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Rozpoczęła się przebudowa Bulwaru Piłsudskiego
Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu
zmienia swoje oblicze. Rozpoczęły się właśnie prace modernizacyjne na terenach zielonych, rozciągniętych wzdłuż lewego
brzegu Wisły.
Projekt pod nazwą „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta ważna dla
Sandomierza inwestycja realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2007-1013. Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu. Oś 6. Wzmocnienie ośrodków
miejskich i rewitalizacja małych miast.
Podstawowy zakres robót do wykonania obejmuje: pogłębienie kanału portowego oraz wyburzenie istniejącego na terenie Bulwaru budynku (baraku) klubu wodnego L.O.K., a w jego
miejsce wybudowanie nowego, informacyjno - rekreacyjnego
Budynku Sportów Wodnych wraz z tarasem, umieszczonego na
słupach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z elementami
stalowymi o powierzchni użytkowej 155,2 m kw. Obiekt ten
będzie zbudowany w nowoczesnej bryle architektonicznej. Ponadto będzie w pełni wyposażony w infrastrukturę techniczną i
gospodarczą, umożliwiającą jego właściwe funkcjonowanie.
Kolejny etap projektu to zagospodarowanie nabrzeża Wisły
oraz stworzenie nowych obszarów o charakterze sportowo - re-

Wizualizacja przedstawiająca informacyjno - rekreacyjny Budynek
Sportów Wodnych na Bulwarze Piłsudskiego w Sandomierzu.

kreacyjnym. W rejonie nabrzeża powstaną parkingi wraz z drogami dojazdowymi, przystań (port) sprzętu pływającego, którą
tworzyć będą zacumowane do brzegu - modułowe pomosty pływające, zbudowane z pływaków.
Powstanie również przeprawa promowa, która umożliwi komunikację pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią Bulwaru.
Nie zabraknie oczywiście nowych stanowisk postojowych Sandomierskiej Żeglugi Pasażerskiej. Dwa slipy, czyli pochylnie do
spuszczania na wodę i wyciągania z niej łodzi oraz plac zabaw
dla dzieci, dwie bliźniacze, symetryczne części wypełnione żywopłotem, tworzącym formę labiryntu, a także scena plenerowa
w formie okrągłego, utwardzonego placu – to kolejne ciekawe
elementy o które wzbogaci się po przebudowie Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu.
Na tym terenie powstaną także nowe, liczne nasadzenia i
zielone skwery. Plac portowy doczeka się również modernizacji.
Dzięki zbudowaniu ruchomego pomostu łączącego dwa brzegi
wylotu akwenu nazywanego Starym Portem, wzdłuż brzegu
Wisły powstanie wspaniała promenada, która zapewne stanie
się ulubionym miejscem spacerowym dla mieszkańców Sandomierza oraz odwiedzających licznie nasze miasto turystów.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Rycerskiej sandomierskiego Zamku w dniu 13 października
2009 roku odbyła się uroczystość wręczenia awansów
zawodowych oraz nagród wyróżniającym się nauczycielom. Podczas spotkania Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski nie szczędził pedagogom pochwał
za dotychczasową pracę w wychowaniu dzieci i młodzieży.
W swoim krótkim wystąpieniu gospodarz Sandomierza życzył świętującym nauczycielom dalszych
sukcesów. Potem odbyła się ceremonia wręczenia nagród najlepszym dyrektorom i wyróżniającym się nauczycielom z sandomierskich przedszkoli oraz szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
Nagrody Burmistrza Sandomierza, rozdzielone
przez specjalna komisję otrzymali: Waldemar Gosek
- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Agata Hajduk
- dyrektor Przedszkola nr 3, Magdalena Stępień - dyrektor Przedszkola nr 6, Grażyna Mirek - Gimnazjum
nr 1, Ewa Jaworowska - Wojna - Gimnazjum nr 2,
Joanna Kotowska - Szkoła Podstawowa nr 1, Beata
Wojas - Szkoła Podstawowa nr 2, Anna Wrona - Szkoła Podstawowa nr 3, Lidia Gołębiowska - Szkoła Podstawowa nr 4,
Tomasz Zieliński - Szkoła Podstawowa nr 4, Renata Pacholczak - Przedszkole nr 5 oraz Grażyna Ostrowska - Przedszkole
nr 6.
Kolejnym akcentem Dnia Edukacji Narodowej w sandomierskim Zamku było wręczenie awansów zawodowych dla
nauczycieli mianowanych. Po złożeniu ślubowania z rąk Burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego akty mianowania
otrzymali: Anna Rybicka - Gimnazjum nr 1, Ewa Jaworowska

- Wojna - Gimnazjum nr 2, Jerzy Żyła - Szkoła Podstawowa
nr 1, Patrycja Zięba - Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Jacek Gajewski - Szkoła Podstawowa nr 4.
Na zakończenie uroczystości w Sali Rycerskiej sandomierskiego Zamku odbył się wspaniały program artystyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 2 oraz Zespołu Pieśni i
Tańca „Ziemia Sandomierska”.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia!

Nagrodzeni i wyróżnieni nauczyciele z sandomierskich szkół i przedszkoli podczas uroczystości w Zamku.
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Burmistrz Sandomierza zaprasza starszych mieszkańców Sandomierza

Przygotowano: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz, tel. 015 644 01 00, e-mail: um@um.sandomierz.pl www.sandomierz.pl

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
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Burmistrz Miasta Sandomierza zaprasza wszystkie osoby, które ukończyły 65 rok życia, a także zameldowane są na
pobyt stały na terenie miasta, do skorzystania z bezpłatnych
szczepień przeciwko grypie. Akcja bezpłatnych szczepień dla
tej grupy wiekowej rozpocznie się 5 listopada, a zakończy 30
listopada 2009 r.
W tym okresie szczepienia będą wykonywane codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00, po uprzedniej
rejestracji telefonicznej w wybranym przez mieszkańców Sandomierza zakładzie opieki zdrowotnej.
Poniżej przedstawiamy wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które biorą udział w akcji:

* CM „ROKITEK” ul Rokitek 41 A ,tel.: 0 15 833 11 83, 0
15 833 12 12
* NZOZ „Eskulap” ul. Baczyńskiego 18, tel.: 0 15 832 32 03
* NZOZ „Rodzina” ul. Armii Krajowej 3, tel.: 0 15 832 44 73
* NZOZ „Zdrowie” ul. Opatowska 5, tel. 0 15 832 23 31
* Przychodnia Medycyny Pracy i Medycyny Rodzinnej „Medical” ul. Dobkiewicza 12 Tel. 0 15 832 06 42, 0 15 644 54 11
Serdecznie zapraszam do skorzystania z bezpłatnych szczepień!
Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski

Sandomierz na historycznym „Szlaku Jagiellońskim”

Certyfikat dla Królewskiego Miasta

Burmistrz Jerzy Borowski odebrał specjalny certyfikat
potwierdzający przynależność miasta Sandomierza do historycznego „Szlaku Jagiellońskiego”. Uroczyste wręczenie dokumentu odbyło się 9 listopada 2009 roku w sandomierskim
ratuszu.
Podczas spotkania, prezes Organizacji Turystycznej „Szlak
Jagielloński”, Janusz Kopaczek, przybliżył ideę reaktywowanego historycznego traktu królewskiego z Krakowa, przez Sandomierz, Lublin do Wilna na Litwie. Przedstawił także dotychczasową działalność i osiągnięcia kierowanej przez siebie organizacji.
Podczas konferencji prasowej, a potem spotkania z przedstawicielami instytucji muzealnych, kulturalnych oraz właścicielami
bazy noclegowej, zaprezentowano po raz pierwszy kopię mapy
Korony i Litwy z okresu panowania Jagiellonów z zaznaczeniem
traktu królewskiego, wiodącego z Krakowa do Wilna.
Jednym z najważniejszych punktów spotkania było także
podpisanie przez Burmistrza Sandomierza Jerzego Borow- Podczas spotkania w Ratuszu po raz pierwszy zaprezentowano kopię
skiego listu intencyjnego w sprawie wpisania „Szlaku Jagiel- mapy Korony i Litwy z okresu panowania Jagiellonów z zaznaczelońskiego” na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i niem traktu królewskiego, wiodącego z Krakowa do Wilna.
Przyrodniczego UNESCO.

Oddaj swój głos na Rynek
Starego Miasta w Sandomierzu!!!

Czy Rynek Starego Miasta w Sandomierzu jest najpiękniejszy w Polsce? Jeśli uważasz, że tak, to oddaj swój głos w
internetowym głosowaniu ogłoszonym przez portal internetowy magazynu turystycznego „Wasze Podróże”.
Internetowa sonda prowadzona jest na stronie: www.waszepodroze.pl lub bezpośrednio pod linkiem: http://www.waszepodroze.pl/?3,9,-1
Termin zakończenie głosowania to 8 grudnia 2009 roku.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dzień później.
Zachęcamy do udziału w głosowaniu!
Rynek Starego Miasta w Sandomierzu jest uznawany za jedne z najpiękniejszych w Polsce.

Urząd Miejski w Sandomierzu otrzymał certyfikat Polskiej
Organizacji Turystycznej za Turystyczny Produkt Roku 2009.
Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 22 października
2009 roku, podczas trwania TOUR SALON w Poznaniu – największych targów branży turystycznej w Polsce.
Przedstawiciele sandomierskiego samorządu uczestniczyli
w targach turystycznych TOUR SALON organizowanych na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od 21 do 24
października 2009 roku. Jest to największa impreza branżowa
tego typu w kraju. Każdego roku gromadzą się tutaj wystawcy z
kilkudziesięciu krajów oraz tysiące zwiedzających. Targi TOUR
SALON są miejscem szerokiej prezentacji krajów, regionów,
najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, a także spotkań biznesowych i nawiązywania nowych kontaktów handlowych.
Podczas uroczystej gali, sandomierski magistrat, który reprezentowała dr Ewa Kondek, naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu, został wyróżniony specjalnym certyfikatem
za Turystyczny Produkt Roku 2009. Polska Organizacja Turystyczna nagrodziła nasze miasto za organizowane w Sandomierzu połączone imprezy: „Jarmark Jagielloński” oraz Międzynarodowy Turniej Rycerski o „Miecz Zawiszy Czarnego z
Garbowa”.
Uroczyste ogłoszenie wyników tego plebiscytu odbyło się
podczas gali zorganizowanej w obiektach Międzynarodowych
Targów Poznańskich. Do finału konkursu zakwalifikowanych
zostało w sumie 48 produktów turystycznych z kraju, zgłoszo-

Specjalny certyfikat dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odebrała
dr Ewa Kondek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

nych przez Regionalne Organizacje Turystyczne. Sandomierz
był jedynym miastem z regionu świętokrzyskiego, który znalazł się w gronie 14 nagrodzonych laureatów.
Zdobyte przez sandomierski magistrat wyróżnienie upoważnia do ubiegania się o złoty certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej, który z kolei gwarantuje zorganizowanie i przeprowadzenie dużej kampanii reklamowej.

Nabór do Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska”
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska” ogłasza nabór nowych członków. Do udziału w zajęciach zapraszamy
młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Spotkania zespołu odbywają się w poniedziałki, środy i
piątki o godz. 14.00 w Centrum Kultury i Rekreacji MOSiR
przy ulicy Portowej 24 w Sandomierzu. Dodatkowych informacji udziela choreograf zespołu - Dariusz Bukowski, tel.: 0
606 41 15 13 lub 0 15 836 24 93.
Zapraszamy!!!

Cenne wyróżnienie dla campingu „Browarny”
z Sandomierza

Camping „Browarny” z Sandomierza zdobył drugie miejsce w konkursie „Mister Camping 2009” zorganizowanym
przez Polską Federację Campingu i Caravaningu. Ogłoszenie
wyników i wręczenie certyfikatów odbyło się w Giżycku, podczas uroczystości związanej z podsumowaniem tegorocznego
sezonu turystycznego.
Camping „Browarny” został wyróżniony w grupie campingów o pojemności 151-300 miejsc. W tym roku camping
„Browarny”, poza naszymi rodakami, gościł także turystów z
22 krajów, między innymi z USA, Kanady, Japonii, Malezji, a
nawet odległej Australii.
Camping „Browarny” z Sandomierza uzyskał najlepszy
wynik w południowo - wschodniej części Polski.
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