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Sandomierz – najbardziej ekologiczna gmina województwa świętokrzyskiego
Samorząd Sandomierza został laureatem IX edycji
konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”. Wręczenie nagród odbyło
się 9 lutego 2009 roku, podczas sesji Sejmiku województwa świętokrzyskiego.
Głównym celem tego konkursu jest zwiększenie
działań jednostek samorządowych z terenu województwa świętokrzyskiego na rzecz ochrony środowiska.
Komisja konkursowa zwracała szczególną uwagę na
prowadzoną w poszczególnych gminach gospodarkę
wodno - ściekową.
Podczas sesji Sejmiku województwa świętokrzyskiego, która 9 lutego 2009 roku odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, nagrodzono samorządy, które aktywnie prowadzą wszelkie działania
proekologiczne.
W kategorii miast i gmin pierwsze miejsce zajął
Sandomierz, drugie Busko-Zdrój, a trzecie SkarżyskoKamienna. W kategorii gmin pierwszą lokatę zajęła
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski prezentuje grawerton - nagrodę za
gmina Kije, drugą Brody, a trzecią Strawczyn.
Zwycięzców nagradzali przewodniczący Sejmiku zwycięstwo w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę województwa
Tadeusz Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz świętokrzyskiego.
członek zarządu Marek Gos. Nagrodę dla Sandomierza odebrał burmistrz miasta Jerzy Borowski. Za za***
jęcie pierwszego miejsca w konkursie sandomierski samorząd
Nagrody pieniężne dla laureatów zostały sfinansowane
otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 70 000 zł, która bę- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
dzie przeznaczona na realizację przedsięwzięć proekologicz- i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
nych.

Burmistrz Sandomierza podpisał list intencyjny
List intencyjny, dotyczący współpracy związanej z realizacją budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Sandomierza, poprzez wspólne działania Towarzystw Budownictwa
Społecznego, podpisali prezydent Tarnobrzega Jan Dziubiński
oraz burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski.
Według treści tego listu, podpisanego w dniu 4 lutego 2009
roku, samorządy Tarnobrzega i Sandomierza zamierzają rozpocząć współpracę związaną z realizacją budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta Sandomierza, poprzez wspólne
działania Towarzystw Budownictwa Społecznego. Celem
współpracy będzie opracowanie wspólnych mechanizmów,
które przyczynią się do zwiększenie zasobu mieszkaniowego, jak również zminimalizowanie przewidywanych trudności
związanych ze wzajemną współpracą.

Strony przyjmują następujące priorytety we wzajemnej
współpracy:
1. Prowadzenie wspólnej polityki mieszkaniowej w zakresie
działania Towarzystw Budownictwa Społecznego.
2. Wprowadzenie wspólnych procedur dla mieszkańców i innych podmiotów które będą partycypować w kosztach budowy.
3. Opracowanie spójnego systemu naboru i weryfikacji wniosków składanych przez przyszłych najemców.
Obecnie trwa opracowywanie warunków umowy dotyczącej współpracy samorządów Tarnobrzega i Sandomierza,
związanej z działaniami Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Złoty medal Karoliny Kołeczek w biegu na 60 metrów przez płotki
Bardzo dobrze rozpoczęli kolejny sezon startów
lekkoatleci z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Trójka”
Sandomierz. Podczas Halowych Mistrzostwach Polski
Juniorów i Juniorów Młodszych w Spale, które odbyły
się w dniach 23-25.01.2009
roku, Karolina Kołeczek zdobyła złoty medal w biegu na
Karolina Kołeczek, złota medalistka dystansie 60 m przez płotki.
Mistrzostw Polski Juniorów w biegu
Sandomierzanka uzyskała
na dystansie 60 m przez płotki.
najlepszy wynik eliminacji.

Podczas biegu finałowego zdecydowanie zdeklasowała rywalki, ustanawiając rekord życiowy 8,64 sek. Jest to najlepszy
rezultat w historii szesnastolatek. Do rekordu Polski juniorek
młodszych (17 - latek) brakuje Karolinie już tylko 0,15 sekundy.
Pozostali zawodnicy UKS „Trójka” startujący w Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów ustanowili swoje rekordy życiowe. Siódme miejsce w biegu na dystansie 3000 m zajął
Mariusz Kondrat (9.16,23 sek.) zaś Karol Petelewicz (specjalista od biegu na 400 m przez płotki) zajął 12 miejsce na
sprinterskim dystansie 60 m przez płotki z czasem 8,45 sek.
Karolina Kołeczek została objęta szkoleniem kadry narodowej
juniorów.
Oprac. na podst.: Andrzej Mirek - UKS „Trójka”

Cztery razy złoto sandomierskiego pływaka - Kacpra Łopacińskiego
Cztery złote medale oraz jeden srebrny wywalczył sandomierzanin Kacper Łopaciński, podczas Mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych 14-letnich, które w miniony weekend
(17-18 stycznia 2009 roku) odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim.
Zawodnik Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Foka” Sandomierz zwyciężył w stylu dowolnym na
dystansach: 50 m, 100 m, 200 m oraz 400 metrów. Z kolei
na dystansie 1500 m stylem grzbietowym Kacper Łopaciński
wywalczył srebro. Podczas tych zawodów srebrny medal na
dystansie 50 m stylem grzbietowym zdobył Maciej Szemraj,
zawodnik MOKS „Foka” Sandomierz. Trenerem sandomierskich pływaków jest Paweł Błajszczak.
Kacper Łopaciński, czterokrotny złoty medalista mistrzostw Polski
Juniorów Młodszych w pływaniu..

V Noworoczne Spotkanie Sandomierskich Sportowców
Wyróżniono najlepszych sportowców, trenerów, działaczy i sponsorów

Lekkoatletka Karolina Kołeczek została wybrana na naj- Najlepszych sportowców, trenerów, działaczy sportowych
lepszego sportowca Sandomierza minionego roku, a Andrzej i sponsorów nagradzali: burmistrz Sandomierza Jerzy BorowMirek zwyciężył w kategorii sandomierskich trenerów - takie ski oraz przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Frańczak.
są najważniejsze wyniki konkursu, rozstrzygniętego podczas V Noworocznego Dziesiątka najlepszych sandomierskich sportowców.
Spotkania Sportowców, które 19 stycznia
2009 roku, odbyło się w Centrum Kultury
i Rekreacji przy ulicy Portowej w Sandomierzu.
Podczas gali, krótkie występy zaprezentowali także członkowie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz młodzież
z grupy literackiej, działającej przy CKiR,
której opiekunem jest instruktor Maria Dull.
Imprezę już tradycyjnie poprowadzili: dr
Ewa Kondek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w
Sandomierzu oraz Janusz Chabel, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

Sandomierzanka w kadrze narodowej

17

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

18

Trzech najlepszych sandomierskich sportowców; stoją od prawej:
Magdalena Drop, Kacper Łopaciński oraz Karolina Kołeczek.

Tytuł najlepszego sportowca minionego roku przypadł Karolinie Kołeczek (lekkoatletyka), drugą lokatę zajął Kacper
Łopaciński (pływanie), a trzecią Magdalena Drop (lekkoatletyka). Poniżej prezentujemy kolejne miejsca sandomierskich
sportowców:
4. Bartłomiej Juda (karate);
5. Adrian Ząbek (karate);
6. Sebastian Sudy (kulturystyka);
7. Karol Petelewicz (lekkoatletyka);
8. Tadeusz Dusak (piłka ręczna);
9. Marcin Ogrodnik (piłka ręczna);
10. Jacek Łabudzki (lekkoatletyka, pływanie, kolarstwo), któremu przyznano tytuł - Ambasador Sandomierskiego Sportu.
W kategorii najlepszych trenerów zwyciężył Andrzej Mirek (lekkoatletyka), drugie miejsce zajął Paweł Błajszczak
(pływanie), a trzecie Andrzej Orłowski (karate).
Podczas imprezy, specjalną statuetkę „Sponsora Sandomierskiego Sportu” za największy wkład w rozwój i wspieranie lokalnych klubów i stowarzyszeń sportowych odebrał m.in.
Zbigniew Zębala, dyrektor Gazowni Sandomierskiej - Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Na zakończenie uroczystości ksiądz prałat Jan Młynarczyk, proboszcz sandomierskiej parafii pw. Matki Bożej
Królowej Polski i Świętego Jana Kantego, złożył wszystkim
sportowcom noworoczne życzenia. Z kolei burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski podziękował sportowcom, trenerom,
działaczom i sponsorom za osiągnięte wyniki sportowe oraz
dotychczasowe zaangażowanie, a ponadto życzył wielu sukcesów na sportowych arenach. Gospodarz nadwiślańskiego

Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski składa gratulacje trenerowi pływaków Pawłowi Błajszczakowi za zajęcie drugie miejsce w
plebiscycie sportowym.

Gratulacje odbiera trener lekkoatletów Andrzej Mirek (pierwszy
z prawej).

miasta poinformował także, że już od września tego roku, sandomierscy sportowcy będą mogli korzystać z nowoczesnego
stadionu sportowego przy ulicy Koseły, który teraz przechodzi
prace remontowe i adaptacyjne.

Zabytkowa ceramika pod płytą Rynku w Sandomierzu
Kilkanaście glinianych naczyń, pochodzących prawdopodobnie z drugiej połowy XVI wieku lub początku XVII, zabezpieczyli pod koniec stycznia 2009 roku w wykopie na Rynku
Starego Miasta w Sandomierzu pracownicy sandomierskiej
delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Na zabytkowe naczynia natrafili robotnicy usuwający niewielkie zapadlisko w południowo – wschodniej części Rynku.
Po wykonaniu niewielkiego wykopu, pod nawierzchnią wybrukowanej ulicy, w sąsiedztwie drewnianej studni, robotnicy natrafili na liczne kawałki ceramiki ozdobionej ciekawymi
ornamentami. Nieco głębiej pojawiły się niemal całe, dość
obszerne naczynia wykonane z gliny. O tym, że pochodzą

z warsztatu doświadczonego garncarza świadczy to, że naczynia są dość cienkie i precyzyjnie wykonane.
Gliniane garnki, znajdujące się na dnie wykopu, tuż nad
warstwą lessowego calca leżały odwrócone dnem do góry. Ta
ceramika znaleziona na dnie wykopu, zachowała się zdecydowanie najlepiej. Pracownicy sandomierskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przypuszczają, że tak
obfite nagromadzenie zabytkowej ceramiki, może świadczyć
o występowaniu w tym miejscu piwnicy, znajdującej się pod
kupieckim kramem lub drewnianym budynkiem. Być może
w naczyniach przechowywano żywność lub były one przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Na dnie wykopu można zaob-

Na zabytkowe naczynia natrafili robotnicy usuwający
niewielkie zapadlisko w południowo – wschodniej części Rynku.

HARMONOGRAM NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ W 2009 R.
Data
14.02.2009
16.02-1.03.
2009
13.03.2009

30.04-3.05.
2009
1.05.2009
3.05.2009
maj-wrzesień
5-7.06.2009
20-21.06.2009
23.06.2009
lipiec-sierpień
2009
4-5.07.2009

24-26.07.2009
7-9.08.2009
15-30.08.2009
4.10.2009
22.08.2009
30.08.2009
12.09.2009

Impreza

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie
„Zima w Mieście”
- imprezy sportowe i kulturalne w okresie ferii zimowych
„Św. Patryk” - koncert z okazji dnia św. Patryka
Festiwal Filmów NIEzwykłych
– pokazy filmowe i spotkania autorskie
- koncert Macieja Maleńczuka
(impreza towarzysząca Festiwalowi Filmów Niezwykłych)
„Majówka rekreacyjna”
- mini turnieje rekreacyjne, grillowanie, koncerty
„Księstwo Sandomierskie”
– weekendowe pokazy i występy Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej
Obchody 200. rocznicy walk o Sandomierz w 1809 r.
– sesja naukowa oraz plenerowe widowisko historyczne
Dni Sandomierza - Święto Miasta wraz z Sandomierską Truskawkową Niedzielą - impreza plenerowa na rozpoczęcie wakacji,
- koncerty zespołów rockowych
Wianki
Noc Świętojańska – impreza plenerowa
„Lato w Mieście”
- wakacyjna akcja dla dzieci i młodzieży, imprezy sportowe i kulturalne
Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego
- pokazy walk rycerskich i tańca dworskiego oraz Jarmark Jagielloński
– festyn z udziałem twórców rękodzieła, braci rycerskiej oraz setek
pasjonatów narodowej tradycji i kultury, - koncert zespołu
Szanty w Sandomierzu
– plenerowe koncerty zespołów szantowych
III Ogólnopolski Zlot Motocyklowy
Sandomierz’2009
Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”
- największy festiwal muzyki klasycznej na terenie Ziemi Sandomierskiej
Triathlon Letni
Zakończenie wakacji – impreza plenerowa
Koncert zespołu „HURT”
Festiwal Kultury Skatowskiej - konkursy jazdy na deskorolce

Miejsce
Ulice Sandomierza
Obiekty sandomierskich jednostek
kultury i sportu
Dom Katolicki,
Kościół pw. św. Jakuba
Dom Katolicki
Park „Piszczele”
Skate Park
Rynek Starego Miasta
Stare Miasto w Sandomierzu
Plac Jana Pawła II
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
Obiekty sandomierskich jednostek
kultury i sportu

Rynek Starego Miasta

Rynek Starego Miasta,
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
Ratusz, Dom Katolicki, Katedra,
Kościół pw. św. Jakuba
Ulice Sandomierza
Stare Miasto
Park „Piszczele”
Skate Park
Park „Piszczele”
Ulice Sandomierza
Rynek Starego Miasta

Festiwal „EKO” - promocja szeroko rozumianej ekologii
„Sandomierz biega” – bieg uliczny
„Sylwester pod Gwiazdami”- sylwestrowa impreza plenerowa
* Z przyczyn niezależnych od organizatorów terminy niektórych imprez mogą ulec zmianie.

20.09.2009
25.10.2009
31.12.2009
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serwować zwęglone kawałki drewna, niewątpliwie świadczące o pożarze, który musiał tu mieć
miejsce jeszcze przed zmagazynowaniem ceramiki naczyniowej.
Wydobyte z wykopu elementy zabytkowych
naczyń, po przeprowadzeniu rekonstrukcji oraz
wszelkich niezbędnych prac konserwatorskich,
zostaną prawdopodobnie wyeksponowane w Podziemnej Trasie Turystycznej.
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