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Pożegnalne nabożeństwo w intencji abp. Andrzeja Dzięgi

Burmistrz Sandomierza pożegnał Pasterza Diecezji Sandomierskiej
– Arcybiskupie Andrzeju, Bóg zapłać za każdy dzień wiernej
służby Kościołowi Sandomierskiemu. Towarzyszyć Ci będzie
nasza nieustanna modlitwa – tymi słowami żegnał odchodzącego do Szczecina abp. Andrzeja Dzięgę, burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, podczas pożegnalnego nabożeństwa w
intencji nowego metropolity szczecińsko-kamieńskiego.
Nabożeństwo dziękczynne za posługę biskupią w Diecezji Sandomierskiej, a także o błogosławieństwo w dalszej posłudze duszpasterskiej abp. Andrzeja Dzięgi w archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej w dniu 25 marca 2009 roku odprawiono w sandomierskiej katedrze.
W bazylice katedralnej zgromadzili się parlamentarzyści,
świętokrzyscy i podkarpaccy samorządowcy, siostry zakonne,
przedstawiciele duchowieństwa, środowiska akademickiego,
reprezentanci instytucji państwowych, zakładów pracy, młodzieży szkolnej, a także rzemieślnicy i wierni z terenu Diecezji
Sandomierskiej.
Wszyscy żegnali odchodzącego abp. Andrzeja Dzięgę,
który prawie przez siedem lat pasterzował Kościołowi Sandomierskiemu. Po mszy świętej zgromadzeni podziękowali ustępującemu pasterzowi Diecezji Sandomierskiej za dotychczasową posługę, życząc wszelkich obfitości i błogosławieństwa w
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.
W imieniu mieszkańców tysiącletniego grodu i lokalnego
samorządu, burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski przekazał

Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski na ręce abp. Andrzeja Dzięgi
przekazał przepięknie wykonany ozdobny list, wzbogacony wspaniałymi grafikami z widokami Sandomierza, autorstwa artysty plastyka
- Andrzeja Karwata.

na ręce abp. Andrzeja Dzięgi ozdobny list, wzbogacony wspaniałymi grafikami, przedstawiającymi widoki Sandomierza,
autorstwa miejscowego artysty plastyka - Andrzeja Karwata.
Nowy metropolita szczecińsko-kamieński nie krył wzruszenia,
obejmując z serdecznością gospodarza tysiącletniego miasta
Sandomierza – Jerzego Borowskiego.
Przedstawiciele Rady Miasta Sandomierza wręczyli odchodzącemu biskupowi sandomierskiemu kwiaty. Do pożegnania
z abp. Andrzejem Dzięgą ustawiła się długa kolejka składająca
się z delegacji różnych instytucji, szkół i zakładów pracy.
– Nadszedł dzień pożegnania z Diecezją Sandomierską i
Sandomierzem. Ten szczególny dzień obchodów 17-lecia Diecezji Sandomierskiej w nowych granicach, przytłumiony jest
mgłą smutku, rozstania i pożegnania z Pasterzem Diecezji
– powiedział podczas nabożeństwa na pożegnanie burmistrz
Sandomierza Jerzy Borowski.
***
INGRES W SZCZECINIE
Ingres nowego arcybiskupa metropolity szczecińsko – kamieńskiego Andrzeja Dzięgi do szczecińskiej katedry odbył
się 4 kwietnia 2009 roku. W ingresie uczestniczyła delegacja
Nowy metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga nie sandomierskiego samorządu, pod przewodnictwem burmistrza
krył wzruszenia, obejmując z serdecznością gospodarza miasta San- Sandomierza Jerzego Borowskiego.
domierza - Jerzego Borowskiego.

W rocznicę śmierci Ojca Świętego
Z okazji czwartej rocznicy śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia
2009 roku, przed pomnikiem Papieża Polaka, u podnóża skarpy Starego Miasta w Sandomierzu, delegacja sandomierskiego
samorządu złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.
W rocznicę śmierci Jana Pawła II, hołd przed pomnikiem
Sługi Bożego składali przedstawiciele instytucji, szkół, przedszkoli, harcerze, a także delegacje zakładów pracy, duchowni
i osoby świeckie. W obchodach rocznicowych uczestniczyły
także sandomierskie przedszkolaki. Wieczorem odbyły się
uroczystości religijne, podczas których modlono się o pogłębienie duchowych owoców pontyfikatu Jana Pawła II, a także
jego rychłą beatyfikację.
Delegacja sandomierskiego samorządu: burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski, komendant Straży Miejskiej Marian Zwierzyk oraz
zastępca przewodniczącego Rady Miasta Maciej Skorupa, w imieniu
mieszkańców miasta, przed pomnikiem Jana Pawła II, złożyli wiązankę kwiatów, a potem zapalili znicze.

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ 10. ROCZNICY
WIZYTY JANA PAWŁA II w SANDOMIERZU
Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Diecezjalne i Urząd Miejski w Sandomierzu planują zorganizować wystawę fotograficzną, przypominającą to ważne wydarzenie.
Organizatorzy zwracają się do wszystkich fotografów – profesjonalistów i amatorów o nieodpłatne udostępnienie zdjęć na
planowaną wystawę.
Zdjęcia wraz z oświadczeniem o ich autorstwie prosimy dostarczyć na koszt własny do Galerii Sztuki Współczesnej BWA,
Rynek 11, 27-600 Sandomierz do 30 kwietnia 2009 r. w godzinach 900 – 1500 (oprócz poniedziałków).
Niezbędne wymagania:
– format odbitek analogowych w przedziale od 13 x 18 cm do 30 x 40 cm; natomiast zdjęcia cyfrowe tylko w dobrej rozdzielczości (duże pliki),
– pisemne oświadczenie o autorstwie zdjęć oraz nieodpłatnym ich udostępnieniu BWA w Sandomierzu na potrzeby zorganizowania wystawy,
– pisemne pozwolenie na zamieszczenie reprodukcji i danych osobowych w materiałach wydawniczych i promocyjnych, np.:
foldery, składanki itp.
Zdjęcia do wystawy zostaną wybrane przez komisję
wyłonioną przez organizatorów. Zdjęcia nie przyjęte na
wystawę będzie można odebrać osobiście w Galerii Sztuki
Współczesnej BWA przy Rynku 11.
Wystawa zostanie zorganizowana
w dniach 22 maja – 14 czerwca 2009 r.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
***
Dodatkowe informacje ws. organizacji wystawy oraz
przekazywania materiałów fotograficznych można
uzyskać bezpośrednio w Galerii Sztuki Współczesnej
BWA w Sandomierzu lub telefonicznie: 0 15 832 10 42;
e-mail: bwasand@pro.onet.pl
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Kwiaty od sandomierskich samorządowców
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Stypendia dla najlepszych sandomierskich sportowców
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Członkowie Komisji Stypendialnej, na posiedzeniu w dniu 9
marca 2009 roku, rozdzielili stypendia sportowe dla najlepszych
sandomierskich sportowców.
Do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęło 39 wniosków o przyznanie w 2009 r. stypendiów sportowych miasta
Sandomierza (w tym jeden wniosek o przyznanie stypendium
celowego oraz 38 wniosków o przyznanie stypendium całorocznego).
Po rozpatrzeniu i przeanalizowaniu wszystkich wniosków
oraz po przeprowadzeniu dyskusji, Komisja Stypendialna przedstawiła burmistrzowi Sandomierza opinię wraz z propozycją
podziału zabezpieczonej w budżecie miasta na 2009 rok kwoty
na stypendia sportowe. Komisja złożyła wniosek do burmistrza
Sandomierza o przyznanie jednego stypendium celowego Dariuszowi Jackowi Łabudzkiemu (lekkoatletyka) oraz 25 całorocznych stypendiów następującym zawodnikom:
- Magdalena Drop (UKS „Trójka” - lekkoatletyka);
- Karol Petelewicz (UKS „Trójka” - lekkoatletyka);
- Karolina Kołeczek (UKS „Trójka” - lekkoatletyka);
- Bartłomiej Juda (Sandomierski Klub Karate „Kyokushin”);
- Adrian Ząbek (Sandomierski Klub Karate „Kyokushin”);
- Kacper Łopaciński (MUKS „Foka Sandomierz” - pływanie);

- Maciej Szemraj (MUKS „Foka Sandomierz” - pływanie);
- Aleksandra Kuczyńska (MUKS „Foka Sandomierz” - pływanie);
- Wiktor Kuśmira (MUKS „Foka Sandomierz” - pływanie);
- Wiktoria Ciamaga (MUKS „Foka Sandomierz” - pływanie);
- Lidia Sokołowska (MUKS „Piątka”- piłka siatkowa);
- Eliza Wiąckowska (MUKS „Piątka” - piłka siatkowa );
- Karolina Belotti (MUKS „Piątka” - piłka siatkowa);
- Mariusz Kubisztal (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Dariusz Karbownik (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Tomasz Cupisz (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Piotr Kutek (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Tadeusz Dusak (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Sławomir Kuroś (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Krzysztof Polit (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Marcin Ogrodnik (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Piotr Serafin (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Artur Gach (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Zbigniew Guz (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna);
- Grzegorz Pawelczyk (SPR „Wisła Sandomierz” – piłka ręczna).

Kalendarz imprez na tegoroczny sezon, baza gastronomiczna i hotelowa w Sandomierzu - to zagadnienia, o które najczęściej pytali przedstawiciele biur podróży i potencjalni turyści,
którzy od 3 do 5 kwietnia 2009 roku, odwiedzili Krakowski
Salon Turystyczny.
W tym roku przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu już po raz drugi uczestniczyli w targach branży turystycznej. Wcześniej sandomierski samorząd był obecny na
XV Międzynarodowych Targach – Regiony Turystyczne „Na
styku Kultur”, które na przełomie lutego i marca 2009 roku
odbyły się w Łodzi.
Poza tradycyjnymi materiałami promocyjnymi w postaci
folderów, broszur oraz kalendarzy tegorocznych imprez kulturalnych i rekreacyjnych, Sandomierz wzbogacił swoją ofertę
o elementy związane z realizowanym w naszym mieście se-

rialem telewizyjnym „Ojciec Mateusz”. Wiele osób odwiedzających stoisko promocyjne sandomierskiego magistratu było
zachwycone niezwykłą urodą nadwiślańskiego miasta oraz
bogatą ofertą imprez kulturalnych i rekreacyjnych, przygotowanych na tegoroczny sezon turystyczny.

Sandomierz na targach turystycznych w Krakowie

W tym roku przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu już
po raz drugi uczestniczyli w targach branży turystycznej.

Sandomierz najlepszy na
Podkarpaciu w tenisie stołowym
Zawodnicy Klubu Tenisa Stołowego „Sandomierz” wygrali rozgrywki ligi
TKKF na Podkarpaciu w sezonie 2008/2009. Druga lokatę zajęła drużyna z Jarosława, a trzecią tenisiści „Strażaka” Rzeszów.
W kategorii indywidualnej w wieku 10-30 lat najlepiej wypadł sandomierzanin Damian Bilski, a w kategorii 31-45 lat wygrał jego klubowy kolega Artur
Stąpór. Zakończenie turnieju oraz wręczenie pucharów i dyplomów odbyło się 8
marca 2009 roku w Rzeszowie.
Franciszek Makowski, prezes Klubu Tenisa Stołowego „Sandomierz” prezentuje puchar
zdobyty podczas turnieju w Rzeszowie.
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