Michalak z Łodzi. Grupą
recytatorów z Łodzi opiekowała się pani Korcz, siostra znanego kompozytora
Włodzimierza Korcza. Po prezentacjach recytatorzy wraz z opiekunami udali się
do Mostek na posiłek. W Mostkach odbyła się impreza towarzysząca w
wykonaniu Justyny Kumor i Łukasza Hanza przedstawili oni "Dwoje
ludzieńków" do muzyki Teresy Stokowskiej-Gajdy. W Mostkach próbkę swoich
literackich możliwości dała Leokadia Piwko długoletnia szefowa KGW w

Mostkach recytując własne wiersze. I trzeba przyznać, że ma talent, wiersze
bardzo się podobały. W niedzielę emocje sięgnęły zenitu bowiem po koncercie
laureatów wszyscy czekali na wyniki. Werdykt odczytała Urszula Rojek a oto
on:
"IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Polskiej Literatury Emigracyjnej XX w.
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Suchedniów 29-30 września 2007 r.
Jury w składzie:




Elżbieta Baran
Urszula Rojek
Konrad Dworakowski

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 18 prezentacji wykonaniu recytatorów i 5
wywodzących ze słowa postanowiło:
w kategorii recytatorskiej wyróżnić poprzez wymienienie w protokole:




Dagnę Ciporę z Sanoka
Klaudię Fortuniak z Łodzi
Igora Żebrowskiego z Łodzi

Przyznać:




Mateuszowi Dzidkowskiemu z Ostrowca Świętokrzyskiego
Mateuszowi Nowakowi z Opola Lubelskiego
Filipowi Krzyśkowi z Suchedniowa

wyróżnienia w wysokości 100 zł.



Stanisławowi Sawickiemu z Chełma
Mateuszowi Wróblowi z Pionek

równorzędne nagrody trzecie w wysokości po 200 zł.



Łukaszowi Głuchowskiemu ze Świdwina
Edycie Solnicy ze Skarżyska -Kamiennej

równorzędne nagrody drugie po 300 zł każda.


Jarosławowi Zoniowi z Mszany Dolnej

nagrodę pierwszą w wysokości 400 złotych.
W kategorii wywiedzione z słowa Jury postanowiło przyznać:



Amadeuszowi Gendigowi ze Słupska
Piotrowi Kogutowi z Ostrowca Świętokrzyskiego

dwa równorzędne wyróżnienia po 100 złotych każde.
Trzecie miejsce:



Aleksandrze Wolskiej ze Skarżyska-Kamiennej

w wysokości 200 złotych.
Drugie miejsce:


Michałowi Zamilskiemu z Ostrowca Świętokrzyskiego

w wysokości 300 złotych.
W tej kategorii jury postanowiło nie przyznawać nagrody pierwszej.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za stworzenie serdecznej i twórczej
atmosfery, gratulując jednocześnie sprawności organizacyjnej, zazdroszcząc
doskonałych kontaktów z siłami przyrody, które jak zwykle obdarowały nas
słońcem i doskonałą pogodą.
Dziękując, kłaniamy się fundatorom nagród, życząc wszystkim, by wraz z
rosnącym poziomem artystycznym prezentacji, rokrocznie rosła także ich
życzliwość i hojność.
Uczestnikom
konkursu
gratulujemy
poszukiwania
własnego
języka
artystycznego, a ich instruktorom pasji w pielęgnowaniu talentów i twórczej
aktywności posługujących się żywym słowem.
Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę osób wywodzących ze słowa, że ta
forma wypowiedzi twórczej nie zamyka się jedynie w żarcie i atrakcyjnej
inscenizacji. Zastosowanie metafory otwiera nowe możliwości interpretacyjne i
artystyczne, czego nie dokona najzabawniejsze nawet skojarzenie." Tyle
protokół.
Organizatorem konkursu był Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
a realizowany był przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury w
Warszawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe ptaszki
symbolizujące emigrację. Na zakończenie odbyła się wzajemna wymiana
uprzejmości i podziękowań. Wszyscy uczestnicy deklarowali przyjazd na piąty
konkurs.
Organizatorzy konkursu pragną podziękować pani Poseł na Sejm RP Marii Zubie
za pomoc
w organizacji tej prestiżowej dla nas imprezy oraz Narodowemu Centrum
Kultury w Warszawie za wsparcie finansowe imprezy.

Pożegnanie lata - 31 sierpnia 2007 r.
31 sierpnia w ostatni dzień wakacji na Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się
festyn pn. "Żegnamy wakacje". Organizatorami festynu był Suchedniowski
Ośrodek Kultury "Kuźnica" oraz Ośrodek Sportu Rekreacji. Mimo chłodu i
niesprzyjającej pogody Ci, którzy wybrali się na festyn na pewno nie żałują.

Mogli zobaczyć i wysłuchać bardzo dobre zespoły muzyczne, które
prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny. Wystąpił młodzieżowy zespół
ATP z Końskich w składzie Kuba Mołdawski - gitara, wokal, Piotr Cieślak bębny, Kuba Niewęgłowski - bas. Trzeba przyznać, że mimo młodego wieku
poczynają sobie już całkiem dobrze. Prawdziwy koncert dał zespół "Red Bridże"
również z Końskich. Zespół ten był już wielokrotnie nagradzany i wyróżniany
na festiwalach rockowych m.in. w Koszalinie, Poznaniu, Wrocławiu, Słowacji.
Wokalista zespołu Konrad Kamizela to laureat "Szansy na sukces", ale także
były recytator, recytujący kiedyś na konkursach w Suchedniowie. To co
pokazał na koncercie zespół "Red Bridge" to naprawdę wysoka półka. Na
zakończenie imprezy zagrał zespół "Dwie korony" określany jako najlepszy
zespół grający przeboje legendarnego muzyka i kompozytora Krzysztofa
Klenczona.
Kapela w składzie: Dariusz Budkiewicz, Tomasz Wichura, Arkadiusz Kaliński,
Romuald Pawlak i Jarosław Woźniczka przypomniała takie utwory jak: "Kwiaty
we włosach", "Matura", "Biały Krzyż" jak również przeboje Czerwonych Gitar.
Muzycy jak twierdzą, chcą pielęgnować pamięć po wyjątkowym człowieku,
którego przeboje znane są na całym świecie. Na festynie były również
konkurencje dla dzieci takie jak: przeciąganie liny (z jednej strony chłopcy z
drugiej dziewczęta), rzucanie piłką do kosza. Impreza od strony scenicznonagłaśniającej w sposób zawodowy została obsłużona przez firmę "Music-X".
"Impreza od strony artystycznej była bardzo udana do pełni szczęścia
brakowało pogody" - tak komentowali imprezę jej uczestnicy.

Mikrofon dla wszystkich - 13 czerwca 2007 r.
Pokaźna grupa osób odwiedziła suchedniowską "Kuźnicę" w dniu 13
czerwca 2007r. chcąc obejrzeć i posłuchać artystów amatorów prezentujących
swoje umiejętności, bowiem w tym dniu odbywała się cykliczna impreza pod
nazwą "Mikrofon dla wszystkich". A działo się sporo były recytacje, tańce i
popisy wokalne. Ponieważ impreza nie jest oceniana konkursowo, uczestnicy
zachowywali się bardzo na luzie (i oto nam chodzi). Na początek wystąpiła
Paulina Kordylewicz, zaśpiewała ona piosenkę "Małgośka szkoda łez". Po
piosence był wiersz pod tytułem "Wrona
o Puszczy Świętokrzyskiej" recytowany przez Patrycję Wołowiec.
Następnie wystąpiła Monika Obara z Michniowa, zaśpiewała akompaniując
sobie na gitarze piosenkę "Iść w stronę słońca". Zaprezentowała się również
gimnazjalistka Agata Dalach, która na swój sposób dokonała interpretacji
piosenki Gosi Andrzejewicz "Nieśmiały chłopak". Recytatorka Monika Synowiec
przypomniała nam wiersze suchedniowskiego liryka Jana Gajzlera "Gołoborze"
oraz "Sosny". Jedyny duet w osobach Patrycja Walichnowska oraz Renata
Wójcik wykonał piosenki pod tytułem "Widzę twoją twarz" oraz "Mów niech
Twoje słowa wzburzą krew". Na zakończenie zaprezentowała się bardzo
obiecująca wokalistka z Michniowa dwunastoletnia Magdalena Dulęba. Właśnie

Magda oraz duet Partycja i Renata w nagrodę zaprezentowali się na
tegorocznych Świętojankach. Pięknie tańczyły również dwie formacje Akcentmini 2 w układzie "Fantazja" oraz najmłodszy "Akcencik" w układzie "Barbie".
Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.

13 maj 2007 r. - Wicepremier Przemysław Gosiewski w "Kuźnicy"

Suchedniowski Ośrodek Kultury gościł w dniu 13.05.2007 r. wicepremiera
Gosiewskiego, który najpierw uczestniczył we Mszy Św. odprawionej w naszym
kościele parafialnym w intencji ZWK "Marywil". W "Kuźnicy" spotkał się z grupą
działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz
z mieszkańcami naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyła pani poseł Maria
Zuba. Gosiewski wyliczał zadania jakie czekają nasz region, a co dla nas
najważniejsze, że wspomniał również
o wsparciu naszych starań związanych z modernizacją "Kuźnicy".

Palmy Wielkanocne
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" po raz kolejny organizował
konkurs plastyczny z cyklu "Wielkanoc w sztuce ludowej". Tematem
tegorocznego konkursu były Palmy Wielkanocne. Rada artystyczna w składzie:
1.Urszula Bilska - przewodnicząca
2.Paulina Kwaśniewska.
3.Andrzej Karpiński.
Postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące prace:
- I miejsce - za pracę zbiorową wykonaną przez dzieci ze "Świetlicy
Środowiskowej" przy Parafii Św. Andrzeja Apostoła
w Suchedniowie - nagrodą pieniężną w wysokości 100zł oraz przyznać dwa
wyróżnienia dla:
- Agaty Ciaś z klasy "5b" ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie
- Marty Michałkiewicz z klasy "5a" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie
Wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu z okazji Konstytucji 3 Maja
w dniu 3 maja 2007r o godz. 16 w Kuźnicy.

Święto 3 maja Koncert Ośrodek Kultury - miastu z okazji Narodowego
Święta 3 Maja
Po raz kolejny mieszkańcy Suchedniowa mogli świętować w Ośrodku
Kultury, który przygotował na tę okoliczność ciekawy program artystyczny.

Na wstępie zaprezentowała się orkiestra dęta pod kierunkiem Lecha Woźniaka
i młodzież z Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w montażu słownomuzycznym. Program okolicznościowy przygotowały z młodzieżą : Joanna
Podkańska, Elżbieta Pawlukiewicz, Monika Jedynak, Monika Gula. Następnie
wystąpił chór "Senior" pod dyrekcją Jerzego Fąfary, oraz Zespół Żywego Słowa
pod kierunkiem Urszuli Bilskiej na scenie wystąpili: Anna Jabłońska, Ewa
Górecka, Sylwia Kwaśniewska, Aleksandra Dulęba i Jarosław Grabka. Po
recytatorach wystąpiły dwie najmłodsze formacje taneczne Akcencik i Akcent
mini. Na zakończenie wystąpiło trio z Kielc
w składzie: Justyna Woś- flet, Łukasz Woś- pianino oraz Andrzej Łukasik- flet,
akordeon.

Mały Konkurs Recytatorski
Dnia 23 kwietnia 2007 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica"
Suchedniowie, odbyły się miejsko-gminne eliminacje XVII Dziecięcego
Ogólnopolskiego Festiwalu Słowa Starachowice 2007. Ten konkurs potwierdził,
że mamy bardzo uzdolnione dzieci. Prawdziwą kuźnią talentów wydaje się być
Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie, gdzie od lat prowadzona jest
wzorowa praca z dziećmi. Szkoda tylko ,że do konkursu zgłosiła się tylko
właśnie "Jedynka". Nie wierzymy, by w innych szkołach brakowało równie
uzdolnionych dzieci - mówi Urszula Bilska instruktor od zajęć recytatorsko teatralnych w Kuźnicy, a zarazem jeden z jurorów.
Wracając do konkursu to w Skarżysku w elim. rejonowych reprezentować
miasto będą dzieci
z SP1. I tak w grupie wiekowej I-IV Szkoły Podstawowe jury w składzie Urszula
Bilska i Andrzej Karpiński postanowiło zakwalifikować następujące osoby:
Jakub Kutwin, Michał Pasek, Weronika Jędrzejczyk, Olga Pikulska, Aleksandra
Miernik. W grupie wiekowej klasa V-VI Szkoły Podstawowe reprezentował
będzie miasto Marcin Pasek również ze Samorządowej Szkoły Podstawowej nr
1 w Suchedniowie. Poziom konkursu jury oceniło jako bardzo dobry. Teraz
tylko trzymamy kciuki by w Skarżysku poszło im równie dobrze.

II wiosenny turniej formacji tanecznych
Suchedniów 2007 - 14 kwiecień 2007 r.
Ponad 400 uczestników, 29 formacji tanecznych, hala po brzegi wypełniona
publicznością. Kilka godzin świetnych popisów tanecznych, wspaniałych strojów
i doskonałej zabawy. Nie zawiedli również goście w osobach: Poseł na Sejm RP
Marii Zuba, przewodniczącego RM Janusza Mika, burmistrza Tadeusza
Bałchanowskiego, z-cę burmistrza Stanisława Kanię oraz głównego sponsora,
prezesa ZEORK S.A. w Skarżysku - Kamiennej Włodzimierza Mazurka.
Sędziowali: Irena Borowska, Renata Grabiwoda, Dorota Dobrowolska-

Krzysztofik, Tomasz Rowiński i Andrzej Król. Zespoły przyjechały z Kielc,
Radomia, Ożarowa, Połańca, Chęcin, Staszowa, Opatowa, Piekoszowa,
Rykoszyna, Chlewisk oraz Mostek k/Staszowa, Ostrowca Świętokrzyskiego
oraz Sadowia.
Wyniki:
Komisja sędziowska w składzie:






Irena Borowska - przewodnicząca
Tomasz Rowiński- członek
Andrzej Król - członek
Dorota Krzysztofie - członek
Renata Grabiwoda - członek

Na Turnieju Formacji Tanecznych z dnia 14.04.2007 r. przyznała miejsca
następującym zespołom:
W kategorii do lat 11 taniec nowoczesny:
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

-

Mini Progres I Ostrowiec Św.
Kleksiki - Staszów
Igrek I Radom
Zamkowe Duszki I Chęciny
Akcent Mini Suchedniów
Dzieci Słońca Mostki k/Staszowa
Akcent Mini II Suchedniów
Zamkowe Duszki II Chęciny
Zgag I Kielce

W kategorii 11-13 lat taniec nowoczesny:
miejsce
9. miejsce
10. miejsce
11. miejsce
12. miejsce
13. miejsce
14. miejsce
8.

-

Igrek II - Radom
Kleks II - Staszów
Slide Rykoszyn
Rytm - Piekoszów
Czwórki - Chlewiska
Hand Shake Junior - Sadowie
Miraż - Chęciny

W kategorii 11-13 lat inne formy taneczne:





miejsce - Kleks II - Staszów
miejsce - Intro - Rytwiany
miejsce - Akcent II - Suchedniów
miejsce - Iskierki - Połaniec i Grafit Kielce (decyzją komisji zespół "Grafit"
przeniesiono do w/w kategorii ze względu na rekwizyty
i charakter występu)

W kategorii 14-16 lat taniec nowoczesny:








miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

-

Igrek III - Radom
Zgag - Kielce
Akcent - Suchedniów
T-shirt - Włostów
Cziko - Suchedniów
Hand Shake - Sadowie
Astro - Ożarów

Turniej uświetnili soliści Kieleckiego Studia Tańca "Rewanż" Agnieszka
Derlatka, Sylwana Mazur, suchedniowscy karatecy oraz para taneczna
Radosław Kowalik i Aleksandra Milanowicz. Zadowoleni byli wszyscy, wszyscy
zapowiadali rewanż
w przyszłym roku.

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy II Wiosennego Turnieju Formacji Tanecznych - Suchedniów
2007 tj. Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica", Formacja Taneczna
"Akcent" wraz z Radą Rodziców, pragną serdecznie podziękować Pani Poseł na
Sejm RP Marii Zuba oraz Pani Agnieszce Buras - Dyrektor Biura Poselskiego
Pani Marii Zuby za osobiste zaangażowanie się i pomoc
w organizacji turnieju, Panu Grzegorzowi Michnowskiemu Dyrektorowi Z.S. im.
H. Sienkiewicza za udostępnienie hali sportowej oraz Panu Stanisławowi Wikło
Kierownikowi Posterunku Energetycznego w Suchedniowie.
Turniej wsparło wielu sponsorów, wśród nich znaleźli się: sponsor główny
firma ZEORK S.A ze Skarżyska-Kamiennej Pan Prezes Włodzimierz Mazurek,
Firma "Dodoni", "Dendron" Przemysława Działaka, Urząd Miasta i Gminy
Suchedniów, Zakład Przerobu Złomu "Metalica" Anna i Janusz Borowiec,
Monika i Mariusz Burys, PSS Społem Kielce, "Zegwil" Wiesław Zegadło, firma
"Accar", firma "Fish" Anna i Wiesław Michta, firma "Teldom" Piotr Karbownik,
firma "Volumen" Dariusz Wolniak, firma "Ardan" Danuta Włodarczyk, firma
"Gomet" Małgorzata Miernik, firma "Renix" Rafał Kamiński, firma "Fresco" B.J.
Zegadło, firma "Elnok" Tomasz Deredas, firma "Delta-bud", firma "Maja"
Tadeusz Grabowski, Elżbieta i Sławomir Rudzcy, Urszula
i Grzegorz Wydrzyńscy, Andrzej Sułko, Marek Piwowarczyk, Agnieszka i
Krzysztof Maślak, Stefan Przeworski, Annie Więckowskiej-Zaczek oraz wielu
bezimiennych ludzi dobrej woli.

IX edycja Przeglądu Zespołów Teatralnych
"Suchedniowska Wiosna Teatralna 2007"
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" już po raz dziewiąty był
organizatorem Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej. Było to wielkie święto
teatru w naszym mieście. W konkursie wzięło udział osiem zespołów
teatralnych oraz ponad 150 uczestników. Prócz naszych suchedniowskich
zespołów, zaproszenie przyjęły zespoły z Zalezianki, Wzdołu Rządowego.
Jak co roku celem imprezy jest promowanie młodych talentów,
popularyzowanie małych form teatralnych oraz stworzenie młodym artystom
warunków i możliwości do konfrontacji artystycznej. Zespoły zaprezentowały
wysoki poziom artystyczny, co podkreślała Rada Artystyczna w składzie: Irena
Wawrzczak WDK Kielce, Urszula Bilska oraz laureat wielu ogólnopolskich
konkursów recytatorskich Hubert Guza. Największe wrażenie artystyczne
wywarły jednak prezentacje autorskie w wykonaniu zespołów: "Koziołki" - tytuł
przedstawienia "Koziołek Matołek wyrusza w świat" z SP Ostojów oraz zespół
"Ekoludki" tytuł przedstawienia "Dbajmy o lasy" z Przedszkola Samorządowego
w Suchedniowie. Zespoły te zdobyły dwie nagrody I - nagrody pieniężne
w wysokości po 300zł. Drugiej nagrody jury nie przyznało. III nagrodę jury
przyznało zespołowi teatralnemu "Mali artyści" ze Szkoły Podstawowej w
Zaleziance za spektakl "Valentino z III b" - nagroda pieniężna w wysokości
200zł. Przyznano również trzy wyróżnienia za zapowiedź przedstawienia dla: zespołu teatralnego "Promyk" ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie nagroda książkowa - dla grupy teatralnej "Koziołki" ze Szkoły Podstawowej
w Ostojowie - nagroda książkowa - dla grupy teatralnej z Gimnazjum w
Suchedniowie - nagroda książkowa. Prócz nagrodzonych wystąpiły również
zespoły teatralne "Seans" ze Wzdołu Rządowego tytuł przedstawienia "Skąd na
ziemi smutki", "Grupa Rh+" z gimnazjum w Zaleziance, tytuł przedstawienia
"Mamuśka czyli szansa na sukces" oraz "Teatrzyk drugoklasisty" z SP3
Suchedniów, tytuł przedstawienia "Wiosna na świecie". Rada Artystyczna w
posumowaniu pragnie podziękować szkołom i pedagogom za liczny udział w
imprezie, dobrą atmosferę na widowni i czystą rywalizację. Słowa
podziękowania kieruje w stronę organizatora za ufundowanie nagród, dobrą i
sprawną organizację oraz za kontynuowanie tej bardzo potrzebnej dla
środowiska imprezy. Do zobaczenia za rok na X jubileuszowej edycji, będą
niespodzianki.

Ferie w "Kuźnicy"
Bal karnawałowy dla przebierańców to jedna z ciekawszych atrakcji jakie
"Kuźnica" przygotowała dla dzieci pozostających w domu w czasie ferii
zimowych. Cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Były zajączki, motylki,
mikołaje, krasnoludki, a ponieważ było też dużo słodyczy oraz fajna muzyka,
to zabawa była na całego. Podczas ferii można było również obejrzeć zajęcia
parateatralne, ciekawe filmy, pograć w gry świetlicowe. I mimo, że nie było
zainteresowanych obejrzeniem suchedniowskich galerii to i tak dzieci spędziły
ten czas pożytecznie.

