Rozmowa z Burmistrzem Sandomierza
Jerzym Borowskim z okazji uroczystego otwarcia
Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu
W niedzielę, 11 października 2009
roku, został oddany do użytku nowy stadionu sportowy przy ulicy Koseły. Także w
tym roku, w nieco mniejsze obiekty sportowe, czyli kompleksy boisk wielofunkcyjnych, zostały wyposażone już szkoły podstawowe nr 4 i nr 2. Czy Sandomierzowi
potrzebna jest tak rozległa infrastruktura
sportowa?
- Zdecydowanie tak. Jeśli zależy nam
na wszechstronnym rozwoju naszych dzieci i młodzieży musimy realizować takie
inwestycje. Dlatego oddajemy do użytku
długo oczekiwany przez Sandomierzan
wspaniały obiekt sportowy, który stanie
się nowoczesnym zapleczem dla rozwoju kultury fizycznej w naszym mieście,
umożliwiając osiąganie jeszcze lepszych
niż dotychczas wyników sportowych
przez utalentowaną sandomierską młodzież. Obiekt nowego stadionu rozsławi
nasz gród, jako miasto propagujące wśród
mieszkańców we wszystkich przedziałach
wiekowych, sport, kulturę fizyczną, rekreację i zdrowy, sportowy styl życia.
Kiedy rozpoczęto przebudowę sandomierskiego stadionu?
- Uroczyste rozpoczęcie budowy stadionu nastąpiło 20 maja 2007 roku. Podpisaliśmy wtedy i wmurowaliśmy Akt
Erekcyjny. Przypomnę tylko, że w treści
Aktu Erekcyjnego widnieje jakże aktualne
przesłanie dla potomnych, którym są słowa Henryka Sienkiewicza. Pozwolę sobie
je przytoczyć: „Słynęliśmy kiedyś z rycerstwa, siły i odwagi. Dziś, żyjąc w odmiennych warunkach, winniśmy na sportowym
gruncie pielęgnować i rozwijać powyższe
cechy”. Dlatego taką możliwość dają nam
i młodym pokoleniom właśnie takie obiekty sportowe jak ten, którego inaugurację
właśnie świętowaliśmy.
Skąd pochodziły pieniądze na wybudowanie takiego wspaniałego obiektu?
- Zrealizowana inwestycja sportowa,
którą możemy już podziwiać w pełnej
krasie, powstała z własnych środków budżetowych miasta Sandomierza, a także z
dofinansowania pochodzącego z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
Czy Sandomierzowi jest potrzebny aż
tak imponujący stadion?
- Na nowoczesny stadion czekaliśmy
cierpliwie wiele lat. Doraźne działania
remontowe nie dawały już rezultatów.
Potrzeba budowy nowoczesnego, ale i
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bezpiecznego stadionu była bezsprzeczna. Dopiero dzięki radnym poprzedniej,
IV kadencji Rady Miasta Sandomierza,
którzy podjęli specjalną uchwałą ważną
decyzję w przedmiotowej sprawie, akceptując moją propozycję, przystąpiliśmy do
realizacji tego długo oczekiwanego przedsięwzięcia.
Dzisiejszy dzień to dla naszego miasta i
jego mieszkańców wielkie sportowe święto, gdyż stadion wiele znaczy dla sandomierskiej społeczności. Po latach oczekiwania mieszkańcy Sandomierza otrzymują
nowy, wspaniały obiekt sportowy.
Kto będzie mógł korzystać z tego obiektu?
- Ze stadionu będą mogli korzystać
dzieci, młodzież, a także dorośli mieszkańcy naszego miasta. Obiekt został również przystosowany do użytkowania przez
osoby niepełnosprawne. Zastosowanie
nowoczesnych technologii sprawiło, że
jest przyjazny dla środowiska naturalnego.
Pokaźna widownia pozwoli na prawdziwie
sportowy doping licznym sandomierskim
kibicom.
Pragnę z całą stanowczością stwierdzić, że warto inwestować w tego typu
przedsięwzięcia sportowe. Są to bowiem
inwestycje w przyszłość oraz zdrowie nasze, naszych dzieci i wnuków. Potwierdzeniem tego są wieloletnie postulaty mieszkańców Sandomierza o potrzebie budowy
nowoczesnego stadionu.
Czy to już ostania w Pana kadencji,
jako burmistrza, inwestycja sportowa na
terenie Sandomierza?

- Sandomierzanie wiedzą najlepiej, iż
rozbudowa bazy sportowej w naszym mieście nie rozpoczęła się i nie skończy się
tylko na stadionie. Nie zamierzamy osiąść
na laurach. W planach na rok następny i
kolejne lata mamy dalsze inwestycje sportowe i rekreacyjne. To szeroko zakrojone,
kosztowne, ale niezwykle ważne i potrzebne plany.
Czy prace przy budowie stadionu przebiegały zgodnie z planem? Czy wszystko
poszło według harmonogramu prac?
- Mam ogromną osobistą satysfakcję,
nie ukrywając swej radości i wzruszenia
z faktu, że zakończyliśmy w planowanym
czasie i szybkim tempie tę ważną dla nas
wszystkich inwestycję. Pragnę w imieniu
Sandomierzan serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy wspomagali tę inwestycję, okazując nieocenioną pomoc i
wielkie zaangażowanie w sprawy naszego
miasta i rozwoju jego bazy sportowej.
W takim razie komu należy podziękować za sprawne przeprowadzenie tej inwestycji?
- Najlepszą formą wdzięczności wszystkim zasłużonym, oprócz słów podziękowań, będzie niebawem tętniący życiem
obiekt, wypełniony miłośnikami sportu,
rekreacji i kultury fizycznej oraz sportowcami. Życzę wszystkim przyszłym użytkownikom tego pięknego, nowoczesnego
obiektu na miarę XXI wieku i wymogów
Unii Europejskiej, by jak najlepiej służył
Sandomierzanom i gościom miasta, przynosząc dużo radości i zadowolenia z czasu
spędzanego w sportowej atmosferze.
Dziękujemy za rozmowę.

Na inaugurację mecz Polska – Portugalia
Miejski Stadion Sportowy przy ulicy
Koseły w Sandomierzu został oddany do
użytku. W ceremonii otwarcia nowoczesnego obiektu, która odbyła się 11 października 2009 roku, wzięli udział, m.in.:
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski,
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks.
biskup Krzysztof Nitkiewicz oraz dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki
Nożnej Jerzy Engel.
Kibice oraz uczestnicy uroczystości
nie mieli szczęścia do pogody. Na murawę boiska nieprzerwanie padał deszcz.
Pomimo niesprzyjającej aury na stadionie
w Sandomierzu można było uczestniczyć
w przepięknej uroczystości, a potem obejrzeć wspaniałe sportowe widowisko - towarzyski mecz reprezentacji narodowych
Polski i Portugali do lat 23.
Oczekiwanie na rozpoczęcie uroczystości wypełniały występy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Sandomierza
oraz prezentacja piłkarskich grup młodzieżowych z Sandomierskiego Klubu
Sportowego „Wisła” Sandomierz.
Na murawie boiska odbyła się ceremonia otwarcia nowego Miejskiego Stadionu Sportowego. Symboliczną wstęgę przecięli: poseł na Sejm RP Marzena
Okła - Drewnowicz, dyrektor sportowy
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Jerzy
Engel, dyrektor Departamentu Promocji,
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w
Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach,
Jacek Kowalczyk, znany piłkarz Andrzej
Szarmach, sandomierska lekkoatletka
Karolina Kołeczek, sandomierski piłkarz
Zbigniew Warzocha oraz Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, a także biskup
sandomierski ks. Krzysztof Nitkiewicz,
który również poświęcił stadion.
Pasterz Kościoła Sandomierskiego
pozdrowił młodych piłkarzy, życząc im
wspaniałego meczu w duchu sportowej

Podczas inauguracji Burmistrz Jerzy Borowski przypomniał historię przebudowy nowoczesnego stadionu w Sandomierzu.

W ceremonii otwarcia stadionu sportowego Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski oraz
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz przecięli symboliczną
wstęgę.
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rywalizacji. Do reprezentantów drużyny Portugali
biskup Krzysztof Nitkiewicz zwrócił się w ich ojczystym języku.
Po krótkiej rozgrzewce piłkarze Polski i Portugali przystąpili do meczu, który obejrzał komplet
widzów - ponad 2200 kibiców. Pomimo wielkiego
zaangażowania drużyn piłkarskich, kilku wyśmienitych sytuacji, mecz zakończył się bezbramkowym remisem.
- Pierwszy stadion w Sandomierzu powstał w
tym właśnie miejscu równo 80 lat temu. Muszę
przyznać, że mecz piłkarski tej rangi odbył się w
naszym mieście po raz pierwszy - powiedział Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski.
Nowy stadion sportowy w Sandomierzu został wybudowany w ciągu dwóch lat ze środków
budżetowych miasta Sandomierza oraz dofinansowania pochodzącego z Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
W skład kompleksu stadionowego wschodzą:
boisko do piłki nożnej, sześciotorowa bieżnia
lekkoatletyczna, dwie zadaszone trybuny z 2200
miejscami siedzącymi, rzutnia, uniwersalne boisko treningowe, boisko do siatkówki, koszykówki, dwa oświetlone korty tenisowe, szatnie, kawiarenka, pomieszczenia administracyjne i techniczne
oraz magazyny.

Po uroczystym otwarciu stadionu, na murawę boiska wkroczyli piłkarze drużyn
Portugali i Polski.

Pomimo wielkiej determinacji obydwóch drużyn piłkarskich, kilku groźnych sytuacji, mecz Polska - Portugalia zakończył się bezbramkowym remisem.

Portugalczycy szczelnie bronili dostępu do swojej bramki.

Zapraszamy na „Wirtualny spacer” po Sandomierzu
Zapraszamy do obejrzenia multimedialnego spaceru po
największych zabytkach i najpiękniejszych zakątkach Sandomierza. Do obejrzenia jest około 270 panoram dostępnych z
naszej strony internetowej, które można podziwiać wchodząc
przez baner – „Wirtualny spacer po Sandomierzu”, znajdujący się tuż pod wyszukiwarką (po prawej stronie). Wirtualne
panoramy dostępne są również pod linkiem: http://www.sandomierz.vtour.pl/

Nawigacja po tej stronie nie powinna sprawiać nikomu
żadnego kłopotu. Wystarczy tylko skorzystać z przycisków
znajdujących się w dolnej części, po prawej stronie okna lub
za pomocą komputerowej myszki, przemieszczać się po wirtualnej panoramie. Udostępniona strona z wirtualnym spacerem
po Sandomierzu jest na razie stroną próbną (testową). Wkrótce
zostanie udostępniona wersja ostateczna z opisami konkretnych obiektów i miejsc w naszym mieście.
Zapraszamy na „Wirtualny spacer” po Sandomierzu.

W 70. rocznicę agresji radzieckiej na Polskę

Przy akompaniamencie orkiestry oraz w asyście
kompanii honorowej Wojska Polskiego, delegacje
sandomierskiego samorządu miejskiego, organizacji
kombatanckich, szkół, policji oraz zakładów pracy,
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu katedralnym w Sandomierzu.
W 70. rocznicę agresji wojsk radzieckich na Polskę (17 września 2009 roku), w wojskowej części
cmentarza katedralnego w Sandomierzu, odbyły się
uroczystości patriotyczne. Tego dnia swoje święto
obchodził także Związek Sybiraków. Na początku
uroczystości rocznicowych w swoim wystąpieniu
Mieczysław Kopciowski, przewodniczący sandomierskiego koła Związku Sybiraków, przypomniał
o okrągłej rocznicy agresji sowieckiej na Polskę we
wrześniu 1939 roku. Wspomniał także o tragicznych
losach naszych rodaków z terenów zaanektowanych Podczas wystąpienia na cmentarzu katedralnym Burmistrz Sandomierza Jerzy
przez państwo radzieckie, którzy byli bestialsko Borowski przypomniał o polskich oficerach i żołnierzach zamordowanych przez
mordowani lub prześladowani. Modlitwę w intencji radziecki aparat bezpieczeństwa.
zmarłych i wymordowanych Polaków na wschodzie
poprowadził proboszcz parafii pw. św. Józefa, ksiądz prałat kwiat naszego Narodu, składali w utajnionych zbiorowych
Zygmunt Niewadzi, kapelan sandomierskich organizacji kom- mogiłach naszą Ojczyznę. Ale Polacy nie poddali się. Walczybatanckich.
li bohatersko na wszystkich frontach II wojny światowej aż
- W tym straszliwym dniu Polska otrzymała podstępny cios do zwycięstwa - powiedział podczas uroczystości gospodarz
zadany przez bolszewicką Rosję, wykonującą wobec Hitlera Sandomierza.
swe zobowiązania sojusznicze. Mordy Polaków i zsyłki na SyDelegacje sandomierskiego samorządu miejskiego i pobir były na porządku dziennym – przypomniał podczas swego wiatowego, przedstawiciele organizacji kombatanckich, wojwystąpienia na cmentarzu katedralnym Burmistrz Sandomie- ska, policji, straży pożarnej oraz szkół z terenu Sandomierza,
rza Jerzy Borowski. - NKWD zamordowało bestialsko strza- złożyły przed pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej wieńce i
łami w tył głowy ponad 22.000 polskich jeńców wojennych wiązanki kwiatów.
w Katyniu, Ostaszkowie, Charkowie, Miednoje i wielu innych
Wieczorem w kościele pw. św. Józefa odbyło się nabożeńmiejscach na nieludzkiej ziemi. W pojęciu katów, mordując stwo w intencji zmarłych i wymordowanych Sybiraków.

W uroczystościach patriotycznych na cmentarzu katedralnym udział wzięli przedstawiciele sandomierskiego samorządu oraz delegacje organizacji kombatanckich.

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

Obchody Święta Związku Sybiraków

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

Sandomierz na targach turystycznych w Warszawie
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Po raz kolejny przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu zaprezentowali niezwykle bogatą ofertę turystyczną
miasta Sandomierza, podczas XVII Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, które odbyły się w dniach
24-26 września 2009 r. w Centrum Targowo - Kongresowym
MT Polska w Warszawie.
Zwiedzający targi „TT Warsaw” mogli wybierać wśród
ofert niemal 500 wystawców. Program wydarzeń przygotowanych przez organizatorów mógł zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających turystów. W ofercie nie zabrakło prezentacji poszczególnych krajów, regionów, a także seminariów,
wykładów i warsztatów, dedykowanych biurom podróży oraz
touroperatorom. Na klientów indywidualnych, którzy odwiedzili targi drugiego i trzeciego dnia (pierwszy dzień był przeznaczony wyłącznie dla branży), czekały setki propozycji
wyjazdów jesienno - zimowych, weekendowych i świąteczno
- sylwestrowych.
Miejscem prezentacji miasta Sandomierza było stoisko Regionu Świętokrzyskiego. Reprezentację województwa świętokrzyskiego, oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w
Sandomierzu, tworzyli również pracownicy Świętokrzyskiego
Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
Przedstawiciele naszego miasta dysponowali szeregiem
materiałów promocyjnych (m.in.: folderów, ulotek, informatorów) prezentujących bogactwo walorów sandomierskich.
Odpowiadali na szereg pytań turystów zainteresowanych przyjazdem do Sandomierza. Wszyscy zwiedzający, którzy gościli
już w naszym grodzie, niezwykle miło wspominali pobyt i wyrażali chęć powrotu w nasze strony.

Podczas trwania targów przedstawiciele sandomierskiego magistratu przekazywali zainteresowanym szereg materiałów promocyjnych
prezentujących bogactwo walorów Sandomierza.

Poza Sandomierzem swoje propozycje zaprezentowali
m.in.: touroperatorzy, biura podróży, ośrodki wypoczynkowe
oraz wellness & spa, hotele, pensjonaty, uzdrowiska i sanatoria
urzędy marszałkowskie, powiaty, miasta i gminy, przewoźnicy
oraz firmy internetowe i ubezpieczeniowe.
Dzięki konsekwentnej promocji i udziałowi w kolejnych
targach o randze międzynarodowej, miasto Sandomierz może
liczyć na ciągły wzrost liczby turystów odwiedzających nadwiślański gród.
Kolejną imprezą targową, w której będą uczestniczyć
przedstawiciele sandomierskiego magistratu, będzie Tour Salon w Poznaniu (21-24 października 2009 r.).

Rowerowe patrole na ulicach Sandomierza

Będzie bezpiecznej, bo wszędzie dojadą…
Cztery rowery terenowe z dodatkowym wyposażeniem oraz kaskami ochronnymi otrzymali
policjanci i funkcjonariusze Straży Miejskiej w
Sandomierzu. Uroczyste przekazanie sprzętu, którego zakup sfinansowano ze środków budżetowych
miasta, odbyło się 8 września 2009 roku przed sandomierskim magistratem.
Podczas uroczystego przekazania jednośladów
Burmistrz Jerzy Borowski przekonywał, że pojawienie się patroli rowerowych znacząco poprawi
bezpieczeństwo, a także doprowadzi do ograniczenia przestępczości na terenie Sandomierza.
Patrole rowerowe pojawią się między innymi
na Starym Mieście, w Parku Piszczele, w okolicznych wąwozach, na Bulwarze nad Wisłą oraz na
terenach spacerowych w różnych częściach miasta
- jednym słowem wszędzie tam, gdzie trudno bę- Od września tego roku ulice Sandomierza patrolują rowerowe patrole policji i
dzie dojechać samochodem.
Straży Miejskiej.
Dwa rowery trafiły do sandomierskiej policji,
ne uniformy, przystosowane do jazdy w różnych warunkach
a kolejne dwa do Straży Miejskiej. Jednoślady zostały zaku- pogodowych.
pione przez Urząd Miejski w Sandomierzu za około 10 000 zł.
Jeśli tylko aura będzie sprzyjająca, dwuosobowe patrole
Funkcjonariusze, którzy na rowerach będą patrolować miasto, rowerowe policji i Straży Miejskiej, dbać będą o porządek i
zostali już odpowiednio przeszkoleni i wyposażenie w specjal- bezpieczeństwo na terenie Sandomierza do później jesieni.
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