„Lato Przebojów Radia ZET
i tygodnika GALA” w Sandomierzu
Wspaniałe koncerty u podnóża skarpy Starego Miasta

Kilkanaście tysięcy widzów bawiło się
podczas wielkiego festynu „Lato Przebojów Radia ZET i tygodnika GALA”, który
15 sierpnia 2009 roku odbył się na Placu
Jana Pawła II w Sandomierzu.
Na scenie rozstawionej u podnóża
skarpy Starego Miasta w Sandomierzu na
początku można było zobaczyć występ
kabaretu „CIACH”. Imprezę poprowadził
popularny i niezwykle dowcipny radiowiec
Rafał Bryndal. Organizatorzy przygotowali wiele rożnych konkursów z nagrodami. Jednym z nich był konkurs wiedzy
o Sandomierzu. Nagrody dla zwycięzców
wręczył burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski, który życzył licznie zgromadzonej
publiczności udanej zabawy.

Potem swój występ rozpoczął wokalista ŁUKASZ ZAGROBELNY z zespołem. Artysta przypomniał żywiołowo
reagującej publiczności swoje największe
przeboje. Na miłośników dobrej kuchni
czekał „Wielki kulinarny TIR” ze smakowitymi przebojami tego lata.
Gdy na scenie pojawił się zespół
„BLUE CAFE”, to plac na którym odbywała się impreza, zapełnił się po brzegi.
Według organizatorów, podczas koncertów „Lata Przebojów Radia ZET i tygodnika GALA” w Sandomierzu bawiło się
kilkanaście tysięcy widzów.
Współorganizatorem imprezy był
Urząd Miejski w Sandomierzu.

W czasie koncertu do wspaniałej zabawy
zachęcał wokalista Łukasz Zagrobelny z zespołem.
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Podczas wielkiego festynu „Lato Przebojów Radia ZET i tygodnika GALA” na placu u podnóża sandomierskiej Starówki zgromadziło się kilkanaście tysięcy widzów.

Wystawa prac dziecięcych

W Oddziale dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, kilka
razy w roku organizowane są wystawki
prac dziecięcych, po przeprowadzanych
cyklicznie konkursach plastycznych w
przedszkolach i na miejscu w bibliotece.
W tym roku mogliśmy podziwiać prace
przedszkolaków na temat : „jak spędzałem
ferie zimowe”, „mój ulubiony bohater”,
„moja ulubiona książka”. Przed wakacjami dzieci z Samorządowego Przedszkola
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nr 3 przygotowały okładki do swoich ulubionych bajek, opowieści bądź bohaterów.
Przedszkolaki miały wiele pomysłów, wykazały się wspaniałą wyobraźnią. Prace
te można jeszcze oglądać w Oddziale dla
Dzieci MBP.
Czekamy teraz na prace naszych milusińskich opowiadające o swoich wspomnieniach z wakacji.
Małgorzata Rzeszowiak

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
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W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej
Patriotyczne uroczystości na cmentarzu katedralnym
Delegacje sandomierskiego samorządu miejskiego i powiatowego, przedstawiciele organizacji kombatanckich, szkół, zakładów pracy i instytucji, uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy
wybuchu II wojny światowej, które 1 września
2009 roku odbyły się w wojskowej części Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu.
Uroczystości patriotyczne już tradycyjnie
zorganizowano przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów i 4. Pułku Saperów w wojskowej części Cmentarza Katedralnego. W samo
południe zawyły syreny alarmowe. Przy dźwiękach pieśni patriotycznych w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także
w asyście kompanii honorowej wojska polskiego z sandomierskiego garnizonu, rozpoczęła się
oficjalna część uroczystości.
- W dniu obchodów 70. rocznicy tragicznego dnia wybuchu II wojny światowej, uczcijmy
minutą ciszy bohaterskich, polskich żołnierzy, W swoim wystąpieniu Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski przypomniał o wojenpoległych i walczących w obronie Ojczyzny nych losach, pełnych poświęcenia i heroizmu, żołnierzy z 2. Pułku Piechoty Legionów,
w kampanii wrześniowej 1939 roku, a potem który w okresie międzywojennym stacjonował w Sandomierzu.
na różnych frontach oraz wszystkie ofiary tej
jeźdźców - zaapelował w swoim przemówieniu Burmistrz Sanwojny, pozbawione życia z rąk niemieckich i sowieckich na- domierza Jerzy Borowski.
Gospodarz miasta przypomniał także o wojennych losach,
pełnych poświęcenia i heroizmu żołnierzy z 2. Pułku Piechoty Legionów, stacjonującego w okresie
międzywojennym w Sandomierzu.
- Jego waleczni żołnierze w pełni zasłużyli na
laur bohaterów oraz nieśmiertelną aureolę chwały
- stwierdził Burmistrz Jerzy Borowski.
Delegacje sandomierskiego samorządu miejskiego i powiatowego, przedstawiciele organizacji
kombatanckich, szkół, zakładów pracy oraz instytucji, przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów
i 4. Pułku Saperów złożyli wieńce i kwiaty. Na zakończenie uroczystości Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta zagrała wiązankę pieśni wojskowych
i patriotycznych.
***
Organizatorami uroczystości rocznicowych
byli: Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski oraz
Delegacja sandomierskich przedszkolaków przed pomnikiem na Cmentarzu Kate- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych w Sandomierzu.
dralnym zapaliła znicze.

Zniżki za korzystanie z pływalni, bezpłatny wstęp do mu***
zeów, darmowe wejścia na koncerty, a także rabaty na zakupy
Przywileje uczestników programu:
w wybranych sklepach odzieżowych i kwiaciarniach - to przy- - bezpłatne wejścia na wystawy stałe i czasowe w zamku
wileje, jakie otrzymają rodziny wielodzietne oraz zastępcze
i ratuszu
z Sandomierza, które przystąpiły do akcji „Nas troje i więcej”. - zniżki za korzystanie z pływalni MOSiR przy ulicy Zielnej
Inauguracja programu „Nas troje i więcej” odbyła się 24 - nieodpłatne korzystanie z zajęć muzycznych w CKiR przy
sierpnia 2009 roku w sandomierskim Urzędzie Miejskim. Burulicy Portowej
mistrz Sandomierza Jerzy Borowski wraz z dyrektorem Ośrod- - bezpłatne zwiedzanie Zbrojowni Rycerskiej
ka Pomocy Społecznej, Haliną Komendą, spotkali się z przed- - bezpłatne zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego
stawicielami wielodzietnych rodzin, aby wręczyć im specjalne - ulgowe rejsy po Wiśle z 40 % zniżką na statkach należąkarnety, uprawniające do zniżek.
cych do kpt. Tadeusza Prokopa
- Zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tej szlachetniej akcji, - zniżki za zakup wiązanek w kwiaciarniach „Kalinka” i „Soponieważ nasze miasto jest zainteresowane, aby w Sandomienia”
rzu przybywało dzieci - wyjaśnił podczas spotkania burmistrz - zniżki przy zakupie odzieży młodzieżowej w sklepie
Sandomierza Jerzy Borowski.
„CRON-X”
Program „Nas troje i więcej” został opracowany dla rodzin - rabat na usługi fryzjerskie w zakładzie „Agnieszka”
wielodzietnych i zastępczych. Aby skorzystać z przywilejów - bezpłatny udział w imprezach statutowych organizowaakcji, wystarczy wychowywać co najmniej troje dzieci oraz
nych przez sandomierski oddział PTTK
posiadać zameldowanie w Sandomierzu. Do akcji może przy- - bezpłatne dla dzieci, a ulgowe dla dorosłych zwiedzanie
stąpić każda rodzina wielodzietna bez względu na kryterium
Podziemnej Trasy Turystycznej i Bramy Opatowskiej.
dochodowe.
- Bezpłatne korzystanie z poradnictwa w Punkcie InterwenHalina Komenda, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
cji Kryzysowej przy ulicy Słowackiego 15.
w Sandomierzu, wyjaśniła, że wdrażany program nie zawiera
Kolejne instytucje oraz firmy, które chcą wziąć udział
tradycyjnej formy materialnej pomocy dla rodzin wielodzietnych, ale poprzez zapewnienie zwiększonego dostępu do kul- w programie, mogą zgłaszać swój akces bezpośrednio w sietury i sportu, wspiera wychowanie dzieci i młodzieży. Taka dzibie OPS w Sandomierzu.
forma pomocy, to dobra inwestycja w przyszłość.
Sandomierz jest trzecim miastem w kraju, które przystąpiło do akcji. Program „Nas troje
i więcej” wprowadziły wcześniej
Tychy i Grodzisk Mazowiecki.
Obecnie, poza Sandomierzem,
program wdraża także Wrocław.
- Poprzez udział w tym programie chcemy kształtować pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych. Warto pokazać naszemu
społeczeństwu, że posiadanie licznego potomstwa, to nie patologia,
ale powód do dumy - tłumaczy
dyrektor sandomierskiego OPS,
Halina Komenda.
Do uczestnictwa w programie
„Nas troje i więcej” w Sandomierzu zgłosiło się na razie 17 rodzin, co daje łącznie - 74 osoby.
Lista rodzin, które chcą uczestniczyć w akcji oraz firm i instytucji
wspierających, wciąż jest otwarta.
Aby otrzymać wszelkie niezbędne
informacje w sprawie programu
„Nas troje i więcej”, należy zgłosić się do siedziby Ośrodka Pomo- Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski wraz z dyrektorem sandomierskiego OPS - Haliną Komendą,
cy Społecznej przy ulicy Słowac- wręczyli specjalne karnety pierwszym przedstawicielom wielodzietnych rodzin, które zdecydowały się
kiego 17 a w Sandomierzu.
przystąpić do akcji.

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

Ruszyła akcja „Nas troje i więcej”
Wspieramy rodziny wielodzietne
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Dzień Wojska Polskiego w Sandomierzu
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Nabożeństwo celebrowane przez biskupa sandomierskiego
Krzysztofa Nitkiewicza w katedrze, a potem uroczystości patriotyczne na cmentarzu katedralnym - to najważniejsze akcenty obchodów Dnia Wojska Polskiego, które 15 sierpnia 2009
roku świętowano w Sandomierzu.
Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w intencji Ojczyzny w Bazylice Katedralnej. We mszy świętej uczestniczyła
kompania honorowa Wojska Polskiego z 3. Sandomierskiego
Batalionu Radiotechnicznego, a także Burmistrz Sandomierza
Jerzy Borowski, poczty sztandarowe i przedstawiciele organizacji kombatanckich.
W homilii ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. biskup
Krzysztof Nitkiewicz mówił o ogromnej roli wojska polskiego
w trudnym okresie jakim były wydarzenia tuż po odzyskanej
niepodległości. Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy uroczystości, przy akompaniamencie orkiestry górniczej z Tarnobrzega, przeszli przez Rynek Starego Miasta na Cmentarz Katedralny, gdzie przed pomnikiem 2. Pułku Piechoty Legionów
i 4. Pułku Saperów odbył się apel poległych.
Burmistrz Sandomierza przypomniał zgromadzonym o roli
Bitwy Warszawskiej z 1920 roku w burzliwej historii Narodu
Polskiego.
- W dzisiejszym świątecznym dniu wspominamy tamten czas
oraz jego bohaterów z wielkim podziwem, wdzięcznością, szacunkiem i zadumą - mówił w swoim wystąpieniu Burmistrz.
- Rocznica Bitwy Warszawskiej kieruje nasze myśli na to, co
najważniejsze i najcenniejsze w patriotyzmie naszego Narodu;
na umiłowanie wolności, suwerenności, honoru oraz wierności
w służbie i poświęcenie dla Ojczyzny. To nasze, polskie cnoty

W uroczystościach uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego z 3. Batalionu Radiotechnicznego z Sandomierza.

narodowe, z którymi powinniśmy się utożsamiać i do których
ideału wytrwale dążymy.
Jako Burmistrz Sandomierza pragnę zapewnić o ogromnej
sympatii mieszkańców miasta dla żołnierzy naszej jednostki
wojskowej oraz niezwykle przyjaznym klimacie i dobrej współpracy z sandomierskim 3. Batalionem Radiotechnicznym przekonywał gospodarz nadwiślańskiego miasta.
Po zakończeniu wystąpień, kompania Wojska Polskiego
oddała salwę honorową, a przed pomnikiem w wojskowej części cmentarza katedralnego, delegacje złożyły wieńce i kwiaty.
Na zakończenie uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego,
orkiestra górnicza zagrała wiązankę pieśni żołnierskich.

XIX Festiwal Muzyka w Sandomierzu
Rok sandomierskiego kompozytora Mikołaja Gomółki
Muzyka z epoki renesansu, opera, operetka i musical, jazz
i muzyka irlandzka oraz bretońska, a także największe przeboje Mieczysława Szcześniaka - to tylko część atrakcji, jakich
wysłuchali melomani podczas XIX Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”.
Koncert inauguracyjny tegorocznej edycji festiwalu, który określany jest jako najważniejsze wydarzenie kulturalne
w Sandomierzu, odbył się 15 sierpnia 2009 roku w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego. W imieniu organizatorów
Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski powitał zgromadzoną
publiczność. W swoim wystąpieniu nawiązał do dotychczasowej historii sandomierskiego festiwalu. Przypomniał także,
że ten rok ogłoszony jest rokiem Mikołaja Gomółki - znanego
sandomierskiego kompozytora z epoki renesansu.
W Sali Rycerskiej Zamku publiczność wysłuchała wspaniałego koncertu, poświęconego Mikołajowi Gomółce w wykonaniu chóru „Elsner Coro”, pod dyrekcją Katarzyny Sokołowskiej.
Kolejny festiwalowy dzień (16 sierpnia 2009 r.) to porcja
wspaniałych wrażeń i doznań, które dostarczył niezapomniany
koncert Mieczysława Szcześniaka z zespołem na obleganym
dziedzińcu sandomierskiego Zamku.
Podczas trwania sierpniowej części festiwalu publiczność
obejrzała w sumie siedem koncertów. Ostatnim akcentem XIX

edycji Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu” będzie ósmy, finałowy koncert - „Cudowne dzieci”, który 29 października 2009
roku o godz. 17 odbędzie się w Sali Rycerskiej sandomierskiego Zamku. Na scenie zaprezentuje się wówczas utalentowana
muzycznie młodzież ze wsparciem Warszawskiej Orkiestry
Kameralnej im. Zenona Brzeskiego, pod dyrekcją Wojciecha

Podczas koncertu inauguracyjnego publiczność wysłuchała wspaniałego koncertu poświęconego Mikołajowi Gomółce w wykonaniu
chóru „Elsner Coro”.

Letni Triathlon Ziemi Sandomierskiej
Mistrzostwa Polski Lekarzy
Agata Kiliańska wśród kobiet oraz Bartłomiej Łabudzki
wśród mężczyzn - to najlepsi sandomierzanie wyłonieni podczas I Letniego Triathlonu Ziemi Sandomierskiej, który 22
sierpnia 2009 roku, rozegrano w Koprzywnicy i Sandomierzu.
Zawodnicy rywalizowali w Letnich Mistrzostwach Lekarzy
oraz Otwartych Mistrzostwach Ziemi Sandomierskiej.
Pierwszą część zawodów - pływanie, przeprowadzono na
zalewie w Koprzywnicy. Następnie zawodnicy wyruszyli na
trasę rowerową do Sandomierza. Ostatnim akcentem rywalizacji były biegi na trasie wokół sandomierskiej Starówki. Metę
zlokalizowano obok ratusza.
Wśród lekarzy, jak zwykle, bardzo dobrze spisał się Jacek
Łabudzki z Sandomierza, który w kategorii wiekowej od 46 do
55 lat zajął w końcowej klasyfikacji drugie miejsce.
W Letnich Otwartych Mistrzostwach Ziemi Sandomierskiej w Triathlonie w kategorii wiekowej do 35 lat pierwsze
miejsce zajęła Agata Kiliańska (Sandomierz), zaś drugie Bożena Czerwińska (Sandomierz). W kategorii kobiet powyżej 35
lat pierwszą lokatę zajęła Agnieszka Lachowska.
Trzecie miejsce wśród mężczyzn do 35 lat zajął Bartłomiej
Łabudzki (Sandomierz), a w kategorii wiekowej od 36 do 45
lat - pierwsze miejsce zajął Dariusz Czerwiński (Sandomierz),
a trzecie Maciej Borowski (Sandomierz).
Najstarszym uczestnikiem rywalizacji był Andrzej Bokwa
z Koprzywnicy, a najmłodszym Bartłomiej Łabudzki z Sandomierza.

W kategorii wiekowej mężczyzn od 36 do 45 lat, pierwsze miejsce
zajął Dariusz Czerwiński, a trzecie Maciej Borowski - obydwaj z Sandomierza.

***
Organizatorami imprezy byli m.in.: Urząd Miejski w Sandomierzu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu. Honorowy Patronat nad zawodami objął Burmistrz
Sandomierza Jerzy Borowski.

Festyn z okazji zakończenia wakacji
Imprezę zorganizowano ze środków budżetowych miasta
Koncerty zespołów „RAINDROPS”, „PRESS” oraz
„HURT”, a wcześniej liczne konkursy wiedzy o Unii Europej- Sandomierza. Sponsorzy: Tygodnik „EXTRA” Sandomierz.
skiej - to najważniejsze atrakcje festynu z okazji zakończenia Patronat medialny: Radio „Leliwa”.
wakacji, który 30 sierpnia 2009 roku, odbył się na Starym MieLicznie przybyła publiczność żywiołowo reagowała na muzykę w
ście w Sandomierzu.
Na początku imprezy odbył się „EuroQuiz 2009”, przygo- wykonaniu zespołu „HURT”.
towany przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Mini - miasteczko stanęło tuż obok sandomierskiego Ratusza. Dzieci i dorośli wzięli udział w konkursach wiedzy o Unii
Europejskiej. Zwiedzający licznie oblegali specjalny namiot
z bolidem - symulatorem formuły 1. Organizatorem „EuroQuiz
2009”, w oparciu o umowę z Komisją Europejską, była agencja
reklamowa Velvet art Sp. z o.o. z Warszawy. Na scenie rozstawionej na Małym Rynku odbyły się z kolei koncerty zespołów:
„RAINDROPS”, „PRESS” oraz „HURT”. Licznie przybyła publiczność bawiła się świetnie, aż do zakończenia imprezy.
Organizatorami festynu byli: Urząd Miejski w Sandomierzu,
Sandomierskie Centrum Kultury, Agencja reklamowa VELVET
ART oraz JAPaintball.pl

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

Mrozka - dyrektora artystycznego XIX Festiwalu „Muzyka w Patronat medialny: TVP Kielce, TVP Kultura, Radio Kielce,
Sandomierzu”.
Radio „Leliwa”, Tygodnik „Gość Niedzielny”, „Tygodnik
***
Nadwiślański”, „Echo Dnia”
Organizatorami XIX Festiwalu „Muzyka w Sandomierzu”
oraz miesięcznik „Sandomierzanin”.
są: Urząd Miejski w Sandomierzu, Sandomierskie Centrum
Festiwal „Muzyka w Sandomierzu” finansowany jest ze
Kultury, Agencja Artystyczna „AVIP”. Współorganizatorzy:
środków budżetowych miasta Sandomierza.
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Fundacja Cultura
Animi.
Sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, PGNiG
Patronat honorowy: Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza. S.A. - Gazownia Sandomierska, Pilkington Automotive PoDyrektor artystyczny festiwalu: Wojciech Mrozek.
land, Pilkington Polska, Bank Spółdzielczy w Sandomierzu.
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