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Podsumowanie roku sportowego

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Burmistrz Jerzy Borowski odebrał
specjalne wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od marszałka
Adama Jarubasa za szczególne zasługi w
realizację ważnych zadań inwestycyjnych
dla kultury i sportu województwa świętokrzyskiego. Gala zakończenia roku sportowego odbyła się 29 grudnia 2009 roku w
Centrum Biznesu w Kielcach.
W podsumowaniu roku sportowego
uczestniczyło około 300 gości. Podczas
uroczystości przewodniczący Sejmiku
województwa świętokrzyskiego Tadeusz
Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas oraz
wicemarszałek Zdzisław Wrzałka wręczyli nagrody dla najlepszych sportowców,
trenerów, działaczy oraz samorządowców
za osiągnięcia sportowe w 2009 roku.
Specjalne wyróżnienia otrzymali medaliści i uczestnicy mistrzostw świata,
Europy oraz złoci medaliści mistrzostw
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski odebrał wyróżnienie dla sandomierskiego samorząPolski w różnych dyscyplinach sportu.
du za oddanie do użytku w 2009 roku nowoczesnego, wielofunkcyjnego Miejskiego Stadionu
Wyróżniono również najlepsze kluby
Sportowego.
sportowe oraz organizatorów najbardziej
znanych i prestiżowych imprez, które w
2009 roku zorganizowano na terenie województwa świętokrzyskiego.
Nagrodzono także inwestorów, którzy
oddali do użytku znaczące obiekty sportowe, poprawiające infrastrukturę sportową
regionu. Samorząd Sandomierza
został wyróżniony
w tej właśnie kategorii za oddanie
do użytku w 2009
roku nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu jakim niewątpliwie
jest Miejski Stadion Sportowy.

Życzenia świąteczne dla wszystkich
mieszkańców miasta złożyli w Wigilię
Bożego Narodzenia - Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski oraz Biskup
Sandomierski ks. Krzysztof Nitkiewicz.
Spotkanie świąteczne odbyło się 24
grudnia br. w sandomierskim Ratuszu.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta
Sandomierza, szkół, zakładów pracy,
instytucji, wojska, policji, straży pożarnej oraz liczna grupa duchowieństwa.
Nastrojowy program artystyczny przygotowały dzieci z Centrum Kultury i Rekreacji MOSiR w Sandomierzu. Podczas
uroczystości głos zabrał Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski:
- Spotykamy się dziś w Ratuszu jak
co roku w nastroju adwentowej refleksji,
radosnego oczekiwania i gotowości na
przyjęcie do swych otwartych serc Bożego Syna. Pragnę wyrazić wielką radość,
iż w kolejnym już, tradycyjnym opłatkowym spotkaniu sandomierskiego samorządu z zaproszonymi gośćmi, uczestniczy, wzorem poprzedników, nasz Pasterz
Diecezji Sandomierskiej - Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz z licznym gronem kapłanów.
- Niebawem weźmiemy w dłonie
opłatek i będziemy sobie składać indywidualne życzenia – dając w ten sposób
wyraz istniejącej w naszych sercach miłości bliźniego. Biały, delikatny opłatek,
dzielony każdy z każdym, jak nakazuje
prastary, staropolski obyczaj, symbolizuje chęć podzielenia się ze wszystkimi
tym, co w nas najlepsze i najczystsze.
Radość naszych świąt będzie tym
większa, im bardziej podzielimy się nią
nie tylko z rodziną i bliskimi, ale także
z tymi potrzebującymi ludźmi, którym
ofiarować winniśmy dowody naszej pamięci i chrześcijańskiej miłości.
Ufam, że duch jedności i współdziałania w tworzeniu dobra ożywiać
będzie wysiłki nas wszystkich, którym
leży na sercu pomyślność Sandomierza
i szczęście jego mieszkańców. Niech
idea pojednania, pomocy i wzajemnego
szacunku będzie dla nas drogowskazem
ku działaniom przysparzającym obfitość
radości, szczęścia i dostatku w sercach
i domach naszej Sandomierskiej Wspólnoty - mówił do zgromadzonych w Ratuszu gospodarz Sandomierza Jerzy Borowski.
- Dziś Wigilia, niebawem święta Bożego Narodzenia. Jako Burmistrz mam
zaszczytny, radosny obowiązek oraz

ogromną przyjemność złożyć na Państwa
ręce najlepsze życzenia wszystkim Sandomierzanom. Moi Drodzy, niech Święta
Bożego Narodzenia, spędzane w atmosferze polskiej tradycji dadzą nam wiele
radości, spokoju, wiary i nadziei, a narodzony Jezus znajdzie we wszystkich
sercach szczególne miejsce oraz napełni
je miłością i pokojem. A nadchodzący,
Nowy 2010 Rok niechaj przyniesie nam
wszystkim wiele szczęścia, zdrowia i pomyślności. Niech ziszczą się wszelkie
nasze marzenia i plany.
Gorąco proszę o przeniesienie tych
życzeń w swych sercach, a gdy zabłyśnie
pierwsza gwiazda - przekazanie przy
wigilijnych stołach swoim najbliższym
– rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
ale także nieznajomym - samotnym, potrzebującym dobrego słowa i ludzkiego
zainteresowania. A wówczas, we wszystkich sandomierskich domach, przy pach-

nących, przystrojonych choinkach, gdy
zapłoną świece i zabrzmią kolędy, wszyscy odczuwać będziemy wspólną radość,
pokój i ten sam niepowtarzalny, polski,
świąteczny nastrój. „Gaudete, gaudete,
Chrystus est natus...” – życzył na zakończenie wszystkim mieszkańcom Sandomierza Burmistrz Jerzy Borowski.
Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej
ks. Krzysztof Nitkiewicz przyznał, że w
Ratuszu jest po raz pierwszy. Przez te pół
roku posługi jako Pasterz Diecezji Sandomierskiej, gdy wraca do Sandomierza,
to czuje, że powraca do swojego miejsca,
czyli do siebie. W Sandomierzu spotyka
dużo życzliwości ze strony mieszkańców, co go bardzo cieszy.
Następnie Pasterz Diecezji Sandomierskiej pobłogosławił opłatki świąteczne, którymi potem wszyscy się
połamali, składając sobie świąteczne
życzenia.
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Świąteczne spotkanie w sandomierskim Ratuszu
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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Kwesta i licytacja w Sandomierzu

18

Sandomierski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył
liczenie pieniędzy. Podczas ulicznych
kwest oraz w czasie koncertu finałowego
w hali widowiskowo – sportowej przy
ulicy Patkowskiego w Sandomierzu zebrano ponad 21 tysięcy złotych. W trakcie licytacji największą kwotę udało się
uzyskać za srebrny naszyjnik ozdobiony
agatem, a nabył go Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski.
Sztab tegorocznej WOŚP znajdował
się w siedzibie Sandomierskiego Centrum Kultury przy Rynku Starego Miasta. Na terenie Sandomierza kwestowało
30 wolontariuszy. Mieszkańcy chętnie
wrzucali datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel był szlachetny, bowiem zbierano pieniądze na
onkologię dziecięcą.

Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski brał aktywny udział w licytacji darów ofiarowanych na rzecz WOŚP.

Na zmarzniętych wolontariuszy i uczestników sandomierskiego Finału czekała przepyszna wojskowa grochówka.

Koncert finałowy odbył się w hali
widowiskowo - sportowej przy ulicy
Patkowskiego w Sandomierzu. Na scenie można było obejrzeć występy działających przy SCK formacji tanecznych
„Paradox”, „Fluo”, „Akcent”, „Salsa
Dance” oraz wysłuchać popisów wokalnych w wykonaniu młodych artystów ze
Studia Piosenki. Świąteczny repertuar
zaprezentowała Miejska Młodzieżowa
Orkiestra Dęta. W przerwach między
występami odbywały się licytacje darów
przekazanych na rzecz WOŚP.
Wśród ciekawych przedmiotów, które można było wylicytować, znalazła się
m.in.: lampa z czasów PRL - u wyko-

Podczas koncertu finałowego można było
wysłuchać popisów wokalnych w wykonaniu młodych artystów ze Studia Piosenki.

rzystywana podczas przesłuchań przez
Służbę Bezpieczeństwa za którą zaoferowano 100 złotych. Duże zainteresowanie
wzbudziła koszulka sandomierskiego
szczypiornisty Karola Bieleckiego za
którą zapłacono 450 złotych. Nabywcę
znalazł także kolekcjonerski kalendarz
„Sandomierz Miasto Ojca Mateusza”
z autografami odtwórców głównych ról
serialu oraz redaktorów prowadzących
poranny program „Kawa, czy herbata”,
emitowany w TVP 1.
Najwięcej, bo aż 470 złotych udało się
wylicytować za srebrny naszyjnik ozdobiony agatem, przekazany przez firmę jubilerska „Koral” z ulicy Dobkiewicza w Sandomierzu. Ten wspaniały dar nabył Burmistrz
Sandomierza Jerzy Borowski. Gospodarz

miasta wylicytował również czarno – białą
fotografię autorstwa Rafała Biernickiego,
wykonaną techniką otworkową, przestawiającą sandomierski Ratusz.
Gdy wewnątrz hali odbywały się
koncerty, to na zewnątrz na zmarzniętych wolontariuszy i uczestników sandomierskiego Finału czekała przepyszna

wojskowa grochówka. Tuż przy wejściu
do hali w kawiarence prowadzonej przez
sandomierskich harcerzy można było
skosztować wyśmienitych słodkich wypieków, a w sąsiednim sklepiku kupić
drobne upominki i gadżety WOŚP.
Na zakończenie sandomierskiego Finału WOŚP odbyły się koncerty zespo-

łu „CREE-M” oraz legendarnej polskiej
formacji rock’owej „ZIYO”. Już na sam
koniec wystrzelono tradycyjne „Światełko do Nieba”.
Organizatorami XVIII Finału WOŚP
byli: Sandomierskie Centrum Kultury,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Urząd Miejski w Sandomierzu.

Wiele atrakcji przygotowali organizatorzy na
zbliżające się ferie zimowe, które przygotowują
miejskie instytucje i stowarzyszenia,
działające
na terenie Sandomierza.
Niewątpliwie każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegółowy program „Ferii w
Mieście” jest dostępny na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu pod adresem:
www.sandomierz.pl
Zapraszamy!

Ruszyła trzecia seria „Ojca Mateusza”
„Ojciec Mateusz” znowu na planie zdjęciowym w Sandomierzu

Musiał – jako Michał oraz Łukasz Lewandowski - jako kościelny Piotr.
Realizowane na początku roku w
Sandomierzu odcinki reżyseruje Maciej
Dejczer, a za zdjęcia odpowiada Jarosław Żamojda. Ekipa filmowa będzie
gościć w Sandomierzu przez tydzień.
Sceny będą filmowane na Rynku Starego
Miasta oraz w okolicy.
Według wstępnych zapewnień producentów serialu, nowe odcinki z trzeciej serii serialu „Ojciec Mateusz” będzie
można obejrzeć już w marcu. Termin
emisji nie powinien ulec zmianie - zapewne będą to niedzielne popołudnia,
ok. godz. 17.25, tuż po Teleexpresie.
Popularność serialu wpłynęła znacząco na ogromny wzrost zainteresowania Sandomierzem. Szacuje się, że
w ubiegłym roku nadwiślański gród odwiedziło o połowę więcej turystów niż w
roku 2008.
- Serial „Ojciec Mateusz” w doskonały sposób promuje Sandomierz. Dlatego w szerokim zakresie pomagamy
i będziemy nadal pomagać filmowcom w
realizacji zdjęć na terenie naszego miasta
Michał Piela – filmowy aspirant Nocul oraz Piotr Polk, czyli komendant policji podinspektor - zapewnia Burmistrz Sandomierza Jerzy
Borowski.
Orest Możejko w zimowej scenerii sandomierskiej Starówki.

Ekipa filmowa serialu „Ojciec Mateusz” powróciła do Sandomierza. Rozpoczęły się zdjęcia plenerowe do trzecie części serii, niezwykle popularnego
serialu „Ojciec Mateusz”, którego akcja
rozgrywa się w Sandomierzu.

Od 11 stycznia filmowcy kręcą sceny do kolejnych 26 odcinków. Na planie
zdjęciowym pojawili się wszyscy odtwórcy głównych ról: Artur Żmijewski
- jako filmowy Ojciec Mateusz, Michał
Piela - czyli aspirant Nocul, Piotr Polk –
jako podinspektor Orest Możejko, Kinga
Preis – jako gospodyni Natalia, Maciej
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