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Unijne wsparcie na przebudowę
Bulwaru Piłsudskiego w Sandomierzu
Dzięki staraniom burmistrza Jerzego Borowskiego
Sandomierz otrzyma ponad 14 milionów złotych dofinansowania na przebudowę Bulwaru Piłsudskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Umowę w tej sprawie w dniu 3 czerwca
2009 roku podpisali w Kiecach: marszałek województwa
świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek zarządu województwa Marcin Perz oraz burmistrz Sandomierza Jerzy
Borowski.
Przebudowa Bulwaru Marszałka Józefa Piłsudskiego
nad Wisłą w Sandomierzu będzie dodatkowym wzmocnieniem i uzupełnieniem dotychczasowej oferty turystycznej sandomierskiej Starówki.
- Już przed drugą wojną światową tereny nad Wisłą
w Sandomierzu tętniły życiem. W tym miejscu odbywały
się ciekawe imprezy miejskie. Chcemy wrócić do tamtych
chlubnych tradycji - przekonywał podczas spotkania w
Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach burmistrz Sando- Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, podpisał umowę na przebudowę
mierza Jerzy Borowski.
Bulwaru Piłsudskiego z marszałkiem województwa świętokrzyskiego AdaDzięki determinacji burmistrza Jerzego Borowskie- mem Jarubasem (z lewej) oraz członkiem zarządu województwa Marcinem
go, miasto Sandomierz otrzyma znaczące wsparcie ze Perzem (z prawej).
środków unijnych na przebudowę Bulwaru Piłsudskiego.
Teraz to miejsce zmieni swoje dotychczasowe oblicze. Zosta- złotych zostało przyznane w ramach działania „Wzmocnienie
nie odnowione wiślane nabrzeże, a także zagospodarowany regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu”, co stanoStary Port. W ramach projektu powstanie przystań dla sprzę- wi 80 proc. całości kosztów tego przedsięwzięcia. Przebudowa
tu pływającego, plac zabaw dla dzieci, scena plenerowa oraz Bulwaru Piłsudskiego w Sandomierzu ma rozpocząć się w lippromenada spacerowa wzdłuż brzegu Wisły. Pojawią się tak- cu tego roku i potrwa rok.
że specjalnie wyznaczone miejsca do grillowania, dodatkowe
Bulwar Piłsudskiego po przebudowie niewątpliwie zyska
parkingi, a także nowe sanitariaty. Ponadto zostaną uporząd- na atrakcyjności i będzie znaczącym uzupełnieniem dotychkowane i zagospodarowane tereny zielone. Nad Wisłą znajdzie czasowej oferty turystycznej Sandomierza. Marszałek wojetakże siedzibę punkt informacji turystycznej.
wództwa Adam Jarubas podkreślił, że realizacja tego projektu,
Cała inwestycja kosztować będzie prawie 18 mln zł. Do- wzmocni ofertę turystyczną nie tylko Sandomierza, ale całego
finansowanie z RPO w wysokości 14 milionów 87 tysięcy regionu świętokrzyskiego.

Nagroda za promocję Sandomierza
Wyróżnienie dla burmistrza

Podczas uroczystej gali w Kiecach wręczono nagrody
przedstawicielom samorządów z naszego regionu, które wykazały się najciekawszymi inicjatywami oraz imponującym
dorobkiem z różnych dziedzin życia. Sandomierz został doceniony także i w tym roku. Kapituła konkursu „Euro-Gmina
2008-2009”przyznała burmistrzowi Sandomierza Jerzemu Borowskiemu nagrodę specjalną w kategorii Promocja Wizerunku Miasta. Doceniono dużą aktywność władz miasta Sandomierza w promowaniu oferty turystycznej, czego efektem jest
zwiększająca się stale liczba odwiedzających miasto turystów.
Komisja konkursowa pozytywnie oceniła zaangażowanie miasta w produkcję realizowanego w Sandomierzu serialu „Ojciec
Mateusz”, udział w programie telewizyjnym „Kawa, czy herbata” oraz w telewizji „Travel Chanel” i niemieckiej telewizji
regionalnej MDR. Nadwiślańskie miasto promuje swoja ofertę
także za pomocą licznych portali internetowych, uczestniczy
we wszystkich liczących się targach turystycznych w kraju.
Sandomierz stawia na rozwój turystyki. W tym roku rozpoczną się dwie kluczowe inwestycje, a mianowicie przebudowa
Bulwaru Piłsudskiego oraz dokończenie modernizacji Sando- Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski prezentuje statuetkę otrzymierskiego Parku Piszczele i połączenie go ciągiem pieszo – maną za za promocję wizerunku miasta w plebiscycie „Euro-Gmina
rowerowym z wiślanym nabrzeżem.
2008-2009”.

Sandomierz w miesięczniku „Mówią Wieki”

Spotkanie promocyjne w ratuszu

Najnowszy, czerwcowy magazyn „Mówią Wieki”, niemal
w całości poświęcony jest Sandomierzowi. Spotkanie promujące publikację odbyło się 16 czerwca 2009 roku w sandomierskim ratuszu.
Uczestniczyli w nim między innymi: redaktor naczelny
magazynu Jarosław Krawczyk, redaktor odpowiedzialny za
czerwcowe wydanie – Wojciech Kalwat
oraz burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, a także autorzy publikacji, czytelnicy i
mieszkańcy miasta.
Miesięcznik historyczny „Mówią Wieki” trafia przeważnie do bibliotek, szkół i
uczelni znajdujących się na terenie całego
kraju. Archiwalne wydania są niezwykle
poszukiwane przez kolekcjonerów. Aktualny miesięcznik można zdobyć poprzez prenumeratę lub nabyć bezpośrednio w punktach sprzedaży typu kioski „Ruchu” lub w
salonach prasowych.
Podczas spotkania promocyjnego redaktor Wojciech Kalwat (w środku) opowiedział o publikacjach dotyczących Sandomierza, zawartych
w czerwcowym wydaniu magazynu „Mówią
Wieki”.

- Pierwsze plany wydania miesięcznika poświęconego
Sandomierzowi pojawiły się dwa lata temu, tuż po publikacji
dotyczącej województwa świętokrzyskiego. Cieszę się, że do
rąk naszych czytelników trafiło bardzo interesujące wydanie,
poświęcone niemal w całości właśnie Sandomierzowi – mówił
podczas spotkania promocyjnego redaktor naczelny „Mówią
Wieki”, Jarosław Krawczyk.
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Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski otrzymał nagrodę
specjalną za promocję wizerunku miasta w plebiscycie „EuroGmina 2008-2009”. Uroczystość ogłoszenia wyników i dekoracja nagrodzonych odbyła się 5 czerwca 2009 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
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Szef kolegium redakcyjnego miesięcznika historycznego
podziękował władzom samorządowym województwa świętokrzyskiego, a także burmistrzowi Sandomierza Jerzemu Borowskiemu, dr Ewie Kondek z sandomierskiego magistratu
oraz dr Tomisławowi Giergielowi za okazaną pomoc i wsparcie w przygotowaniu wydawnictwa.
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski pogratulował autorom tekstów świetnych publikacji, napisanych w sposób pasjonujący o najważniejszych wydarzeniach w historii tysiącletniego miasta nad Wisłą.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że czerwcowy magazyn „Mówią Wieki” będzie doskonałą formą promocji Sandomierza.
Ostatnie wydanie magazynu „Mówią Wieki” powstało
dzięki wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
***
Wybrane artykuły w wersji skróconej z magazynu poświęconego Sandomierzowi można obejrzeć i przeczytać na stronie wydawnictwa „Mówią
Wieki” pod linkiem: http://www.mowiawieki.pl/gazeta.html?id_gazeta=160
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Nowoczesne boisko na Dzień Dziecka
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Nowy kompleks sportowy przy SP nr 4

Boisko do gry w piłkę ręczną, do siatkówki, a także dwa
boiska do koszykówki - to elementy nowego, wielofunkcyjnego
kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. W Dniu Święta Dziecka, czyli 1 czerwca 2009 roku,
podczas okolicznościowej uroczystości, burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski przekazał społeczności szkolnej ten nowoczesny, a zarazem bezpieczny obiekt sportowy do użytku.
Otwarcie kompleksu sportowego było wielkim świętem
uczniów, rodziców, a także grona pedagogicznego ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Sandomierzu. W uroczystości uczestni-

czyli także przedstawiciele Rady Miasta Sandomierza oraz
pracownicy sandomierskiego magistratu.
Po krótkich wystąpieniach, przewodnicząca Komitetu
Rodzicielskiego Wioletta Białkowska, dyrektor szkoły Ewa
Gracz oraz burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, dokonali
symbolicznej ceremonii przecięcia wstęgi. Proboszcz z sandomierskiej parafii pw. św. Pawła Apostoła ks. kanonik Krzysztof Rusiecki poświęcił kompleks sportowy, życząc uczniom
bezpiecznego korzystania z boisk. Następnie burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski osobiście zainaugurował rozpoczęcie
funkcjonowania boiska. Gospodarz nadwiślańskiego miasta
oddał celny strzał do bramki, której dostępu bronił nauczyciel
wychowania fizycznego Jacek Gajewski. Bramkarzowi nie
pozostało nic innego, jak tylko wyciągnąć piłkę z siatki. Kolejnym punktem programu uroczystości były ciekawe występy
artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Na zakończenie odbył się pokazowy mecz piłki ręcznej.
***
Nowoczesny komples sportowy przy SP nr 4 w Sandomierzu
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu ma wymiary 48,3 x 28,3 m. Jest zbudowane z nawierzchni poliuretanowo – gumowej. Znajduje się
w północno – zachodniej części szkolnego placu sportowego.
Teren boiska jest ogrodzony. Kompleks składa się z dwóch
boisk do koszykówki, po jednym do piłki siatkowej i koszykówki. Boisko wielofunkcyjne ma charakter ogólnodostępny.
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, dokonał symbolicznej cere- W godzinach popołudniowych będą mogli z niego korzystać
monii przecięcia wstęgi.

Proboszcz z parafii pw. św. Pawła Apostoła ks. kanonik Krzysztof
Rusiecki poświęcił kompleks boisk, życząc bezpiecznego korzystania Ważnym elementem uroczystości były ciekawe występy artystyczne w
z nowoczesnego obiektu.
wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej.

również wszyscy chętni, jednak po wcześniejszym zgłoszeniu
tego w szkole.
Koszt wybudowania kompleksu wyniósł ok. 950.000 zł, z
czego 200.000 zł miasto Sandomierz otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
***
Rozpoczął się remont boiska przy SP nr 2 w Sandomierzu
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu ruszyła budowa boiska wielo-

funkcyjnego. Jest to wspólna inwestycja Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu oraz Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.
Wartość zaplanowanych prac remontowych wyniesie 471.000
zł. Koszty realizacji tego zadania zostaną podzielone w następującej proporcji: Urząd Miejski w Sandomierzu – 55 proc., a
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu - 45 proc. Taki podział
jest związany ze strukturą własności gruntu zajmowanego
przez poszczególne szkoły. Planowany termin oddania boiska
do użytku to koniec sierpnia 2009 roku.

Zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla tegorocznych
absolwentów sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych odbyło się 17 czerwca 2009 roku w Domu Katolickim
w Sandomierzu.
Podczas uroczystości burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski nagrodził dziesięciu najlepszych tegorocznych absolwentów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
- Małgorzata Mendala, gimnazjum nr 1, średnia ocen - 6,0;
- Weronika Toś, gimnazjum nr 2, średnia ocen – 5,6;
- Kinga Krasoń, szkoła podstawowa nr 1, średnia ocen –
5,42;
- Grzegorz Tworek, SP nr 1, średnia ocen – 5,42;
- Nina Urbańska, SP nr 2, średnia ocen – 5,7;
- Michał Stępień, SP nr 2, średnia ocen – 5,7;
- Natalia Grazda, SP nr 3, średnia ocen – 5,36;
- Karolina Strzelecka, SP nr 3, średnia ocen – 5,36;
- Aleksandra Wrona, SP nr 3, średnia ocen – 5,36;
- Przemysław Dąda, SP nr 4, średnia ocen – 6,0.
Do grona nagrodzonych dołączyło także 90 laureatów olimpiad oraz wszelkich konkursów wiedzy szkolnej z sandomierskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Nagrodzeni zostali
także uczniowie, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli
wybitne wyniki sportowe. Za ostanie sukcesy na krajowych i
zagranicznych scenach gratulacje odebrali także przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska”.
Podczas spotkanie ogłoszono także wyniki całorocznej rywalizacji sportowej szkół. Wśród szkół podstawowych zwyciężyła - SP 4, drugie miejsce zajęła - SP 1, trzecie - SP 2, a czwarte
- SP 3. W kategorii gimnazjów najlepsze okazało się Gimnazjum nr 1, zaś na drugie miejscu uplasowało się Gimnazjum nr
2. Za rywalizację sportową dyrektorzy szkół otrzymali nagrody
pieniężne z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

Na kończenie uroczystości burmistrz Sandomierza Jerzy
Borowski oraz dr Ewa Kondek, naczelnik Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, podzię-

Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski wręczył nagrody rzeczowe
laureatom olimpiad oraz konkursów wiedzy szkolnej.

Podziękowania dla nauczycieli za ciężką
pracę i zaangażowanie w wychowaniu
młodego pokolenia sandomierzan.

kowali nauczycielom za ciężką pracę i zaangażowanie w wychowaniu
młodego pokolenia sandomierzan.
Najlepsi tegoroczni absolwenci ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych w Sandomierzu.
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Nagrody dla najlepszych uczniów
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