
UCHWAŁA NR VIII/114/2019

RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 
2015-2025, za lata 2016-2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U.2019.506) oraz art. 3 pkt. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j.Dz.U.2018.1307 ) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Strategii Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 za lata 

2016 – 2018 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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CEL STRATEGICZNY I 

Stwarzanie godnych warunków życia i rozwoju dla mieszkańców miasta 

Sandomierza 

 

I.1 Rozwój edukacji szkolnej i pozaszkolnej 

I.1.1. Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej 

 rozbudowa i termomodernizacja szkół oraz placówek  edukacyjnych,  

W latach 2016-2018  nie prowadzono rozbudowy ani termomodernizacji placówek edukacyjnych. 

W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęto budowę budynku przedszkola wraz z zakupem wyposażenia, 

w tym w pomoce Montessori dla każdego z przedszkoli samorządowych. Całkowity koszt budowy ma 

wynieść 6 779 203, 9 zł., w tym Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 w  wysokości 2 500 000 zł. 

 

 doposażenie szkół i placówek edukacyjnych, 

Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym 

przystąpiły w roku szkolnym 2015/2016 do realizacji wieloletniego programu „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa”. W związku z tym każda szkoła uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 12 000,00 

zł., co łącznie dało kwotę 72 000,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 18 000 zł po 3 000,00 zł na każdą 

placówkę. Stosownie do ustaleń programu, zakupy mogły dotyczyć wyłącznie literatury młodzieżowej, o 

tematyce interesującej uczniów. W ramach programu zakupiono 5 tyś. nowych książek do 6 szkolnych 

bibliotek w publicznych szkołach.  

W programie udział wzięło 1882 uczniów. Realizacja programu pozwoliła na odnowienie i poszerzenie 

szkolnych księgozbiorów. To z kolei spowodowało większe zainteresowanie uczniów czytelnictwem. 

Program wywołał integrację uczniów wokół działań szkolnej biblioteki, włączył nauczycieli  

w promowanie działań związanych z akcją „mody na czytanie”. Program umożliwił wykazanie się przez 

uczniów umiejętnością współpracy w grupie, kreatywnością oraz pomysłowością. Program umożliwił 

uczniom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Utworzono nowe działy w bibliotekach. 

W roku szkolnym 2015/2016 szkoły podstawowe w Sandomierzu przystąpiły również do realizacji 

rządowego programu pn. „Książki naszych marzeń”. Koszt realizacji przez Gminę Sandomierz tego 

programu wyniósł 10.416,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta szesnaście 00/100)  z czego 

dofinansowanie  w ramach programu wyniosło 8.680,00 zł, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania. 

Szkoły podstawowe w ramach programu współpracowała z Miejską Biblioteką Publiczną im. Jana 

Długosza w Sandomierzu oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach Filia w Sandomierzu. 

Współpraca ta przejawiała się w następujących formach: 
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a) konsultacji planowanych zakupów z kierownictwem bibliotek pod kątem dostępności  

i przydatności wybranych pozycji. Podczas dokonywania wyboru uwzględnia się także zainteresowania 

uczniów. 

b) uczestnictwa szkół w imprezach organizowanych przez biblioteki publiczne np. w święcie 

biblioteki i bibliotekarza, uczestnictwo w wystawie o Julianie Tuwimie. 

c) organizowania wycieczek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu poznania księgozbioru 

biblioteki, przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, poznawanie działów biblioteki. 

d) pracownicy bibliotek są również częstymi gośćmi w szkołach nie tylko w czasie kampanii „Cala 

Polska czyta dzieciom”, na których odbywają się głośne czytania fragmentów utworów literackich.  

Realizacja rządowego programu „Książka naszych marzeń” przyniosła szkołom podstawowym wiele 

korzyści. Na realizacji tego programu skorzystały najbardziej dzieci, które odkryły jak ważne i istotne  

w życiu człowieka jest czytanie książek. Program poprawił stan i jakość czytelnictwa w szkołach, 

uatrakcyjnił wizerunek szkolnej biblioteki i pozwolił uzupełnić księgozbiór o wiele cennych pozycji, 

zwiększył zaangażowanie dzieci w konkursach i imprezach szkolnych poświęconych tematyce 

czytelnictwa, zachęcił rodziców do promowania czytelnictwa wśród swoich dzieci także w domach.  

W ramach projektu „Mały Mistrz” realizowanego w sandomierskich szkołach podstawowych w roku 

szkolnym 2016/2017 zakupiono sprzęt sportowy dla sześciu klas I w szkołach podstawowych na łączną 

kwotę 6000,00 zł, m.in. piłki do koszykówki, siatkówki, nożnej, do gier i zabaw, do ćwiczeń rzutno – 

chwytnych, drążek składany do zawieszania na drabinkę gimnastyczną, mata do ćwiczeń 

gimnastycznych, pachołki i poprzeczki do nich z pcv, szarfy gimnastyczne, woreczki gimnastyczne, 

skakanki sznurkowe, ringo gumowe, gwizdki, smycze.  Ponadto w ciągu całego roku szkolnego 

2016/2017 w każdej klasie pierwszej przeprowadzono dodatkową jedną godzinę wychowania 

fizycznego tygodniowo. 

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. 

„Pracowanie edukacji ekologiczno-przyrodniczej” w Szkole Podstawowej nr 1,  Szkole Podstawowej nr 2 

oraz w Szkole Podstawowej nr 4 powstały w pracownie ekologiczno-przyrodnicze. Pracownie te zostały 

wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne i będą wykorzystane do organizacji zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych o charakterze przyrodniczym, kształtujących zainteresowanie dzieci ekologią, ochroną 

przyrody i środowiska. Łączy koszt tego programu wyniósł 75 000,00 zł. z czego dofinansowanie 

wyniosło 60 000,00 zł, a wkład własny 15 000,00 zł. W roku szkolnym do powyższego programu 

przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 3 w Sandomierzu, która otrzymała dotację na utworzenie  

i wyposażenie pracowni w wysokości 24 000 zł, przy czym wkład własny wyniósł 6250,00 zł. 

Ze środków pochodzących z budżetu Państwa w roku szkolnym 2017/2018 doposażono również 

gabinety profilaktyki zdrowotnej funkcjonujące w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 2 

oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w nowoczesny sprzęt, co znacznie przyczyniło się do poprawy jakości 

usług świadczonych przez pielęgniarkę szkolną. Łączny koszt tego programu wyniósł 20 015,00 zł. 

Ponadto na bieżąco dokonywano zakupu niezbędnych materiałów dydaktycznych  i wyposażenia dla 

sandomierskich szkół i przedszkoli. 
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 wdrażanie nowoczesnych technologii ICT w procesie edukacji 

W 2018 roku do trzech sandomierskich szkół podstawowych został doprowadzony szerokopasmowy 

Internet LTE, który jest najnowszym i najszybszym sposobem łączności z Internetem za pomocą sieci 

GSM. Jego zaletą jest zwęszenie przepustowości, która jest bodźcem do rozwoju aplikacji służących 

procesowi dydaktycznemu oraz poprawa bezpieczeństwa, gdyż połączenie z Internetem jest szyfrowane 

i nie ma możliwości, aby ktoś zdobył dostęp do naszych danych. Dzięki temu w szkołach mógł zostać 

wprowadzony np.: dziennik elektroniczny, który znacznie ułatwił rodzicom monitorowanie ocen ucznia  

i kontakt ze szkołą. 

 W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 4 przystąpiły do 

programu rządowego „Aktywna tablica”, który obejmuje rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów  

i nauczycieli w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się.  

W ramach programu doposażono część sal dydaktycznych w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny 

co znacznie poprawiło jakość prowadzonych zajęć. Koszt realizacji programu wyniósł 37 288,13 zł,  

z czego dofinansowanie wyniosło 27 672,48 zł, a wkład własny 9 615,65 zł.  

Ponadto: 

W roku szkolnym 2016/17 w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 wykorzystywano e-podręczniki, e-booki, 

multibooki, interaktywne portale i platformy edukacyjne  (na bieżąco). 

W roku szkolnym 2017 /2018  do szkoły doprowadzono szybki Internet dzięki czemu każda klasa zyskała 

dostęp do Internetu i można było wprowadzić dziennik elektroniczny. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym ramach tego celu szkoły w zrealizowały następujące zadania: 

Szkoła Podstawowa Nr 3: 

- wdrożenie dziennika elektronicznego,  

- doprowadzenie szybkiego internetu (światłowód),  

- zakup i wdrożenie pomocy dydaktycznej  i  programu - Scottie Go! – nauka programowania dla 

najmłodszych  - 5 zestawów (gra + tablet)  

- zakup i wdrożenie pomocy dydaktycznej  i  programu -  Robot Photon – to pierwszy interaktywny 

robot, który rozwija się razem z dzieckiem, ucząc je programowania. 

Szkoła Podstawowa Nr 4: 

Rok szkolny 2016/2017 

- Oficjalny profil szkoły na portalu społecznościowym Facebook 

- Służbowa skrzynka mailowa dla wszystkich pracowników szkoły 

- Wewnętrzna centrala telefoniczna 
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- Bezprzewodowy Internet światłowodowy 

Rok szkolny 2017/2018 

- Dziennik elektroniczny 

- Realizacja programu SuperKoderzy (języka angielski), wzbogacenie narzędzi o M-boty 

- Realizacja programu Mega Misja 

- Zakup drukarki 3D 

- Zakup gier do nauki programowania Scottie Go! 

- Zakup Ozobotów dla uczniów klas I-III 

- Zakup tabletów 

- Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu nowoczesnych narzędzi TIK, korzystanie na lekcjach z taki 

programów jak Kahoot, Magisto, Quizzes, Edpuzzle 

Rok szkolny 2018/2019 

- Przekazywanie informacji za pomocą Google Drive 

- Realizacja programu Super Koderzy (matematyka) 

 

 rozbudowa biblioteki miejskiej wraz z zapleczem edukacyjnym. 

Gmina znajduje się w posiadaniu dokumentacji technicznej oraz pozwolenia na budowę w zakresie 

rozbudowy obiektu biblioteki miejskiej. Zadanie rozbudowy biblioteki miejskiej ujęte zostało  

w projekcie “Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” i planowane jest 

do realizacji w 2020 roku. 

 

 połączenie szkół i ZEAS w jedną sieć Intranet z wykorzystaniem lokalnych dostawców, 

- Brak  

 

I.1.2. Rozwój oferty edukacyjnej 

 indywidualizacja nauczania w szkołach, 

Wymóg indywidualizacji procesu nauczania realizowany jest podczas zajęć lekcyjnych w sandomierskich 

placówkach oświatowych.  Proces edukacyjny jest personalizowany, nauczyciele dbają o wszechstronny 

rozwój i wykorzystanie potencjału uczniów. W przypadku uczniów z deficytami nauczanie indywidualne 

odbywa się na podstawie orzeczeń wystawianych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.   
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W Szkole Podstawowej Nr 1 w roku 2016  indywidualizacją nauczania zostało objętych: 

23 uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Dla każdego  z uczniów został 

opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny oraz programy rewalidacji. Są to m.in. 

programy dla uczniów z :  

- Autyzmem, Zespołem Aspergera;    

- niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym; 

- niepełnosprawnością narządu wzroku;      

- niepełnosprawnością narządu ruchu;      

 - niepełnosprawnością narządu słuchu;      

- zagrożenie niedostosowaniem społecznym;      

- deficytami sprzężonymi (niepełnosprawność narządu słuchu i niepełnosprawność narządu wzroku; 

niepełnosprawność narządu ruchu i wzroku; niepełnosprawność narządu ruchu i Autyzm).  

W roku 2017 prowadzono indywidualny program pracy z 1 uczniem zdolnym. Indywidualizacją 

nauczania objęto 26 uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 

W roku 2018 indywidualny program pracy z uczniem zdolnym prowadzono z  2 uczniów, 

 a indywidualizacją nauczania objęto 30 uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 programem indywidualizacji nauczania w roku szkolnym 2016/2017 objęto 

4 uczniów. Dwóch z nich posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeden orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, jeden 

orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego. Opinie psychologiczno – pedagogiczne posiadało 14 

uczniów. 

W roku szkolnym 2017/2018 programem indywidualizacji nauczania objęto 5 uczniów. Trzech z nich 

posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego a dwóch orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego. Opinie psychologiczno – 

pedagogiczne posiadało 31 uczniów. 

W roku szkolnym 2018/2019 programem indywidualizacji nauczania objęto 7 uczniów. Pięciu z nich 

posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dwóch orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego. Opinie psychologiczno – 

pedagogiczne posiadało 31 uczniów. 

W każdym z wymienionych okresów  procedura postępowania była następująca: dla każdego z tych 

uczniów sporządzono Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny w którym na podstawie 

posiadanej dokumentacji specjalistycznej oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia wyznaczono indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia; przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

oraz w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 
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asystentów. U każdego z uczniów dostosowano wymagania edukacyjne w zakresie ogólnym  

i szczegółowym (poszczególne przedmioty nauczania), określono zasady, metody i formy  kształcenia, 

które pozwolą na opanowanie wiedzy, rozwój zainteresowań i zdolności poznawczych, wskazano środki 

dydaktyczne oraz dostosowano sposób sprawdzania wiadomości stosownie do występujących 

deficytów.  Określono także formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Opracowano działania 

wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi. Systematycznie dokonywano obiektywnej ewaluacji co pozwalało na 

ocenę efektywności programu, weryfikację celów, modyfikację form oraz metod pracy. W zależności od 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

wskazanych w opiniach psychologiczno – pedagogicznych oraz diagnozie przeprowadzanej w szkole na 

bieżąco wprowadzano indywidualizację nauczania. Na tej podstawie uczniowie korzystali z zajęć 

korekcyjno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, dla dyslektyków, 

rewalidacyjnych, rozwijających zainteresowania z informatyki,  teatralnych, tanecznych hip hop, 

sportowych, czytelniczych, z koła zainteresowań z: języka polskiego, języka angielskiego, języka 

hiszpańskiego, matematyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Laboratorium Wiedzy 

Przyrodniczej, Uniwersytet Kompetencji Społecznych, Akademia Twórczości. W placówce jest 

zatrudniony pedagog szkolny oraz psycholog, którzy realizowali pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 

formie poradnictwa, interwencji kryzysowej, terapii krótkoterminowej oraz zajęć wyrównawczych i 

rewalidacyjnych. 

W  Szkole Podstawowej Nr 3 indywidualizacją nauczania zostali objęci uczniowie, którzy realizują 

kształcenie specjalne, oraz uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dostosowano zakres  

i sposób wymagań edukacyjnych oraz odpowiednie metody i formy pracy z uczniem. 

Realizowane były : 

- zajęcia rewalidacyjne - usprawnianie zaburzonych funkcji 

- socjoterapeutyczne - rozwijanie umiejętności społecznych (prawidłowej komunikacji, 

budowania relacji z rówieśnikami, rozwiązywania konfliktów itp.). 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-  zminimalizowanie deficytów rozwojowych poprzez 

udzielanie pomocy dzieciom mającym specyficzne trudności w nauce: w czytaniu, pisaniu, 

mówieniu, liczeniu.   

- zajęcia logopedyczne -  korekta wad wymowy oraz uwrażliwienie dzieci na czystość 

 i poprawność języka, jakim się posługują. 

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - uzupełnianie, utrwalanie  wiadomości i umiejętności 

szkolnych oraz zapewnienie poczucia sukcesu w szkole. 

- indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym  

 Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mają możliwość uczestnictwa w 

różnych formach zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe itp.)  

Liczba uczniów objętych indywidualizacją nauczania: 

- w 2016 roku - 18  orzeczeń o kształceniu specjalnym,  38 opinii Poradni Psychologiczno –- 

Pedagogicznej; 
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- w  2017 roku  -  13 orzeczeń o kształceniu specjalnym , 41 opinii Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej; 

- w 2018 roku - 11 orzeczeń o kształceniu specjalnym , 50 opinii Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. 

- W roku szkolnym 2016/17 w Szkole Podstawowej Nr 4 indywidualizacją nauczania objętych 

zostało: 

o 39 uczniów z czego 20 uczniów z trudnościami w nauce, 6 osób z dysleksją rozwojową w postaci 

dysortografii i 1 uczeń w postaci dysgrafii, 3 uczniów z ryzykiem dysleksji, 1 uczeń  

z zaburzeniem zachowania, 1 uczeń potrzebujący wsparcia psychologicznego, 3 uczniów  

z zakłóceniami rozwoju emocjonalnego, 2 uczniów z nieharmonijnym rozwojem zdolności,  

o 1 dziecko z trudnościami z matematyki, 1 uczeń zdolny (indywidualny program nauczania  

z matematyki). Zarówno uczniowie z opiniami jak i wskazani przez rodziców lub nauczycieli 

nieposiadający opinii uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych lub korekcyjno - 

kompensacyjnych organizowanych na terenie szkoły. W sumie korzystało z tych zajęć 29 

uczniów 

o 4 uczniów posiadało orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego. W tym 1 osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 orzeczenia ze względu na 

autyzm, 1 orzeczenie ze względu na Zespól Aspergera. W związku z tym wszyscy uczniowie 

posiadający orzeczenia mieli opracowane programy IPET 

o 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia; 

o indywidualizacją nauczania objętych było też 6 uczniów nieposiadających opinii i orzeczeń PPP. 

Uczniowie ci funkcjonując zagrażali bezpieczeństwu innych uczniów oraz swojemu.  

Dostosowania dotyczyły: 

- organizowanie przestrzeni w klasie  

- dostosowywanie tempo i zakresu pracy do poziomu możliwości ucznia, 

- pomoc  uczniowi w zaplanowaniu i organizacji pracy,  

- różnicowali zadań podczas sprawdzianów, 

- inicjowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. 

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzono indywidualizację nauczania wobec 14 uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: 

- Autyzm w tym Zespół Aspergera - 6 uczniów, 

- niepełnosprawność wzroku -1 uczeń, 

- niepełnosprawność sprzężoną (wzroku, słuchu) -1 uczeń, 

- niepełnosprawność sprzężoną ( wzrok, słuch, ruch) -1 uczeń, 

- niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim -2 uczniów, 

- zagrożenie niedostosowaniem - 3 uczniów , 

a 13 uczniów posiadało orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. Ponadto część uczniów 

posiadało opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dla tych uczniów zorganizowano następujące 

zajęcia: rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, 

rozwijające umiejętności uczenia się, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, TUS, logopedyczne, 

wyrównujące szanse dla dzieci powracających z zagranicy lub obcokrajowców. 
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Dostosowania polegały na: 

- modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającej uczniom sprostanie wymaganiom szkolnym, 

- warunków przeprowadzonego egzaminu zewnętrznego do potrzeb i możliwości uczniów.  

- Rok szkolny 2018/2019:  

- w I semestrze  roku szkolnego indywidualizacją nauczania i  pomocą psychologiczno-

pedagogiczną objętych zostało 196 uczniów, w tym 14 z orzeczeniami do kształcenia 

specjalnego, 9 z orzeczeniami do nauczania indywidualnego, w tym troje dzieci powracających  

z zagranicy 98 z opiniami  poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

- u 187 uczniów, udzielana im pomoc zdaniem nauczycieli, wychowawców przyniosła 

spodziewane efekty, u 122 uczniów przyniosła efekty częściowo, u 2 uczniów nauczyciele nie 

umieli określić, a u 90 uczniów, wychowawcy nie podali informacji, co do efektywności 

udzielanej pomocy. 

 

 rozwijanie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów, 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1w latach 2016-2018 oferowała uczniom następujące zajęcia 

dodatkowe: 

- zajęcia logopedyczne, 

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, 

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze – przyrody, 

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas 1-3, 

- zajęcia wyrównawcze z geografii, 

- zajęcia dodatkowe z chemii, 

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, 

- arteterapia , 

- zuchy/ Gromada zuchowa „Bractwo Leśnej Przygody”, 

- zespół wokalny, 

- zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie , 

- zajęcia relaksacyjno – terapeutyczne / psycholog, pedagog/, 

- zajęcia Integracji Sensorycznej, 

-  zajęcia rozwijające zainteresowania- dekoratornia, 

- Zajęcia w pracownia edukacji przyrodniczo - ekologicznej, 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego,  

- koło polonistyczne, 

- koło chemiczne, 

- zajęcia sportowe / SKS - gry zespołowe, SKS - piłka ręczna/, 

- zajęcia z języka niemieckiego, 

- zajęcia grupowe socjoterapeutyczne. 

W Szkole Podstawowej Nr 2 odbywały się następujące zajęcia dodatkowe:  

- zajęcia korekcyjno-wyrównawcze,  

- korekcyjno-kompensacyjne,  
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- logopedyczne,  

- artystyczno-teatralne, 

- dla dyslektyków,  

- rewalidacyjne, z informatyki,   

- teatralne,  

- taneczne hip hop,  

- rekreacyjno-sportowe,  

- rozwijające zainteresowania czytelnicze,  

- koła zainteresowań z: języka polskiego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, matematyki, 

informatyki, 

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,  

- Laboratorium Wiedzy Przyrodniczej, 

- zajęcia doskonalące technikę czytania i pisania kl II, 

- badminton, 

- zajęcia ogólnorozwojowe. 

W Szkole Podstawowej Nr 3 w okresie sprawozdawczym realizowano następujące zajęcia dodatkowe: 

- taneczne,  

- plastyczne,  

- muzyczne.  

- koła zainteresowań przedmiotowe,  

- zajęcia wyrównawcze,  

- zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych  

- zajęcia sportowe – SKS Badminton,  

- Mały Mistrz,  

- zajęcia z programowania.  

Szkoła Podstawowa Nr 4 w latach objętych sprawozdaniem realizowała następujące rodzaje zajęć 

dodatkowych: zajęcia wyrównawcze w klasach I-III, zajęcia rozwijające zainteresowania dla klasy III, 

zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VI, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, Klub 

Europejczyka, Koło teatralno – filmowe, Koło teatralne, Koło teatralne w j. angielskim, Gry i zabawy 

integracyjne na świetlicy, Matematyczne potyczki – koło matematyczne, Język niemiecki w klasach IV. 

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. angielskiego, Zajęcia 

wyrównawcze z informatyki dla klas IV –VI, Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze  

i ekologiczne, Kółko plastyczne, Koło przyrodnicze, Koło dla ciekawych dla klasy I, Kółko matematyczne, 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody, Zabawy z ortografią – zajęcia wyrównawcze, Koło 

Misyjne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – 

społeczne, zajęcia rozwijające zainteresowania.  

Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w latach 2016-2018 

obejmowała: 

- akademię małego plastyka;  

- zajęcia rytmiczno-wokalne; 

- zajęcia logopedyczne.  
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W Przedszkolu Samorządowym  Nr 3 w Sandomierzu roku szkolnym 2016/2017 odbywały się spotkania 

z plastykiem – warsztaty dla dzieci chcących rozwijać ekspresję w zakresie działalności plastyczno – 

konstrukcyjnej (malowanie zimy inspirowane poezją, warsztaty wielkanocnych dekoracji).  

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole realizowało program badawczy „Małe spotkania z wielką 

nauką” – rozwijający zainteresowania dzieci przygodą ożywioną i nieożywioną w toku bezpośrednich 

obserwacji i doświadczeń. Do prowadzenia zajęć zakupiono: modele układu słonecznego, wulkanu, 

zestaw menzurek, wagę, deszczomierz, tablic graficzne. Udział w zabawach badawczych brały dział 

dzieci 6-letnie. Prowadzono doświadczenia w zakresie badania powietrza, wody, gleby, poznawano 

układ słoneczny, historię odkryć M. Kopernika. Odbyły się wycieczki do stacji pogody, do sklepu 

kosmetycznego. 

W 2018 roku przedszkole kontynuuje rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez innowację 

„Słucham – opowiadam – recytuję – tworzę”. W ramach podjętych działań odbywają się cykliczne 

spotkania z dziecięcą prozą i poezją czytaną przez p. bibliotekarki w przedszkolu oraz Miejskiej 

Bibliotece – oddział dla dzieci. W roku 2018 dołączyła do czytania młodzież sandomierskich szkół 

średnich oraz przedstawiciele wojska. Ponadto w 2018 roku dzieci uczestniczyły w warsztatach 

plastyczno – literackich z udziałem J. Krzyżanek. Malowały ilustracje do bajek, tworzyły własne 

książeczki, pisały wierszyki, rymowanki. Z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości słuchały poezji 

patriotycznej, oraz baśni i legend w różnych regionach Polski.  

W Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu w okresie objętym sprawozdaniem realizowane 

były następujące zajęcia dodatkowe: 

- zajęcia teatralne (chętne dzieci 6- letnie); 

- zajęcia terapii logopedycznej ( dzieci wszystkich grup wiekowych); 

- zajęcia wyrównawcze( dzieci 5-6 letnie); 

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne ( 6- latki); 

- zajęcia karate ( chętne dzieci 5-6 letnie). 

Przedszkole Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu realizowało następujące rodzaje zajęć dodatkowych: 

zajęcia plastyczne dla dzieci 6 letnich, nauka gry w szachy, integracja sensoryczna, gimnastyka 

korekcyjna, robotyka, zajęcia teatralne, zajęcia korekcyjna – profilaktyczne i pedagogiczne, nauka 

pływania.  

W Przedszkolu Samorządowym Nr 7 w Sandomierzu w latach 2016-2018 odbywały się następujące 

zajęcia dodatkowe: 

          1. W ramach środków organu prowadzącego: 

a) zajęcia matematyczno –logiczne – „ Mały Pitagoras”; 

b) zajęcia plastyczne- „ Mały artysta”; 

c) zajęcia muzyczne- „ Spotkanie z piosenką turystyczną”. 
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2. Opłacane przez rodziców: 

a) robotyka. 

Dodatkowo  latach 2016-2018 w przedszkolu odbywały się: teatrzyki w wykonaniu aktorów teatrów 

lalek, teatr cieni, pantomimy; koncerty z filharmonią rzeszowską; spotkania z uczniami szkoły 

muzycznej; warsztaty z pszczelarzem podczas, których dzieci poznawały specyfikę życia pszczół, 

produkcję miodu, smak, rodzaje, sposób wytwarzania świec woskowych. 

Ponadto wszystkie sandomierskie przedszkola oferują zabawy i zajęcia z j. angielskiego oraz zajęcia 

rytmiczno – muzyczne. 

Sandomierskie Centrum Kultury – rozwój ofert zajęć pozaszkolnych w obiektach administrowanych 

przez SCK – Opak, Port Kultury, Przełącznik-Twórczy zaułek, Dworek Koćmierzów. Aktualny plan zajęć 

pozaszkolnych dostępny na stronie www.esceka.pl.  

 

 rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów/realizacja projektów systemowych,  

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizowała w ramach tego celu projekt „ Lepsza Szkoła” – projekt edukacyjny 

sprawdzający wiedze uczniów z matematyki za pomocą specjalnych testów. Następnie ich osiągniecia 

były porównywane z wynikami z całej Polski. W ramach projektu współfinansowanego przez Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Szkoła Podstawowa Nr 1  

w Sandomierzu realizuje projekt „Akademia kompetencji kluczowych”. Celem projektu jest rozwój 

nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego 

programu „Cyfrowa szkoła” poprzez:  

- wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK 

(Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) niezbędne do realizacji programów nauczania  

w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 

sieciowo-usługowej; 

- podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie 

korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania 

narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;  

- kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym  

z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń. 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 360 uczniów i 43 nauczycieli szkoły. Koszt całkowity 

programu wniesie 586 949,25 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 506 445,25 zł, a wkład własny 80 

504,00 zł.   

Szkoła Podstawowa Nr 2 w 2016 roku wzięła udział w konkursie „Dorzecza Koprzywianki” Głównym 

celem konkursu jest rozpowszechnianie zasad ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży. W ramach 

projektu zrealizowano cykl zajęć poświęconych ochronie środowiska. W 2017 roku  realizowała Projekt  

Działaj Lokalnie pt. „Sandomierskie opowieści”. Głównym celem projektu było  utworzenie spośród 

uzdolnionych uczniów naszej szkoły teatru ulicznego oraz wyposażenie szkoły w stroje historyczne  

z epoki Kazimierza Wielkiego. Dobrem wspólnym było  rozwijanie i promowanie historycznych  
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i kulturalnych tradycji Sandomierza, przybliżenie  młodzieży, turystom i mieszkańcom. We współpracy  

z Chorągwią Ziemi Sandomierskiej, PTTK, Muzeum Okręgowym, Urzędem Miasta prezentowaliśmy swój 

repertuar dla całej społeczności szkolnej, mieszkańców miasta i turystów. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w roku 2016, 2017 i 2018 brała udział w programie edukacyjnym pt. 

„Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. W ramach programu poprzez  konkursy, prezentacje  

i różne  działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, uczniowie uczyli się  zasad prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.   

W 2016 roku  uczniowie uczestniczyli w projekcie „Świadomy konsument - zdrowe zakupy”. W ramach 

projektu uczniowie zwracali uwagę na datę produktu, skład i przydatność do przeznaczenia. 

Wyszukiwali miejsca, gdzie na terenie miasta Sandomierza można uzyskać pomoc w pisaniu reklamacji, 

jeżeli nie została ona uznana. Uczeń poznał jakie ma prawa jako konsument. 

W 2018 roku  uczniowie wzięli udział w szkolnym projekcie „Ku Niepodległej”. Program był realizowany 

w postaci pogadanek, gazetek, krótkich rekonstrukcji scenek historycznych oraz montażu słowno- 

muzycznego. 

W latach 2016 – 2018 organizowane były projekty dla uczniów klas pierwszych (zajęcia integracyjno-

adaptacyjne ) w ramach programu „Projektor – Wolontariat Studencki” 

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu „Bezpieczna +” uczniowie uczestniczyli w projekcie 

„Odmienność, różnorodność , tolerancja” (klasy gimnazjalne). W jego ramach brali udział  

w różnorodnych warsztatach w trakcie których nabyli podstawowe umiejętności psychospołeczne  

z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, poszerzyli wiedzę nt. agresji i emocji, poznali 

skuteczne sposoby radzenia sobie z własną agresją  i złością, nauczyli się rozróżniać postawy  tolerancji  

i nietolerancji oraz uświadomili potrzebę akceptacji. Wykonywane indywidualnie i grupowo prace 

plastyczne były dla nich okazją do refleksji nad poruszonymi w trakcie warsztatów zagadnieniami  

i stanowiły ugruntowanie postaw uczestników, którzy w swoich pracach wyrazili sprzeciw przeciwko 

agresji, jak również zaprezentowali własną postawę wolną od uprzedzeń. Tydzień Tolerancji w szkolnej 

modzie oraz konkurs na najciekawszą stylizację dodatkowo uświadomił młodzieży problem istnienia  

i poszanowania odmienności. Szkolna Gimnazjada oraz przedstawienie scenek nie tylko przybliżyło 

bogactwo kulturowe innych narodowości, ale i  ukazało jego  różnorodność. Przedstawienie będące 

teatralnym podsumowaniem „tolerancyjnych działań” dało uczniom możliwość zaprezentowania 

własnego talentu i dowartościowania się, a film „Charli” dodatkowo uświadomił, jakie wartości są 

najważniejsze w życiu człowieka. 

„Najlepiej razem” to projekt realizowany na terenie  szkoły podstawowej w ramach powyższego 

programu „Bezpieczna +”, którego głównym celem było wskazanie alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego bez uwikłania w media cyfrowe. 

W 2016 roku szkoła przystąpiła do projektu naukowego "Organizacja i realizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego". 

Projekt realizowany był przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach we współpracy ze 

Świętokrzyskim  Kuratorem Oświaty. Opracowany raport pozwolił ocenić skuteczność organizowanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie naszej szkoły. 
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Szkoła Podstawowa Nr 4 w roku szkolnym 2016/2017 realizowała następujące programy edukacyjne: 

- Mały Mistrz – nauka współpracy w grupie, 

- Przedsiębiorczy w życiu i w szkole  – program „Nie ma, że się nie da”, 

- SuperKoderzy – nauka programowania, 

- Mega Misja – kompetencje cyfrowe, 

- Młody badmintonista – nauka współpracy w grupie, 

- Mleko i warzywa  w szkole - kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- Śniadanie daje moc - kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- Zaczytana szkoła - świadomość i ekspresja kulturalna, 

- Internetowy Teatr TVP dla szkół - świadomość i ekspresja kulturalna, 

- Kodeks walki z rakiem - kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady - kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- Ortografitti – umiejętność uczenia się, 

- Znani sandomierzanie czytają dzieciom – porozumiewanie się w ojczystym języku, 

- Znajdź właściwe rozwiązanie - kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- Akademia Malucha – kompetencje społeczne, 

- Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów - kompetencje społeczne  

i obywatelskie, 

- Nasza mała ojczyzna - kompetencje społeczne i obywatelskie, 

- Dziecko w świecie kultury – porozumiewanie się w języku ojczystym, 

- Lepsza szkoła - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

- Audycje muzyczne z „Gamą” - umiejętność uczenia się, 

- Akademia Twórczego Myślenia - umiejętność uczenia się, 

- Zaczytana czwórka - świadomość i ekspresja kulturalna, 

- „Sudomir” – Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze - kompetencje społeczne i obywatelskie 

Projekty edukacyjne realizowane przez szkołę w roku szkolnym 2017/2018 to: 

- Szóstkowy Klub Przyjaciół Zwierząt  - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- SKTK „Sudomir” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Czas Misji -  kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Opieka nad zwierzętami, „Młodzież dzieciom” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Badminton – współraca w grupie 

- Mały Mistrz – współpraca w grupie 

- „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej”  -  

- Program „Aktywna Tablica” - kompetencje informatyczne 

- Program SuperKoderzy - kompetencje informatyczne 

- Program Mega Misja - kompetencje informatyczne 

- Nasza mała ojczyzna - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Dziecko w świecie kultury - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Audycje muzyczne z „Gamą” – umiejętność uczenia się 

- Dzień Nowych Technologii w Edukacji - kompetencje informatyczne 

- Lepsza szkoła - kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne 

- „Zdrowo jem, więc wiem” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Badminton – współpraca w grupie 
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- „Znajdź właściwe rozwiązanie” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

-  „Europejski kodeks walki z rakiem” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

-  „Między nami kobietkami” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- „Wolni i świadomi” w klasach III gim. - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Mam wpływ – profilaktyka FAS - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- Szkoła dla  Rodziców – umiejętność uczenia się  

- Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019: 

- SuperKoderzy - kompetencje informatyczne 

- Mega Misja - kompetencje informatyczne 

- Program Aktywna - kompetencje informatyczne 

- Program Edukacji Antynikotynowej,” Nie Pal przy mnie proszę” klasy IV – VIII - kompetencje 

społeczne i obywatelskie 

- „Śniadanie daje moc” oraz „Owoce w szkole” klasy I – III - kompetencje społeczne  

i obywatelskie 

- Zachowaj trzeźwy umysł” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- „Europejski kodeks walki z rakiem” klasy - kompetencje społeczne i obywatelskie  

- Program profilaktyczny dla uczennic klas III gimnazjum „Mam wpływ!”. Program realizowany 

był przez Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu w ramach zadania 

publicznego pt. „Uczymy się zdrowego stylu życia poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności 

oraz rozwijanie zainteresowań 

- Program profilaktyczny „Wolni i świadomi” - kompetencje społeczne i obywatelskie 

- W ramach programu ”Bezpieczna Plus realizowane były dwa programy oparte na modelu 

profilaktyki „Trójkąt emocjonalny” oraz „Trzecie rozwiązanie”. Natomiast w oddziałach 

gimnazjalnych w klasach II odbył się Archipelag Skarbów” 

 

 rozwijanie wyższego szkolnictwa zawodowego 

-  Brak  

 

 rozwijanie oferty doskonalenia zawodowego dorosłych (edukacja przez całe życie). 

W związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz wzrostem zainteresowania pomocą w formie usług 

opiekuńczych Ośrodek Pomocy społecznej w Sandomierzu od dnia 01.05.2017 do 31.12.2018r. 

realizował projekt “RAZEM”, który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, 

Działanie 09.02 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, 

Poddziałanie 09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

Celem głównym Projektu Razem była minimalizacja barier I braków związanych z zaspokajaniem 

podstawowych potrzeb życiowych przez wzrost dostępności usług opiekuńczych świadczonych  

w lokalnej społeczności – w gminie Sandomierz na rzecz 12 o9sób oraz wzrost kompetencji 20 osób 
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sprawujących opiekę nad osobą zależną (niesamodzielną) w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi (opiekunów faktycznych). Głównymi celami szczegółowymi Projektu RAZEM było: 

- Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 12 osób 

niesamodzielnych (ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność), w tym 43% kobiet. 

- Zwiększenie liczby opiekunów/-ek świadczących usługi w miejscu zamieszkania w Gminie 

Sandomierz o 3 miejsca. Opiekunowie świadczący usługi opiekuńcze w ramach projektu otrzymali 

wsparcie w postaci finansowania ich wynagrodzenia ze środków projektu. 

Realizacja działań wspierających 20 opiekunów faktycznych tj. Członków rodzin w opiece nad osobami 

niesamodzielnymi obejmowała: 

- Kształcenie, w tym szkolenie I zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów 

faktycznych, w szczególności zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami 

niesamodzielnymi, 

- Poradnictwo w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających 

poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania 

wysokiej jakości opieki I odciążenia opiekunów faktycznych. 

Opiekunowie faktycznie osób niepełnosprawnych (20 osób) uczestniczyli w 52 godzinnym szkoleniu. 

Uczestnicy nabywali kompetencje w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi, 

psychospołecznych uwarunkowań opieki nad osobą niesamodzielną, technik pielęgnowania osób 

starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, metod i technik aktywizacji i rehabilitacji. 

Od listopada 2017 roku 20 opiekunów faktycznych rozpoczęło udział w poradnictwie indywidualnym, 

głównie psychologicznym zgodnie z oczekiwaniami uczestników. Wsparcie było realizowane  

w funkcjonującym  w strukturach Ośrodka Punkcie Interwencji Kryzysowej w godzinach rannych, 

popołudniowych, wieczornych. Każdy z uczestników korzystał z poradnictwa w wymiarze 4 godzin  

w miesiącu. 

 

I.1.3. Wspieranie inicjatyw na rzecz seniorów 

  

 wspieranie działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  

W dniu 30 grudnia 1995 roku został powołany Sandomierski Uniwersytet III Wieku. Ogólnym celem 

Uniwersytetu była pomoc ludziom starszym w przyswajaniu lub uzupełnianiu wiedzy z określonych, 

interesujących ich dziedzin oraz pomoc w zagospodarowaniu czasu wolnego, promowanie zdrowego 

stylu życia. Cele działalności zawarte w Statucie Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mówią 

o zachowaniu i zwiększeniu intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności poprzez inspirowanie osób 

starszych do różnych form aktywności fizycznej i umysłowej, również społecznej, kulturowej, etycznej, 

prozdrowotnej i w efekcie przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu, apatii i bezradności. Prowadzeniu 

edukacji w różnych dziedzinach nauki  umożliwia słuchaczom poznawanie różnych zakresów wiedzy, 

nauki, kultury, które były przedmiotem ich osobistych zainteresowań i potrzeb, poprzez podanie  
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w przystępnej formie określonych treści. Innym celem jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki 

gerontologicznej. Działania takie pobudzają seniorów do planowania i racjonalnego organizowania 

własnej starości. Wśród celów wymienia się również aktywizację społeczną osób starszych, 

propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego         w tym współdziałania z innymi grupami 

społecznymi, umiejętnej organizacji czasu wolnego i godnego stylu życia.  

W latach 2016-2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizował program osłonowy 

„Aktywny Senior”. Program został przyjęty Uchwałą  Nr XXXIX/411/2014 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 14 maja 2014.  Program skierowany jest do osób zamieszkałych w Sandomierzu, które ukończyły 

60 lat. Głównym celem programu  jest poprawa jakości życia seniorów poprzez ich uczestnictwo w życiu 

społecznym, szczególnie  w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki.  

W ramach tego programu odbywały się spotkania i imprezy kulturalne np. ,,Świętojańskie Bajanie- 

powitanie lata, Sandomierskie Senioralia. Celem wydarzenia była poprawa jakości życia, promowania 

postawy prozdrowotnej, aktywności osób po 60-tym roku życia, a tym samym przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. 

 

 rozwijanie oferty zajęć dla seniorów. 

W latach 2016-2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu realizował program osłonowy 

“Aktywny Senior”. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/411/2014 Rady Miasta Sandomierza  

z dnia 14 maja 2014r. Program skierowany jest do osób zamieszkałych w Sandomierzu, które ukończyły 

60 lat. Głównym celem program jest poprawa jakości życia seniorów poprzez ich uczestnictwo w życiu 

społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki. 

W 2016r. w ramach realizacji program miały miejsce wydarzenia: 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka  odbyło się spotkanie seniorów uczestniczących w programie  

z uczestnikami świetlicy socjoterapeutycznej “Przystań”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, 

dzieci przygotowały dla gości program artystyczny. Sandomierscy seniorze miło spędzili czas przy kawie 

I herbacie opowiadając najmłodszym jak spędzili wolny czas będąc dziećmi. 

W dniu 21.03.2016 roku w świetlicy socjoterapeutycznej “Przystań” miało miejsce spotkanie 

wielkanocne. Okres świąteczny stanowił motyw przewodni spotkania, w którym wzięli udział 

sandomierscy seniorzy, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz zaproszeni goście 

– siostry jadwiżanki. Czas Wielkiej Nocy sprzyjający refleksjom I duchowości został omówiony przez 

siostry zakonne, które w bardzo atrakcyjny sposób przedstawiły interpretację Męki Pańskiej, przybliżyły 

uczestnikom spotkania symbolikę świąt, podkreślając ich znaczenie oraz optymistyczny wydźwięk. Na 

spotkaniu nie mogło zbraknąć poczęstunku nawiązującego do tradycji kultywowanej na polskich, 

wielkanocnych stołach, a także serdecznych życzeń. 

W dniu 30.06.2016 roku w Parku Piszczele  odbyła się II edycja Sandomierskich Senioralii. Całość 

wydarzenia rozpoczął oficjalny pochód, który ruszył spod Bramy Opatowskiej i przy akompaniamencie 

orkiestry dętej dotarł do Parku Piszczele. Motywem przewodnim imprezy były lata 20 – lata 30 XX 

wieku.  
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Po części oficjalnej i przekazaniu na ręce przedstawicielki sandomierskich seniorów symbolicznych 

kluczy do bram miasta miał miejsce  występ Pani Anny Przybysz.  

Po występie odbył się konkurs na najatrakcyjniejszy strój oraz przegląd talentów, w trakcie, którego 

sandomierscy seniorzy śpiewali  piosenki oraz recytowali wiersze. Odbyły się również zawody sportowe  

oraz poczęstunek przy grillu. Główną atrakcją imprezy był występ Niny Nowak- światowej sławy 

śpiewaczki operowej. 

W dniu 30.09.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zorganizował imprezę plenerową 

pożegnanie lata   i powitanie jesieni  dla mieszkańców Sandomierza w wieku  60+, pod nazwą ,,Biesiada 

z pieczonym ziemniakiem”. „Dni robią się już coraz krótsze, a wieczór zapada coraz wcześniej”, z nutką 

nostalgii grupa sandomierskich seniorów, przez kilka godzin  biesiadowała wśród malowanych jesienią 

drzew w Parku Piszczele. Podczas wydarzenia śpiewano   przy akompaniamencie gitary piosenki 

biesiadne, bawiono się w ,,Kalambury’, pieczono  w ognisku jesienne ziemniaki i kiełbaski. Seniorzy jak 

zwykle dali przykład, że dobra zabawa i miłe spędzenie czasu wymaga jedynie ,,młodego ducha’’. 

W dniu 21.12.2016 r. podopieczni OPS w wieku 50+ wzięli udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym 

w ramach realizowanego od 2015 roku projektu socjalnego „Spotkanie wigilijne”. Celem projektu była 

organizacja spotkania okolicznościowego o charakterze uroczystości wigilijnej dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych, osób starszych,  przewlekle chorych,  samotnych, niepełnosprawnych  oraz 

bezdomnych  z terenu gminy Sandomierz.  

W ramach realizacji programu w 2017 r. miały miejsce następujące wydarzenia: 

W dniu 11 kwietnia 2017 r. zorganizowano dla seniorów spotkanie wielkanocne w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Sandomierzu. W spotkaniu uczestniczył ks. Michał - wikariusz z parafii 

katedralnej, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu oraz sandomierscy seniorzy. Po wspólnej modlitwie wszyscy uczestnicy zasiedli do 

wielkanocnego śniadania przygotowanego przez pracowników i uczestników ŚDS.     

W dniu 8 września 2017r. w Parku Piszczele w Sandomierzu po raz trzeci odbyły się Sandomierskie 

Senioralia, których organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej. Impreza ma charakter integracyjny  

i jak co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Impreza przebiegała pod 

honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sandomierza, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 

Wojewody Świętokrzyskiego oraz Starostwa Powiatowego  

w Sandomierzu, a wszystko odbyło się w rytmach Rock&Roll. Imprezę poprowadził Marcin Kwaśny 

znany aktor teatralny, filmowy i serialowy. Tradycją stało się już,  

iż Burmistrz Miasta Sandomierza przekazał klucz do bram miasta na ręce Seniorów. Swoją obecnością 

zaszczyciła imprezę Pani Ewelina Bień przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Uczestnicy imprezy mogli skorzystać z wielu atrakcji min. odbyły się liczne konkursy z nagrodami „Jaka 

to melodia”, „Muzyka filmowa”, konkurs tańca oraz konkurs na przebranie nawiązujące do tematyki 

imprezy. Nie zabrakło również pakietu informacji. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji   

w Sandomierzu Pani Beata Lipiarz przestrzegła przed oszustami na tzw. „metodę na wnuczka”, 

przedstawiciele Banku PEKAO S.A wystąpili z prelekcją dotyczącą oszustw jakie dopuszczają się 
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parabanki. Prelekcja pani Bożeny Andrychowicz nawiązywała do łamania stereotypów o życiu na 

emeryturze. Impreza przebiegała w bardzo przyjemnym klimacie. Seniorzy po raz kolejny udowodnili jak 

pięknie umieją się bawić i jak dużo radości czerpią z życia, czego od nich mogą uczyć się młodzi. 

    W dniu 22 grudnia 2017 roku odbyło się  spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących, chorych  

i samotnych, bezdomnych. Inicjatorem przedsięwzięcia, które zostało zorganizowane na Zamku 

Królewskim był Urząd Miejski w Sandomierzu na czele z Burmistrzem, przy współudziale Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Spotkanie rozpoczął pan Burmistrz, składając wszystkim życzenia świąteczne,  

a ksiądz Zygmunt Gil pobłogosławił opłatek, którym wszyscy połamali się. Na stole nie zabrakło 

tradycyjnych dań wigilijnych, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Redyk. Przedstawienie jasełkowe 

przygotowane pod okiem pani Grażyny Milarskiej wystawiły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,   

a koncert kolęd w wykonaniu Michała Cezarego Białego umilał wszystkim czas. Na scenie 

zaprezentowała się także uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy z Sandomierza 

W ramach działań profilaktycznych skierowanych do osób powyżej 60 roku życia konsultant zatrudniony 

w OPS systematyczne  monitorował  środowiska osób starszych, przekazując informacje o możliwych 

formach wsparcia, apelował o czujność w związku z licznymi informacjami o tzw. metodzie na wnuczka, 

Podejmowano również działania rozpowszechniania wśród sandomierskich seniorów „Karty życia”.  

W 2018 r. w ramach realizacji programu miały miejsce następujące wydarzenia: 

W dniu 25 czerwca  2018 roku w Parku Piszczele odbyło się spotkanie pn. ,,Świętojańskie Bajanie - 

powitanie lata”. W spotkaniu uczestniczyli Seniorzy wśród nich również  mieszkańcy  z Domu Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. Spotkanie miało na celu zachęcenie seniorów do spędzania wolnego czasu 

na świeżym powietrzu, spacerów i rozmów.  Spotkane rozpoczęło się od szukania symbolicznego kwiatu 

paproci, zwyciężczyni otrzymała drobny upominek. Podczas wydarzenia zostały przybliżone legendy  

i  tradycje związane z nocą świętojańską, zorganizowano gry i zabawy w których seniorzy chętnie 

uczestniczyli. Zakończeniem spotkania było wspólne biesiadowanie przy ognisku. 

W dniu 14 września 2018 roku  na Rynku Starego Miasta Sandomierza odbyły się czwarte Sandomierskie 

senioralna. Tradycyjnie  Burmistrz Miasta Sandomierza po krótkim powitaniu przybyłych mieszkańców 

przekazał na ręce przedstawicielki sandomierskich seniorów symboliczny klucz do bram miasta. 

Uczestniczący w imprezie mogli skorzystać z wielu atrakcji m. in. odbyły się konkurs z nagrodami na 

najładniejszy jesienny kapelusz, wiedzy o Sandomierzu. W trakcie wydarzenia sandomierscy seniorzy 

śpiewali  piosenki oraz recytowali wiersze. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku dla wszystkich 

uczestników. Imprezę swoją obecnością ożywili muzycy z zespołu Heaven i tanecznymi utworami 

zachęcili przybyłych do zabawy. Zwieńczeniem Sandomierskich Senioralii  był występ Kapeli Góralskiej 

Baciary. Celem wydarzenia była poprawa jakości życia, promowania postawy prozdrowotnej, 

aktywności osób po 60-tym roku życia, a tym samym przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Klub Seniora w Sandomierzu, który działa pod skrzydłami Sandomierskiego Centrum Kultury - głównym 

założeniem Klubu jest aktywizacja i integracja społeczna osób starszych oraz zagospodarowanie ich 

czasu. Klub Seniora obecnie liczy około 150 osób, z czego 60% osób uczestniczy we wszystkich 

prowadzonych formach działalności jakimi są: 

• gimnastyka z ćwiczeniami ogólnousprawniającymi; 

• basen; 
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• kurs komputerowy; 

• nauka języka angielskiego; 

• spotkania tematyczne; 

• spotkania towarzyskie z muzyką i tańcem; 

• imprezy promujące święta narodowe i okolicznościowe;    

• wycieczki krajoznawcze; 

• wyjazdy do teatru; 

• rocznice powstania Klubu Seniora. 

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, a zwłaszcza 

najstarszego pokolenia mieszkańców Sandomierza, uchwałą Nr XXII/209/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku, powołano Sandomierską Radę Seniorów. Sandomierska Rada 

Seniorów stanowi płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i postulatów poprawiających 

jakość życia sandomierskich seniorów. Poprzez umożliwienie jej wyrażenia swoich opinii dotyczących 

potrzeb środowiska osób starszych, wychodzenia z inicjatywą i doradztwem pozwala zwrócić uwagę na 

problemy tej grupy społecznej. Jednocześnie aktywizuje osoby starsze w działaniach na rzecz lokalnej 

społeczności, a z drugiej strony umożliwia organom korzystanie z bogatego doświadczenia życiowego i 

wiedzy osób starszych. 

 

I.1.4 Zapewnienie opieki nad małymi dziećmi 

 powszechna dostępność do opieki przedszkolnej, 

W latach 2016-2018 wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wnioski o przyjęcie do 

przedszkola zostały objęte wychowaniem przedszkolnym. 

Liczba dzieci  wieku od 3 do 6 lat zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Sandomierz 

w poszczególnych latach kształtowała się następująco: 

 

Rok Liczba dzieci w  wieku od 3 do 6 lat 

zameldowanych na terenie Sandomierza 

na pobyt stały i czasowy 

2016 782 

2017 755 

2018 716 

 

Na podstawie danych przekazanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego  

w Sandomierzu. 
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Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci w  wieku od 3 do 6 lat przebywających w przedszkolach 

samorządowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sandomierz  w poszczególnych latach: 

 

L.p. Wyszczególnienie  

(nazwa i adres placówki) 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

1. Przedszkole Samorządowe Nr 1,  

ul. Okrzei 8, 27-600 Sandomierz 
119 111 113 

2. Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1  

ul. Parkowa 4, 27-600 Sandomierz                      

(do 31.08.2016r. Filia) 

42 39 38 

3. Przedszkole Samorządowe Nr 3,  

ul. Słowackiego 9, 27-600 Sandomierz 
122 112 111 

4. Przedszkole Samorządowe Nr 5,  

ul. Portowa 28, 27-600 Sandomierz 
120 120 117 

5. Przedszkole Samorządowe Nr 6,  

ul. T. Króla 3, 27-600 Sandomierz 
118 122 118 

6. Przedszkole Samorządowe Nr 7,  

ul. Armii Krajowej 5, 27-600 Sandomierz 
120 114 113 

Łącznie 641 618 610 

 

 

 utworzenie żłobka w lewobrzeżnej części Sandomierza, 

Planuje się utworzenie żłobka w lewobrzeżnej części Sandomierza z  dniem 1 września 2019 roku.  

Z zebranych wśród mieszkańców Sandomierza informacji wynika, iż zapotrzebowanie na nowe miejsca 

żłobkowe  jest duże i na dzień 27 lutego 2019 roku wynosi 43 miejsca.  Należy dodać, że na terenie 

Sandomierza od września 2015 roku funkcjonuje Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5  

w Sandomierzu, który od września 2018 roku oferuje 25 miejsc opieki. Od początku jego istnienia Gmina 

Sandomierz otrzymuje dotację z rządowego programu „Maluch plus”. I tak w 2015 roku otrzymała 

dotację na utworzenie miejsc żłobkowych (Moduł Nr 1 programu) w wysokości: 132 480 zł, przy czym 

koszt całkowity inwestycji wyniósł: 169 895,63 zł. Natomiast w latach 2016-2018 wysokość dotacji na 

funkcjonowanie żłobka (Moduł Nr 2 programu) kształtowała się następująco: 

Rok 

 

Wysokość 

dotacji 

Dochody z tytułu 

wpłaty rodziców 

za czesne i 

wyżywienie 

Wydatki  

 

Środki własne 

2016 50 340 zł 74 802 zł 206 936,53 81 794,53 

2017 33 468 zł 74 196 zł 230 252,73 122 588,73 

2018 36 000 zł 80 108 zł 249 963,38 133 855,38 
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I.2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

I.2.1. Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

 rozwój edukacji i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 

Gmina Sandomierz w latach 2016-2018 realizowała zadanie publiczne na podstawie ustawy  

o pożytku publicznym i o wolontariacie  pod nazwą: „Prowadzenie programów integrujących dzieci  

i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami”. 

W Szkole Podstawowej Nr 1w latach 2016-2018 realizowano następujące projekty: 

- Dzień  Osób Niepełnosprawnych 

- Dzień Autyzmu 

- Dzień Walki z Dyskryminacja Osób Niepełnosprawnych 

- Tydzień Tolerancji 

- Lekcje koleżeńskie 

- Spartakiada Rekreacyjno- Sportowa 

- Powstanie sali sportowo- rehabilitacyjnej (2017) 

- Zakup pomocy edukacyjnych (2018) 

- Zajęcia z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori (2018) 

- Wprowadzenie motywatorów do systemu oceniania uczniów niepełnosprawnych (2017/2018) 

W Szkole Podstawowej Nr 2 w roku 2016 zgodnie z Programem Opiekuńczo – Wychowawczym  

i Profilaktycznym Szkoły realizowano następujące projekty: Ogólnopolski Program Profilaktyczny 

„Postaw na Rodzinę”, Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Ogólnopolski 

Program Profilaktyczny „Raz dwa trzy bądź bezpieczny i Ty” oraz Autorski Program Wychowawczo-

Profilaktyczny „ Nasz świat – Baw się razem z nami”, którego celem było kształtowanie postaw 

tolerancji i współpracy uczniów, zapobieganie poczuciu osamotnienia i poczuciu bycia gorszym, 

wspomaganie rozwoju uczniów w obszarze ich zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji 

interpersonalnych. W szkole działa teatr „Przystanek Dwójka”. Poza wyżej wymienionymi 

przedsięwzięciami pedagog szkolny prowadził zajęcia w klasach służące edukacji emocjonalnej  

i społecznej uczniów, nauczyciele na lekcjach wychowawczych promowali zdrowy tryb życia, zachęcali 

do uprawiania sportu oraz rozmawiali o zagrożeniach związanych z nałogami, o zasadach pierwszej 

pomocy, zasadach zachowania się w razie wypadku czy zagrożenia życia lub zdrowia.  Na terenie szkoły 

odbywały się konsultacje i zajęcia ze specjalistami ( psychoterapeutą, logopedą, pedagogiem). 

Uczniowie brali udział w pilotażowych badaniach przeprowadzonych przez pracowników Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Sandomierzu. Wyniki posłużyły wychowawcom do odpowiedniego 

zaplanowania pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz do wprowadzenia odpowiedniej procedury 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła realizowała dwa programy profilaktyczne „Spójrz inaczej” oraz 

„Spójrz inaczej na agresję” skierowane do całej społeczności  szkoły.  Uczestniczyła w kampanii 

„Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Postaw na rodzinę”. Współpracując z Komendą Rejonową Policji 
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realizowała program „Raz, dwa, trzy bądź bezpieczny i ty”. W szkole działa teatr profilaktyczny, który w 

roku 2017 zajął 1 miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Kielcach. Na terenie 

szkoły działało 5 dostępnych dla każdego ucznia form zajęć sportowych. Samorząd szkolny realizował 

zadania wynikające z postulatu ”Ruch to zdrowie” organizując zajęcia z aerobiku dla klas I-VII. W szkole 

odbył się „Dzień ciszy” - dzień bez głośnych rozmów, krzyków,  porozumiewanie się szeptem oraz 

zachęcanie do kreatywnego i aktywnego spędzania przerw, wtedy uczniowie mieli okazję badać poziom 

hałasu podczas lekcji i w czasie przerw. Obchodzono „Dzień Praw Dziecka”. W ramach koła 

„Laboratorium wiedzy przyrodniczej” uczniowie odbyli wędrówkę w krainę żywności oraz  w krainę 

powietrza, gdzie trwa walka ze smogiem. Systematycznie uczniowie uczestniczyli w zajęciach 

wychowawczych służących profilaktyce uzależnień. W ramach działań wychowawczych i informacyjnych 

odbyły się: zajęcia z ratownikiem medycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy, warsztaty 

tematyczne „ Być przyjacielem i mieć przyjaciela”, konkursy np. na plakat pod hasłem „Nie krzywdź”.  

W placówce był zatrudniony pedagog szkolny oraz psycholog, którzy realizowali pomoc psychologiczno-

pedagogiczną w formie poradnictwa, interwencji kryzysowej, terapii krótkoterminowej oraz zajęć 

wyrównawczych i rewalidacyjnych. Pracownicy współpracowali ze specjalistami i instytucjami pomocy 

dziecku i rodzinie w mieście Sandomierz i stosownie do potrzeb zapraszali  na spotkania z dziećmi, 

rodzicami i nauczycielami profesjonalistów w różnych obszarach. Prowadzono obserwację kierowaną, 

pracę z zespołem klasowym, kampanię na rzecz równości społecznej.  

Rok szkolny 2018/2019 otworzyło przyznanie i uroczyste wręczenie „Certyfikatu Bezpieczeństwa” szkole 

na kolejne 5 lat. Było to zwieńczeniem realizacji programu profilaktyczno-prewencyjnego „Raz dwa trzy 

bądź bezpieczny i Ty”. Uczestnikami programu była cała społeczność szkoły. W szkole aktywnie działał 

Teatr Profilaktyczny „Przystanek Dwójka” który prezentował sztukę dotyczącą agresji rówieśniczej pt. 

„Mega supi i co dalej”. Powołano też Teatr Profilaktyczny wśród najmłodszych uczniów w szkole 

„Przystanek Dwójka Mini”, który zadebiutował w Miejskim Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych.  Odbył 

się szkolny konkurs talentów w 5 kategoriach: śpiew, recytacja, rysunek, taniec, sport. Przeprowadzono 

warsztaty teatralne dla każdej z klas 1-3. W czerwcu szkoła była współorganizatorem XV Przeglądu 

Artystycznej Działalność Szkół. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł”, która odnosiła się do budowania poczucia własnej wartości. Podczas jej trwania odbyły się 

liczne zajęcia warsztatowe: „Jaki jestem- jaka jestem?”, „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy”, 

„Pomagając innym, staje się lepszym!”, „Akceptuję siebie!”. Kampanii towarzyszyły konkursy służące 

promowaniu rozwoju osobistego. Systematycznie uczniowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczych 

służących profilaktyce uzależnień zakończonych akcją „To mnie nie kręci”. Odbywały się spotkania ze 

specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz ze Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia 

Psychicznego na temat „Zdrowie psychiczne – jak o nie dbać”, „Myśl pozytywnie o sobie  i innych 

ludziach”. W placówce jest zatrudniony pedagog szkolny oraz psycholog, którzy realizowali pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w formie poradnictwa, interwencji kryzysowej, terapii krótkoterminowej 

oraz zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych, warsztatów tematycznych (komunikacja międzyludzka,  

umiejętność aktywnego słuchania, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, przemoc szkolna, 

formy agresji, integracja, rodzaje niepełnosprawności. Pracownicy Ci współpracowali ze specjalistami i 

instytucjami pomocy dziecku i rodzinie w mieście Sandomierz. 

Szkoła Podstawowa Nr 3:  

- W 2017 roku  - szkoła przystąpiła do współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego  

w Kielcach z racji projektu badawczego "Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów 
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drugiego etapu edukacji w województwie świętokrzyskim  - zadania szkoły i rodziny". 

Omówione wnioski przyczyniły się do opracowania nowych, ujednoliconych narzędzi 

diagnostycznych.  

- W latach 2016 – 2018  prowadzone były warsztaty teatralne integrujące dzieci i młodzież 

niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym w ramach projektu z Caritas Diecezji 

Sandomierskiej. Uczniowie szkoły i wychowankowie Ośrodka „Radość Życia” uczestniczyli  

w spotkaniach integracyjnych, zajęciach teatralnych oraz w wycieczkach do teatru. 

- W latach 2016-2018 uczniowie niepełnosprawni wzięli udział w grupach teatralnych 

(prezentacje na forum szkoły i poza nią ich talentu recytatorskiego, wokalnego i tanecznego). 

Ponadto angażowano młodzież niepełnosprawną, zarówno umysłowo jak i fizycznie do udziału 

w różnego typu przedsięwzięciach szkolnych (przedstawienia szkolne, kiermasze charytatywne, 

konkursy poezji śpiewanej oraz wycieczki). 

Szkoła Podstawowa Nr 4 

Rok szkolny 2016/2017 

- Powołano zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

- Dwóch nauczycieli podjęło studia podyplomowe dotyczące pracy z dzieckiem  ze spektrum 

autyzmu. 

- Rada pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu na temat rozumienia informacji zawartych  

w orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno – pedagogicznych, 

- 5 nauczycieli podjęło studia podyplomowe dotyczące poznania nowej koncepcji pracy 

 z dzieckiem wg M. Montessori 

- 11 osób zdobyło kwalifikacje tutora i poznało metodę Tutoringu, jako  indywidualnego 

podejścia do ucznia,  

- Rada pedagogiczna wzięła udział w szkoleniu dotyczącym rozpoznawania i pracy z dzieckiem  

z mutyzmem wybiórczym, 

- Społeczność szkolna systematycznie włączała się w akcje charytatywne na rzecz osób z różnymi 

niepełnosprawnościami: 

Rok szkolny 2017/2018 

- Wzbogacono wyposażenie szkoły o pomoce dydaktyczne, terapeutyczne przeznaczone do pracy 

z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami (gry edukacyjne – gabinet pedagoga). 

- Sześciu nauczycieli, w tym pedagodzy i nauczyciele wspomagający, odbyło szkolenie:  „Jak 

pracować z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w świetle 

obowiązujących przepisów prawa” – 31 stycznia 2018 r. 

- Organizowano wyjazdy i imprezy integracyjne (Przegląd Talentów sandomierskich szkół, Piknik 

Rodzinny) 

- Prowadzono zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych  

- Wdrażano w szkole innowacyjny i nowoczesny model pracy pedagogicznej, wychowawczej  

i resocjalizacyjnej – tutoringu szkolnego, który wzmacnia diagnostyczno - profilaktyczną funkcję 

procesu wychowawczo - opiekuńczego.  

- Społeczność szkolna aktywnie włącza się w akcje charytatywne, takie jak: zbiórka nakrętek,  

kiermasz prac na rzecz schroniska dla zwierząt oraz fundacji  „Kocia Wyspa”, „Mikołaj dla 

polskich dzieci na Litwie” i inne. 
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- Nauczyciele podejmowali szkolenia mające na celu wzrost kompetencji w zakresie pracy  

i pomocy uczniom z niepełnosprawnościami: „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi 

zaburzeniami rozwojowymi? Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”, „Trening 

Umiejętności Społecznych”, „Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa”, „Jak pomóc dziecku/uczniowi  

z problemami w werbalnym komunikowaniu się? 

- Wykonano prace malarskie w pracowni Montessori, wyposażono pracownię w sprzęt i pomoce 

potrzebne do realizacji zajęć tą metodą. 

- Samorząd uczniowski brał udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej na rzecz chorej koleżanki 

oraz prowadził korespondencję ze szkołą specjalną z Wodzisławia Śląskiego.  

- W celu pomocy uczniom z problemami komunikacji językowej zatrudniono w szkole  

2 logopedów. 

Rok szkolny 2018/2019  

- Zorganizowano zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla 1 ucznia. 

- Zorganizowano nauczanie w grupie do 5 osób zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

- Zatrudniono 1 nauczyciela terapeutów Integracji Sensorycznej. 

- Przygotowanie kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej, 3 nauczycieli 

podjęło studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej. 

- Stworzenie,  wyposażenie i oddanie do użytku pracowni Integracji Sensorycznej, z której 

korzystają nie tylko uczniowie naszej szkoły ale również dzieci z innych szkół i placówek, 

mieszkańcy Sandomierza. Łącznie z zajęć tych korzysta 29 dzieci. 

- W ramach obchodów stulecia odzyskania Niepodległości zorganizowano akcję  charytatywną 

Wiejska chata. Zbiórka pieniędzy przekazana została dla uczennicy naszej szkoły poprzez 

fundację. 

- Odbył się koncert charytatywny na rzecz uczennicy naszej szkoły Cztery pory roku, czyli krótka 

historia o miłości”  

- 2 nauczycieli przeszło szkolenie dotyczące metody Biofeedback, wykorzystywanej w pracy  

 z dziećmi niepełnosprawnymi w celu doskonalenia koncentracji uwagi, wsparcia dla osób ze 

spektrum autyzmu oraz nadpobudliwości. 

W roku szkolnym 2017/2018 sandomierskie przedszkola wzięły udział w  projekcie skierowanym do 

dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 77 375,00 zł,   

z czego Gmina Sandomierz otrzymała dofinansowanie w  wysokości 60 875,00 zł. Celem programu było 

zapewnienie różnorodnych zajęć rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka  niepełnosprawnego. 

Projekt skierowany był do dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 2,5 do 6 lat uczęszczających do 

przedszkoli samorządowych w Sandomierzu.   Projekt obejmował realizację zajęć dodatkowych 

specjalistycznych i edukacyjnych umożliwiających udział dzieciom z niepełnosprawnościami  

w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego  z niepełnosprawności.  

Oferta zajęć obejmowała: 

- gimnastykę korekcyjną; 

- terapię SI ; 
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- naukę tańca; 

- zajęcia teatralne; 

- zajęcia twórczego myślenia; 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 

- zajęcia z neurologopedą. 

Ponadto sandomierskie przedszkola aktywnie włączały się  do inicjatyw ogólnoświatowych, 

ogólnopolskich i lokalnych  propagujących wśród dzieci i dorosłych idee integracji, tolerancji, akceptacji, 

zrozumienia wobec różnych typów niepełnosprawności poprzez: pedagogizację rodziców, umieszczanie 

plakatów, banerów w otoczeniu przedszkola, włączanie specjalistów  do organizowania i prowadzenia 

zabaw w ramach organizowanej i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopeda, 

psycholog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta SI, nauczyciele prowadzący grupę). 

 

 tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych, treningowych, aktywizujących,  

Na podstawie Zarządzenia NR 78/2018/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 maja 2018 r. 

powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu nowe zadnie z zakresu pomocy społecznej - 

prowadzenia mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego. 

 Oficjalne otwarcie mieszkania chronionego w formie mieszkania wspieranego miało miejsce 14 

czerwca 2018 r. o godzinie 13:00. Otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Sandomierza. 

Mieszkanie o powierzchni 52 m2 usytuowane jest przy ul. Katedralnej i pochodzi z zasobów 

komunalnych Urzędu Miasta. Mieszkanie chronione jest jedną z form pomocy społecznej, dlatego też 

Zarządzeniem NR 78/2018/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 maja 2018r.  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu został wyznaczony do prowadzenia mieszkania chronionego w formie 

mieszkania wspieranego. 

W mieszkaniu docelowo przebywać może czterech mieszkańców, którzy zagrożeni są wykluczeniem 

społecznym, ze względu na niepełnosprawność i w dalszym etapie mający wskazania do umieszczenia  

w placówce całodobowej opieki. 

Mieszkanie dwupokojowe jest w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego 

(ręczniki, pościel, naczynia). Pierwszych mieszkańców przyjęto w miesiącu czerwcu 2018 r., po 

uprzednim wydaniu decyzji określających ten typ wsparcia i zawarciu umowy, jaką zawiera każdy 

lokator zamieszkujący w lokalu komunalnym. 

Miesięczny koszt utrzymania lokalu wynosi ok. 700 zł. Mieszkańcy ponoszą odpłatność w przypadku, 

gdy dochód osoby jest wyższy od kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej 

(tj. od kwoty 701,00 zł), jeśli dochód zaś jest niższy mieszkaniec zwolniony jest z ponoszenia 

odpłatności.  

W mieszkaniu chronionym zapewnione są usługi bytowe w postaci miejsca całodobowego pobytu oraz 

pracy socjalnej. W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu chronionym 

wspieranym zapewnione są w szczególności usługi świadczone łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie 

przez 7 dni w tygodniu, obejmujące pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym 
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dotyczących: przemieszczania się, utrzymania higieny osobistej, ubierania się. Mieszkanie chronione jest 

wyposażone w pralkę automatyczną, a także telewizor. W mieszkaniu chronionym dla każdej osoby 

zapewnione jest m.in. łóżko, szafa ubraniowa, szafka nocna, krzesło. Kuchnia została wyposażona  

w kuchenkę, zlewozmywak, lodówkę, meble kuchenne, sprzęt i naczynia do przygotowywania  

i spożywania posiłków. Łazienka wyposażona jest w odpowiednie sanitariaty.  

Ponadto w mieszkaniu chronionym zagwarantowana jest pomoc w zakresie sprzątania, wykonywania 

zakupów i przygotowywania posiłków, załatwiania spraw osobistych oraz realizacji kontaktów 

społecznych przez umożliwienie mieszkańcom utrzymywania więzi rodzinnych, uczestnictwa w życiu 

społeczności lokalnej. 

 

 wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych i ZAZów, 

- Brak 

 

• realizacja projektów systemowych, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

osób niepełnosprawnych organizował oraz brał czynny udział w przedsięwzięciach integrujących 

podopiecznych ŚDS ze społecznością lokalną. 

W 2016 roku były to następujące przedsięwzięcia: 

1. 09.02.2016r. -  Udział w balu karnawałowym na zaproszenie ŚDS z Radomyśla nad Sanem.  

2. 19.02.2016r. – Udział w spotkaniach z poezją organizowanych przez Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Sandomierzu temat spotkania „Miłość w poezji”. 

3. 09.03.2016r. – udział w XII edycji Warsztatów Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej 

przeprowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich Lasowiacy z Baranowa Sandomierskiego. 

4. 23.03.2016r. – Organizacja spotkania wielkanocnego. 

5. 01.04.2016r. -Udział w spotkaniach z poezją organizowanych przez Miejską Bibliotekę  Publiczną   

w Sandomierzu temat spotkania „Wiosna i kobieta w poezji”. 

6. 05.05.2016r. – Udział w marszu z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób 

Niepełnosprawnych. 

7. Maj. 2016r. – nagrywanie scen do teledysku na drugi konkurs filmowy edycja „Aleją gwiazd” 

organizowany przez ŚDS w Spiach. Teledysk „Mój rodzinny dom” zdobył wyróżnienie. 

8. 17.05.2016r. warsztaty kulinarne na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej. 

9. 08.06.2016r. organizacja Konkursu Tańca Osób Niepełnosprawnych Sandomierz 2016. 

10. 09.06.2016r. – spotkanie z piłkarzami Wisły Sandomierz. 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 28



29 
 

11. 10.06.2016r. – udział w pikniku artystycznym w Ożarowie. 

12. 20.06.2016r. – udział w spotkaniach z poezją „Lato w poezji”. 

13. 30.06.2016r. – udział w „Senioraliach”. 

14. 02.08.2016r. – udział w zajęciach kulinarnych w DPS. 

15. 21.09.2016r. – udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie w Kielcach. Nasi podopieczni zdobyli wyróżnienie za wykonanie piosenki zespołu 

Enej „Kamień z napisem love”. 

16. 23.09.2016r. udział w zawodach sportowych pod nazwą „IX Spartakiada Środowiskowych 

Domów Samopomocy Województwa Świętokrzyskiego”. Nasi podopieczni zdobyli III miejsce  

w klasyfikacji generalnej. 

17. 03.10.2016r. – wyjazd do Kopalni Soli w Wieliczce oraz do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. 

18. 19.10.2016r. – wizyta kanoniczna J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. 

19. 21.10.2016r. – organizacja zabawy „Jesienne podchody – poszukiwanie złotych kasztanów’. 

20. 08.11.2016r. – organizacja spotkania z Ojcem Tytusem Dominikaninem z Kościoła św. Józefa  

w Sandomierzu. Spotkanie dotyczyło sensu życia, podejmowania właściwych decyzji, 

zachowania rozsądku w codziennych czynnościach, szacunku dla własnego zdrowia i życia. 

21. 09.11.2016r. -  udział w II Gali Piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy woj. 

Świętokrzyskiego pod hasłem „Piosenka Patriotyczna”. 

22. 10.11.2016r. – udział w spotkaniu z poezją organizowanego przez Miejska Bibliotekę Publiczną 

w Sandomierzu. 

23. 09.12.2016r. -  organizacja przedstawienia teatralnego dla dzieci z klas młodszych Szkół 

Podstawowych w Sandomierzu pt. „Czary Świętego Mikołaja” 

24. 21.12.2016r. – udział we wspólnym spotkaniu Wigilijnym wspólnie z DPS, dziećmi ze Świetlicy 

Środowiskowej z Sandomierza, schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn z Sandomierza  

i podopiecznymi OPS. 

W 2017 roku były to następujące przedsięwzięcia: 

1. 19.01.2017r. – udział w spotkaniach z poezją wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz wiersze z okazji dnia dziadka i babci. 

2. 14.022017r. – wyjście do kina na film „Po prostu przyjaźń”. 

3. 15.02.2017r. – zabawa taneczna z okazji Walentynek. 

4. 23.02.2017r. – udział w balu karnawałowym zorganizowanym przez ŚDS z Radomyśla nad 

Sanem. 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 29



30 
 

5. 28.02.2017r. -  udział w zajęciach kulinarnych na zaproszenie pensjonariuszy z Domu Pomocy 

Społecznej tematyka zajęć. 

6. 07.03.017r. – wyjście do kina na film pt. „Zerwany kłos” 

7. 23.3.2017r.- udział w spotkaniach z poezją – tematyką spotkania były wiersze Ernesta Bryla, 

Juliana Przybosia oraz poezja o wiośnie. 

8. 31.03.2017r. – udział w obchodach Światowego Dnia Autyzmu” 

9. 07.04.2017r. – udział w wycieczce jednodniowej do Sanktuarium na Jasnej Górze. 

10. 02.06.2017r. - premiera spektaklu pt. „Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem” 

11. 20.06.2017r. – piesza wycieczka do Rezerwatu Przyrody Góry Pieprzowe wspólnie  

z podopiecznymi ŚDS z Radomyśla nad Sanem oraz ŚDS Spie. 

12. 21.06.2017r. – udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych w Domu Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. 

13. 03-28.07.2017r.- udział w zajęciach plenerowych – spacery podczas których, uczestnicy 

zajmowali się fotografowaniem (zabytków, przyrody, ludzi, zwierząt). 

14. 03-0.09.2017r. – cykl zajęć w pracowni komputerowej – nagrywanie i przygotowanie słuchowisk 

dla dzieci. 

15. 28.07.2017r. – udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy w celu zwiedzania Centrum 

Nauki Kopernik i najstarszych zabytków Warszawy. 

16. 08.09.2017r. – udział w Senioraliach organizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 

17. 22.10.2017r. – udział w wycieczce jednodniowej do skansenu Sanoku oraz rejs statkiem po 

jeziorze solińskim. 

18. 26.09.2017r. -  udział w warsztatach kulinarnych wspólnie z pensjonariuszami Domu Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. 

19. 02.10.2017r. – udział w spotkaniach z poezją – tematyka epoka literacka antyku. 

20. 19.10.2017r. - udział w spotkaniach z poezją - - tematyka spotkania wiersze oraz fragmenty 

literackie „Lament świętokrzyski”, „Bogurodzica”, „Satyra na leniwych chłopów”, „Rozmowa 

Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, oraz inne dzieła tego okresu. 

21. 25.10.2017r. – organizacja imprezy integracyjnej „Integracja przez muzykę i zabawę” 

22. 08.11.2017r. – udział w Trzeciej Gali Piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy. 

23. 08.11.2017r. – udział w uroczystościach związanych z obchodem Święta Nieodległości. 

24. 09.11.2017r. - udział w spotkaniach z poezją – tematyka epoka literacka renesans. 
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25. 07.12.2017r. – organizacja Przeglądu Kolęd i Pastorałek. 

26. 14.12.2017r. - udział w spotkaniach z poezją – prezentacja wierszy Piotra Skargi, Mikołaja Sępa 

Sarzyńskiego”, Jana Chryzostoma Paska z okresu Baroku, oraz tematyka Bożonarodzeniowa. 

27. 22.12.2017r. – spotkanie Wigilijne. 

W 2018 roku zrealizowano: 

1. 04.01.2018r. – zabawa karnawałowa. 

2. 08.02.2018r. – udział w „Spotkaniach z poezją” prezentacja twórczości Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida z okresu Romantyzmu oraz wiersze o tematyce 

miłosnej. 

3. 16.03.2018r. – organizacja pierwszego przeglądu talentów osób niepełnosprawnych pod nazwą 

„Piwniczka Talentów” 

4. 21.03.2018r. - udział w „Spotkaniach z poezją” prezentacja twórczości Adama Asnyka, Marii 

Konopnickiej, Felicjana Faleńskiego z okresu Pozytywizmu oraz wiersze o tematyce wiosennej. 

5. 28.03.2018r. – organizacja spotkania wielkanocnego. 

6. 17.04.2018r. – udział w XVII Regionalnych Targach Pracy w Sandomierzu. 

7. 18.04.2018r. – warsztaty kulinarne wraz z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 

8. 26.04.2018r. - udział w „Spotkaniach z poezją” prezentacja twórczości Kazimierza Przerwy – 

Tetmajera, Leopolda Staffa, Bolesława Leśmiana, Lucjana Rydla, Tadeusza Boya – Żeleńskiego, 

Maryli Wolskiej z okresu Młodej Polski. 

9. 24.05.2018r. - udział w „Spotkaniach z poezją” prezentacja twórczości Jana Lechonia, Juliana 

Tuwima, Bolesława Leśmiana, Władysława Broniewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza z okresu 

Dwudziestolecia Międzywojennego. 

10. 07.06.2018r. -  udział w „Spotkaniach z poezją” -tematem spotkania była poezja współczesna  

z nawiązaniem do lata i wakacji. 

11. 14.06.2018r. – udział w „Marszu dla życia i zdrowia” organizowanego przez Polski Czerwony 

Krzyż. 

12. 14.06.2018r. – udział w konkursie filmowym – edycja polskie seriale. 

13. 20.06.2018r. – organizacja szóstego Konkursu Taca Osób Niepełnosprawnych Sandomierz 2018. 

14. 29-31.08.2018r. – organizacja trzydniowej wycieczki do Zakopanego. 

15. 05.09.2018r. – organizacja rejsu statkiem po Wiśle. 

16. 14.09.2018r. – współorganizacja Sandomierskich Senioraliów. 
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17. 19.09.2018r. – udział w rozgrywkach sportowych „Mini Paragedon 2018 – II Festiwal Aktywności 

Fizycznej dla Osób Niepełnosprawnych. 

18. 21.09.2018r. – udział w „Marszu Pokoju”. 

19. 25.10.2018r. - udział w „Spotkaniach z poezją” – tematem była twórczość Adama Mickiewicza, 

Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida.  

20. 07.11.2018r. - udział w „Spotkaniach z poezją” – tematem spotkania była poezja związana  

z Odzyskaniem Niepodległości. 

21. 9 i 11.11.2018r. – czynny udział w obchodach setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez  

Polskę. 

22. 13.11.2018r. – wyjście do kina. 

23. 14.11.2018r. – prezentacja programu słowno – muzycznego z okazji  100 rocznicy odzyskania 

Niepodległości.   

24. 15.11.2018r. - udział w IV przeglądzie piosenki Środowiskowych Domów Samopomocy 

Województwa Świętokrzyskiego. 

25. 22.11.2018r. – organizacja zabawy andrzejkowej. 

26. 05.12.2018r. – udział w przeglądzie spektakli  profilaktycznych. 

27. 06.12.2018r. - udział w „Spotkaniach z poezją” – tematem spotkania  była tematyka świąteczna 

– twórczość własne. 

28. 07.12.2018r. – organizacja sesji fotograficznej o tematyce świątecznej. 

29. 14.12.2018r. -  organizacja wycieczki do kopalni soli w Bochni. 

30. 20.12.2018r. – organizacja koncertu kolęd oraz spotkanie Wigilijne. 

31. 21.12.2018r. – udział w miejskiej Wigilii. 

W 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu planuje następujące imprezy 

integracyjne: 

1. Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych „Piwniczka talentów”  

2. Integracyjne zawody sportowe osób niepełnosprawnych. 

3. Warsztaty kulinarne z udziałem pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

4. Integracyjne imprezy taneczne z udziałem zaproszonych ŚDS-ów. 

Ponadto zajęcia z uczestnikami odbywać się będą na podstawie rocznego planu pracy oraz programu 

działalności ŚDS oraz indywidualnymi planami wspierająco-aktywizującymi każdego z uczestników. 

Świetlica Środowiskowa – jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz, działa w dwóch punktach: 
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- ul. Słowackiego 15 

- ul. Portowa 24 

zapewnia dzieciom i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum opiekę, pomoc  

w nauce, zajęcia kompensacyjno- korekcyjne, realizuje programy profilaktyczne oraz opiekuńczo–

wychowawcze, zajęcia wspierające i rozwijające zainteresowania dzieci tj. plastyczne, sportowe, 

artystyczne, ruchowe. Przy sprzyjającej pogodzie wychowankowie wraz z opiekunami spędzają czas na 

świeżym powietrzu korzystając z miejskich parków  

i placów zabaw. Realizowane jest również dożywianie dzieci w postaci suchego prowiantu. Pobyt 

dziecka w placówce jest bezpłatny, wymagana jest zgoda rodzica/ opiekuna prawnego, na druku 

dostępnym w świetlicy. 

Świetlice działają od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 18.00. W okresie przerw  

w nauce szkolnej tj. w wakacje i ferie w godz. od 7.00 do 16.00. W świetlicy w ramach  

kultywowania tradycji obchodzone są święta okolicznościowe i narodowe. Wychowankowie świetlicy 

biorą udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje lokalne, integrują się ze 

społeczeństwem. Dzieci, na co dzień socjalizują się w grupie rówieśniczej i nie tylko. 

Rok 2016 

STATYSTYKI: 

W okresie od 1.04.2016r. do 31.12.2016r. z zajęć na świetlicy skorzystało 90 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 47 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 43 dzieci 

Ponadto dodatkowo na okres wakacji zapisanych było 52 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 29 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 23 dzieci 

Średnia roczna frekwencja wyniosła: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 21 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 17 dzieci 

PROGRAMY: 

Opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla trzech grup wiekowych  

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15  

• Program „Planeta Eksperyment” - dla wychowanków świetlicy z kl. I- III szkoły podstawowej 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 33



34 
 

• Program „Każdy z Nas jest wyjątkowy” - dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej 

• Program dotyczący zdrowego trybu życia  dla wychowanków świetlicy z kl. I- III gimnazjum 

 - w punkcie przy ul. Portowej 24 

• Program „W świecie małolata” - dla wychowanków świetlicy z kl. I- III szkoły podstawowej 

• Program „Zanim będzie za późno” - dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej 

• Program „Zanim będę dorosły” - dla wychowanków świetlicy z kl. I- III gimnazjum 

W każdym z programów udział wzięło przeciętnie od 8 do 12 wychowanków. 

Świetlica Środowiskowa wzięła udział: 

• w projekcie realizowanym przez Polski Czerwony Krzyż oddział w  Sandomierzu „Senior- Junior dwa 

bratanki do zabawy, pogadanki”. 

Głównym celem programu jest nawiązanie relacji międzypokoleniowych - zmniejszenie dystansu 

pomiędzy osobami starszymi, a dziećmi poprzez wspólne zajęcia polegające na nauce, wymianie 

doświadczeń i wspólnej zabawie, co pozwoli obu grupom wiekowym rozwijać się twórczo i wzajemnie 

poznawać - 09.05.2016r., 19.05.2016r., 03.06.2016r., 14.06.2016r., 15.06.2016r., 09.08.2016r., 

23.09.2016r., 21.10.2016r., 24.11.2016r. 

 W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech 

Seniora” działającym przy Domu Pomocy Społecznej pt. „Aktywizacja międzypokoleniowa osób 

starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży” zdrowe odżywianie warsztaty kulinarno- cukiernicze - 

17.05.2016r. , 27.06.2016r., 24.08.2016r., 14.09.2016r.,  

 

 Ważne wydarzenia: 

26.04.2016r. Spotkanie z przedstawicielami Sanepidu- temat: dopalacze 

03.05.2016r. Obchody święta- zajęcia edukacyjne i plastyczne 

09.05.2016r. Pierwsze spotkanie- organizacyjne w ramach projektu PCK – „Senior –Junior dwa 

bratanki…” 

12.05.2016r. Zajęcia biblioteczne – wycieczka do Drukarni Diecezjalnej w ramach „Tygodnia Bibliotek” 

16.05.2016r.-20.05.2016r. „Drzwi otwarte” w świetlicy przy ul. Portowej odbyły  

się zajęcia otwarte dla dzieci z klas I- III sp nr 3. 

19.05.2016r. „Eksplozja młodości kontra doświadczenie, majówka w Piszczelach” w ramach projektu 

PCK „Senior-  Junior dwa bratanki do zabawy, pogadanki”  

25.05.2016r. Spotkanie integracyjne z rodzicami z okazji „Dnia Mamy i Taty” ( ul. Portowa 24) 
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27.05.2016r. „VIII Europejski tydzień Sportu” zajęcia sportowe  

31.05.2016r. Spotkanie dzieci z paniami z Sanepidu na temat szkodliwości palenia papierosów 

01.06.2016r. Zwiedzanie wystaw w Muzeum na Zamku w Sandomierzu  

01.06.2016r. „Dzień Dziecka” wizyta i życzenia od pensjonariuszy DPS Sandomierz 

03.06.2016r. „Dzień Dziecka” w Parku Piszczele w ramach projektu „Senior- Junior…” pod hasłem 

„Wzajemnie mamy sobie coś do zaoferowania”, zabawy, gry i konkursy, poczęstunek. 

09.06.2016r. Podsumowanie konkursu profilaktycznego organizowanego przez Gminną Komisje 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym wychowankowie świetlicy zajęli dwa II miejsca 

 i jedno III. 

14.06.2016r., 15.06.2016r. Szkolenie Grupy Ratownictwa Medycznego PCK dla dzieci i wychowawców z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W okresie wakacji Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Wakacje 

włączając się do akcji „Lato w mieście” oraz „Podwórkowy wychowawca”. Dzieci również korzystały  

z basenu letniego.  

01.07.2016r. Zwiedzanie podziemi sandomierskich wraz z poczęstunkiem i tworzeniem map  ( akcja 

podwórkowy wychowawca). 

12.07.2016r. Zwiedzanie Wąwozu Królowej Jadwigi wraz z poczęstunkiem i zajęciami plastycznymi  

( akcja podwórkowy wychowawca). 

15.07.2016r. Spotkanie z policjantem- temat „Bezpieczne wakacje”. 

26.07.2016r. Dziedziniec Zamkowy –quiz wiedzy o serialu „Ojciec Mateusz” wraz z poczęstunkiem. 

02.08.2016r. Zwiedzanie Bramy Opatowskiej wraz z poczęstunkiem. Zajęcia plastyczne- szkice węglem 

w plenerze ( akcja podwórkowy wychowawca) 

09.08.2016r. Zwiedzanie Domu Jana Długosza z obiadem oraz turniejem gier planszowych ( akcja 

podwórkowy wychowawca). 

26.08.2016r. Wycieczka do Parku Miniatur Krajno- Sabat na zakończenie akcji „Lato w mieście”. 

23.09.2016r. Wyjście do kina z seniorami na film „Szajbus i pingwiny”. 

19.10.2016r. Zajęcia otwarte dla uczniów klas IV,V,VI ze Mściowa. 

21.10.2016r. Obchody Dnia Seniora- występy, zabawy, poczęstunek z grupą diabetyków Sandomierz. 

24.11.2016r. Uroczyste zakończenie projektu „Senior-Junior dwa bratanki…” w winnicy Restauracji 

Ciżemka w Sandomierzu. Spotkanie upłynęło w atmosferze andrzejkowej. 

06.12.2016r. Wycieczka mikołajkowa dla dzieci ze świetlicy do kina Helios oraz Mc Donald’s. 

19.12.2016r. Spotkanie wigilijne w świetlicy, opłatek, wspólna wieczerz i kolędowanie. 
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21.12.2016r. Współudział delegacji ze świetlicy w wigilii organizowanej przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. 

30.12.2016r. Zabawa sylwestrowa. 

Wychowankowie świetlicy- działalność artystyczna: 

- Kwiecień 2016, udział w projekcie „Teatr uwalnia wyobraźnie i budzi emocje”, próby oraz prezentacja 

spektaklu „Poruta” wg H.Ch Andersena w reżyserii i adaptacji p. Grażyny Milarskiej. 

- Czerwiec – lipiec, warsztaty teatralne i występ na Rynku Starego Miasta w „Teatrze Studnia” spektakl 

w reżyserii p. Grażyny Milarskiej pt. „Gloria”. 

- 12.12.2016r. udział w V Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Sandomierzu- wyróżnienie za 

„Innowacyjny sposób ukazania problemu”. 

- Grudzień „Podtrzymujemy tradycje, kolędowanie dzieci w zaprzyjaźnionych instytucjach (Urząd 

Miasta, Sandomierskie Centrum Kultury, Polski Czerwony Krzyż, Przedszkole nr 3, Centrum Usług 

Wspólnych ). 

W świetlicy organizowano pogadanki na temat zjawiska przemocy, ponadto odbywały się indywidualne 

rozmowy wychowawcze z dziećmi i ich rodzicami, niekiedy poszerzone o współprace z asystentem 

rodziny lub pracownikiem socjalnym dotyczące zaistniałych sytuacji o charakterze przemocowym. 

Rok 2017 

STATYSTYKI: 

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z zajęć na świetlicy skorzystało 121 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 42 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 45 dzieci 

Ponadto dodatkowo na okres wakacji i ferii zapisanych było 34 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 21 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 13 dzieci 

Średnia roczna frekwencja wyniosła: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 20 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 17 dzieci 

 

PROGRAMY: 

Opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla trzech grup wiekowych  

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15  
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• Program profilaktyczno- terapeutyczny „Razem Raźniej” dla wychowanków  świetlicy z kl. I- III szkoły 

podstawowej. 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 67% ankietowanych spośród 9 uczestników wykazało się wiedzą  

z zakresu programu  

6 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę  

3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 10 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu 

9 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 

0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program profilaktyczno- terapeutyczny „Integracja to rewelacja” dla wychowanków świetlicy z kl. IV- 

VI szkoły podstawowej 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 33% ankietowanych spośród 6 uczestników nie wykazało się wiedzą  

z zakresu programu. 

2 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 

4 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 66% ankietowanych spośród 6 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu. 

4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 

2 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program profilaktyczno- terapeutyczny „Nie hejtuj” dla uczniów oddziałów gimnazjum. 

Program został zrealizowany w ramach projektu „Żyję w realu, a nie na portalu”. Program 

przeprowadzono w kl. II „a” oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu – 21 

uczniów. Odbyło się zgodnie z planem 8 spotkań. Wg przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych po 

programie 99% uczniów byłaby w stanie udzielić pomocy osobom potrzebującym np. wstawić się za 

taką osobą, wskazać jej miejsce, gdzie może szukać pomocy. 

- w punkcie przy ul. Portowej 24 

• Program „bajki pomagajki, czyli jak kształtować charakter dziecka” dla wychowanków świetlicy z kl. I- 

III Szkoły Podstawowej 

Ewaluacja: 
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Przed rozpoczęciem programu 54% ankietowanych spośród 11 uczestników wykazało się wiedzą  

z zakresu programu 

6 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 

5 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 73% ankietowanych spośród 11 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu  

8 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę  

3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program „Polubić siebie” dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej. 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 33% ankietowanych spośród 12 uczestników wykazało się wiedzą 

 z zakresu programu. 

4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę  

8 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 75% ankietowanych spośród 12 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu. 

9 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę  

3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program „Strzeż się” dla wychowanków świetlicy z kl. I- III oddział gimnazjum 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 25% ankietowanych spośród 4 uczestników wykazało się wiedzą 

 z zakresu programu. 

1 ankieta wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 

3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 12 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu. 

4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę  

0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 
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Świetlica Środowiskowa w Sandomierzu zrealizowała projekt „Żyję w realu, a nie na portalu” od 

04.09.2017r. do 31.12.2017r. Projekt został dofinansowany w 2017 r. z rządowego „Programu 

Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 

lata 2016 i 2017” koordynowanego przez Ministra Spraw Administracji.  

Kwota dotacji 20.000,00zł , wkład własny 5.000,00zł. 

Celem projektu było „odciągnięcie” młodych ludzi od świata wirtualnego, wskazanie im alternatywnych 

metod spędzania czasu wolnego oraz przekonanie, że prawdziwe relacje można zawierać jedynie w 

świecie realnym. Projekt był również walką z mową nienawiści, hejtowaniem i cyberprzemocą. 

Krótki opis działań: 

1. Spotkania z przedstawicielami policji na temat konsekwencji wynikających z nękania, 

hejtowania i cyberprzemocy. 

2. Spotkanie z przedstawicielami Sanepid- u: temat- dopalacze. 

3. Wycieczka do „Energetycznego Centrum Nauki”. 

4. Akcja w lokalnych sklepach „Nie sprzedawaj mi alkoholu, ani papierosów”. 

5. Piknik rodzinny „Przyjaźnie się w realu, a nie na portalu”. 

6. Akcja informacyjno- edukacyjna „Nie jesteś sam”. 

7. Program profilaktyczny dla gimnazjalistów „Nie hejtuj”. 

8. Szkolenie dla wychowawców świetlic i specjalistów pracujących na rzecz rodzin WIR- program 

profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz cyberprzemocy. 

9. Konkurs plastyczny „Prawa dziecka”, skierowany do uczniów sandomierskich szkół 

podstawowych. 

10. Spotkanie bożonarodzeniowe- podsumowanie projektu. 

Świetlica Środowiskowa wzięła udział: 

• W projekcie realizowanym przez Polski Czerwony Krzyż Oddział w  Sandomierzu „Młody i stary idą na 

wagary”. Głównym celem programu było nawiązanie relacji międzypokoleniowych - zmniejszenie 

dystansu pomiędzy osobami starszymi, a dziećmi, poprzez wspólne zajęcia polegające na nauce, 

wymianie doświadczeń i wspólnej zabawie. Powyższe działania pozwoliły obu grupom wiekowym 

rozwijać się twórczo i wzajemnie poznawać.  

• W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełno-sprawnych „Uśmiech 

Seniora” działającym przy Domu Pomocy Społecznej pt. „Aktywizacja międzypokoleniowa osób 

starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży”. W ramach tego projektu wychowankowie świetlic 

odwiedzali mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Przede wszystkim razem spędzali 

czas, rozmawiając, grając w gry planszowe oraz uczestnicząc w zajęciach kulinarnych i manualnych. 

 Ważne wydarzenia: 
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23.01.2017r. Przedstawianie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka dla mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej. 

25.01.2017r. Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka z Seniorami z Grupy Diabetyków w Sandomierzu. 

Występ dzieci, poczęstunek, zabawy m.in. kalambury. 

FERIE 

W okresie ferii  Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Ferie włączając się 

do akcji „Zima w mieście”. 

31.01.2017r. „Bezpieczne Ferie” -spotkanie profilaktyczno- edukacyjne z policjantem dzielnicowym. 

01.02.2017r. „Zimowa giełda rozrywki”- familiada ( świetlica przy ul. Portowej 24 ) 

 „Mini Playback Show” ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

02.02.2017r. „Rosnące farby” – zajęcia plastyczne, wykonywanie rosnących farb, tworzenie z nich 

wspólnego obrazu ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

03.02.2017r. „Kocham Cię zimo” – teleturniej wiedzy o zimie ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ) 

06.02.2017r. „Olimpiada w lodowej krainie” zajęcia sportowe ( świetlica przy ul. Portowej 24 ) 

10.02.2017r. „Bal karnawałowy u Królowej Śniegu” bal kostiumowy, wybory księcia  

i księżniczki balu, pokaz mody karnawałowej, konkursy ,zabawy z nagrodami, słodki poczęstunek. 

KONIEC FERII 

14.02.2017r. Zabawa walentynkowa, walentynkowa poczta, gdy i konkursy ( świetlica przy ul. 

Słowackiego 15 ). 

17.02.2017r. Dzień kota, konkursy  z nagrodami, malowanie twarzy. 

27.02.2017r. Wizyta w Domu Pomocy społecznej- tworzenie obrazów na drewnie. 

01.03.2017r. Dzień piegów , zajęcia wspierające. 

08.03.2017r. Obchody Dnia Kobiet ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

09.03.2017r. Przedstawienie z okazji „Dnia Kobiet”, zaprezentowane mieszkańcom w Domu Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu.   

20.03.2017r. Obchody Pierwszego Dnia Wiosny ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ) 

07.04.2017r. Światowy Dzień Zdrowia, zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry i zabawy ( świetlica przy ul. 

Słowackiego 15 ) 

31.03.2017r. Udział w obchodach Dnia Autyzmu na Starym Mieście w Sandomierzu. Stoisko promujące 

świetlicę.  
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11.04.2017r. Spotkanie wielkanocne, wspólny posiłek, kultywowanie tradycji ( świetlica przy ul. 

Słowackiego 15 ). 

13.04.2017r. Śniadanie wielkanocne wychowanków wraz z Grupą Diabetyków z Sandomierza oraz 

 z przedstawicielami PCK Sandomierz (świetlica przy ul. Portowej 24). 

20.04.2017r. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej, zajęcia kulinarne. 

21.04.2017r. Obchody Dnia Ziemi, zajęcia edukacyjne, konkurs plastyczny „Plakat ekologiczny”, 

sprzątanie okolic przy świetlicy ul. Słowackiego 15. 

02.05.2017r. Dzień Flagi zajęcia edukacyjne. 

03.05.2017r. Święto Konstytucji 3 maja, zajęcia edukacyjne i plastyczne. 

18.05.2017r. i 25.05.2017r. szkolenie nordic walking wraz z Seniorami w ramach projektu PCK „Młody i 

stary idą na wagary”. 

19.05.2017r. Przedstawienie „Witajcie w naszej bajce” na podstawie wierszy Jana Brzechwy dla dzieci  

z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

22.05.2017r. Zajęcia integracyjne w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

22.05.2017r. Przedstawienie „Witajcie w naszej bajce” na podstawie wierszy Jana Brzechwy dla dzieci  

z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

23.05.2017r. Przedstawienie „Witajcie w naszej bajce” na podstawie wierszy Jana Brzechwy dla dzieci  

z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

25.05.2017r. Zajęcia nordic walking wraz z Seniorami w ramach projektu PCK „Młody i stary idą na 

wagary” na stadionie. 

26.05.2017r. Piknik Rodzinny- wspólne świętowanie Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka ( świetlica przy 

ul. Portowej 24 ). 

31.05.2017r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Mam otwarte serce- pomagam” 

zorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta  

w Sandomierzu.  

01.06.2017r. Obchody Dnia Dziecka wraz z Seniorami w ramach projektu „Młody i stary idą na wagary”. 

Zwiedzanie Bramy Opatowskiej, szkice węglem, zabawy z chustą Klanza na placu zabaw, pizza i lody. 

02.06.2017r. Udział w przedstawieniu „Koła rodzinnego nie tworzy się cyrklem” . 

02.06.2017r. Rozstrzygniecie konkursu w Domu katolickim „Słowa zamiast bomb”. 

09.06.2017r. „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu” zajęcia edukacyjne, stworzenie gazetki do sali 

komputerowej ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

23.06.2017r. ognisko z seniorami w ramach projektu PCK „Młody i stary idą na wagary”. 

WAKACJE 
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W okresie wakacji Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Wakacje 

włączając się do akcji „Lato w mieście” oraz „Podwórkowy wychowawca”. Dzieci również korzystały  

z basenu letniego.  

27.06.2017r. Odwiedziny mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. 

28.06.2017r. „Dzień Dziecka” odwiedziny mieszkańców z Domu Pomocy Społecznej, życzenia dla dzieci. 

05.07.2017r. Spotkanie z policjantem dotyczące konsekwencji wynikających z nękania, hejtowania  

i cyberprzemocy w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu” ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

07.07.2017r. Wycieczka do Nowej Słupi wraz Seniorami w ramach projektu „Młody i stary idą na 

wagary”. 

13.07.2017r. Udział w Turnieju Kapsli na Starym Mieście organizowanym przez Radio Kielce. 

20.07.2017r. Spotkanie z policjantem dotyczące konsekwencji wynikających z nękania, hejtowania  

i cyberprzemocy w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. (świetlica  przy ul. Portowej 24 ). 

29.06.2017r „Aloha Dzień na Hawajach” – hawajskie rytmu, stroje i nie tylko ( świetlica przy ul. Portowej 

24 ). 

04.07.2017r „Warsztaty z kreatywności”- łamanie schematów myślowych, rozwijanie  wyobraźni, 

umiejętność wyrażania siebie, wyzwalanie niekonwencjonalnych pomysłów( świetlica przy 

 ul. Słowackiego 15 ). 

11.07.2017r. „Buon giorno- dzień we Włoszech”. ( świetlica przy ul. Portowej 24 ). 

18.07.2017r „Jarzeniówka”- warsztaty i zabawy o charakterze intelektualnych rozrywek polepszających 

koncentrację, refleks, spostrzegawczość ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

 25.07.2017r. Zajęcia kulinarne w Domu Pomocy Społecznej. 

 01.08.2017r „Bom  dia-  Dzień w Brazylii”- zajęcia sportowe (świetlica przy ul. Portowej ). 

 08.08.2017r „Wyspa Eksperyment” Cz. I – wykonywanie doświadczeń fizycznych i chemicznych, 

tworzenie Dzienniczka Małego Naukowca, odkrywanie zjawisk przyrodniczych. 

11.08.2017r „Wyspa Eksperyment” Cz. II – wykonywanie doświadczeń fizycznych i chemicznych, 

tworzenie Dzienniczka Małego Naukowca, odkrywanie zjawisk przyrodniczych ( świetlica przy ul. 

Słowackiego 15 ). 

11.08.2017r. Obchody Dnia Leworęcznych wraz z Miejską Biblioteką Publiczną filią nr 2 w Sandomierzu.  

 16.08.2017r „Bonjour- Dzień we Francji” – akademia stylu ( świetlica przy ul. Portowej ) 

 17.08.2017r. Wycieczka „Śladami królowej Jadwigi” – wg projektu PCK „Młody i stary idą na wagary”. 

22.08.2017r. Spotkanie z pracownikami SANEPID- u dotyczące konsekwencji wynikających z zażywania 

dopalaczy ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ) w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. 

23.08.2017r. Wizyta Burmistrza Sandomierza– podsumowanie wakacji wraz z rodzicami. 
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28.08.2017r. Spotkanie z pracownikami SANEPID- u dotyczące konsekwencji wynikających  z zażywania 

dopalaczy ( świetlica przy ul. Portowej 24 ) w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. 

KONIEC WAKACJI 

 01.09.2017r. „Rejs statkiem po Wiśle” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu.  

08.09.2017r. udział w „Senioraliach” w Parku Piszczele organizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

08.09. 2017r. „Dzień dobrych wiadomości” rozdawanie dobrych wiadomości pracownikom instytucji,  

z którymi współpracuje świetlica.  

20.09.2017r. Spotkanie z policjantem „ Bezpieczny w sieci” w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na 

portalu” ( świetlica przy ul. Portowej 24 ). 

21.09.2017r. Udział w Marszu Pokoju na Starym Mieście. 

28.09.2017r. Spotkanie z policjantem na temat „Bezpieczny w sieci” w ramach projektu „Żyje w realu,  

a nie na portalu” ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

28.09.2017r. Piknik Rodzinny „Bawimy się razem bezpiecznie”. Współudział w projekcie Bezpieczna + 

realizowanym przez Sp. nr 3 w Sandomierzu. 

12.10.2017r. Piknik Rodzinny w Parku Piszczele dzieci, seniorzy, przedstawiciele policji i zaproszeni 

goście w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu”. Pokaz ratownictwa medycznego. 

13.10.2017r. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia TSA Sandomierz, nawiązanie współpracy, 

prezentacja multimedialna oraz sprzętu dotycząca Triathlonu , quiz sportowy z nagrodami ( główna 

nagroda karnet na naukę pływania na basenie). 

17.10.2017r. Akcja w lokalnych sklepach pod nazwą „Nie sprzedawaj mi alkoholu, ani papierosów” 

 w ramach projektu „Żyję w realu, a nie na portalu”. 

20.10.2017r. Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w ramach projektu „Żyję w realu, a nie na 

portalu”. 

30.10.2017r. Halloween zabawy i konkursy dla dzieci. 

31.10.2017r. Wyjście na Cmentarz Katedralny, zapalenie zniczy. W świetlicy odbyły się rozmowy na 

temat uroczystości Wszystkich Świętych. 

10.11.2017r. Obchody Święta Niepodległości, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne. 

15.11.2017r. Spotkanie z seniorami na ul. Mariackiej 1 w ramach projektu PCK, tworzenie stroików na 

święta. 

20.11.2017r. Spotkanie z policjantem dzielnicowym w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia 

Praw Dziecka.  
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28.11.2017r. „Zabawa Andrzejkowa” wraz członkami Stowarzyszenia TSA i ich dziećmi, konkursy, 

zabawy, wróżby, zabawa taneczna ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ) 

06.12.2017r. „Mikołajki” zajęcia dotyczące obdarowywania się niematerialnymi prezentami ( świetlica 

przy ul. Słowackiego 15 ). 

12.12.2017r. Ogłoszenie wyników konkursu „Prawa dziecka” w Domu Katolickim w ramach projektu 

„Żyję w realu, a nie na portalu”. 

12.12.2017r. Udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych organizowanym przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.  

14.12.2017r. Spotkanie Bożonarodzeniowe, podsumowanie projektu „Żyję w realu, a nie na portalu”  

w restauracji Ciżemka w Sandomierzu wraz z Seniorami i zaproszonymi gośćmi. 

22.12.2017r. Udział w Wigilii na Zamku Królewskim , występ dzieci- Spektakl „Przypowieść  

o narodzinach” w reżyserii Pani Grażyny Milarskiej. 

29.12.2017r. Zabawa sylwestrowa dla dzieci ( świetlica przy ul. Słowackiego 15 ). 

Wychowankowie świetlicy - działalność artystyczna: 

- 12.12.2017. udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Sandomierzu- wyróżnienie za 

„Autentyczność przekazanych treści”. 

- 12.12.2017. Spektakl „Przypowieść o narodzinach” w reżyserii pani Grażyny Milarskiej. 

W świetlicy organizowano pogadanki na temat zjawiska przemocy, ponadto odbywały się indywidualne 

rozmowy wychowawcze z dziećmi i ich rodzicami, niekiedy poszerzone o współpracę      z asystentem 

rodziny lub pracownikiem socjalnym, dotyczące zaistniałych sytuacji o charakterze przemocowym. 

Świetlica ściśle współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Sandomierzu, Domem Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu (psycholog, asystenci rodzin, 

pracownicy socjalni), Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu (dzielnicowi), Grupa Diabetyków 

Oddział Sandomierz, Stowarzyszeniem TSA Sandomierz (stowarzyszenie zajmujące się promowaniem 

sportu). 

Szkolenia wszystkich pracowników: 

05.10.2017r- 06.10.2017r. w ramach projektu „Żyje w realu, a nie na portalu” szkolenie WIR – 

Warsztaty Integracji Rówieśniczej – program profilaktyki uzależnień behawioralnych oraz 

cyberprzemocy. Superwizja pracy własnej. 

ROK 2018 

STATYSTYKI: 

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z zajęć na świetlicy skorzystało 105 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 41 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 64 dzieci 
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Ponadto dodatkowo na okres wakacji i ferii zapisanych było 59 dzieci: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 27 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 32 dzieci 

Średnia roczna frekwencja wyniosła: 

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15 – 18 dzieci 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 21 dzieci 

PROGRAMY: 

Opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla trzech grup wiekowych  

- w punkcie przy ul. Słowackiego 15  

• Program profilaktyczno- terapeutyczny „Mydło i powidło” dla wychowanków świetlicy z kl I- III szkoły 

podstawowej. 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 36,36% ankietowanych spośród 11 uczestników miało opór przed 

wypowiadaniem się na forum grupy oraz wyrażaniem swojej opinii. 

4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę  

7 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 11 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu 

10 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 

1 ankieta sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program profilaktyczno- terapeutyczny „Uczę się być przyjacielem”dla wychowanków świetlicy z kl. IV- 

VI szkoły podstawowej 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu  37,5 % ankietowanych spośród 8 uczestników nie wykazało się wiedzą  

z zakresu przyjaźni i empatii 

3 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 

5 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 8 uczestników wykazało się wiedzą  

z zakresu programu 
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8 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 

0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program profilaktyczno- terapeutyczny „Kreatywność na co dzień” dla uczniów oddziałów gimnazjum. 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 10 % ankietowanych spośród 5 uczestników wykazało się wiedzą  

z zakresu kreatywności 

1 ankieta wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 

4 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 100% ankietowanych spośród 6 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu 

5 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę 

0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

 

- w punkcie przy ul. Portowej 24- 

• Program „Podróż ku wartościom”  dla wychowanków świetlicy z kl I- III szkoły podstawowej 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 70% ankietowanych spośród 8 uczestników wykazało się wiedzą  

z zakresu programu 

5 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 

3 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 8 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu  

7 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę  

1 ankieta sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program „Porozumienie bez przemocy” dla wychowanków świetlicy z kl. IV- VI szkoły podstawowej 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 50% ankietowanych spośród 10 uczestników wykazało się wiedzą  

z zakresu programu 

5 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę  

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 46



47 
 

5 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 10 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu  

10 ankiet wskazuje na posiadaną w/w wiedzę  

0 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

• Program „Ja też potrafię” dla wychowanków świetlicy z kl. I- III oddział gimnazjum 

Ewaluacja: 

Przed rozpoczęciem programu 10% ankietowanych spośród 5 uczestników wykazało 

 się wiedzą z zakresu programu 

1 ankieta wskazuje na posiadaną w/w wiedzę 

4 ankiety sugerują, że w/w wiedza nie jest wystarczająca  

Po zakończeniu programu 90% ankietowanych spośród 5 uczestników wykazało się wiedzą z zakresu 

programu  

4 ankiety wskazują na posiadaną w/w wiedzę  

1 ankiet sugeruje, że w/w wiedza nie jest wystarczająca 

 

Świetlica Środowiskowa wzięła udział: 

• W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełno-sprawnych „Uśmiech 

Seniora” działającym przy Domu Pomocy Społecznej pt. „Aktywizacja międzypokoleniowa osób 

starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży”. W ramach tego projektu wychowankowie świetlic 

odwiedzali mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Przede wszystkim razem spędzali 

czas, rozmawiając, grając w gry planszowe oraz uczestnicząc w zajęciach kulinarnych i manualnych. 

WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICA PRZY UL. SŁOWACKIEGO 15 

26.01.2018r. Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przedstawienie, poczęstunek, wspólne spędzenie 

czasu z zaproszonymi gośćmi. 

29.01.2018r. Występ dzieci w DPS z okazji ” Dnia Babci i Dnia Dziadka” 

FERIE 

W okresie ferii  Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Ferie włączając się 

do akcji „Zima w mieście” 

12.02.2018r. „Bezpieczne Ferie”- spotkanie z przedstawicielem policji. Pogadanka na temat 

bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii. Tworzenie plakatów. 
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13.02.2018r. Wyjazd  na ul. Portową: Bal karnawałowy - „Black and White” 

KONIEC FERII 

14.02.2018r. Walentynki. Poczta walentynkowa. Recytacja przygotowanych wierszy walentynkowych. 

Wyjście na Stare Miasto – Studnia Pełna Miłości. 

08.03.2018r. Obchody Dnia Kobiet. Kącik kosmetyczny. Pogadanka na temat dbania o higienę osobistą. 

23.03.2018r. Pierwszy Dzień Wiosny. Recytacja autorskich wierszy o Wiośnie. 

28.03.2018r. Wspólne biesiadowanie przy wielkanocnym stole. 

20.04.2018r. Przedstawienie z okazji Dnia Ziemi –„Jak rozweselić Panią Ziemię”. 

27.04.2018r. Spotkanie z p. Edytą Masternak wolontariuszką w Ośrodku dla trędowatych w Indiach. 

15.05.2018r. Obchody Dnia Rodzin. Piknik rodzinny w Parku Piszczele. 

28.05.2018r. Obchody Dnia Matki. Przedstawienie, rozdanie laurek dla mam.  

01.06.2018r. . Obchody Dnia Dziecka wraz z Seniorami z DPS. 

14.06.2018r. Udział w Marszu z Okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. 

22.06.2018r. Dzień Ojca - przygotowanie laurek.   

WAKACJE 

W okresie wakacji Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Wakacje 

włączając się do akcji „Lato w mieście” oraz „Podwórkowy wychowawca”. Dzieci również korzystały  

z basenu letniego.  

25.06.2018r. „3,2,1 start” -rozpoczęcie wakacji.  

29.06.2018r. Impreza integracyjna na Bulwarze Piłsudskiego „Wisło- Disco” zorganizowana wspólnie 

 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

02.07.2018r. Spotkanie z przedstawicielem Policji. Bezpieczeństwo podczas wakacji 

Zajęcia realizowane 03.07.2018r - 17.07.2018r 

1. „Ludzik Lego na wakacjach” zajęcia plastyczne. 

2. „Spiner” zabawka DiY. 

3. „Letnie kwiaty” zajęcia plastyczne. 

4. Zajęcia stolikowe, rebusy, łamigłówki. 

5. „Grzechotki” zajęcia z elementami sensoryki. 

6. „Prawdziwy przyjaciel” zabawy integracyjne. 
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7. „Mój wakacyjny portret” zajęcia plastyczne. 

8. „Ruch to zdrowie” zajęcia sportowe. 

9. DiY- kamyki własnoręcznie robione z kleju na gorąco. 

10. Wakacyjny kino maniak w każdy piątek. 

17.07.2018r. ”Zrób to sam fajny slime” zajęcia z wykorzystaniem produktów spożywczo -chemicznych 

Zajęcia realizowane 18.07.2018r – 27.08.2018r 

1. „Just Dance” Turniej tańca. 

2. „Jesteśmy zgraną grupą” – zajęcia integracyjne. 

3. „Moja złość”- zajęcia w kręgu. 

4. „Letnia lemoniada”- zajęcia plastyczne. 

5. „Kolorowe banki mydlane”. 

6. „Komunikujemy się ze sobą” zajęcia integracyjne. 

7. „Pocztówka z wakacji”- zajęcia plastyczne. 

8. „Flamingi”. zajęcia plastyczne. 

9. „Tor przeszkód”- zajęcia sportowe. 

10. „Podwórkowy raj” zajęcia plastyczne, projektowanie gospodarstwa. 

11. „Tęczowy statek” – zajęcia plastyczne. 

12. „Wakacyjne akwarium”- zabawy z solą i kredą. 

 

27.07.2018r. „Poszukiwacze skarbów”. Podchody. Zabawa w plenerze. 

09.08.2018r. „Rusz głową ‘. Rebusy, quizy, krzyżówki. 

28.08.2018r. „Talenciarnia” – pokaz talentów. 

30.08.2018r. Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach jako podsumowanie akcji 

„Podwórkowy wychowawca”. 

31.08.2018r  Dyskoteka na zakończenie wakacji. 

 

KONIEC WAKACJI 

21.09.2018r. Udział w Marszu Pokoju 
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28.09.2018r. Wspólne czytanie w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego czytania 

12.10.2018r. Wycieczka do Kielc do manufaktury karmelu oraz do Muzeum Zabawek 

31.10.2018r. Halloween 

02.11.2018r. Zajęcia tematyczne z cyklu kultywowania i poszanowania tradycji.  

Wyjście z dziećmi na pobliski cmentarz w celu zapalenia zniczy 

30.11.2018r. „Andrzejki” Impreza integracyjna w Świetlicy na ul. Portowej 

05.12.2018r. Udział w VII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych 

06.12.2018r Obchody Mikołajek- obdarowywanie się prezentami nie materialnymi 

21.12.2018r. Uczestniczenie w wigilii miejskiej. 

   

WAŻNE WYDARZENIA ŚWIETLICA PRZY UL. PORTOWEJ 24 

22.01.2018r. Obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka. Występ dzieci, poczęstunek, zabawy min. kalambury.  

FERIE 

W okresie ferii  Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Ferie włączając się 

do akcji „Zima w mieście” 

13.02.2018r. „Bezpieczne Ferie” -spotkanie profilaktyczno- edukacyjne z policjantem dzielnicowym. 

13.02.2018r. Bal karnawałowy - „Black and White” 

KONIEC FERII 

21.02.2018r. Obchody „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego”. 

12.03.2018r. Występ dzieci w DPS z okazji Dnia Kobiet. 

21.03.2018r. Topienie marzanny wraz z policjantami.  

27.03.2018r. Spotkanie wielkanocne przy świątecznym stole. 

20.04.2018r. Obchody Światowego Dnia Ziemi. 

15.05.2018r. Zajęcia integracyjny, wizyta uczniów ze szkoły Podstawowej we Mściowie, teleturniej 

„Kocham Cię Polsko”. 

24.05.2018r. Piknik Rodzinny- obchody Dnia Rodzin. Wspólne zabawy dzieci i ich Rodzin 

05.06.2018r. Obchody Dnia dziecka wraz z Seniorami z DPS. 

18.06.2018r. Stworzenie strefy kibica „Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018r”. 
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WAKACJE 

W okresie wakacji Świetlica Środowiskowa zrealizowała wszystkie działania wg Planu na Wakacje 

włączając się do akcji „Lato w mieście” oraz „Podwórkowy wychowawca”. Dzieci również korzystały  

z basenu letniego.  

25.06.2018r. Spotkanie z policjantem „Bezpieczne wakacje”. 

29.06.2018r. Impreza integracyjna na Bulwarze Piłsudskiego „Wisło- Disco” zorganizowana wspólnie 

 z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

03.07.2018r. Zajęcia manualne w DPS z uczestnikami programu „Uśmiech Seniora”. 

04.07.2018r. Zajęcia z cyklu „Akademia Małych Detektywów” we współpracy z przedstawicielami policji. 

Zajęcia realizowane 02.07.2018r. – 17.07.2018r. 

1. „Wakacyjny miszmasz” zajęcia twórcze wg pomysłów dzieci. Turniej tenisa stołowego. 

2. „Akademia Małych detektywów” zajęcia detektywistyczne. 

3. „W strefie muzyki i tańca”  w rytmie hip- hop. 

4. „Miasta Małych Projektantów” Paryż. 

5. Wakacyjny Kinomaniak” Sekretne życie zwierzaków domowych”. 

6. Zajęcia sportowe” zrób to w minutę”. 

7. Zajęcia relaksacyjne „Wędrówki”. 

25.07.2018r. Drugie zajęcia z cyklu Akademia Młodych Detektywów. 

13.08.2018r. Obchody „Światowego Dnia Leworęcznych” impreza zorganizowana wspólnie z II 

oddziałem Biblioteki Miejskiej. 

30.08.2018r. Wycieczka do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach jako podsumowanie akcji 

„Podwórkowy wychowawca”. 

KONIEC WAKACJI 

10.09.2018r. Obchody „Dnia dobrej wiadomości”. 

11.09.2018r.- 13.09.2018r. zajęcia otwarte dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3  

w Sandomierzu. 

28.09.2018r. Obchody Dnia Głośnego Czytania. 

12.10.2018r. Wycieczka do Kielc do Manufaktury Karmelu oraz do Muzeum Zabawek. 

21.10.2018r. Halloween.  

08.11.2018r. Zajęcia edukacyjne dotyczące Święta Odzyskania Niepodległości. 
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30.11.2018r. Impreza integracyjna „Andrzejki”. 

21.12.2018r. Uczestniczenie w Wigilii miejskiej. 

 

Wychowankowie świetlicy- działalność artystyczna: 

- 05.12.2018r. Udział w VII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych w Sandomierzu-wyróżnienie za 

„Przekaz dostosowany do wieku odbiorców”. 

- 21.12.2018r. Występ wychowanków podczas Wigilii miejskiej na Rynku Starego Miasta. 

 

W świetlicy organizowano pogadanki na temat zjawiska przemocy, ponadto odbywały się indywidualne 

rozmowy wychowawcze z dziećmi i ich rodzicami, niekiedy poszerzone o współpracę z asystentem 

rodziny lub pracownikiem socjalnym, dotyczące zaistniałych sytuacji o charakterze przemocowym. 

Świetlica ściśle współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem oddział w Sandomierzu, Domem Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu (psycholog, asystenci rodzin, 

pracownicy socjalni), Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu ( dzielnicowi), Grupa Diabetyków 

Oddział Sandomierz, Stowarzyszeniem TSA Sandomierz ( stowarzyszenie zajmujące się promowaniem 

sportu). 

Szkolenia pracowników: 

5 pracowników wzięło udział w konferencji pt. „Uzależnienia, a przemoc. Metody i kierunki pracy 

 z rodziną”. 

5 pracowników wzięło udział w szkoleniu „Bezpieczna szkoła”. 

4 pracowników  skorzystało z superwizji pracy własnej. 

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” została powołana na mocy Uchwały Nr XL VII/ 618/ 

2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. 

Rejon usytuowany przy ul. Błonie w Sandomierzu jest zaniedbany pod względem kulturalno- 

oświatowym, jest oddalony od wszelkich form życia kulturalnego i instytucji, w których jest możliwość 

rozwijania zainteresowań oraz wspierania inicjatyw społecznych. 

Placówka „Przystanek Błonie” stworzyła możliwość włączenia się mieszkańców tej okolicy do tworzenia 

lokalnej kultury, kultywowania tradycji, wspólnego przeżywania ważnych świąt- wydarzeń, rozwoju 

osobistego oraz integracji. Dzieci i młodzież z tej okolicy mają zapewnioną opiekę po zajęciach w szkole, 

pomoc w nauce oraz możliwość spędzania bezpiecznie i twórczo czasu wolnego. 

STATYSTYKA za okres od 01 sierpnia do 31 grudnia 2018r. 

• Liczba zawartych kontraktów z rodzicem na uczestnictwo dziecka w zajęciach w placówce - 23 
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• Dodatkowo liczba zawartych zgód rodzica na uczestnictwo dziecka w zajęciach na okres wakacji - 2 

• Liczba udzielonych porad psychologa- 36 ( w tym: 2 os. współuzależnione, 7 os. dot. problemu 

przemocy, 27 os. inne- problemy małżeńskie, wychowawcze, kryzysy życiowe) 

• Liczba spotkań terapeutycznych indywidualnych – 14 

 

WAŻNE WYDARZENIA 

06.08.2018r. Zajęcia plastyczne „nadmorski pejzaż”. 

14.08.2018r. Zajęcia integracyjne dla dzieci „Wyrażanie swoich emocji”. 

20.08.2019r. Zajęcia socjoterapeutyczne „nasze osiągniecia i mocne strony”. 

21.08.2018r. Zajęcia integracyjne „Mój przyjaciel”. 

23.08.2019r.Wizyta dzieci wraz z wychowawcami ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Słowackiego 15. 

Piknik integracyjny na świeżym powietrzu. 

24.08.2018r. Zabawa integracyjna „Kubeczki z niespodzianką”. 

28.08.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „ABC emocji”. 

31.08.2018r. Zakończenie wakacji, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz „Wakacyjna Familiada”. 

03.09.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „Jesteśmy grupą”. 

07.09.2018r. Zajęcia rekreacyjne „Papierowe spaghetti”, „Imienna krzyżówka”, „Pamięć absolutna”. 

12.09.2018r. Zajęcia manualne „Parasolki”. 

13.09.2018r. Zajęcia sportowe. 

19.09.2018r. „Szkatułka dobrych wiadomości” zajęcia socjoterapeutyczne i plastyczne- wykonanie 

szkatułki. 

21.09.2018r. Przyłączenie się do „Akcji sprzątania świata”. Sprzątanie z dziećmi okolicy. 

28.09.2018r. Obchody „Dnia Chłopaka”. 

01.10.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „Przyjaźń”. 

03.10.2018r. Obchody Międzynarodowego Dnia Głośnego Czytania”. 

16.10.2018r. Zajęcia plastyczne „Łapacz snów”. 

25.10.2018r. Nauka budowania dobrych relacji z drugim człowiekiem. 

26.10.2018r. Zajęcia integracyjne- „Rusz głową” 
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02.11.2018r. Wyjście z dziećmi na cmentarz na Krukowie, zapalenie zniczy na grobach poległych 

Żołnierzy. Rozmowy na temat uroczystości „Wszystkich Świętych”. 

05.11.2018r. Zajęcia socjoterapeutyczne „Uczucia, emocje. Jak je rozpoznawać i nazywać”. 

09.08.2018r. Zajęcia w ramach obchodów Święta 11 listopada. 

20.11.2018r. Przygotowanie kalendarza adwentowego. 

30.11.2018r. Zabawa Andrzejkowa dla dzieci i ich rodzin. 

05.12.2018r. udział w VII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych 

14.12.2018r. Uroczysta Wigilia z dziećmi, mieszkańcami i zaproszonymi gośćmi. Poświęcenie placówki, 

wspólne kolędowanie, wspólna wieczerza. 

21.12.2018r. udział w Wigilii miejskiej, występ dzieci na scenie. 

Zajęcia z plastyczką : 

08.08.2018r. Wykonywanie techniką quillingu rozetek ( kwiatek, gwiazdka). 

14.08.2018r. Wykonywanie pracy „Mój portret”. Obrysowywanie markerem kolegi/ koleżanki na dużym 

kartonie. Wypełnianie postaci malowidłami na temat- moje zainteresowania. 

21.08.2018r. Wykonywanie prac malarskich techniką monotypii- prace abstrakcyjne. Oprawianie prac 

 w pase- portout. 

28.08.2018r. Wykonywanie prac pt. „Anioł”- rysunek różnego rodzaju linią pozostawioną po użyciu 

pisaka czarnego, wycinanie rysunku, przyklejanie na wcześniej przygotowaną tablicę  

z czarnego koloru. 

29.08.2018r. Wykonywanie techniką papieroplastyki- kwiatów ( słonecznik). 

04.09.2018r. Wykonywanie ulubionego zwierzątka z papieru- kształtowanie, konstruowanie  

z gazet kształtu korpusu, ugniatanie, nadawanie kształtu, obijanie taśma malarską. 

05.09.2018r. Ciąg dalszy zajęć z wykonywania ulubionego zwierzątka. 

11.09.2018r. Wykonywanie wianków ozdobnych w kolorystyce jesiennej. 

12.09.2018r. Wykonywanie dużego wianka ozdobnego. 

18.09.2018r. Wykonywanie pracy pt. „Drzewo”- odrysowywanie swojej dłoni, zamalowywanie jej 

pisakiem. Malowanie, stemplowanie liści. Dekorowanie drzewa przed budynkiem świetlicy. 

25.09.2018r. Wykonywanie lampionów dekoracyjnych. Oklejanie słoików kawałkami bibuły, 

wykonywanie wianka do dekoracji lampionów. 

26.09.2018r. Szydełkowanie- wykonywanie kwadratów- elementów składowych na pled dekoracyjny. 
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09.10.2018r. Wykonywanie metodą papieroplastyki wianka ozdobnego na stół. 

10.10.2018r. Szydełkowanie, dokańczanie wianków dekoracyjnych. 

17.10.2018r. Wykonywanie „łapaczy snów”. Dekorowanie elementami – sznurki, motylki, ptaszki  

i kwiatuszki. 

23.10.2018r. Wykonywanie duszków, obwijanie tkaniną kul styropianowych, dekorowanie, przyklejanie 

oczek. 

24.10.2018r. Wykonywanie łańcucha ozdobnego, dekoracji okien i Sali głównej świetlicy. 

30.10.2018r. Dekorowanie dyni, malowanie duszków na talerzykach jednorazowych. 

31.10.2018r. malowanie dzieciom twarzy specjalistycznymi farbami. 

06.11.2018r. Wykonywanie zabawek z filcu. Odrysowywanie od szablonu, wycinanie, zszywanie 

ściegiem ozdobnym. Zdobienie. 

07.11.2018r. Kontynuacja wykonywania zabawek z filcu. 

13.11.2018r. Wykonywanie techniką papieroplastyki ( wycinanki, składanki, przeplatanki )  

14.11.2018r. Szydełkowanie- elementy do pledu dekoracyjnego. 

20.11.2018r. Wykonywanie z włóczki „łapaczy snów”. Obwijanie kółka styropianowego, ozdabianie go 

wstążkami, piórkami i gotowymi elementami ze sklejki. 

21.11.2018r. Szydełkowanie- kwadraty- elementy do pledu dekoracyjnego. 

27.11.2018r. Wykonywanie techniką collagu pracy pt. „Jesień”. 

28.11.2018r. Fastrygowanie materiału ( organza) – element na bożonarodzeniowe anioły. 

04.12.2018r. Oklejanie kul styropianowych – element składowy do aniołów. 

05.12.2018r. Wykonywanie aniołów bożonarodzeniowych. 

11.12.2018r. Wykonywanie techniką quillingu kartek bożonarodzeniowych. 

12.12.2018r. dekorowanie Sali, instalowanie girland, zawieszanie ozdób i lampek choinkowych. 

18.12.2018r. Wykonywanie gwiazdy przestrzennej z papieru, składanie, zaginanie, przecinanie. 

19.12.2018r. Robienie na szydełku kwadratów z kolorowych włóczek na pled. 

 

I.2.2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom znajdującym się w trudnej 

sytuacji funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny. Pracownicy   sekcji świadczeń są członkami Zespołu 

interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą 
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przedstawiciele różnych instytucji i organizacji z terenu gminy Sandomierz. Ośrodek Pomocy Społecznej 

zapewnia obsługę administracyjną Zespołu. Pracownicy socjalni   ściśle współpracują  

z przedstawicielami Policji w zakresie realizacji procedury Niebieskiej Karty. Środowiska dotknięte 

przemocą w rodzinie są systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych oraz 

dzielnicowych, którzy sprawdzają stan bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą.  

W ramach działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowany był 

program „Profilaktyka receptą na lepsze jutro”. Głównym celem programu była prewencja zjawisk 

zagrażających funkcjom rodziny, związanych z przemocą i uzależnieniami oraz promowanie zdrowego 

trybu życia. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupia w swojej strukturze  Zespół ds. 

profilaktyki, który inicjuje działania w zakresie profilaktyki szkolnej i środowiskowej. Najważniejsze 

przedsięwzięcia zespołu: 

• ogłoszono konkurs profilaktyczny pod hasłem „Jestem wartościowy/a”, którego celem było: 

- budowanie poczucia własnej wartości, 

- kształtowanie umiejętności wykorzystywania swoich mocnych stron, 

- zachęcanie do pozytywnego myślenia o sobie, 

- rozwijanie zdolności funkcjonowania w grupie, 

- rozbudzenie wyobraźni i twórczego myślenia. 

Konkurs skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych,  a 

także wychowanków świetlicy środowiskowej. Uroczyste podsumowanie wraz z wręczeniem nagród 

 i dyplomów. Imprezie towarzyszyła wystawa prac pokonkursowych.  

• przeprowadzono specjalistyczny kurs doskonalenia przygotowujący do realizacji programu 

profilaktycznego „Bezpieczna szkoła”.  

W w/w szkoleniu wzięli udział: pedagodzy, psycholodzy z sandomierskich szkół, wychowawcy świetlicy 

środowiskowej oraz pracownicy OPS – asystenci ds. rodzin. Kurs ukończyło 20 osób.  

• zorganizowano warsztaty dla młodzieży oddziałów gimnazjalnych: „Wolni i świadomi. 

Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych w szkole.” Zajęcia obejmowały 9 godzin lekcyjnych dla 

jednej grupy i dzieliły się na trzy części: 

- integracja i budowanie zaufania w grupie, 

- uzależnienia substancyjne i behawioralne, 

- asertywność i komunikacja interpersonalna, 

realizatorem przedsięwzięcia było Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, 

• zorganizowano Konferencję „Uzależnienie a przemoc, metody i kierunki pracy z rodziną” we 

współpracy z OPS w Sandomierzu, 
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• zorganizowano VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych. Opracowano regulamin przeglądu, 

którego celem była: 

- promocja zdrowego stylu życia przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych; 

- kształtowanie umiejętności społecznych: 

- szerzenie kultury żywego słowa; 

- zaangażowanie nauczycieli, wychowawców i rodziców w oddziaływania profilaktyczne. 

Ponadto Zespół Profilaktyczny zajmował się:  

• koordynowaniem działaniami wynikającymi z Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”, 

• zaopatrzeniem placówek oświatowych w materiały edukacyjne– na szczególną uwagę zasługuje 

comiesięczne czasopismo „Remedium” i „Świat problemów”. 

Zespół Profilaktyczny wspierał organizację uroczystości krajowej „VI Konferencja Kapituły Trzeźwego 

Umysłu”. Uczestnicy brali udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych dotyczących tematyki 

przeciwdziałania przemocy oraz profilaktyki uzależnień.   

W latach 2016-2018 zrealizowano wiele zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu: 

• zakupiono materiały profilaktyczne do kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”  

zakupiono materiały profilaktyczne dot. kampanii „Fonoholizm”  

• zakupiono materiały profilaktyczne dot. kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”  

• zakupiono nagrody dla uczestników  Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, 

• zakupiono poczęstunek  dla uczestników Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, 

• zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie profilaktycznym 

pn.”Jestem wartościowy/a”, 

• sfinansowano przeprowadzenie wykładu podczas konferencji pt. „Uzależnienie a przemoc”, 

• zakupiono poczęstunek dla uczestników konferencji „Uzależnienie a przemoc”, 

• zakupiono materiały w ramach akcji „Podwórkowy wychowawca” do zajęć w Świetlicy 

Środowiskowej w Sandomierzu, 

• zakupiono sprzęt sportowy w ramach realizacji akcji „Podwórkowy wychowawca” podczas ferii 

zimowych, 

• zakupiono materiały do zajęć dla Sandomierskiego Centrum Kultury w ramach akcji 

„Podwórkowy wychowawca”, 
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• zakupiono materiały papiernicze do zajęć dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu  

w ramach akcji „Podwórkowy wychowawca”, 

• zakupiono słodycze w ramach akcji „Podwórkowy wychowawca”, 

• sfinansowano wycieczkę do Kieleckiego Parku Technologicznego w ramach akcji „Podwórkowy 

wychowawca”, 

• sfinansowano transport dzieci do Kieleckiego Parku technologicznego w ramach podsumowania 

akcji „Podwórkowy wychowawca”, 

• zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w zajęciach organizowanych w ramach akcji 

„Podwórkowy wychowawca”, 

• dofinansowano superwizję dla pracowników Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 

Szpitala Specjalistycznego  Ducha Świętego w Sandomierzu, 

• sfinansowano koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za udział w pracach poszczególnych zespołów komisji, 

• sfinansowano szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

• opłacono zaliczki za wydanie opinii przez biegłych sądowych, 

• sfinansowano transport grupy AA do Częstochowy, 

• zakupiono zestaw komputerowy do Punktu Edukacyjno-Konsultacyjnego mieszczącego się przy 

ul. Mariackiej 1 w Sandomierzu, 

• sfinansowano badania psychologiczne i psychiatryczne osób kierowanych do sądu z wnioskiem 

o przymusowe leczenie, 

• sfinansowano opłaty sądowe od wniosków o leczenie odwykowe, 

• sfinansowano prenumeratę czasopisma REMEDIUM, 

• sfinansowano prenumeratę czasopisma ŚWIAT PROBLEMÓW, 

• przekazano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Oddziałowi 

Rejonowemu PCK w Sandomierzu na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom 

społecznym. 

 

 realizacja działań profilaktycznych, 

W latach 2016-2018 Gmina Sandomierz realizowała: 

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Sandomierzu, 
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- Roczny Harmonogram Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

- Gminny Program Wspierania Rodziny; 

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy; 

- Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności; 

- Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi; 

- Zadania publiczne w obszarze Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym: 

• Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie, 

• Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy. 

 

 prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej z rozszerzonym wachlarzem oferty poradnictwa, 

W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Punkt Interwencji 

Kryzysowej. Działający przy Ośrodku Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) został wpisany do Rejestru 

jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w 2013 r. 

pod pozycją 16.  

Punkt Interwencji Kryzysowej od dnia 02.03.2015 r. działa w Sandomierzu przy ul. Żydowska 6c, pokój 

Nr 7, od 01.11.2018 r. od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 16:00 do 18:00. 

PIK nie stanowi samodzielnej placówki poradnictwa specjalistycznego i organizacyjnie usytuowany jest 

w strukturach OPS. Plan pracy PIK stanowi integralną część planu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu.  

Dane teleadresowe PIK w Sandomierzu:  

Punkt Interwencji Kryzysowej, 

ul. Żydowska 6c, pokój Nr 7,  

27–600 Sandomierz, 

nr telefonu: 15 832-31-60, wew. 21, 

e-mail: pik@ops.sandomierz.pl 

Podstawą  prawną działania  PIK jest: ustawa z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej, ustawa z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do zakresu działania 

Punktu Interwencji Kryzysowej należy wykonywanie zadań własnych gminy  
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z przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Wszelkie działania podejmowane  

w ramach interwencji kryzysowej realizowane są nieodpłatnie. Obsługa kadrowo 

-finansowa PIK jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. W czasie pełnionych 

dyżurów oferowana jest pomoc osobom w kryzysie z zakresu : 

- poradnictwa psychologicznego; 

- poradnictwa prawnego; 

- poradnictwa pedagogicznego; 

- terapii uzależnień; 

- interwencji kryzysowej.  

W PIK udzielana jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, w szczególności: 

- przemoc domowa; 

- agresja; 

- problemy wychowawcze; 

- konflikty małżeńskie, rodzinne; 

- niepowodzenia szkolne; 

- kryzys po stracie bliskiej osoby; 

- przemoc seksualna; 

- zdarzenia losowe; 

- zagrożenie samobójstwem, po próbie i z tendencjami samobójczymi.  

W PIK prowadzone jest także poradnictwo dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz terapia dla 

osób uzależnionych. W PIK świadczą pracę psycholog, instruktor  terapii uzależnień, prawnik oraz  inni 

specjaliści  w  zależności od potrzeb. W celu dokumentowania działań z zakresu interwencji kryzysowej 

podejmowanych w PIK prowadzony jest rejestr określający datę udzielonej porady, problem z którym 

zgłasza się osoba potrzebująca, działania osoby pełniącej dyżur, ewentualnie podane dobrowolnie dane 

osobowe osoby zgłaszającej się. W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy 

psychologicznej,  

a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych 

podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia schronienia interwencyjnego, 

krótkoterminowego lub na okres do 3 miesięcy.  

W 2016 r. w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu udzielono 289 porad w tym:  
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- liczba porad udzielonych osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym - 42 

- liczba porad udzielonych ofiarom przemocy -39 

- liczba porad udzielonych osobom z problemami rodzinnymi - 121 

- liczba innych porad – 87. 

W okresie od 01.01-31.12.2017r. w PIK udzielono 219 porad: 

- osobom uzależnionym i współuzależnionym – 30, 

- ofiarom przemocy – 19, 

- osobom z problemami rodzinnymi - 62, 

- inne – 108. 

W 2018 roku dyżurujący w Punkcie Interwencji Kryzysowej specjaliści udzielili łącznie 156 porad w tym:  

- osobom doznającym przemocy – 29, 

- osobom z problemami rodzinnymi – 92, 

- osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym -31,  

- inne – 4. 

 

 organizowanie warsztatów kompetencji rodzicielskich w ramach Profilaktycznej Akademii 

Rodzinnej 

W latach 2017-2018 sfinansowano I, II i III cykl programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców 

 i wychowawców”. Zajęcia odbyły się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu i skierowane 

były do rodziców i opiekunów dzieci młodzieży uczęszczającej do sandomierskich placówek 

oświatowych.  

  

 zabezpieczenie doraźnego interwencyjnego schroniska ofiarom przemocy domowej. 

- Brak 

 

I.2.3. Zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi 

 budowa hospicjum na terenie miasta, 

- Brak 
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 rozwój oferty dziennej opieki nad osobami starszymi, 

Zlecono realizację zadania publicznego w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie pt. 

„Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych i pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, 

niepełnosprawnych i w podeszłym wieku” zadanie zrealizowane było przez CARITAS Diecezji 

Sandomierskiej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej realizuje usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych. 

Osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy 

innych osób, a są jej pozbawione ze strony rodziny, przysługuje pomoc  w postaci usług opiekuńczych: 

-  usługi opiekuńcze obejmujące osoby starsze i niepełnosprawne świadczone w miejscu zamieszkania, 

-  specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęte są osoby niepełnosprawne, 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmujące osoby z zaburzeniami psychicznymi świadczone  

w miejscu zamieszkania. 

Osoby otrzymujące pomoc w zależności od wysokości posiadanego dochodu ponoszą częściową 

odpłatność za usługi. 

Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze   reguluje -  Uchwała Rady Miasta Sandomierz z dnia 

08.04.2013 r. Nr XXVI/284/2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania,  z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Odpłatność za specjalistyczne usługi specjalistyczne reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki 

Społecznej   z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2016 roku z powyższą pomocą objęto: 

- usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych - 59 osób, 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych- 1 osoba, 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych - 

10 osób. 

W 2017 roku z powyższą pomocą objęto: 

usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych - 68 osób, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych - 1 osoba, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych - 10 

osób. 
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W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku pomocą objęte było 80 osób: 

- 55 osób w ramach usług opiekuńczych, 

- 10 osób w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

- 1 osoba specjalistycznymi usługami, 

- 14 osób w ramach projektu ,,Razem”.  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Wśród uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy korzystających ze wsparcia dziennego jakie 

oferuje ŚDS znajdują się także osoby starsze.  

W 2016 roku osób w wieku emerytalnym było 4 osoby. 

W 2017 roku 6 osób w wieku emerytalnym korzystało z zajęć w ŚDS. 

W 2018 roku 5 osób w wieku emerytalnym skorzystało ze wsparcia jakie daje ŚDS. 

 

 rozwój oferty całodobowej opieki nad osobami starszymi, 

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej określają przepisy ustawy o pomocy społecznej  

z dnia 12 marca 2004r. Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej: 

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 

zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że 

okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego 

na umieszczenie w domu pomocy społecznej. 

2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej 

danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, 

osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu 

zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin 

oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. 

W Domach Pomocy Społecznej w 2016 r. przebywało 31 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu, w 2017 r. – 39 osób, w 2018 r. – 36 osób. 

 

 współpraca z władzami powiatu w zakresie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego Ducha 

Św.        w Sandomierzu 
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- przekazywano dotacje celowe  na  sfinansowanie zakupu specjalistycznych łóżek 

 z przeznaczeniem dla oddziału medycyny paliatywnej  Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego  

w Sandomierzu 

- sfinansowano superwizje dla pracowników Poradni Uzależnień, 

- udzielono wsparcia dla  Stacji Krwiodawstwa na zakup pinsów „Kropla życia 3d” . 

 

I.3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

I.3.1. Organizacja działań promujących zdrowy styl życia 

 organizowanie turniejów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

W ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego w latach 2016-2018 były organizowane szkolenia 

sportowe w zakresie: 

- piłki nożnej,  

-piłki ręcznej,  

-pływania,  

-piłki siatkowej, 

-boksu, 

- karate. 

 

Akcja „Zima w Mieście” 

Podczas ferii zimowych w ramach akcji „ Zima w mieście” w placówkach administrowanych przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu zrealizowane zostały różnorodne propozycje 

aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Sandomierza oraz osób przyjezdnych wypoczywających 

w naszym mieście.  

 Centrum Rekreacji, ul. Portowa 24 

W okresie ferii zimowych w Centrum Rekreacji, odbywały się zajęcia rekreacyjne pod okiem 

instruktorów. Dzieci i młodzież miały okazję korzystać z urządzeń rekreacyjnych, ścianki wspinaczkowej, 

stołu do bilarda i innych atrakcji. 

Bezpłatnie udostępnione zostało lodowisko, gdzie dzieci mogły nauczyć się jazdy na łyżwach lub 

doskonalić nabyte już umiejętności. Z propozycji korzystały całe rodziny, spędzając aktywnie czas 

podczas feryjnego wypoczynku. 
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W ramach propozycji „ Pierwsze kroki w siłowni” młodzież szkolna  w wyznaczonych godzinach mogła 

nieodpłatnie korzystać z Siłowni Rekreacyjnej i pod fachową opieką instruktora sportów siłowych 

zadbać o swoją kondycję fizyczną. 

Ponadto organizowano „Aktywne Ferie dla kobiet” w Siłowni Rekreacyjnej. Były to zajęcie 

ogólnorozwojowe pod okiem instruktora. 

W każdy poniedziałek oraz czwartek w okresie feryjnym w ramach akcji „Zima w Mieście” na Boiskach 

Sportowych Orlik MOSiR odbywał się cykl gierek piłkarskich dla młodzieży. Zawodnicy uczestniczyli 

 w zorganizowanej grze i mimo niskiej temperatury atmosfera w drużynach była gorąca. Na koniec 

rozgrywek, każdy z uczestników otrzymał słodki upominek oraz nagrody rzeczowe. 

 Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Patkowskiego 2a 

W ramach akcji „Zima w Mieście” na Hali Widowiskowo Sportowej odbywały się zajęcia „Pierwsze kroki 

- Badminton oraz Tenis Stołowy”  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu zorganizował „Feryjny Turniej Piłkarski dla 

Młodzieży”  

 Pływalnia Kryta „ Błękitna Fala”, ul. Zielna 7 

w ramach akcji „Zima w Mieście” na Pływali Krytej zorganizowano „Gry i zabawy w wodzie dla 

najmłodszych” .  

 Kompleks Rekreacyjny, ul. Żółkiewskiego 

w ramach akcji „Zima w Mieście” na Lodowisku Biały Orlik zorganizowano „Gry i zabawy na lodzie dla 

najmłodszych” . Dzieci uczestniczyły w różnych konkurencjach między innymi w torze przeszkód.  

 Sandomierski Park „Piszczele” 

w czasie trwania ferii udostępniony był stok narciarski wraz z wyciągiem. 

Zimowa Przeprawa Wisły  Wpław 

 Impreza dedykowana dla morsów, czyli sympatyków kąpieli w  zimnej wodzie. Celem zawodów 

było przepłynięcie rzeki Wisły z jednego brzegu na drugi. Uczestnicy musieli pokonać dystans ok. 300m 

w wodzie o temperaturze 2 st. Celsjusza   

Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza 

W dniu 10.02.2019 został zorganizowany „V Turniej Hokejowy o Puchar Burmistrza Sandomierza”, do 

Turnieju zgłosiło się 4 drużyny, z Sandomierza, Tarnobrzega, Stalowej Woli oraz Rzeszowa. 

 

Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta Sandomierza 

Organizatorem turnieju byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu oraz Świętokrzyski 

Związek Brydża Sportowego.  
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Triathlon Zimowy 

Triathlon Zimowy, w tym Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie oraz Zimowe Otwarte 

Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie. Pierwsza część zawodów – pływanie na dystansie 500 m 

przeprowadzona w Pływalni Krytej „ Błękitna Fala”. Po przepłynięciu wyznaczonego dystansu zawodnicy 

wzięli udział w drugim etapie mistrzostw. Etap ten rozpoczynał się na terenie Miejskiego Stadionu 

Sportowego w Sandomierzu, skąd zawodnicy wyruszyli w trasę rowerową, która przebiegała ul. Koseły - 

ul. K. Wielkiego- Sandomierskiego Parku „ Piszczele”- ul. Staromiejską oraz Ciągami Pieszo-Rowerowymi 

Podwale Dolne. Wszyscy zawodnicy musieli pokonać 10,5km na rowerze. W ostatnim etapie mistrzostw 

triathloniści zmierzyli się z  trasą biegową o długości 3,5 km, która częściowo pokrywała się z trasą 

rowerową. 

 

Bieg Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 

Bieg odbywa się na dwóch dystansach, pierwszy symboliczny - 1963 m oraz dystans 5 km. Start biegu 

znajduje w Parku Miejskim natomiast meta usytuowana została na Ciągach Pieszo-rowerowych Podwale 

Dolne. Organizatorem biegu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, przy 

współorganizacji Fundacji Wolność i Demokracja. 

 

Bieg z Marzanną 

Corocznie 21 marca uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Sandomierza i okolic, 

biorą udział w Biegu z Marzanną.  

Trasa  biegu rozpoczyna się na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego, wiedzie przez Park Piszczele do 

Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego gdzie odbywają się konkursy. Dystans jaki pokonują biegacze 

wynosi 3km.  

 

Mistrzostwa Sandomierza w Scrabble o Puchar Burmistrza 

Duathlon na Ergometrze Wioślarskim 

Duathlon to połączenie dwóch konkurencji. Podczas zawodów organizowanych przez MOSiR 

Sandomierz konkurencjami był bieg oraz próba na ergometrze wioślarskim. Zawodnicy do pokonania 

mieli 800m biegu, następnie 1000m na ergometrze wioślarskim, a na koniec ponownie 800m biegu. 

Zawody odbyły się na Miejskim Stadionie Sportowym w Sandomierzu 

 

Turniej Szachowy o „Szachy Królowej Jadwigi” 

Uczestnicy turnieju rywalizowali w podziale na 4 kategorie wiekowe, systemem szwajcarskim 

kontrolowanym na dystansie 9 rund tempo gry 15 minut na zawodnika, w czterech grupach wiekowych. 
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Pikniki Rekreacyjne 

Urząd Miejski w Sandomierzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Sandomierskie Centrum Kultury 

organizowały pikniki rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  

W programie znajdowały się następujące atrakcje: 

Zabawy animacyjne dla dzieci: 

- modelowanie balonów 

- ogromne bańki mydlane 

- zabawy z chustą Klanzy 

- malowanie twarzy 

Tańce integracyjne. 

Eko Moda - tworzenie ekologicznych strojów z wykorzystaniem surowców wtórnych. 

Konkurencje sportowe i konkursy ekologiczne z nagrodami. 

 

Sandomierski Sportowy Weekend Kwitnących Sadów 

Zawody odbywały się na terenie miasta Sandomierza, a także okolicznych miejscowościach. Miasteczko 

zawodów zlokalizowane było na terenie Bulwaru im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu, skąd 

zawodnicy startowali w poszczególnych dystansach biegowych. 

 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 

Propozycje realizowane były m.in. : 

Piknik Sportowy – Kompleks Rekreacyjny 

Piknik Sportowy – ul. Schinzla 

- Test Coopera – Miejski Stadion Sportowy 

Próba wytrzymałościowa polegająca na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w 12-minutowym biegu. 

Otwarte Mistrzostwa Sandomierza Szkól Podstawowych w Lekkiej Atletyce 

Festyn Wędkarski 

 

Memoriał Lekkoatletyczny Piotra Nurowskiego 
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Na Miejskim Stadionie Sportowym w Sandomierzu odbył się memoriał poświęcony prezesowi Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków 

II LO im. Kościuszki w Sandomierzu, II LO im T. Kościuszki w Sandomierzu oraz Miejski Ośrodek Sportu 

 i Rekreacji zorganizowały po raz kolejny zawody lekkoatletyczne, których celem było uczczenie pamięci 

sandomierzanina, absolwenta naszej szkoły, działacza sportowego, społecznego i wybitnego człowieka. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła rodzina Piotra Nurowskiego, Burmistrz Sandomierza oraz 

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. 

Zawody rozpoczęły się tradycyjnym już przemarszem reprezentacji, a potem rozpoczęła się rywalizacja 

w konkurencjach technicznych (pchnięcie kulą, skok w dal, skok wzwyż) i biegach (na dystansie 100, 

400, 800m i sztafeta 4×100m) w kategorii dziewcząt i chłopców. 

 

Sandomierski Rajd Rowerowy 

Rajd Papieski organizowany jest dla uczczenia wizyty św. Jana Pawła II w Sandomierzu.  

 

CROSS – SAN  

Bieg z przeszkodami pn: „CROSS SAN”. Uczestnicy mieli do pokonania ok 20 przeszkód na dystansie 5 

km. Zawodnicy musieli przeprawiać się przez wodę, bagno, pokonywać ścianki, równoważnie, biegać  

z workami z piachem i wiele innych. 

 

Akcja “Lato w mieście” 

Akcja „Lato w mieście” organizowana przez MOSiR, to cykl przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych 

realizowanych w okresie wakacyjnym, skierowanych dla mieszkańców miasta jak również osób 

odwiedzających Sandomierz.  

 

Baseny Letnie napowierzchniowe 

Otwarte baseny rekreacyjne, otwarte w okresie wakacyjnym. Centrum Rekreacji ul. Portowa    

                                                                                                      

„Wakacje na Wiosłach” 

„Wakacje motorowodne” 

„Wakacje na nartach wodnych” 

„Wakacje na żaglach” 

Cykl przedsięwzięć. Aktywny wypoczynek dla dzieci i młodzieży nad wodą. 
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Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego 

 

„Gry i zabawy ruchowe”  

„Gry Zespołowe” 

„Szkółka Piłkarska Orlika dla najmłodszych”  

„Turniej Koszykówki” 

„Turniej Siatkówki”  

Cykl przedsięwzięć sportowo rekreacyjnych realizowanych w okresie wakacyjnym na terenie Boisk 

Sportowych „Orlik” przy ul. Baczyńskiego 

 

Turniej Tenisa Ziemnego 

Otwarty, amatorski, rekreacyjny turniej tenisa ziemnego rozegrany na kortach tenisowych przy 

Miejskim Stadionie Sportowym 

 

Biegam bo lubię 

Grupowe zajęcia rekreacyjne dla fanów biegania 

 

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla najmłodszych 

Zajęcia dla dzieci prowadzone przez instruktora na terenie Kompleksu Rekreacyjnego. 

 

Cykl Turniejów Siatkówki Plażowej 

W okresie wakacji organizowane były 2 edycje turniejów siatkówki plażowej. W każdej edycji bierze 

udział ok. 20 par z Sandomierza i okolic.  

 

Grand Prix Tenisa Stołowego 

Wakacyjny turniej tenisa stołowego 

 

Turniej Koszykówki „OD Sandomierza do NBA” 
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W ramach Budżetu Obywatelskiego „Od Sandomierza do NBA”  został zorganizowany Turniej 

koszykówki . 

 

Sandomierska Liga Siatkówki 

W okresie wakacyjnym odbywała się liga siatkówki. Drużyny rozgrywały mecze zgodnie z ustalonym 

harmonogramem na Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu.  

 

Triathlon Ziemi Sandomierskiej 

Mistrzostwa Polski Lekarzy 

Otwarte Mistrzostwa Ziemi Sandomierskiej dla Amatorów 

Triathlon Ziemi Sandomierskiej: Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy oraz Letnie Otwarte Mistrzostwa 

Ziemi Sandomierskiej. Rywalizację w ramach Triathlonu Ziemi Sandomierskiej zawodnicy rozpoczęli nad 

zalewem w Koprzywnicy, gdzie uczestnicy musieli przepłynąć 750 metrów. Następnie 20 kilometrową 

trasą udali się rowerami do Sandomierza. Wokół Rynku starego Miasta zawodnicy pokonywali ostatni 

etap, czyli bieg na dystansie 5 kilometrów.  

Promocja Zdrowego Stylu Życia Poprzez Sport i Rekreację 

Na terenie Starego Miasta w Sandomierzu odbył się piknik rekreacyjny dla mieszkańców miasta 

Sandomierza i okolic.  

W programie znalazło się:  

- Spacer po zdrowie 

- Instruktarz Nordic Walking   

- Gry i Zabawy dla najmłodszych   

 

Narodowy Dzień Sportu 

Na Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Sandomierzu w ramach „Narodowego Dnia Sportu” odbył 

się: 

MOSiR Cup – turniej piłkarski dla młodzieży 

Spartakiada dla Seniorów 

Turniej pokoleń – drużyny rywalizowały w 4 grach zespołowych 

 

Sandomierska Jesienna Dycha 
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W ramach imprezy zawodnicy rywalizowali w biegu na dystansie 10 km oraz Nordic Walking na 

dystansie 2 km.  

 

Halowa Liga Piłki Nożnej 

Od października do końca marca w Hali Widowiskowo-Sportowej odbywają się rozgrywki halowej piłki 

nożnej. Co poniedziałek drużyny rozgrywają mecze ligowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

W lidze bierze udział corocznie ok. 10 drużyn z Sandomierza i okolic. 

 

Wyścig do Świętego Mikołaja 

Impreza rekreacyjna dedykowana dla dzieci szkół podstawowych w Sandomierzu. 

 

Zawody Siłowe 

W Siłowni Rekreacyjnej MOSiR w Sandomierzu, odbyły się coroczne zawody dla kobiet z grupy Aktywna 

Kobieta.  

 

Nocne Zawody Pływackie 

Zawody rozpoczęły sie o godz. 22:00. Zawodnicy rywalizowali w 4 konkurencjach: 50m stylem 

dowolnym, 100m stylem klasycznym, 100m stylem dowolnym oraz 400m stylem dowolnym. 

 

 organizowanie imprez rekreacyjnych dla rodzin, 

Piknik Rekreacyjny 

Urząd Miejski w Sandomierzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Sandomierskie Centrum Kultury 

organizowały pikniki rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  

W programie znajdowały się następujące atrakcje: 

Zabawy animacyjne dla dzieci: 

- modelowanie balonów 

- ogromne bańki mydlane 

- zabawy z chustą Klanzy 

- malowanie twarzy 

Tańce integracyjne. 
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Eko Moda - tworzenie ekologicznych strojów z wykorzystaniem surowców wtórnych. 

Konkurencje sportowe i konkursy ekologiczne z nagrodami. 

 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 

Propozycje realizowane były m.in. : 

Piknik Sportowy – Kompleks Rekreacyjny 

Piknik Sportowy – ul. Schinzla 

- Test Coopera – Miejski Stadion Sportowy 

Próba wytrzymałościowa polegająca na pokonaniu jak najdłuższego dystansu w 12-minutowym biegu. 

Otwarte Mistrzostwa Sandomierza Szkól Podstawowych w Lekkiej Atletyce 

Festyn Wędkarski 

 

     Sandomierski Rajd Rowerowy 

Rajd Papieski organizowany jest dla uczczenia wizyty św. Jana Pawła II w Sandomierzu.  

 

„Dwa Brzegi Jedno Miasto” 

Na Boiskach Sportowych Orlik MOSiR, w ramach Obchodów 80 Rocznicy Przyłączenia Prawobrzeżnej 

Strony Sandomierza do Granic Miasta „Dwa Brzegi Jedno Miasto” odbył się mecz towarzyski pomiędzy 

drużynami Prawej Strony Miasta i Lewej Strony Miasta.  

 

Promocja Zdrowego Stylu Życia Poprzez Sport i Rekreację 

Na terenie Starego Miasta w Sandomierzu odbył się piknik rekreacyjny dla mieszkańców miasta 

Sandomierza i okolic.  

W programie znalazło się:  

- Spacer po zdrowie 

- Instruktarz Nordic Walking   

- Gry i Zabawy dla najmłodszych  

Narodowy Dzień Sportu 
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Na Hali Widowiskowo Sportowej MOSiR w Sandomierzu w ramach „Narodowego Dnia Sportu” odbył 

się: 

MOSiR Cup – turniej piłkarski dla młodzieży 

Spartakiada dla Seniorów 

Turniej pokoleń – drużyny rywalizowały w 4 grach zespołowych. 

Sandomierskie Centrum Kultury – wykaz wydarzeń pod adresem http://www.esceka.pl/wydarzenia-1, 

lub w załączonych sprawozdaniach merytorycznych. 

 

• pozyskiwanie znanych sportowców z regionu do wspólnych projektów sportowych, 

- Brak 

 

• organizacja i udział w ligowych oraz towarzyskich rozgrywkach sportowych w kraju i zagranicą. 

SKS Wisła 

Na obiekcie Miejskiego Stadionu Sportowego odbywają się treningi piłkarskie oraz mecze ligowe. 

Ponadto siedziba klubu mieści się w budynku administracyjno-biurowym MOSiR. W związku z tym 

MOSiR S-rz prowadzi działania pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie boiska trawiastego. Na czas 

meczy ligowych obiekt stadionu przekazywany jest protokolarnie Klubowi. We wszystkich działaniach 

Klubu na terenie stadionu zaangażowani są pracownicy MOSiR. SKS Wisła nie ponosi odpłatności za 

korzystanie z obiektu Miejskiego Stadionu Sportowego. W rundzie rozgrywkowej na terenie stadionu 

odbywa się ok. 30 meczy ligowych. 

MUKS Wisła Junior (sekcja piłki nożnej) 

Klub piłkarski korzysta z boiska głównego, boiska wielofunkcyjnego oraz Sali Konferencyjnej. Podobnie 

jak klub seniorski rozgrywane są na obiekcie mecze ligowe oraz treningi piłkarskie. Wszystkie zajęcie 

klubu prowadzone na terenie stadionu odbywają się nieodpłatnie. 

MUKS Wisła Junior (sekcja lekkoatletyczna) 

Zajęcie lekkoatletyczne prowadzone przez klub odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Zawodnikom 

udostępniany jest sprzęt lekkoatletyczny i udostępniany obiekt. 

Szkolny Związek Sportowy  

Miejski Stadion Sportowy jest areną zmagań dzieci i młodzieży podczas cyklicznych zawodów 

lekkoatletycznych 

Hala Widowiskowo Sportowa jest obiektem administrowanym przez MOSiR Sandomierz, w którym na 

stałe rezydują kluby sportowe: SPR Wisła Sandomierz Sandomierski Klub Karate oraz KTS Sandomierz. 

Ponadto z hali korzysta Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych. 
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z hali korzystają :  

SPR Wisła Sandomierz  

KTS Sandomierz  

MUKS Wisła Junior Sandomierz  

SKS Wisła Sandomierz  

Akademia Młodych Orłów  

Szkolny Związek Sportowy 

Race Squad  

W Soboty i Niedziele, rozgrywane są mecze wyżej wymienionych klubów, zgodnie z terminarzami 

rozgrywek. 

 

I.3.2. Realizacja programów dot. profilaktyki zdrowotnej 

 organizacja spotkań i pogadanek nt. chorób cywilizacyjnych, 

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej  Zakażeń Pneumokokowych na lata 2015-2018 

Program Polityki Zdrowotnej Zakażeń Pneumokokowych na lata 2015 – 2018 przyjęty  został uchwałą Nr 

V/21/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 roku; 

Realizowany był przez Przychodnie z terenu Sandomierza wybrane w konkursie na realizatora 

programu. Program rozpoczęty od dnia 28 stycznia 2016 roku.  

Gmina Sandomierz realizowała akcję szczepień przeciwko grypie. Akcja skierowana była do osób 

powyżej 55 roku życia.  

Realizacja programu profilaktycznego „Zdrowa Gmina” Gmina przystąpiła do ogólnopolskiego programu 

profilaktycznego „Zdrowa Gmina”. W ramach programu zamieszczano na oficjalnej stronie miasta 

informacje dotyczące programu, możliwości skorzystania z badań profilaktycznych tj. cytologia czy 

mammografia. Gmina przy współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy 

Świętokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowała stacjonowanie w 2016 roku na terenie miasta 

cytomammobusu. 

 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami związanymi z ochroną zdrowia 

(SANEPID, publiczne i niepubliczne służby medyczne, straż pożarna itp.) w zakresie organizacji 

otwartych imprez dot. profilaktyki zdrowotnej. 

Rokrocznie 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym dniu Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) stara się zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych 
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skutków palenia tytoniu. Każdego roku obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu skupiają się na innym 

aspekcie. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych 

następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu 

tytoniowego. 

 Sandomierz w 2017 roku również przyłączył się do tej szczytnej akcji. Na Rynku Starego Miasta 

odbywały się spotkania, w których wzięli udział najmłodsi sandomierzanie oraz uczniowie z lokalnych 

szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także mieszkańcy. 

Ostatecznym celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych  

i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale 

też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na 

dym tytoniowy. 

W latach 2016-2018  była organizowana  akcja profilaktyczna „Biała niedziela”. Organizatorem akcji jest 

Gmina Sandomierz, która na tę okoliczność zaprasza do współudziału sandomierskie placówki służby 

zdrowia. Jest to wydarzenie umożliwiające skorzystanie z bezpłatnych konsultacji lekarskich bez kolejki, 

bez brania dnia wolnego i konieczności opuszczania zajęć lekcyjnych przez dzieci.            

Najistotniejszym celem przeprowadzenia tej akcji jest profilaktyka wczesnego wykrywania 

nowotworów: piersi, skóry, prostaty oraz układu pokarmowego.  Równie ważnym elementem tego 

przedsięwzięcia są porady z zakresu wczesnego wykrywania cukrzycy, chorób oczu, zdrowego 

odżywiania. 

 

I.4. Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców 

I.4.1. Wspieranie aktywności obywatelskiej 

 współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego w ramach corocznych programów współpracy, 

W latach 2016-2018 Rada Miasta Sandomierza podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego 

programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Uchwała Nr XVIII/173/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia 

Rocznego programu  współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok  

Uchwała Nr XXXII/383/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie:  

przyjęcia Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Uchwała Nr XLVIII/643/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25  października 2017 roku w sprawie: 

Przyjęcia Rocznego Programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 
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Co roku projekt Programu współpracy jest konsultowany z Sandomierską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego oraz ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi mającymi swoją siedzibę na terenie 

Sandomierza.  

 

 zlecanie zadań do realizacji podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego,  

W latach 2016-2018 Burmistrz Sandomierza ogłaszał otwarte konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych w następujących obszarach:  

- Kultura Fizyczna i Sport, 

- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

- Ochrona nad zwierzętami, 

- ochrona i promocja zdrowia, 

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

 

 kontynuowanie realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego, 

W 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2017 wybrano 6 projektów, które 

otrzymały wymaganą liczbę głosów: 

1. Od Sandomierza do NBA – zadanie polegało na zorganizowaniu zajęć gry w koszykówkę dla 

mieszkańców Sandomierza od 1.01.2017 do 31.12.2017r. (z przerwą wakacyjną) oraz zorganizowaniu w 

okresie wiosennym Mistrzostw Sandomierza w koszykówce oraz jesiennego turnieju o mniejszej randze. 

Zajęcia odbywały się w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Patkowskiego 2A. 

2. Zachować tradycję – Dożynkowy Festyn Rodzinny w Nadbrzeziu – zadanie polegało na 

zorganizowaniu “Rodzinnego Festynu Dożynkowego” dla mieszkańców Sandomierza w Nadbrzeziu . 

3. Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego – zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego, które 

stwarza w miarę rzeczywiste sytuacje z jakimi rowerzyści I piesi mają do czynienia na co dzień w ruchu 

drogowym I pieszym. Elementy obiektu to znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, maty gumowe 

imitujące jezdnie z oznakowaniem poziomym, ronda itp. 

4. Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T. Kościuszki  

w Sandomierzu – budowa oświetlenia w celu poprawienia bezpieczeństwa na terenie ROD. 

5. CrosSan Mini, Intro oraz Rekrut w Sandomierzu – Wydarzenie sportowe typu Cross Run, czyli 

wyścig określany piekielnym biegiem, podczas którego zawodnicy muszą pokonywać ekstremalnie 

trudne przeszkody, a zarazem współpracować ze sobą, bo tylko to gwarantuje dotarcie do mety. 
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6. Jasno, czysto I bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla obok szpitala – 

Zadanie polegało na wybudowaniu oświetlenia ulicznego, jedenastu miejsc postojowych, chodników do 

placu zabaw, montażu stojaka na rowery oraz nasadzeń krzewów i trawy. 

 

W roku 2017 w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2018 wybrano 4 projekty, które 

otrzymały wymaganą liczbę głosów: 

1. Od Sandomierza do NBA 2 – kontynuacja zadania z roku poprzedniego. 

2. Zachować tradycję – Dożynkowy Festyn Rodzinny w Sandomierzu II - zadanie polegało na 

zorganizowaniu “Rodzinnego Festynu Dożynkowego” dla mieszkańców Sandomierza w Nadbrzeziu . 

3. Sandomierz Kocha Sport. Zajęcia sportowe dla mieszkańców Sandomierza – darmowe treningi. 

4. Doprowadzenie wody do każdej działki w ROD im T. Kościuszki w Sandomierzu. 

 

W roku 2018 w ramach budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2019 wybrano 4 projekty, które 

otrzymały wymaganą liczbę głosów: 

1. Sandomierska siłownia plenerowa przy ul. Dr. Z. Schinzla – budowa i wyposażenie w elementy 

małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej tzw. :siłowni na wolnym powietrzu”. 

2. W zdrowym ciele zdrowy duch! – budowa siłowni zewnętrznej (ul. Wielowiejska) – 

zaadaptowanie niewykorzystanej części placu zabaw pod siłownię zewnętrzną oraz montaż oświetlenia 

solarnego lub ledowego. 

3. Zewnętrzne gry podwórkowe – zadanie realizowane przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Armii 

Krajowej, ul Flisaków.  – zestaw wielu gier planszowych i zręcznościowych służących dzieciom do zabaw 

zarówno podczas czasu wolnego jak i między lekcjami. 

4. MULIROOM – multimedialny pokój dla mieszkańców Sandomierza w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej – Interaktywna przestrzeń, w której Mieszkańcy Sandomierza będą mogli korzystać  

z osiągnięć nowoczesnej techniki w celach edukacyjnych, rekreacyjnych I rehabilitacyjnych. 

 

 organizacja corocznego spotkania organizacji pozarządowych, 

W latach 2016-2018 Urząd Miejski w Sandomierzu wspólnie ze Stowarzyszeniem Tratwa byli 

organizatorami Festiwalu Organizacji Pozarządowych. To wydarzenie, którego celem jest promowanie 

inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców, jak również pogłębianie integracji organizacji 

pozarządowych, wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań.   

 Festiwal, gromadził dużą liczbę mieszkańców oraz turystów. Dla wszystkich przybyłych gości czekały 

różnego rodzaju atrakcje prezentowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na swoich 

stoiskach, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszyscy chętni mogli m.in. skorzystać  

z bezpłatnych badań ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru. Na stoisku  Amazonek panie mogły 
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się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących chorób piersi. Amazonki zachęcały również wszystkie kobiety 

do badań profilaktycznych, jak również uczyły samobadania piersi na fantomie. Podczas festiwalu nie 

zabrakło również przedstawicieli organizacji, które zapewniają warunki bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności. 

Sandomierskie Centrum Kultury –  sprawozdanie w załączniku 

 

 zapewnienie wsparcia dla organizacji/ podmiotów prowadzących działania pożytku 

publicznego. 

Wszystkie organizacje z terenu Sandomierza mogły liczyć w latach 2016-2018 na wsparcie ze strony 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu a w szczególności na:  

- udzielaniu wsparcia organizacyjnego uroczystości, obchodów, i imprez,  przeprowadzonych przez  

sandomierskie organizacje pozarządowe w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych, 

- udziale pracowników wydziału w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez sandomierskie 

organizacje pozarządowe, 

- wsparcie merytoryczne przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań publicznych; 

- wsparcie lokalowe; 

- wymiana informacji o priorytetowych działaniach podejmowanych przez miasto i organizacje 

pozarządowe w sferze dotyczącej ich działalności 

- konsultowanie aktów prawa miejscowego 

- wspomaganiu organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych dofinansowywanych  z innych 

źródeł  

- tworzeniu i aktywnym udziale w pracach wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym  

 

I.4.2. Wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców miasta 

 organizowanie spotkań nt. historii miasta dla różnych grup wiekowych, 

- Brak  

 

 współpraca różnych podmiotów przy organizacji spotkań, prelekcji i innych wydarzeń, 

- Brak  
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 współpraca z muzeami, bibliotekami, instytucjami kultury w zakresie gromadzenia  

i popularyzowania zasobów, 

- Brak  

 

 udostępnianie przestrzeni na cele amatorskiej działalności artystycznej i wspieranie w tym 

zakresie grup pasjonatów, 

- Brak  

 

• utworzenie muzeum „historii miasta i mieszczan”. 

Zadanie w trakcie realizacji w ramach projektu “Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa 

kulturowego i rozwoju”. Wykonano remont zabytkowych, dolnych pomieszczeń Ratusza na Rynku  

w Sandomierzu w zakresie renowacji żyrandoli, posadzek, ścian, stropu drewnianego, drewnianej 

stolarki okiennej I drzwiowej, pieców kaflowych; konserwacji kamieniarki portalu oraz elementów 

ceglanych; instalacji elektrycznej oświetlenia I gniazd wtykowych, instalacji przeciwpożarowej, 

antywłamaniowej, teleinformatycznej, monitoring I nagłośnienia, instalacji sanitarnych. 

 

I.5. Zapewnienie wysokiej jakości usług administracyjnych 

1.5.1. Zapewnienie funkcjonowania usług e-urzędu 

 zapewnienie infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług w ramach e-urzędu,  

Gmina Sandomierz od 2018 roku realizuje w partnerstwie projekt pn: „Nowoczesne rozwiązania  

w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków 

Związków Miast Polskich”POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18 

 

 przygotowanie pracowników i mieszkańców do korzystania z tych usług, tworzenie nowych     

e-usług urzędów i    szkół z wykorzystaniem platformy e-puap. 

Na podstawie umowy o powierzenie grantu  nr  8/NEK/POPC/2018 Gmina realizuje projekt “Enter, 

spacja… - nowoczesne technologie w Gminie Sandomierz”. Celem projektu jest poprawa kompetencji 

cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Sandomierz jak również poprawa wykorzystania e-usług 

administracji poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń komputerowych. 

 

 tworzenie nowych e-usług urzędów i szkół z wykorzystaniem platform e-puap. 

- Brak  
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CEL STRATEGICZNY II 

Rozwijanie królewskiej oferty turystycznej 

 

 

II.1. Udoskonalenie oferty opartej o walory miasta 

II.1.1. Przygotowanie oferty dla różnych grup potencjalnych turystów 

 

W latach 2016-2018 wprowadzono nowe wydarzenia promocyjne, które dodatkowo ożywiły ruch 

turystyczny  w Sandomierzu: „Walentynki w Sandomierzu”, „100% Sandomierza za 50%, czyli weekend 

za pół ceny” (edycja zimowa i jesienna), „Sandomierskie śniadanie”, „Festiwal Czekolady”, „Mikołajki  

w Sandomierzu”. 

Sandomierskie Centrum Kultury kontynuowało organizacje cyklicznych imprez i wydarzeń: Festiwal 

„Muzyka w Sandomierzu”, Festiwal Filmów i Spotkań Niezwykłych, Festiwal „Czas Dobrego Sera”, 

„Truskawkowa Niedziela”. 

  

 przygotowanie oferty dla osób niepełnosprawnych („Sandomierz miejscem przyjaznym dla 

turystów niepełnosprawnych”), 

- Brak 

 przygotowanie oferty dla narzeczonych i nowożeńców (wykreowanie mody na Sandomierz 

jako miasto ślubów), 

- Brak 

 przygotowanie oferty dla dzieci oraz osób starszych, które szczególnie chętnie odwiedzają  

Sandomierz, 

- Brak 

 uruchomienie wypożyczalni rowerów, 

Przy Sandomierskim Centrum Kultury w sezonie turystycznym działa wypożyczalnia rowerów: 

- Centrum Informacji Turystycznej – Rynek 20, tel. 15 644 61 05, 

- Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, tel. 790 780 964, 

- WIROBIKE, ul Tatarska 22, tel. 530 192 3366 (całoroczna). 
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 organizacja plenerów malarskich, 

W latach 2016-2017 odbyły się plenery studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Młodych architektów  

z Katedry Architektury i Urbanistyki można było zobaczyć w różnych zakątkach sandomierskiej Starówki. 

Plenery zostały zorganizowane w ramach porozumienia samorządu miejskiego i Politechniki 

Świętokrzyskiej. W czasie pobytu studentów w murach zabytkowego Sandomierza powstały znakomite 

prace, które zostały nagrodzone i wyróżnione.   

W roku 2016 odbył się plener konserwatorski, na którym spotkali się pracownicy naukowi z uczelni, 

takich jak: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych). Opiekunem tej edycji pleneru była prof. Danuta Stępień, natomiast 

współorganizatorem - Dom Pracy Twórczej Alicji Kaszyńskiej.  

 

 park ichtiologiczny na Bulwarze Koprzywianki, 

- Brak 

 

 wspieranie działalności artystów sandomierskich sztuk plastycznych i złotniczych, 

Rokrocznie miasto Sandomierz wspierało finansowo realizację projektu związanego z promocją 

twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej „Porównania” realizowanego przez Biuro Wystaw 

Artystycznych. Dodatkowo przekazywało środki na działalność Galerii Sztuki Współczesnej BWA w której 

prezentowane są również prace artystów sandomierskich. 

 

 połączenie oferty miasta z ofertą sąsiednich ośrodków (Bałtów, Ujazd, Baranów Sandomierski) 

poprzez uruchomienie weekendowych połączeń komunikacyjnych lub jednolitych wejściówek 

do obiektów, 

- Brak 

 

 dążenie do funkcjonowania  w Sandomierzu  hotelu działającego w sieci. 

- Brak 

 

II.1.2. Organizacja imprez promujących lokalne produkty we współpracy z producentami 

 organizacja Truskawkowej Niedzieli, Święta młodego wina, itp., 

Sandomierskie Centrum Kultury – opis wydarzeń w załącznikach 
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 promowanie wykorzystania i wdrażanie idei Slow Food we współpracy z restauratorami i 

hotelarzami, 

- Brak 

 organizowanie festiwali i konkursów kulinarnych. 

- Brak 

 

II.1.3. Organizacja festiwali, konkursów, konferencji 

 organizacja  festiwali  filmowych  (Festiwalu  Filmów  Niezwykłych,  alternatywnie  Festiwalu  

Filmów Kryminalnych lub innych), 

Sandomierskie Centrum Kultury – coroczna impreza (w załączniku) 

 

 organizacja Festiwalu Muzyka w Sandomierzu, 

Sandomierskie Centrum Kultury – coroczna impreza (w załączniku) 

 

 organizacja festiwalu sztuk kaskaderskich, 

- Brak 

 stałe uatrakcyjnianie formuły organizowanych festiwali, 

- Brak 

 zbudowanie kompleksowej oferty organizacji ogólnopolskich konferencji z wykorzystaniem 

Zamku, w ścisłej współpracy z lokalnymi hotelami. 

-Brak 

 

II.1.4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

 zagospodarowanie bulwaru nad Wisłą, 

- Brak 

 

 pozyskanie i zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych nad Wisłą,  budowa wioski 

historycznej w Parku Piszczele, 

- Sandomierskie Centrum Kultury (opis w załączniku) 
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 utrzymanie szlaku pieszego i rowerowego oraz zagospodarowanie Gór Pieprzowych we 

współpracy z Gminą Dwikozy. 

- Brak  

 

II.1.5. Utrzymanie obiektów zabytkowych  

 wykorzystanie nowoczesnych technologii w obiektach zabytkowych (np. wizualizacja 

sandomierskich legend, audio przewodniki, „ożywienie” trasy podziemnej), 

W ramach opracowywanych dokumentacji technicznych dla obiektów zabytkowych Gmina przewidziała 

zastosowanie nowoczesnych technologii w zakresie udostępniania obiektów osobom 

niepełnosprawnym (platformy schodowe, itp.) oraz w zakresie uzbrojenia obiektów w nowoczesne sieci 

I instalacje, np. Oświetleniowe w technologii energooszczędnych źródeł światła typu LED.  

Podziemna trasa Turystyczna: jej długość obecnie wynosi 470 m. najgłębsze wyrobiska znajdują się na 

głębokości 12 m. każda z piwniczek/komór ma swoją nazwę, która stanowi nawiązanie do historii 

Sandomierza. Drążone przez wieki liczne korytarze oraz komory związane są z wieloma sandomierskimi 

tajemnicami i legendami. Najsłynniejsza z nich opowiada o sandomierskiej bohaterce Halinie 

Krempiance, która kosztem własnego życia uratowała miasto przed oblegającymi je tatarami. 

Szczegółów legendy można wysłuchać podczas zwiedzania lochów. Sandomierskie Centrum Kultury we 

współpracy z muzeum Okręgowym w Sandomierzu wyszło z propozycją dla mieszkańców i turystów, 

wprowadzając do oferty promocyjny bilet „3w1” wspólny dla 3 największych atrakcji miasta tj. Bramy 

Opatowskiej, podziemnej Trasy Turystycznej i Muzeum Okręgowego w Zamku. W podziemnej Trasie 

Turystycznej oprócz wystaw dostępna dla turystów jest zrealizowana w formie audio – Legenda  

o Halinie Krempiance. 

 

 wykorzystanie możliwości jakie daje „światło i dźwięk”,  

W ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w projekcie pn.  

 “ Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych” planuje się wykonać nowoczesną iluminację obiektów zabytkowych znajdujących się 

na Starym Mieście połączoną z instalacją dźwiękową w celu realizacji spektakli “światło  i dźwięk”. 

 

 modernizacja obiektów zabytkowych, 

W latach 2016-2018 Gmina przygotowała dokumentacje techniczne wraz z uzyskaniem pozwoleń na 

budowę dla odnowienia zabytkowych murów miejskich; dla odnowienia I remontu budynku magistratu 

(Plac Poniatowskiego 3) oraz wykonania pra remontowych w budynku Kamienicy Oleśnickich. 

Odnowienie zbytkowych murów miejskich zaplanowane jest do realizacji w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w projekcie pn. “podniesienie atrakcyjności 

turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych” 

 

 rewitalizacja zabytkowych cmentarzy, 

Corocznie Gmina Sandomierz udziela dotację celową Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza 

Katedralnego w celu realizacji zadania publicznego pn: “Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych 

nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu” 

W roku 2016 zadanie realizowane było na podstawie uchwały nr XXVII/305/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 29 czerwca 2016r. oraz umowy Nr NK.7041.15.2016.JSZ z dnia 01 sierpnia 2016r. 

Odbiór prac nastąpił dnia 19 października 2016r. W ramach przyznanej dotacji realizowane były 

następujące obiekty:  

1.  Nagrobek Józefa Brodowskiego w sektorze III, 

2. Nagrobek Jana Gręby w sektorze IV, 

3. Nagrobek Pawła Kiełbasy w sektorze III, 

4. Figura św. Aleksandra I papieża 

W roku 2017 zadanie realizowane było na podstawie uchwały nr XLV/569/2017 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 20 lipca 2017r. oraz umowy Nr NK.7041.16.2017.JSZ z dnia 24 sierpnia 2017r. 

Odbiór prac nastąpił dnia 30 października 2017r.  

W ramach przyznanej dotacji realizowane były następujące obiekty: 

1. Nagrobek Franciszki Dziarskiej w sektorze III 

2. Nagrobek Aurelii Zielińskiej w sektorze II 

3. Nagrobek Dominika Nawrockiego w sektorze II 

W roku 2018 zadanie realizowane było na podstawie uchwały nr XLIV/843/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 19 września 2018r. oraz umowy Nr NK.7041.11.2018.JSZ z dnia 28 września 2018r. 

Odbiór prac nastąpił dnia 11 października 2018r.  

W ramach przyznanej dotacji realizowane były następujące obiekty: 

1. Nagrobek rodzinny Turkiewicz w kwaterze prawosławnej 

2. Nagrobek rodziny Wernerów w sektorze III 

3. Nagrobek rodzinny Sochów w sektorze III 

 

 niezbędne remonty i utrzymanie obiektów sakralnych, 
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- Brak  

 

 zaproszenie do współpracy na rzecz wspólnej promocji miasta przedstawicieli podmiotów 

niezwiązanych bezpośrednio z turystyką, 

- Brak 

 

 stworzenie stałej ekspozycji dot. mieszczaństwa sandomierskiego (w jednej z kamienic lub  

w Ratuszu). 

- Zadanie w trakcie realizacji 

 

II.1.6. . Wykorzystanie potencjału Muzeum Okręgowego 

 termomodernizacja  i   unowocześnienie  Muzeum  Okręgowego  w  Sandomierzu  

z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury i wyposażenia, 

W ostatnich trzech latach do działań, które wypełniają znamiona unowocześnienia Muzeum należy 

zaliczyć zorganizowanie Pracowni konserwacji Rzeźby Polichromowanej w Muzeum Okręgowym  

w Sandomierzu. Project został zrealizowany w ramach program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 – 

Wspieranie działań muzealnych. Utworzenie pracowni konserwatorskiej było możliwe dzięki dotacji 

finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W związku z realizacją działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących Szachów Sandomierskich 

 w październiku 2018 roku w kooperacji z firmą Comtegra z Warszawy pozyskano nową, spełniającą 

podstawowe normy bezpieczeństwa gablotę, w której szachy są aktualnie eksponowane.  

Do termomodernizacji powinna zaliczyć się aktywność z 2018 roku, kiedy Muzeum Okręgowe  

w Sandomierzu otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego na zadanie 

“Zabezpieczenie, zachowanie I utrwalenie wschodniej elewacji wraz z częścią dziedzińca zamku 

królewskiego w Sandomierzu (XIV/XVI w)” z program Ochrona Zabytków. Niestety Muzeum nie 

dysponował środkami na wkład własny (organizator odmówił wkładu własnego). Zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

W ramach przyszłych prac, które doskonale mogą wpisać się w strategię rozwoju Muzeum i Miasta 

należy uwzględnić: docieplenie poddasza, montaż klimatyzacji ( obniżenie kosztów eksploatacji), 

budowa windy towarowo-osobowej, odkopanie zasypanych piwnic, które można wykorzystać na sale 

wystawiennicze lub inną aktywność kulturalną lub komercyjną. Do niezbędnych elementów 

wyposażenia należą osuszacze lub nawilżacze lub odpowiednie gabloty a także remont wraz  

z wyposażeniem tzw. Sali rycerskiej oraz wydzielenie przestrzeni na sklep i kawiarnię Muzealną. 

 

 dokumentowanie historycznej wielokulturowości i tradycji tolerancji Kulturowej 

Rzeczypospolitej, 
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 W tym aspekcie strategii w latach 2016 – 2018 nie było żadnych rezultatów. 

Sugestie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu: 

To zagadnienie jest elementem codziennego działania statutowego Muzeum. Powinno być również 

jedną z aktywności oddziału Muzeum Okręgowego w Sandomierzu o nazwie Muzeum Historii Miasta 

Sandomierza, który powinien powstać. To ta instytucja, której siedzibą powinien być Ratusz w 

Sandomierzu, powinna w swoich zadaniach mieć m. in. Dokumentowanie historycznej 

wielokulturowości I tradycji tolerancji Kulturowej Rzeczypospolitej oraz inne działania związane  

z historią Sandomierza. W tym kontekście wydaje się zasadna aktualizacja strategii I wpisanie do niej 

zamiast dokumentowanie historycznej wielokulturowości I tradycji tolerancji kulturowej 

Rzeczypospolitej utworzenie I rozwój Muzeum Historii Miasta Sandomierza (MHMS), Muzeum 

Etnograficznego im. Jarosława Iwaszkiewicza (MLJI) oraz Muzeum Regionalizmu im. Aleksandra 

Patkowskiego (MRAP) jako Filii Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 

 zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed osuwaniem, 

W tym aspekcie strategii w latach 2016-2018 nie było żadnych rezultatów. 

Sugestie Muzeum okręgowego w Sandomierzu: 

To zagadnienie nie powinno się wpisywać w strategię rozwoju Miasta I Muzeum. Ten cel/wskaźnik, na 

chwilę obecną (bez środków na to działanie) nie ma żadnego uzasadnienia. Wydaje się że 

zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed osuwaniem nie może być strategicznym celem rozwoju 

miasta tylko bieżącą troską o zabytek nieruchomy będący częścią Pomnika Historii. 

 

 uatrakcyjnienie oferty Zamku (aranżacja wnętrz np. z zastosowaniem np. figur woskowych    i 

nowych technologii audiowizualnych). 

Od wielu lat pracownicy Muzeum zgłaszają pomysły wyposażenia wnętrz zamkowych w nowe 

technologie i uatrakcyjnienia ekspozycji, ale z powodu braku środków nie zrealizowano żadnego 

kompleksowego projektu. Doraźnie zmieniano poszczególne przestrzenie nie uzyskując spektakularnych 

efektów. Z całą pewnością uatrakcyjnienie oferty Zamku nie może sprowadzać się do postawienia figur 

woskowych, gdyż dziś trzeba myśleć o nowoczesnych rozwiązaniach w tym hologramach, grze światłem 

I dźwiękiem I tworzeniu w Rejestrowanym Muzeum wystaw merytorycznych, interaktywnych, które 

oddziaływają na wszystkie zmysły odbiorców. W tym temacie     w latach w latach 2016-2018 ni było 

żadnych rezultatów. 

 

 

II. 2.Promocja Sandomierza 

II.2.1.  Współpraca różnych podmiotów na rzecz promocji miasta 
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 wypracowanie zasad współpracy pomiędzy partnerami reprezentującymi różne sektory,  

 - Brak  

 

 tworzenie wspólnego kalendarza imprez kulturalnych i turystycznych, 

- Sandomierskie Centrum Kultury – prowadzi Centrum Informacji turystycznej i serwisu: 

http://sandomierz.travel/  

 

 organizacja cyklicznych spotkań podmiotów działających w branży turystycznej (np. 

utworzenie stałej grupy roboczej ds. promocji miasta), 

- Brak 

 

II.2.2.  Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych 

 

 wykorzystanie krzemienia pasiastego jako wiodącego elementu w promocji miasta, 

Krzemień pasiasty jako główny element promocji jest szczególnie eksponowany przez pracowników 

Urzędu Miejskiego na targach turystycznych. Wielokrotnie używany był baner, reklamujący Sandomierz 

jako stolicę krzemienia pasiastego. W 2016 roku Sandomierz współorganizował, jak wiele dużych 

polskich miast Światowe Dni Młodzieży. W mieście swoje zakwaterowanie miało kilka tysięcy młodych 

ludzi z całego świata, którzy podczas wydarzeń jakie zostały dla nich przygotowane, otrzymali pamiątkę 

z krzemienia pasiastego z niewielkim opisem tego szczególnego kamienia i miasta Sandomierza.  

Sandomierskie Centrum Kultury – wystawa w Bramie Opatowskiej + planowana do uruchomienia do 

końca kwietnia 2019r. wystawa w Podziemnej Trasie Turystycznej na temat krzemienia pasiastego 

 

 prowadzenie  działań  informacyjno-promocyjnych  poprzez  strony  internetowe,  aplikacje  i  

media społecznościowe, 

Działania informacyjno-promocyjne są na bieżąco prowadzone poprzez stronę internetową, gdzie 

zamieszczane są zapowiedzi wydarzeń, następnie relacje z nich. Widnieją na stronie stałe informacje 

o zabytkach, o bazie noclegowo-gastronomicznej i o wszystkich przydatnych dla turystów rzeczach.  

Strona jest na bieżąco serwisowana, aby spełniała oczekiwania odbiorców, którzy z niej korzystają. 

Sandomierz ma swój profil na czołowych portalach społecznościowych – Facebook i Instagram. 

Popularność profilu Facebookowego sięga ponad 22 500 tys. osób, natomiast na Instagramie profil 

obserwuje blisko 2000 osób. Profile są prowadzone na bieżąco, codziennie pojawiają się posty, co za 

tym idzie na co dzień widoczna jest aktywność obserwatorów tych profili. Do promowania wydarzeń 

wykorzystywany jest także system mailingowy Fresh Mail. Odbiorcy zapisujący się do newslettera 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 87

http://sandomierz.travel/


88 
 

odbierają na swojej elektronicznej skrzynce  pocztowej zapowiedzi wydarzeń promocyjno-kulturalnych, 

które mają miejsce  

w Sandomierzu. Wykorzystanie aplikacji do celów promocyjnych miało swoją cezurę czasową, ze 

względu na fakt spadku popularności. Gdy zaobserwowany został moment zmniejszenia 

zainteresowania aplikacją, zakończyliśmy współpracę z firmą, która tę aplikację obsługiwała.  

Sandomierskie Centrum Kultury prowadzi działania informacyjno-promocyjne poprzez strony: 

www.esceka.pl 

www.sandomierz.travel 

http://www.bramaopatowska.eu/index.php 

http://www.sandomierskiepodziemia.eu/index.php  

 

 prezentacja oferty miasta na targach turystycznych, 

Miasto Sandomierz nieprzerwanie od wielu lat prezentowane jest na targach turystycznych przez 

pracowników Urzędu Miejskiego. Podczas targów dystrybuowane są ulotki, foldery, albumy, gadżety  

i słodycze promocyjne, które mają na celu zwiększenie zainteresowania atrakcjami turystycznymi 

miasta. Sandomierz jest reprezentowany na targach: w Katowicach, Chorzowie, Łodzi, Kielcach, 

Krakowie, Płocku, Poznaniu i Warszawie.  

 

 estetyczne i ujednolicone oznakowanie obiektów zabytkowych i tras turystycznych, 

Gmina dąży do estetycznego i ujednoliconego oznakowania miasta do celów promocji turystycznej. Od 

czasu wprowadzenia strategii zostały zrealizowane dwa projekty, mające na celu oznakowanie tras 

i obiektów, które tego wymagały. Pierwszą inwestycją było oznakowanie trasy turystycznej wiodącej  

w Góry Pieprzowe. System ten przyczynił się do łatwiejszego sposobu poruszania się w obszarze 

rezerwatu przyrody Gór Pieprzowych. Kolejny projekt to stworzenie tablic informujących o etymologii 

nazw ulic w obszarze Starego Miasta. Wiele z nich posiada nazwy znamienitych osobowości zasłużonych 

dla miasta, dzięki temu turysta nie tylko łatwiej porusza się w przestrzeni miasta, ale również poznaje 

jego historię.  

 

 wspólna promocja Sandomierza i sąsiednich gmin i powiatów (z ich obiektami zabytkowymi), 

W zakresie wspólnej promocji z gminami ościennymi udało się nawiązać współpracę z Gminą Dwikozy, 

na której terenie położona jest część Gór Pieprzowych. Współpraca ta polegała na rozdzieleniu 

obowiązków, znakowaniu, porządkowaniu terenu i administrowaniu nim, tak aby rezerwat był terenem 

atrakcyjnym dla turystów.  
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 Współpraca z miastami Tarnobrzeg i Stalowa Wola, Baranów Sandomierski, Ujazd, Bałtów  

i inne w celu wypracowania wspólnych przedsięwzięć uzupełniających się wzajemnie            w 

formie szerokiej oferty turystycznej w kraju i za granicą, 

Wielokrotnie miały miejsce spotkania z przedstawicielami miasta Tarnobrzega, podczas których 

omawiano wiele opcji współpracy. Najważniejszą z nich jest w dalszym ciągu uruchomienie stałego 

połączenia autobusowego w sezonie turystycznym pomiędzy miastami. Docelowo turyści z Sandomierza 

dzięki temu połączeniu mieliby możliwość dotarcia na tereny rekreacyjne położone nad Jeziorem 

Tarnobrzeskim. Mamy nadzieję, że to zamierzenie dojdzie do skutku w tym roku. Ponadto miała miejsce 

przez lata 2016-2018 wymiana plakatów promujących wydarzenia kulturalno-sportowe. Ta czynność 

będzie również kontynuowany w roku bieżącym.  

Udało się także nawiązać współpracę w obrębie transportu turystycznego z Urzędami Marszałkowskimi 

Woj. Świętokrzyskiego  i Podkarpackiego. Dzięki czemu rozpoczęły kurs turystyczne połączenia 

kolejowe. Efektem współpracy z przedstawicielami UM Woj. Podkarpackiego jest obecnie stałe, 

codzienne połączenie kolejowe na trasie Rzeszów-Sandomierz.  

Nie udało się niestety nawiązać współpracy  ze Stalową Wolą, Baranowem Sandomierskim, Ujazdem 

 i Bałtowem, ponieważ nie doszły do skutku spotkania z przedstawicielami tych miejscowości.  

 

 wykorzystanie  zasobów  przemysłu  do  stworzenia  oferty  turystyki  przemysłowej  we 

współpracy  z przedsiębiorcami z regionu, 

Od lat trwa współpraca największego zakładu przemysłowego miasta Pilkington Poland z samorządem 

miejskim w zakresie organizacji Festiwalu Filmów NieZwykłych, jest to jedno z najbardziej obleganych 

przez turystów wydarzeń w Sandomierzu. Ma miejsce w wolny od pracy weekend majowy. Pilkington 

promowany jest podczas tego wydarzenia poprzez ciąg wydarzeń filmowych pod hasłem „Szklany ekran 

Pilkingtona”.  Podczas obchodów 80-lecia przyłączenia prawobrzeżnej części Sandomierza, zakład 

Pilkington był prezentowany, jako przyczynek do działań w zakresie przyłączenia tego obszaru w granice 

miasta. Jego historia, a także wpływ na rozwój miasta jest szeroko opisany w publikacji promocyjnej 

„Sandomierz – jedno miasto, dwa brzegi”.  

Promocja związana z płaszczyzną przemysłową łączy się także w historii miasta z rewolucją przemysłową 

z lat dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy według założeń ówczesnych władz Państwowych 

Sandomierz miał stać się stolicą Centralnego Okręgu Przemysłowego. W 2017 roku obchodzona była  

w mieście 80.rocznica powstania COP-u. Sandomierz włączył się w działania promocyjne związane z tą 

datą, poprzez wydanie szeregu materiałów promocyjnych przedstawiających to ważne w tym czasie dla 

miasta założenie. Pokazane zostały w tych materiałach miejsca na mapie miasta, które wskazują na 

początki organizowania się Sandomierza, jako stolicy COP-u. Miejsca te zostały również fizycznie 

oznakowane poprzez umieszczenie stosownych tablic na budynkach związanych z powstaniem COP-u.   

 

• współpraca z lokalnymi mediami w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych. 
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Współpraca z lokalnymi mediami przez wszystkie lata od wprowadzenia strategii miała bardzo dobry 

przebieg. Trwa mailowa i telefoniczna wymiana informacji dotycząca najważniejszych wydarzeń na 

terenie miasta. W zakresie tej współpracy są także sponsorowane artykuły, filmy i emisje spotów 

radiowych reklamujące najważniejsze wydarzenia z kalendarza imprez. Wśród mediów, z którymi stale 

nawiązujemy współprace są: Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, tsa24.com, Radio Kielce, Radio Leliwa, 

itv Wisła, internetowa TV Sandomierz. 

 

II.2.3. Zbudowanie wizerunku Sandomierza jako miasta przyjaznego ludziom 

 praca nad życzliwością, pomocniczością 

 

- Brak  

 

 pozytywny PR władz, mediów, instytucji, 

 

- Brak  

 

 pokazywanie pozytywnych zdarzeń, promowanie pozytywnych ludzi, 

 

- Brak  

 

 organizacja konkursów w tym zakresie 

Miał miejsce szereg działań związanych z zaprezentowaniem miasta, jako miejsca przyjaznego 

mieszkańcom. W tym celu organizowane były wydarzenia, które opierały się na wyjściu do 

społeczeństwa i wraz z nim deklarowania dobrych idei. Np. poprzez Marsze Pokoju, Marsze Pier(w)si  

w Sandomierzu (marsz związany ze wspieraniem profilaktyki badań nowotworowych dla kobiet), 

spotkania z mieszkańcami w dniu „Białej laski”, spotkania w Dniu Wolontariatu, coroczna, wspólna 

zabawa na Rynku Starego Miasta w Dniu Przedszkolaka, spotkania z działkowcami podczas Dnia 

Działkowca. Wydarzenie rozrywkowo-informacyjne organizowane z myślą o najstarszych mieszkańcach, 

czyli Dzień Seniora. Te wydarzenia miały miejsce cyklicznie i wpisywały się w ideę pomocową oraz ideę 

kreowania pozytywnego wizerunku miasta i władz.  

Ponadto miały miejsce plebiscyty i konkursy, których rolą było promowanie pozytywnych ludzi. 

Coroczny konkurs na Sandomierzanina Roku i Nadzieję Sandomierza. Plebiscyty organizowane we 

współpracy z mediami (Echo Dnia) – Lekarz Roku, Najlepszy Sportowiec Roku, Kobieta Przedsiębiorcza.     
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CEL STRATEGICZNY III 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury zapewniającej przyspieszenie rozwoju 

gospodarczego 

 

 

III.1. Zapewnienie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa 

III.1.1. Utrzymanie niezbędnej infrastruktury technicznej 

 przebudowa, rozbudowa i budowa infrastruktury wodociągowej,  

W latach 2016-2018 na terenie Gminy wybudowano lub zmodernizowano około 2,42 km sieci 

wodociągowych. Wszystkie zadania z zakresu budowy I modernizacji sieci wodociągowych realizowała 

Spółka PGKiM w Sandomierzu. 

   

 przebudowa, rozbudowa i budowa infrastruktury kanalizacyjnej,  

W latach 2016-2018 na terenie Gminy wybudowano lub zmodernizowano około 3,28 km sieci 

kanalizacyjnych. Wszystkie zdania z zakresu budowy i modernizacji sieci wodociągowych w latach 2016-

2018 realizowała Spółka PGKiM w Sandomierzu. W ramach projektu “Rewitalizacja Sandomierza – 

miasta dziedzictwa kulturowego I rozwoju” – działanie 6.5 “Rewitalizacja obszarów miejskich 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” w ostatnim 

kwartale roku 2018 przeprowadzony I rozstrzygnięty został przetarg publiczny na budowę kanalizacji 

sanitarnej w ul. Błonie w Sandomierzu. Długość realizowanego odcinka wyniesie ok. 2,37 km, 

planowane zakończenie prac budowlanych przypada na rok 2019. 

 

 przebudowa, rozbudowa i budowa infrastruktury gazowej, 

Na terenie Gminy Sandomierz zadania z zakresu budowy I modernizacji sieci gazowej realizowane są 

przez działających na terenie kraju dystrybutorów paliw gazowych. 

 

 przebudowa, rozbudowa i budowa infrastruktury energetycznej, 

Na terenie Gminy Sandomierz zadania z zakresu budowy i modernizacji sieci energetycznych 

realizowane są przez działających na terenie kraju dystrybutorów energii elektrycznej. 

 

 przebudowa, rozbudowa i budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, 
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Na terenie Gminy Sandomierz zadania z zakresu budowy i modernizacji sieci telekomunikacyjnych 

realizowane są przez działających na terenie kraju dystrybutorów energii elektrycznej. 

 

 przebudowa, rozbudowa i budowa infrastruktury komunikacyjnej – drogowej, 

 

W latach 2016-2018 Gmina wykonała inwestycje związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych 

na odcinkach o łącznej długości ok. 5 km. W latach 2016-2018 Gmina nie realizowała nowych dróg 

gminnych.  

 

 budowa parkingu typu „park & ride”. 

 

- Brak 

 

III.1.2. Zapewnienie niezbędnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej 

 budowa centrum sportu i rekreacji, 

- Brak 

 

 budowa kompleksu boisk treningowych z zapleczem sanitarnym i socjalnym,  

- Brak 

 

 rewitalizacja Placu 3 Maja, 

W roku 2016 Gmina Sandomierz zleciła opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na 

budowę dla zadania związanego z „Modernizacją Placu 3 Maja”. W roku 2017 i 2018 zrealizowano dwa 

etapy inwestycji polegające m.in. na budowie fontanny oraz części centralnej placu wraz z elementami 

małej architektury i monitoringiem. Realizacja inwestycji pn. „Modernizacja Placu 3 Maja” prowadzona 

jest w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” - 

działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020”. Planuje się zakończenie inwestycji w roku 2020.   

 

 zagospodarowanie terenu po byłym MOW (II etap inwestycji Bulwar) oraz skierowanie części 

wód rzeki Koprzywianka przez starorzecze Wisły i stary port, 

W ramach opracowywanej dokumentacji technicznej dla zadania pn. Bulwar nad Wisłą – etap II 

Koprzywianka” Gmina zleciła wykonanie prac projektowych m.in. na obszarze Placu MOW wraz  

z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planuje się realizację zadania w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w projekcie pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej 

Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”. Na przedmiotowym obszarze 

planuje się budowę parkingów dla samochodów osobowych.   

 

 modernizacja i budowa placów zabaw, boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  

W latach 2016 – 2018 Gmina wybudowała nowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielowiejskiej. 

 

 modernizacja krytej pływalni „Błękitna Fala”, 

- Brak 

  

 budowa otwartych siłowni na świeżym powietrzu z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. 

W roku 2018 wśród zadań zgłaszanych do realizacji w ramach „budżetu obywatelskiego” znalazły się 

dwie inwestycje związane z budową siłowni na świeżym powietrzu w rejonie placów zabaw przy ul . 

Wielowiejskiej i Schinzla. Realizacja siłowni przewidziana jest na rok 2019. 

 

III.1.3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

 rozwój monitoringu miejskiego wraz z wprowadzaniem nowoczesnych form wsparcia typu 

stewarding miejski, 

Gmina jest w trakcie budowania nowego systemu monitoring wizyjnego miasta. W opracowanym 

 i przyjętym projekcie przewiduje się zbudowanie system 60 kamer wizyjnych, rozmieszczonych 

 w newralgicznych punktach miasta oraz centrum monitoring, z przewidywanym pełnieniem w nim 

dyżurów. Obecnie trwa przygotowanie do realizacji procedury przetargowej na wykonanie tego zadania. 

Zadanie realizowane w ramach projektu “Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego  

i rozwoju” na obszarze rewitalizowanym z możliwością rozbudowy o kolejne obszary miasta. 

 

 współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 

Opracowany i zatwierdzony „Miejski plan zarządzania kryzysowego” został w zakresie współdziałania 

uzgodniony z działającymi na terenie miasta służbami: Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Dowództwem Garnizonu, Wojskowym Komendantem 

Uzupełnień, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym Lekarzem Weterynarii. 

Ponad to Gmina ma podpisane porozumienie o współpracy z Grupą Patrolowo-Interwencyjną 

Ratownictwa Wodnego i Grupą Ratownictwa PCK. Wszystkie wymienione podmioty, zgodnie  

z przywołanym planem, zobowiązały się do współdziałania z Gminą w przypadku zaistnienia sytuacji 

kryzysowych. 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 93



94 
 

 

 realizacja działań prewencyjnych dla mieszkańców. 

Opracowano plany: “Miejski plan zarządzania kryzysowego”, “Miejski Plan ewakuacji”, “Plan operacyjny 

ochrony przed powodzią”, “Plan organizacji zastępczych miejsc szpitalnych”. Corocznie przedstawiciel 

Urzędu miejskiego jest członkiem komisji organizowanej przez Zarządy Zlewni PGW Wody Polskie,  

w sprawie przeglądu wałów przeciwpowodziowych. 

 

III.1.4. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

 poprawa stanu i rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej, 

Na terenie Gminy Sandomierz zadania z zakresu budowy I modernizacji infrastruktury 

przeciwpowodziowej realizowane są przez działających na terenie kraju zarządców odpowiedzialnych za 

stan ww. Infrastruktury, tj. Przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Urząd 

Marszałkowski realizujący na terenie Gminy Sandomierz projekt budowy zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego prawostronnego Sandomierza. 

Zgodnie z koncepcją ochrony przez powodzią Wisły I jej dopływów w rejonie Sandomierza i Tarnobrzega 

w trakcie realizacji jest zadanie: 

1. “Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka Atramentówki, budowa 

nowej pompowni “Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie ( w prawym wale Wisły) oraz 

kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni” 

2. “Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A, wraz z przebudową  

i rozbudową przepompowni Nadbrzezie”. 

3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła 

 i osiedle mieszkaniowe (Baczyńskiego). 

 

 doposażenie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, 

GPI Ratownictwa Wodnego: 2 łodzie, ponton ratowniczy, 2 silniki zaburtowe, osprzęt do łodzi, deska do 

ratownictwa lodowego, platforma ratownicza do skutera wodnego, 2 przyczepy podłodziowe. GR PCK – 

2 przyczepy do przewozu sprzętu ratowniczego.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – dotacje finansowe: 

2016 – Dofinansowanie przebudowy Stanowiska Kierowania Komendanta PSP 

2017 – Dofinansowanie zadania pn. “Remont obiektów KPPSP w Sandomierzu” 

 zapewnienie monitoringu w sytuacjach kryzysowych. 
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Współpraca z wojewódzkim I powiatowym centrami zarządzania kryzysowego, dostęp do 

hydromonitora IMGW, monitoring własny. Ostrzeganie I alarmowanie ludności poprzez system syren 

alarmowych, komunikaty SI SMS, stronę Internetową UM. 

 

III.1.5. Likwidacja barier architektonicznych 

 rozbudowa  lub  przebudowa  wejść  do  budynków  użyteczności  publicznej  (urzędy,  

obiekty  kultury, toalety miejskie i inne), 

W latach 2016-2018 Gmina dostosowała 3 obiekty stanowiące budynki użyteczności publicznej do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Były to Kino Starówka (budowa platform schodowej), budynek 

szkolny przy ul. Flisaków (budowa windy) oraz pływalnia w Sandomierzu (wymiana windy osobowej na 

nową).  

 

 współpraca   z  podmiotami   oferującymi   usługi   w  celu   zwiększania  ich  dostępności   dla   

osób z niepełnosprawnością, 

- Brak  

 

 wytyczenie i organizacja trasy turystycznej dla osób niepełnosprawnych, 

W latach 2016-2018 Gmina nie realizowała nowych odcinków tras turystycznych dla osób 

niepełnosprawnych. W ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej i chodników prowadzono 

prace związane z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnym  

z obowiązującymi przepisami oznaczeniem miejsc przewidzianych do postoju  parkowania osób 

niepełnosprawnych.   

 

 działania edukacyjno-informacyjne w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych. 

- Brak  

 

III.1.6. Poprawa stanu terenów zielonych i środowiska naturalnego 

 rewitalizacja parku miejskiego, 

W okresie 2016-2018 Gmina Sandomierz wykonała dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na 

budowę dla zadania związanego z “Rewaloryzacją Parku Miejskiego w Sandomierzu”. W roku 2018 

zrealizowano pierwszy etap inwestycji polegający m.in. na budowie placu zabaw, fontanny oraz 

przyłączy do ww. Urządzenia – realizacja inwestycji w ramach projektu “Rewitalizacja Sandomierza – 

miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. 
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 założenie ogrodu przy Wyższym Seminarium Duchownym, 

W latach 2016-2018 Gmina nie realizowała zadania związanego z utworzeniem ogrodu przy Wyższym 

Seminarium Duchownym. 

 

 utrzymanie  skwerów,  trawników,  ogrodów  i  zakładanie  nowych,  sukcesywna  

rewitalizacja  zieleni miejskiej, 

Realizacja bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej.  

Zaprojektowanie i wykonanie kompozycji kwiatowych w sezonie letnim. 

Zaprojektowanie i nadzór nad wykonaniem nasadzeń na skwerze przy ul. Dobkiewicza. 

Zakup nowych donic przeznaczonych na tereny miejskiej.  

Zalecenia dotyczące wdrażania zadań: Identyfikacja wolnych przestrzeni miejskich, przeznaczanych na 

urządzanie nowych terenów zieleni.  

Zadania planowane do realizacji na kolejny rok budżetowy:  Wykonanie nasadzeń jednorocznych trzy 

razy w sezonie(wiosna, lato, jesień),bieżąca pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. 

 

 wprowadzenie systemu likwidacji/usuwania zanieczyszczeń po czworonogach, 

- Brak  

 

 rewitalizacja skwerów przed Bramą Opatowską (Niepodległości i Solidarności), 

Dokonano wycinki uschniętych i chorych drzew i krzewów. 

Wykonano frezowanie pni po wycinkach. 

Wykonano remont chodników żwirowych na terenie Skweru Solidarności oraz wokół pomnika.  

Wykonano cięcia arborystyczne drzew rosnących na skwerach. 

Zamontowano nowe ławki parkowe 

Zalecenia dotyczące wdrażania zadań: Proponuje się wykonanie nowych nasadzeń na Skwerach 

Zadania planowane do realizacji na kolejny rok budżetowy: Wykonanie nasadzeń na Skwerze 

Niepodległości. 
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 zabezpieczenie wzgórz przed osuwaniem, dokończenie nasadzeń na skarpie przy ul. Podwale 

Górne,  

- Brak  

 

 edukacja w zakresie poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska, 

Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych takie jak: Sprzątanie świata, „Ratujmy Kasztanowce – sprzątanie liści 

kasztanowców”, „Działaj czysto – zbiórka zużytych baterii”. 

Zalecenia  dotyczące wdrażanych zadań: Rozszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie selektywnego 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zadania zaplanowane do realizacji na kolejny rok budżetowy: Zaplanowanie i przeprowadzenie akcji 

edukacyjnej w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi – zbiórka selektywna. 

 

 popularyzacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego, 

- Brak  

 

 wdrożenie systemu racjonalnej gospodarki śmieciowej (odpadami), 

- Brak  

 

 ochrona przyrody i środowiska, 

Udzielanie dotacji z budżetu miasta do wymiany pieców. 

Udzielanie dotacji z budżetu miasta na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.  

Finansowanie odbioru i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest. 

Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenach miejskich.   

Zalecenia dotyczące wdrażania zadań: Kontynuacja realizowanych działań 

Zadania planowane do realizacji na kolejny rok budżetowy: Kontynuacja realizowanych działań. 

 

 zachowanie zasobów ekologicznych oraz efektywne wykorzystanie warunków przyrodniczych 

na rzecz rozwoju miasta (np. Góry Pieprzowe), 

- Brak  
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 wspieranie inicjatyw wykorzystujących zasoby naturalne w celu rozwoju turystyki 

prozdrowotnej. 

- Brak  

 

III.2 Pobudzanie aktywności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości 

III.2.2. .2. Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw 

 wdrożenie systemu wsparcia dla działających firm, 

- Brak  

 

 realizacja projektów wspierających osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, 

- Brak  

 

 wsparcie konferencji, szkoleń i debat, targów z udziałem przedsiębiorców 

- Brak  

 

 utworzenie inkubatora/wspieranie innowacyjności. 

- Brak  

 

III.2.3. Przyciąganie inwestorów zewnętrznych 

 pozyskanie terenów pod inwestycje przemysłowo – usługowe i mieszkaniowe  

- Brak  

 

 przygotowanie uzbrojonych terenów pod inwestycje, 

- Brak  

 

 zapewnienie inwestorom profesjonalnej obsługi, 

- Brak  
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 realizacja przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

- Brak  

 

III.2.4. Wykorzystanie potencjału produkcji sadowniczo-ogrodniczej sąsiednich gmin 

 modernizacja   infrastruktury,   poprawa   estetyki   i   funkcjonowania   placu   targowego   

przy   ul. Przemysłowej 

- Brak  

 

 tworzenie zintegrowanej oferty handlowej na bazie Sandomierskiego Ogrodniczego Rynku 

Hurtowego S.A. 

- Brak  

 

 organizacja  lub  współorganizacja  imprez  o  charakterze  regionalnym  lub  krajowym  

związanych  z produktami lokalnymi (Truskawkowa Niedziela, Dni Sera i inne), 

- Brak  

 

 wspieranie rozwoju dystrybucji produktów lokalnych we współpracy z Centrum Produktu 

Lokalnego. 

- Brak  

 

 

III.3. Usprawnianie   komunikacji   wewnętrznej   oraz   połączeń   drogowych,   kolejowych   

i   rozwój mieszkalnictwa 

III.3.1. 1. Poprawa infrastruktury drogowej i dbałość o bezpieczeństwo 

 modernizacja i budowa sieci drogowej,  

W latach 2016-2018 Gmina wykonała inwestycje związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych 

na odcinkach o łącznej długości ok. 5 km. W latach 2016-2018 Gmina nie realizowała nowych dróg 

gminnych.  
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 budowa tzw. Lwowskiej- bis, 

- Brak  

 

 budowa drugiego mostu na Wiśle, 

- Brak jest obiektów mostowych stanowiących własność Gminy. 

 

 utrzymanie właściwego oznakowania dróg i oświetlenia,  

W latach 2016-2018 w ramach inwestycji związanych z budową sieci oświetlenia dróg i placów na 

terenie Gminy wykonano 130 nowych punktów oświetlenia. Całość realizowanego oświetlenia 

wykonano w technologii energooszczędnych źródeł światła (LED) 

 

 budowa i rozbudowa ciągów pieszych (chodników), 

W latach 2016-2018 nie zrealizowano inwestycji związanych z nowymi przebiegami ścieżek pieszych.  

W wymienionym okresie realizowano roboty związane z remontami ścieżek pieszych biegnącymi wzdłuż 

remontowanych i przebudowywanych dróg gminnych. Ponadto wykonano prace remontowe 

 i utrzymaniowe związane z utrzymaniem istniejących ścieżek pieszych w należytym stanie technicznym. 

 

 budowa i rozbudowa ciągów (ścieżek) rowerowych i połączenie z istniejącymi ścieżkami (na 

trasach: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Opatów, Ożarów, Zawichost – podjęcie rozmów z 

ościennymi gminami w celu stworzenia wspólnych planów rozbudowy ścieżek), 

W latach 2016-2018 nie zrealizowano inwestycji związanych z nowymi przebiegami dróg rowerowych. 

W wymienionym okresie realizowano prace remontowe I utrzymaniowe związane z utrzymaniem dróg 

rowerowych w należytym stanie technicznym. 

 

 dbałość o zimowe utrzymanie dróg. 

Zadanie realizowane na bieżąco w miarę bieżących potrzeb. 

Zalecenia dotyczące wdrażania zadań: kontynuacja dotychczasowych zadań 

Zadania planowane do realizacji na kolejny rok budżetowy: kontynuacja dotychczasowych zadań. 

 

III.3.2. Usprawnienie połączeń z innymi miastami 

 przebudowa/budowa dworca PKS,  
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W latach 2016-2018 na terenie Gminy Sandomierz prywatny podmiot zrealizował inwestycję związaną  

z budową dworca PKS przy ul. 11-go Listopada. Powierzchnia wybudowanego obiektu dworcowego 

wynosi ok. 3440 m2. 

 

 przebudowa/budowa dworca PKP, 

Dworzec PKP nie stanowi własności Gminy Sandomierz. Z uwagi na powyższe w latach 2016-2018 nie 

prowadzono prac związanych z jego modernizacją lub przebudową. 

 

 prowadzenie rozmów z przewoźnikami nt. utrzymania połączeń z głównymi  miastami kraju. 

- Brak  

 

III.3.3. Usprawnienie komunikacji miejskiej 

 wymiana taboru oraz modernizacja i doposażenie istniejącego, 

2017r. 

Zakup autobusu Sancity M09LE z silnikiem Euro 6 i jego dostosowanie do wymagań obowiązujących w 

ZKM. 

Optymalizacja komunikacji miejskiej (Zmiana linii komunikacyjnych, zmiana rozkładów jazdy) 

 

 budowa oraz modernizacja infrastruktury przystankowej i dworcowej  

2018r. - Podpisanie preumowy do projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup 

niskoemisyjnego taboru autobusowego” 

 

 współpraca z ościennymi gminami w zakresie utrzymania połączeń,  

2018r. - Zawarcie porozumienia z Gminą Obrazów o wydłużeniu linii nr 4. Kurs do Chwałek. 

Uruchomienie dodatkowych kursów na trasie linii nr 3 dowożących turystów z dworca PKP 

przyjeżdżających pociągami na trasie Kielce-Sandomierz 

Zalecenia dotyczące wdrażania zadań: kontynuacja dotychczasowych zadań 

Zadania planowane do realizacji na kolejny rok budżetowy: kontynuacja dotychczasowych zadań. 

 

 współpraca z prywatnymi przewoźnikami. 
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- Brak  

 

III.3.4 Rozwój mieszkalnictwa 

 planistyczne przygotowanie terenów dla budownictwa mieszkaniowego stosownie do 

przewidywanej przyszłej jego wielkości i struktury, 

Głównymi celami dla Wydziału Urbanistyki jest opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla kolejnych obszarów miasta. Na obszarach gdzie nie ma obowiązujących MPZP 

wydawanie decyzji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Zadania te są niezbędne dla 

rozwoju budownictwa w mieście. Pozwalają również określić kierunki i potrzeby dla budowania 

niezbędnych dróg komunikacji kołowej i pieszej oraz sieci infrastruktury technicznej. Na podstawie 

MPZP oraz wydanych decyzji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy można skoordynować 

prace w zakresie budowania dróg i infrastruktury technicznej. 

W chwili obecnej powierzchnia miasta objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

stanowi 42%. Około 20 % powierzchni miasta to tereny Starówki i osiedli mieszkaniowych 

wielorodzinnych które są już zagospodarowane i zainwestowane, wymagają jedynie planów 

„porządkujących”, gdzie zabudowę można uzupełniać lub rozbudowywać. Pozostałe tereny czyli około 

38% powierzchni miasta to tereny obrzeżne, oddalone od centrum z utrudnionym dostępem 

komunikacyjnym i mniejszym zainwestowaniem w sieci infrastruktury technicznej. 

Cele osiągnięte to wykonanie miejscowych planów zagospodarowania terenów wokół centrum bieżące 

wydawanie niezbędnych dla rozwoju miasta decyzji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy. 

Cele do osiągnięcia to wykonywanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla kolejnych terenów miasta. Na podstawie obowiązujących MPZP dokonywanie wykupu przez Gminę 

terenów pod drogi gminne lub poszerzenie tych dróg, oraz wykonywanie inwestycji w zakresie budowy  

i poszerzania dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną. 

Wnioski: należy zapobiegać „rozlewaniu się miasta” czyli budowaniu na obrzeżach gdzie są  wąskie drogi 

i małe zainwestowanie w sieci infrastruktury technicznej, należy w pierwszej kolejności zabudowywać 

tereny najbliżej centrum, dobrze skomunikowane i zainwestowane. 

 

 

 uzbrajanie terenów przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego,  

- Brak  

 

 zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego, 

- Brak  
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 modernizacja i termomodernizacja budynków, 

- Brak  

 

 rewitalizacja zasobów mieszkaniowych i innych obiektów stanowiących własność gminy 

Sandomierz,  

- Brak  

 

 zapewnienie lokali socjalnych. 

W ramach zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków do zaspakajania potrzeb 

mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, Gmina zobowiązana jest do udzielenia pomocy 

fakultatywnej. Największe oczekiwania społeczne w przedmiocie pomocy Gminy w rozwiązaniu 

problemów mieszkaniowych dotyczą rodzin nie posiadających własnego mieszkania oraz osiągających 

niskie dochody. Gmina prowadzi postępowania związane ze złożonymi przez mieszkańców Sandomierza 

wnioskami mieszkaniowymi dotyczącymi m. in. przydziału lokalu: komunalnego, socjalnego, 

zamiennego, z tytułu zamiany z urzędu, o potwierdzenie praw po zgonie najemcy, ponownego zawarcia 

umowy najmu po spłacie zadłużenia, o ile wcześniej nie zapadł wyrok z orzeczeniem  

o eksmisję. Łącznie złożonych jest 237 wniosków, w tym 88 o najem lokali socjalnych oraz 27 

zarejestrowanych wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego. 

Gmina na dzień 31.12.2018r. ogółem posiada 766 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 

32.137,00 m2, w tym 90 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 2.706,00 m2 oraz 335 lokali  

o powierzchni 13.235,00 m2 położonych w budynkach stanowiących współwłasność (wspólnoty 

mieszkaniowe). Wszystkie lokale zaopatrzone są w instalacje wodociągowo – kanalizacyjna 

 i elektryczną. Natomiast 647 lokali zaopatrzonych jest w instalacje centralnego ogrzewania. 

 

III.3.5. Sprawne zarządzanie majątkiem miasta 

 racjonalne zarządzanie majątkiem i zasobami miasta, 

Zgodnie z art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j.) Gmina 

samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy 

zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawnych. Zarzadzenie Nr 8/2019/SK 

Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zasad gospodarowania 

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek 

organizacyjnych Gminy Sandomierz określa zasady gospodarowania mieniem, w tym również 

przeznaczenie (cel) poszczególnych składników majątku komunalnego. 

 

 

 racjonalne i celowe zarządzanie lokalami użytkowymi w obrębie Starego Miasta,  
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W celu określenia przejrzystości wynajmu i użyczenia lokali użytkowych, Zarządzeniem Burmistrza 

zostały wprowadzone zasady gospodarowania lokalami użytkowymi oraz regulamin organizowania 

 i przeprowadzania przetargów na oddanie w najem wolnych lokali użytkowych, stanowiących własność 

Gminy Sandomierz. 

 

 podejmowanie strategicznych decyzji w oparciu o wielowariantowe analizy kosztów  

i korzyści, 

Podstawowym zadaniem Gminy  jest znalezienie, a następnie wybór optymalnych – przy danych 

uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych – działań realizacyjnych prowadzących do stałego 

zwiększenia atrakcyjności lokalizacyjnej (inwestycyjnej) i konkurencyjności gminy oraz zapewnienia 

warunków do zrównoważonego rozwoju, a w konsekwencji jak najlepszego zaspokajania zbiorowych 

potrzeb mieszkańców. Wszelkie strategiczne decyzje podejmowane przez gminę mają na celu tworzenie 

jak najlepszych warunków zamieszkiwania, pracy, obsługi i wypoczynku mieszkańców, prowadzenia 

działalności gospodarczej i pobytu turystów poprzez maksymalne wykorzystanie endogenicznych 

czynników rozwoju gminy (zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, przestrzenne, przyrodnicze). 

 

 prowadzenie konsultacji społecznych. 

Co roku przeprowadzane są konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta w sprawie projektów  

w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
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WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII 

Cel strategiczny I 

Stwarzanie godnych warunków życia i rozwoju dla mieszkańców miasta Sandomierza 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Jedn. 

miary 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Źródło 

I.1 Rozwój edukacji szkolnej i przedszkolnej  

Powierzchnia 

rozbudowanych/zmodernizowanych szkół i 

placówek edukacyjnych 

m² Brak Brak Brak CUW 

Powierzchnia rozbudowanej biblioteki 

miejskiej 

m² Brak Brak Brak TI 

Liczba doposażonych szkół i placówek 

edukacyjnych 

szt. 11 9 9 CUW 

Liczba wdrożonych nowoczesnych 

technologii ICT w procesie edukacji 

szt.  2 2 1 CUW 

Liczba uczniów objętych programem 

indywidualizacji nauczania 

szt. 135 112 294 CUW 

Średni wynik uczniów w egzaminie 

gimnazjalnym w stosunku do średniej 

krajowej w danym roku 

% Tabele w załączeniu CUW 

Średni wynik osiągnięty przez uczniów ze 

sprawdzianu po szkole podstawowej w 

danym roku 

% Tabele w załączeniu CUW 

Liczba zrealizowanych projektów 

rozwijających kompetencje kluczowe 

uczniów 

szt. Brak Brak Brak CUW 

Liczba nowych ofert dot. doskonalenia 

zawodowego dla dorosłych 

szt. Brak Brak Brak OPS 

Liczba działań wspierających Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

szt. 110 

(2016-2018) 

KSPiT SCK 

Liczba nowych inicjatyw na rzecz seniorów szt.   3 SSIZ  

OPS KSPiT  

SCK  
51 (2016-2018) 

 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym w danym 

roku 

% 81,77 79,66 82,85 CUW 

Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat objętych 

opieką w żłobku w danym roku 

% 0,04 0,037 0,041 CUW 

I.2. Zapobieganie wykluczeniu 

Liczba nowych inicjatyw na rzecz rozwoju 

edukacji i wspierania rozwoju dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej 

szt. Brak 1 Brak CUW  

PŚZ  

Powierzchnia nowoutworzonych mieszkań 

chronionych, wspomaganych, 

treningowych, aktywizujących 

m² Brak Brak 52 SSIZ OPS 

Liczba nowoutworzonych spółdzielni 

socjalnych 

szt. Brak Brak Brak SSIZ 

Liczba realizowanych projektów 

systemowych przeciwdziałających 

wykluczeniu społecznemu 

szt. Brak Brak 7 SSIZ 

Liczba osób korzystających z poradnictwa 

Punktu Interwencji Kryzysowej  

szt. 289 219 

 

156 

 

SSIZ OPS 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 105



106 
 

Liczba organizowanych warsztatów 

kompetencji rodzicielskich w ramach 

Profilaktycznej Akademii Rodzinnej 

szt. Brak

  
Brak 3 SSIZ 

Liczba miejsc w hospicjum na terenie 

miasta 

szt. Brak Brak Brak SSIZ 

Liczba osób starszych korzystających z 

dziennej opieki 

szt.  4 6 5 SSIZ OPS ŚDS  

 

Liczba osób starszych korzystających z 

całodobowej opieki 

szt. 31 39 36 SSIZ OPS 

I.3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 

Liczba wydarzeń promujących zdrowy i 

aktywny styl życia 

szt. 600 SSIZ  

MOSIR  

Liczba nowych inicjatyw, wynikających z 

nawiązania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz instytucjami 

związanymi z ochroną zdrowia w zakresie 

organizacji otwartych imprez dot. 

profilaktyki zdrowotnej 

szt. Brak Brak 30 SSIZ MOSIR  

I.4. Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców 

Liczba nowych organizacji, z którymi 

podjęto współpracę w ramach corocznych 

programów współpracy 

szt. Brak Brak 29 SSIZ 

Liczba zadań przekazanych do realizacji 

podmiotom działającym w sferze pożytku 

publicznego 

szt. Brak Brak 29 SSIZ 

Liczba zgłoszonych oddolnych inicjatyw  

konkursach na środki w ramach budżetu 

obywatelskiego 

szt. 6 12 6 PŚZ  

 

Liczba inicjatyw sprzyjających 

wzmacnianiu poczucia tożsamości 

mieszkańców miasta 

szt.  

śr. 170 rocznie 

MOSIR KPSiT SCK  

I.5. Zapewnienie wysokiej jakości usług administracyjnych 

Wskaźnik dostępności usług e-administracji %    INF 

Liczba szkoleń i akcji informacyjnych 

przygotowujących pracowników i 

mieszkańców do korzystania z usług e-

urzędów 

szt. Brak Brak 1 INF  

PŚZ  

Odsetek osób w wieku 16-74 lat 

korzystających w kontaktach z Urzędem 

Miejskim z Internetu 

% Brak Brak Brak INF  

 

Cel strategiczny II 

Rozwijanie królewskiej oferty turystycznej 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Jednostka 

miary 

2016 2017 2018  

Źródło 

II.1. Udoskonalenie oferty opartej o walory miasta 

Liczba nowo przygotowanych ofert dla 

różnych grup potencjalnych turystów 

szt. 12 KPSiT 

SCK  

Liczba turystów korzystających rocznie z 
nowej wypożyczalni rowerów 

szt. 610 SCK 

Liczba połączonych ofert miasta 

Sandomierza z ofertą sąsiednich ośrodków 

szt. 50 KPSiT  

SCK  
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Liczba imprez promujących lokalne 

produkty, organizowanych we współpracy z 

producentami 

szt. 40 KPSiT  

SCK  

Liczba festiwali, konkursów, konferencji 

zorganizowanych w celu promocji miasta 

szt. 107 KPSiT  

SCK  

Powierzchnia zagospodarowania terenów 

rekreacyjnych 

m² Port Kultury 5023 

Świetlica Dworek 950 

MOSiR  

TI UA  

SCK  

Liczba osób odwiedzających park 

ichtiologiczny na Bulwarze Koprzywianki 

w ciągu roku 

szt. Brak Brak Brak KPSiT 

SCK 

Liczba osób odwiedzających wioskę 

historyczną w Parku Piszczele w ciągu roku 

szt. Brak Brak Brak KPSiT 

SCK 

MOSiR  

Długość wybudowanych ścieżek 

rowerowych 

km Brak Brak Brak TI 

Długość wybudowanych ścieżek pieszych km Brak Brak Brak TI 

Powierzchnia 

rozbudowanych/zmodernizowanych 

obiektów zabytkowych i sakralnych 

m² Brak Brak Brak TI 

Liczba nowoczesnych technologii 

zastosowanych w obiektach zabytkowych 

szt. Brak Brak Brak TI 

Liczba inwestycji związanych 

wykorzystaniem potencjału Muzeum 

Okręgowego 

szt. 2 TI KPSiT 

Muzeum 

Okręgowe 

II.2. Promocja Sandomierza 

Liczba nowych inicjatyw wynikająca ze 

współpracy różnych podmiotów na rzecz 

promocji miasta 

szt.  

12 

KPSiT  

SCK  

Liczba nowych partnerów do współpracy 

wśród sąsiadujących gmin i miast 

szt. Brak Brak Brak KPSiT 

Liczba działań informacyjno-promocyjnych 

przeprowadzonych w ciągu roku 

szt. ok. 340 KPSiT 

SCK 

Liczba działań informacyjno-promocyjnych 

przeprowadzonych za pośrednictwem 

strony Internetowej miasta przy użyciu 

mediów społecznościowych 

szt.  

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

KPSiT 

Liczba wspólnych inicjatyw 

przeprowadzona wspólnie z lokalnymi 

mediami w zakresie promocji wydarzeń 

kulturalnych 

szt. ok 250 ok 250 ok 250 KPSiT  

SCK   

Liczba nowych oznakowani obiektów 

zabytkowych i tras turystycznych 

szt. Brak Brak Brak TI 

Liczba inicjatyw na rzecz budowania 

wizerunku Sandomierza jako miasta 

przyjaznego ludziom 

Szt. ok 70 KPSiT  

SCK SSiZ 

 

Cel strategiczny III 

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury zapewniającej przyspieszenie rozwoju gospodarczego 

 

Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Źródło 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 107



108 
 

 

III.1. Zapewnienie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej 

infrastruktury wodociągowej 

km 2,42 TI 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej 

infrastruktury kanalizacyjnej 

km 3,28 TI 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej 

infrastruktury gazowej 

km Brak Brak Brak TI 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej 

infrastruktury energetycznej 

km Brak Brak Brak TI 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej 

infrastruktury telekomunikacyjnej 

km Brak Brak Brak TI 

Powierzchnia nowo wybudowanego 

centrum sportu i rekreacji 

m² Brak Brak Brak MOSiR 

Powierzchnia nowo wybudowanego 

kompleksu boisk treningowych z 

zapleczem sanitarnym i socjalnym 

m² Brak Brak Brak MOSiR 

TI 

Powierzchnia nowo wybudowanej hali 

widowiskowo – sportowej 

m² Brak Brak Brak MOSiR 

Liczba nowych placów zabaw dla dzieci szt. Brak Brak Brak TI 

Liczba nowych boisk sportowych szt. Brak Brak Brak MOSiR 

Liczba nowych otwartych siłowni na 

świeżym powietrzu z udogodnieniami dla 

niepełnosprawnych 

szt.  

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

TI 

Liczba zdarzeń zaobserwowanych przy 

pomocy miejskiego systemu monitoringu 

wizyjnego 

szt.  

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

SM 

Liczba działań prewencyjnych dla 

mieszkańców 

szt. Brak Brak Brak SM 

Liczba inicjatyw wynikających ze 

współpracy służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo 

szt. 2 2 2 SM ZK 

Długość wybudowanej/zmodernizowanej 

infrastruktury przeciwpowodziowej 

Km Brak Brak Brak TI ZK 

Liczba obiektów użyteczności publicznej 

dostosowanych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

szt.  

3 

TI  

Długość trasy turystycznej dla osób 

niepełnosprawnych 

Km Brak Brak Brak TI 

Liczba działań edukacyjno-informacyjnych 

w zakresie potrzeb osób 

niepełnosprawnych 

szt. Brak Brak 3 TI  

SSiZ  

Powierzchnia nowo utworzonego ogrodu 

przy Wyższym Seminarium Duchownym 

m² Brak Brak Brak TI 

Powierzchnia zrewitalizowanego parku 

miejskiego 

m² Brak Brak w 

realizacji 

TI 

Powierzchnia zrewitalizowanych skwerów 

przed Bramą Opatowską 

m² Brak Brak 420,28 NK 

Liczba nasadzeń na skarpie przy ul. 

Podwale Górne 

szt. Brak Brak Brak NK 

III.2. Pobudzanie aktywności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości 

Powierzchnia przygotowanych terenów 

inwestycyjnych 

ha 26 ha 26 ha 26 ha GN 

Liczba nowych inwestorów na terenie 

miasta 

szt. Brak Brak Brak GN SSiZ 

Liczba podmiotów gospodarczych, które szt. 1 1 1 Fn 
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skorzystały ze wsparcia Urzędu Miejskiego 

Liczba osób korzystających z inkubatora 

innowacyjności 

Osoby  Brak Brak Brak  PŚZ 

OPWPR 

Liczba wydarzeń promujących lokalną 

przedsiębiorczość 

szt. Brak Brak Brak SCK 

KPSiT 

III.3. Usprawnienia komunikacji wewnętrznej oraz połączeń drogowych i kolejowych 

Długość nowo wybudowanych dróg Km Brak Brak Brak TI 

Długość zmodernizowanych dróg km 5 TI 

Liczba nowo wybudowanych mostów szt. Brak Brak Brak TI 

Długość wybudowanych chodników km 2,84 TI 

Liczba nowych punktów oświetlenia dróg szt. 130 TI 

Powierzchnia 

rozbudowanego/zmodernizowanego 

dworca PKP 

m²  

Brak 

 

Brak 

 

Brak 

 

TI 

Powierzchnia 

rozbudowanego/zmodernizowanego 

dworca PKS 

m² 3440 TI 

Liczba inicjatyw na rzecz usprawnienia 

komunikacji miejskiej oraz połączeń 

między miastami 

szt. 1 2 2 NK 

PGKiM  

Powierzchnia terenów przygotowanych 

planistycznie dla budownictwa 

mieszkaniowego 

m² 16819200 16819200 16819200 UA 

Powierzchnia uzbrojonych terenów 

przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe 

m² 4204800 4204800 4204800 UA 

Powierzchnia komunalnego zasobu 

mieszkaniowego oddanego do użytkowania 

m² Brak Brak Brak GN 

Powierzchnia lokali komunalnych 

oddanych do użytkowania 

m² Brak Brak Brak GN 

 

 

Średni wynik uczniów w egzaminie gimnazjalnym w stosunku do średniej krajowej w danym roku 
 

Rok 2018 - porównanie wyników testu gimnazjalnego z wynikami krajowymi i wojewódzkimi (w %). 

Wynik J. Polski 
Historia i 

WOS 
Matematyka 

Przed. 

przyrodnicze 
J. Angielski J. Niemiecki 

KRAJOWY 68 59 52 56 68 52 

Oddziały 

gimnazjalne 

przy SP 4 

68 61 51 57 68 50 

Oddziały 

gimnazjalne 

przy SP 3 

72 61 57 59 69 40 

 

Rok 2017 - Porównanie wyników testu gimnazjalnego z wynikami krajowymi i wojewódzkimi (w %) 

Wynik J. Polski 
Historia i 

WOS 
Matematyka 

Przed. 

przyrodnicze 
J. Angielski J. Niemiecki 

KRAJOWY 69 59 47 52 67 54 

G Nr 1 69 59 44 48 70 40 

G Nr 2 73 61 44 52 84 55 
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Rok 2016 - Porównanie wyników testu gimnazjalnego z wynikami krajowymi i wojewódzkimi (w %) 

Wynik J. Polski 
Historia i 

WOS 
Matematyka 

Przed. 

przyrodnicze 
J. Angielski J. Niemiecki 

KRAJOWY 69 56 49 51 64 57 

G Nr 1 70 55 48 53 69 64 

G Nr 2 74 58 47 52 70 57 

  

Średni wynik osiągnięty przez uczniów ze sprawdzianu po szkole podstawowej w danym roku 

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w VI klasie szkoły podstawowej (%) 

Placówka Cz. I Cz. II 

(ang.) 

Wynik krajowy 63% 71% 

Szkoła Podstawowa Nr 1 64,87% 75,43% 

Szkoła Podstawowa Nr 2 52,08% 70,08% 

Szkoła Podstawowa Nr 3 52,72 69,10 

Szkoła Podstawowa Nr 4 62,95 75,35 
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Załącznik 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  Z  DZIAŁALNOŚCI SANDOMIERSKIEGO  CENTRUM  KULTURY  ZA  

OKRES OD  01.01.2016  DO 31.12.2016 

 

Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych, bądź współorganizowanych przez 

Sandomierskie Centrum Kultury. 

1) 01.01.2016 r. - „Powitanie Nowego Roku” - impreza plenerowa, powitanie nowego roku na 

Starym Mieście. Tradycyjnie o północy odbył się pokaz fajerwerków oraz wspólny polonez wokół 

Ratusza. Całość była okraszona tanecznymi hitami w wykonaniu Dj WuDu z Sandomierza, Dj Łapy z Kielc 

oraz duetu Wujek & Bożena Mazur w rytmach reggae. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba 

odbiorców: 500 

2) 01.01.2016 r. - „Noworoczny Koncert Kolęd” - koncert noworoczny w wykonaniu 

Sandomierskiego Chóru Katedralnego. Miejsce: Bazylika Katedralna.  szacunkowa liczba odbiorców: 100 

3) 03.01.2016 r. - „Sandomierska Kolęda 2016 r.” - koncert kolęd w wykonaniu Sandomierskiej 

Orkiestry Dętej, Sandomierskiego Studia Piosenki oraz formacji Sando All Stars. Miejsce: Centrum 

Rekreacji. szacunkowa liczba odbiorców: 180 

4) 10.01.2016 r. - „XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” -  celem akcji była zbiórka 

pieniężna dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci oraz godnej opieki medycznej 

seniorów. Podczas XXIV Finału trwały liczne licytacje i loterie, a także występy grup działających na 

terenie miasta Sandomierz, tj.: Sandomierska Orkiestra Dęta, Formacje Taneczne PARADOX, 

Sandomierskie Studio Piosenki, formacja muzyczna Sando All Stars, Sandomierski Klub Karate Kyokushin, 

formacje sceniczne Fabryka Ruchu, Michał „Cezar” Biały oraz S.N.O.W. Gwiazdą wieczoru był zespół 

PROLETARYAT. Poza tym można było wziąć udział w pikniku motocyklowo-samochodowym, nabyć 

słodkości w kawiarence. Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa MOSiR, parking przed Starostwem.  

szacunkowa liczba odbiorców: 500 

5) 14.01.2016 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: INDIE” - spotkanie podróżnicze dotyczące 

Indii, podczas którego odbyły się: pokaz tańca indyjskiego w wykonaniu zespołu NIMBOODA, spotkanie  

z podróżniczką Kingą Wierucką, malowanie henną. Akcja jest organizowana przez Niezależną Inicjatywę 

Kulturalną oraz Sandomierskie Centrum Kultury. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba 

odbiorców: 50 

6) 15.01.2016 r. - „Hand Resist” - koncert warszawskiego zespołu Hand Resist. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

7) 17.01.2016 r. - „Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia” - koncert „Kolęd 

Prawosławnych i Hymnów Bożonarodzeniowych w wykonaniu Chóru ANGELOS Parafii Prawosławnej pw. 

św. Ducha (Białystok) oraz Chóru Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Bielsk Podlaski). 

Miejsce: Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 250 

8) 20.01.2016 r. – „Magia Kina, czyli rzecz o Leonie Bukowieckim” - projekcja i spotkanie, podczas 

którego zaprezentowano film w reżyserii Andrzeja Mosia pt. „Filmowa kronika Leona Bukowieckiego”. 

Po projekcji odbyło się spotkanie z Panem Zbigniewem Puławskim. Miejsce: Kino Starówka. szacunkowa 

liczba odbiorców: 10 
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9) 23.01.2016 r. - „Ciryam” - koncert zespołu z Krosna Ciryam, jako support zagrał zespół Maszyna  

z Kraśnika. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

10) 24.01.2016 r. - „Jasła sandomierskie” - spektakl pt. „Jasła sandomierskie” w wykonaniu 

przedstawicieli magistratu oraz jednostek samorządowych. Miejsce: Dom Katolicki. szacunkowa liczba 

odbiorców: 400 

11) 29.01.2016 r. - „Clockwork Mind i Le Moor” - koncert zespołów Clockwork Mind i Le Moor. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

12) 30.01.2016 r. - „Złotniczy weekend” - wernisaż trzech wystaw złotniczych. Pierwsza 

prezentowała efekty 19. Międzynarodowego Konkursu na Projekt Biżuterii z Bursztynem AMBERIF 

DESIGN AWARD 2015 pod hasłem MIMESIS, druga pt. „15. Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Artystycznej 

PREZENTACJE 2015” oraz trzecia indywidualna wystawa oparta na fascynacji florą, fauną, kolorem, 

aborygeńskim malarstwem kropkowym i biżuterią. Miejsce: Iluzjon Art Cafe, Galeria Otwarta. 

szacunkowa liczba odbiorców w galerii SCK/Iluzjon Art Cafe: 30 

13) 31.01.2016 r. - „Zaczarowany Karnawał” - koncert operowo-operetkowy „Zaczarowany 

Karnawał” w wykonaniu: Ewa Biegas (sopran), Katarzyna Ćwiek (mezzosopran), Ks. Paweł Sobierajski 

(tenor), Grzegorz Biegas (fortepian). Miejsce: Sala Rycerska Zamku w Sandomierzu. szacunkowa liczba 

odbiorców: 210 

14) 07.02.2016 r. - Wieczór Tańców i Kolęd Polskich” – koncert tańców i kolęd polskich w aranżacji  

i z udziałem: Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska” oraz zaproszonych gości z Zespołu Pieśni  

i Tańca Siarkopolanie oraz Zespołu Śpiewaczego w ramach ZPiT z Wrzaw. Na fortepianie zagrał 

Przemysław Chwałek. Miejsce: Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 

250 

15) 07.02.2016 r. - „Czerwie” - koncert zespołu Czerwie prezentującego alternatywne dźwięki  

z pogranicza folku, etno, sceny absurdu, teatru i filmu. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa 

liczba odbiorców: 40 

16) 14.02.2016 r. - „O miłości” - koncert walentynkowy "O miłości" w wykonaniu Marzeny 

Michalczyk (wokal), Przemysława Noga (słowo), Marcina Kurcz (piano). Miejsce: Sala Rycerska zamku  

w Sandomierzu.  szacunkowa liczba odbiorców: 190 

17) 18.02.2016 r. – „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą: Grecja” - cykl spotkań dotyczących 

atrakcyjnych miejsc turystycznych. W ramach tego spotkania podróżniczka Magdalena Głowacka 

opowiadała o Grecji. Odbyły się również pokazy zdjęć Szymona Noteckiego oraz prezentacja greckiej 

sztuki. Dodatkowo zorganizowano muzyczną niespodziankę w greckim styku w wykonaniu 

Świętokrzyskiego Ogrodu Inspiracji. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 

40 

18) 19.02.2016 r. - „Wystawa Oczy otwieram...” - wernisaż wystawy fotografii FOTOTECHNIK 2015 

pn. „Oczy otwieram...”, podczas której zaprezentowano kilkadziesiąt zdjęć z różnej tematyki (m.in. 

krajobraz, reportaż, portret, makro,…). Autorami ekspozycji byli słuchacze zawodowego kursu 

kwalifikacyjnego "Rejestracja i obróbka obrazu", który był prowadzony w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

szacunkowa liczba odbiorców: 30 
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19) 20.02.2016 r. - „Z obłoków na ziemię” -  spektakl pt. „Z obłoków na ziemię” w wykonaniu Jana 

Nowickiego, Marka Stryszowskiego (saksofon, flet prosty, śpiew) oraz Cezarego Chmiela (syntezatory). 

Miejsce: Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 200 

20) 20.02.2016 r. - „Buka i Rahim” - koncert hip-hopowy wykonaniu Buki i Rahima. 

Miejsce:Lapidarium pod Ratuszem.  szacunkowa liczba odbiorców: 80 

21) 27.02.2016 r. - „Koncert w rocznicę urodzin Marka Sochackiego” – koncert poświęcony pamięci 

sandomierskiego barda - Marka Sochackiego i jego twórczości, w rocznicę jego urodzin. W programie 

opowieści, piosenki, anegdoty, wiersze w wykonaniu przyjaciół i wychowanków Marka Sochackiego. 

Miejsce: Piwnice Węgra Lazarczyka – Hotel pod Ciżemką.  szacunkowa liczba odbiorców: 50 

22) 04.03.2016 r. - „Wieczór poetycko-muzyczny” - wieczór poetycko-muzyczny w wykonaniu 

Dariusza Wudkowskiego, Krystiana Karola Lisowskiego oraz Anny Wudkowskiej.  Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

23) 08.03.2016 r. - „Tango Fogg” - koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu: Radosława Elisa 

(śpiew), Jana Zeylanda (fortepian), Michała Gajda (akordeon), Krzysztofa Samela (kontrabas) oraz 

Mirosława Kamińskiego (perkusja). Miejsce: Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego. szacunkowa liczba 

odbiorców: 200 

24) 11.03.2016 r. - „Virgin Snatch – Ten Years od Blood Tour 2016” - koncert jubileuszowy zespołu 

Virgin Snatch z okazji 10. rocznicy wydania albumu „In The Name Of Blood” Virgin Snatch. Jako support 

zagrał zespół Saratan. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 90 

25) 12.03.2016 r. - „Warsztaty pieśni tradycyjnych” - warsztaty pieśni tradycyjnych realizowane  

w ramach projektu "Pieśni przekazane - pieśni niezapomniane". Celem spotkań  było uchronienie od 

zapomnienia starych pieśni, poprzez odnajdywanie ich, rejestrowanie i przekazywanie młodszym 

pokoleniom. Podczas warsztatów uczono się pieśni tradycyjnych, pochodzących z naszego regionu, 

zebranych podczas badań terenowych w południowo-wschodniej Polsce. Warsztaty prowadziła 

Aleksandra Członka. Miejsce: Salka wokalna SCK. szacunkowa liczba odbiorców: 30 

26) 19.03.2016 r. - „Pięć minut” - spektakl  teatralny „Pięć Minut” w wykonaniu młodzieżowej grupy 

teatralnej „METAFORA”, na motywach sztuki Liliany Bardijewskiej o tym samym tytule, w reżyserii Kamili 

Kremiec.  Miejsce: Centrum Rekreacji MOSiR. szacunkowa liczba odbiorców: 180 

27) 20.03.2016 r. - „Koncert Operetki czar” - koncert w wykonaniu solistów Operetki Śląskiej: Ewy 

Mierzyńskiej (sopran), Andrzeja Smogóra (baryton), Katarzyny Rzeszutek i Adama Mazonia (klawisze).  

W programie koncertu zaprezentowano popularne arie i duety z operetek i musicali wybitnych 

kompozytorów: Johann'a Strauss'a, Franz'a Lehár'a, Imre Kálmán'a i innych. Miejsce: Centrum Rekreacji 

MOSiR. szacunkowa liczba odbiorców: 150 

28) 29.03.2016 r. - „Laboratorium Myśli  - spotkanie z Maciejem Płazą” - cykl Laboratorium Myśli,  

w ramach którego odbyło się spotkanie z pisarzem Maciejem Płazą – autorem książki „Skoruń”. Miejsce: 

Dom Pracy Twórczej „Alicja”. szacunkowa liczba odbiorców: 30 

29) 30.04.2016 r. - „Sandomierskie Spotkanie z kulturą – Panowie Ognia” - cykl spotkań 

podróżniczych. Wydarzenie było oparte na wirtualnej podróży w czasie do antycznego świata mitów, 

wierzeń i symboli. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 
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30) 01.04.2016 r. - „Imieniny Grażyny” - spotkanie dotyczące obchodów imienin Grażyn  

w Sandomierzu. Wstępem do spotkania była opowieść o imieniu Grażyna. Następnie odbył się Wiec 

Grażyn, które przyjęły rezolucję w sprawie przejęcia Bramy Opatowskiej. Miejsce: Ratusz. szacunkowa 

liczba odbiorców: 30 

31) 01.04.2016 r. - „Jugonostalgia” - koncert muzyki bałkańskiej w wykonaniu grupy Jugonostalgia. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 30 

32) 17.04.2016 r. - „Inauguracja sezonu turystycznego” - impreza plenerowa otwierająca sezon 

turystyczny 2016. Podczas inauguracji odbyły się  pokazy walk rycerskich, parady i odprawy wojsk, 

inscenizacje historyczne, pokazy tańca dworskiego, szermierka historyczna, musztry paradne i bojowe,  

a także występ formacji muzycznej Sando All Stars. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba 

odbiorców: 350 

33) 22.04.2016 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Narodziny Polski” - spotkania kulturalno-

tursytyczne. W programie spotkania odbył się wykład na temat początków państwa polskiego, które 

wygłosił prof. Jan Ptak oraz dyskusja wokół tematu z udziałem publiczności.  Miejsce: Ratusz. 

szacunkowa liczba odbiorców: 40 

34) 23.04.2016 r. - „Spring Rolls” - koncert rockowego zespołu Spring Rolls. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

35) 27.04.2016 r. - „Popołudnie z poezją: Tadeusz Frańczak–Prochowski” - spotkanie literacko-

poetyckie z Tadeuszem Frańczakiem. Miejsce: Dworek Koćmierzów. Ilość osób – 8.  

36) 29.04-3.05.2016 r. - „Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych” - 13 edycja Festiwalu Filmów  

i Spotkań NieZwykłych. Miano tegorocznego „Reżysera NieZwykłego” otrzymał Wojciechowi 

Smarzowskiemu, natomiast „Aktorem NieZwykłym” został Marian Dziędziel. W sandomierskich 

obiektach instytucji kultury można było obejrzeć ok. 17 wartościowych ekranizacji polskiej i europejskiej 

produkcji, czy filmy z klasyki polskiego dokumentu oraz debiutów młodych filmowców zrealizowanych  

w Studiu Filmowym im. Andrzeja Munka. Poza tym odbyły się spotkania z aktorami m.in.: Andrzejem 

Sewerynem, Marianem Dziędzielem, Marcinem Bortkiewiczem, Adamem Woronowiczem, Januszem 

Majewskim, Robertem Więckiewiczem, Kingą Dębską, Sonią Bohosiewicz. Festiwalowi towarzyszył cykl 

pokazów filmowych pod hasłem: „Zaproś babcię i dziadka do kina!". Dla miłośników muzyki 

przygotowano koncerty, m.in. projekt „Życie jest piosenką. Jacek Cygan w Polskim”, wieczór poetycko-

muzyczny, podczas którego wiersze czytali Ewa Telega, Anna Cieślak oraz Adam Woronowicz, natomiast 

całe wystąpienie uświetniło tło muzyczne w wykonaniu Czesława Mozila. Zakończenie festiwalu 

uświetnił koncert Soni Bohosiewicz „Excentrycy oraz 10 rzeczy, których nie wiecie o Marilyn Monroe”. 

Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Dom Długosza, Dom Katolicki, Kino Starówka, Zamek 

Kazimierzowski. szacunkowa liczba odbiorców: 2000 

37) 30.04.2016 r. - „Warsztaty pieśni tradycyjnych” - kolejny cykl warsztatów pieśni tradycyjnych 

prowadzonych przez Aleksandrę Członka. Uczestnicy spotkań mieli możliwość poznania technikę śpiewu 

otwartego. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

38) 06.05.2016 r. - „SM” - koncert młodej sandomierskiej formacji SM wykonującej muzykę rap. 

Koncert: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

39) 07.05.2016 r. - „XXV Years of Hellyeah!” - jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia działalności 

zespołu Corruption. Jako gość specjalny pojawił się młody obiecujący czeski zespół The Snuff. Miejsce: 
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Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

40) 14.05.2016 r. - „Noc Muzeów - Lora Szafran” - ogólnopolska akcja „Noc Muzeów”, w ramach 

której były udostępnione najatrakcyjniejsze sandomierskie obiekty. Jedną z atrakcji był koncert Lory 

Szafran. Miejsce: Zamek Kazimierzowski. szacunkowa liczba odbiorców: 250 

41) „16.05.2016 r. - „Noc Muzeów: w nocnym kinie - BRACIA” - z okazji Nocy Muzeów odbył się 

specjalny, nocny seans filmu pt. „Bracia” w reżyserii Wojciecha Staronia. Film opowiada o naukowcu 

i malarzu, pragmatyku i marzycielu. Dwa charaktery, dwie pasje. Miejsce: Kino Starówka. szacunkowa 

liczba odbiorców: 17 

42) 17.05.2016 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Islandia” - cykl spotkań podróżniczych. 

Tematem podróżniczym była Islandia. W podróż po tej wyspie opowiadał Paweł Główka oraz Andrzej 

Sarwa, którzy wygłosili fascynujące prelekcje o islandzkich sagach. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

szacunkowa liczba odbiorców: 40 

43) 21.05.2016 r. - „MonstruM oraz Steel Velvet” - koncert z dużą dawką rock 'n' rolla w wykonaniu 

zespołów MonstruM i Steel Velvet. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  szacunkowa liczba odbiorców: 

70 

44) 28.05.2016 r. - „Woskresinnia" – koncert Chóru "Woskresinnia" Katedralnej Parafii 

Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Równem. Miejsce: Dom Katolicki. szacunkowa liczba 

odbiorców: 250 

45) 02.06.2016 r. - „Spektakl Błękitek mówiący wieloryb” - przedstawienie ekologiczne zatytułowane 

"Błękitek mówiący wieloryb" dla dzieci. Przedstawienie pełne humoru i nagłych zwrotów akcji, zawierało 

elementy edukacyjne, poruszało temat ekologii. Miejsce: Dom Katolicki. szacunkowa liczba odbiorców: 

350 

46) 11.06.2016 r. - „Dni Sandomierza” - impreza plenerowa, wśród atrakcji przygotowanych dla 

mieszkańców i turystów były: pokazy rekonstrukcji historycznych z udziałem 14 Pułku Ułanów 

Jazłowieckich, piknik żołnierski oraz zwiedzanie Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego. Miejsce: Rynek 

Starego Miasta, Plac Jana Pawła II. szacunkowa liczba odbiorców: 600 

47) 12.06.2016 r. - „Truskawkowa Niedziela” - impreza plenerowa,  w programie: urządzenia 

rekreacyjne dla dzieci, stoiska z truskawkami, występy: formacji tanecznych Paradox, tancerzy  

i sportowców z Fabryki Ruchu, wokalistów z Sandomierskiego Studia Piosenki. Ponadto dla najmłodszych 

przygotowano animacje i zabawy z animatorami ze Stacyjkowo. Wieczorem program artystyczny 

zapewniły koncerty: zespołu Hambawenah, Janusza Radka z zespołem oraz występ Ani Rusowicz  

z zespołem. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 2000 

48) 17.06.2016 r. - „Wystawa prac plastycznych” - wystawa prac autorstwa uczestników zajęć 

plastycznych prowadzonych przez Sandomierskie Centrum Kultury w Pracowni Plastycznej. Wystawa 

prezentowała przekrój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 powstałych 

pod opieką sandomierskiej artystki-plastyka Aleksandry Karwat. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. szacunkowa 

liczba odbiorców: 30 

49) 18.06.2016 r. - „Wianki” - impreza plenerowa z okazji Nocy Świętojańskiej. Na mieszkańców  

i turystów nadwiślańskiego grodu czekało wiele ciekawych atrakcji, m.in.: koncert młodzieży ze szkoły 

muzycznej w Ostrogu na Ukrainie, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sędomir”, Zespołu Pieśni i Tańca 

„Ziemia Sandomierska” oraz „Siarkopolanie”, a także konkurs na najpiękniejszy wianek, rozstrzygnięcie 
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konkursu na najciekawszą legendę o Sandomierzu. Imprezę zakończył koncert zespołu Caci Vorba - 

jednego z wiodących polskich wykonawców folkowych ostatnich lat oraz pokaz teatru ognia Bohema. 

Miejsce: Bulwar Marszałka J. Piłsudskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 350. 

50) 24.06.2016 r. - „Konsystorz” - koncert nowo powstałego sandomierskiego zespołu Konsystorz. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  szacunkowa liczba odbiorców: 50 

51) 25.06.2016 r. „ODDECH” - widowisko artystyczne podsumowujące działalność formacji 

tanecznych PARADOX w sezonie artystycznym 2015/2016. Miejsce: Centrum Rekreacji. szacunkowa 

liczba odbiorców: 150 

52) 25.06.2016 r. - „Kapela Brodów” - koncert Kapeli Brodów z użyciem oryginalnych lub 

zrekonstruowanych instrumentów: liry korbowej, cymbałów, basetli, akordeonu, skrzypiec, klarnetu, 

saksofonu, basów kaliskich. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 150 

53) 29.06.2016 r. - „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą - Marzenia się spełniają” - cykl spotkań 

podróżniczych. Tym razem spotkanie pt. ''Marzenia się spełniają", odbyło się z udziałem Państwa Anny  

i Jacka Przybyszów. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

54) 06.07.2016 r. - „XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaski, Piotra 

Karwowskiego - dyrygent, Piotra Arseniu – organy oraz Pawła Opala – organy. Koncert dedykowany 

Księdzu Prof. Dr hab. Janowi Chwałkowi - kapłanowi Diecezji Sandomierskiej w roku 60 – lecia święceń 

kapłańskich. Miejsce: Bazylika Katedralna. szacunkowa liczba odbiorców: 200 

55) 09-10.07.2016 r. - „Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski” - impreza plenerowa, podczas której 

odbyły się: widowiska historyczne,  uroczyste zmiany wart, pokazy walk pieszych, musztry i tańca 

dawnego, Wielki Turniej Rycerski Kopijniczy z udziałem największych rycerzy polskich, a także kramy  

i stoiska z wyrobami artystycznymi, tradycyjnym rzemiosłem, regionalnymi wyrobami. Pierwszy dzień 

Jarmarku zakończono muzycznym happeningiem w ruchu, który miał miejsce w „Wiosce historycznej” 

oraz koncertem zespołu Skampida. Drugiego dnia odbyły się m.in.: zmiany warty przez formacje piesze  

z XVI wieku, odegranie hejnału sandomierskiego z Bramy Opatowskiej w wykonaniu hejnalistów 

Sandomierskiej Orkiestry Dętej, przemarsz Sandomierskiej Orkiestry Dętej i Zespołu Tańca Dawnego 

Choragwi Rycerskiej Ziemi Sandomierskiej na Rynek, warsztaty muzykowania na instrumentach i tańca 

dawnego z udziałem publiczności, pokaz musztry wojsk dawnych oraz inscenizacja tradycyjnego 

ludowego wesela ze zwyczajami Sandomierszczyzny. Miejsce: Rynek Starego Miasta, zielony skwer obok 

Bazyliki Katedralnej. szacunkowa liczba odbiorców: 2000 

56) 10.07.2016 r. - „Finał Sandomierskiego Jarmarku Dobrych Tradycji” -  impreza plenerowa, 

zorganizowana w ramach podsumowania projektu „Sandomierski Jarmark Dobrych Tradycji” w ramach 

programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. W programie przygotowano: programy artystyczne 

w wykonaniu Sandomierskiej Orkiestry Dętej i Zespołu Tańca Dawnego Chorągwi Rycerstwa Ziemi 

Sandomierskiej, warsztaty muzykowania, inscenizacja sandomierskiego obrzędu weselnego, tradycyjna 

potańcówka, a także możliwość bezpłatnego odwiedzania wioski historycznej na zielonym skwerze przy 

Bazylice Katedralnej, przy ulicy Mariackiej. szacunkowa liczba odbiorców: 500 

57) 11-15.07.2016 r. - „Warsztaty śpiewu białego” - cykl warsztatów śpiewu białego realizowanych 

w ramach projektu „Pieśni przekazane - pieśni niezapomniane”. Miejsce: Salka Wokalna pod Kinem 

Starówka. szacunkowa liczba odbiorców: 45 
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58) 13.07.201 6 r. - „XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Wacława Golonki oraz Adama Lulek. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

szacunkowa liczba odbiorców: 80 

59) 16.07.2016 r. - „Piknik Rodzinny 2016 i Festiwal Organizacji Pozarządowych” - impreza 

plenerowa, podczas której odbyły się m.in.: prezentacja organizacji pozarządowych, pokaz ratownictwa, 

konkurs wiedzy o Sandomierzu. Na scenie wystąpili: zespół „GRZEŚKI” z WTZ Jędrzejów, Sandomierska 

Orkiestra Dęta, grupy taneczno – wokalne z Klimontowa, solista Marcin Teter, wokalista Piotr Burkowski, 

grupy folklorystyczne z Gminy Dwikozy oraz Arkadiusz Jakus. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

szacunkowa liczba odbiorców: 200 

60) 17.07.2016 r. - „P(r)oza miasta - "Kilka scen z życia prowincji. Rozmowy o miejscach jednych  

w swoim rodzaju” – cykl spotkań z poezją w plenerze. W pierwszym spotkaniu udział wzięli: prof. 

Zbigniew Białas (autor powieści: „Korzeniec”, „Puder i pył”, „Tal”), Adam Pastuch (dyrektor Regionalnego 

Instytutu Kultury w Katowicach), Jan Adam Borzęcki (autor „Mniszki”), Maciej Płaza (autor „Skorunia”) 

oraz prof. Zbigniew Mikołejko. Miejsce: Zamek Kazimierzowski.  szacunkowa liczba odbiorców: 150 

18.07.2016 r. - „Regsio” - spektakl teatralny dla dzieci pt. „REGSIO” w wykonaniu Teatru DUET z Krakowa 

przedstawiający humorystyczne przygody sprytnego pieska. Bajka uczy współdziałania w grupie, 

pomagania innym, zaradności życiowej. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa 

liczba odbiorców: 100 

61) 20.07.201 6 r. - „XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Andrzeja Chorosińskiego. Miejsce: Bazylika Katedralna. szacunkowa 

liczba odbiorców: 80 

62) 20.07.2016 r. - „P(r)oza miasta: Zmysł smaku, czyli monolog o miejscach jedynych w swoim 

rodzaju” - cykl spotkań z poezją. Tym razem odbył się monolog w wykonaniu Piorta Bikonta – reżysera, 

publicysty, dziennikarza, krytyka kulinarnego. Miejsce: Cafe Mała. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

63) 21.07.2016 r. - „P(r)oza miasta: Skowyt Allena Ginsberga” - cykl spotkań z poezją, w ramach 

którego odbył się koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu Piotra Bikonta, Marka Chołoniewskiego, 

Krzysztofa Knittela, Kiniora. Miejsce: skwerku przy ul. Żydowskiej. szacunkowa liczba odbiorców: 60 

64) 27.07.2016 r. - „XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory organowe w wykonaniu Romana Peruckiego na organach oraz Marii Peruckiej na skrzypcach. 

Miejsce: Bazylika Katedralna. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

65) 29.07.2016 r. - „Dookoła Wody Festival - Fuzja Tradycji” - impreza plenerowa, wielobarwna, 

wielokulturowa podróż muzyczna. Pierwszego dnia Festiwalu na scenie zaprezentowali się następujący 

wykonawcy: Krzikopa, Cztery Refy. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 300 

66) 30.07.2016 r. - „Dookoła Wody Festival – Ludzie Luźni” - II dzień Festiwalu, podczas którego 

odbyła się prezentacja, zwiedzanie łodzi oraz statków wiślanych oraz wodne spacery wiślane  

z Sandomierzem w tle. Na scenie wystąpili: Wolni Ludzie, Hambawenah, Kapela ze Wsi Warszawa. 

Miejsce: Stary Port, Bulwar im. Józefa Piłsudskiego, Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 

500 

67) 31.07.2016 r. - „Dookoła Wody Festival: Flis 400-lecia Ulanów – Gdańsk” - III dzień Festiwalu, 

podczas którego odbyło się spotkanie podróżnicze z flisakami pt. „Flis 400-lecia Ulanów – Gdańsk. 

Miejsce: Kino „Starówka”. szacunkowa liczba odbiorców: 40 
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68) 03.08.2016 r. - „XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu  Roberta Brodackiego. Miejsce: Bazylika Katedralna.  szacunkowa 

liczba odbiorców: 80 

69) 05.08.2016 r. - „Wystawa prac plastycznych” - wernisaż prac plastycznych wykonanych przez 

uczestników projektu Starosty Sandomierskiego „Młode Palety” pod kierownictwem artysty-plastyka 

Jurija Sulimowa. Ekspozycja obrazująca przekrój prac powstałych na zajęciach plastycznych w roku 

2015/2016. Miejsce: Iluzjon Art Cafe.  szacunkowa liczba odbiorców: 30 

70) 06.08.2016 r. - „EARPLUGS” - koncert nowo powstałego sandomierskiego zespołu EARPLUGS. 

Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 60 

71) 06.08.2016 r. - „P(r)ozy miasta pt.: Czytanie na trawie” - cykl spotkań z poezją. Gościem 

kolejnego spotkanie był Jan Nowicki - polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog. Aktor czytał 

"Colasa Breugnona" Rollanda, natomiast muzyczna część wydarzenia należała do Marka Stryszowskiego - 

muzyka jazzowego saksofonisty, wokalisty, kompozytora. Miejsce: Wirydarz u Dominikanów. 

szacunkowa liczba odbiorców: 60 

72) 09.08.2016 r. - „Przygody Misia podróżnika” - przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Przygody 

Misia podróżnika” w wykonaniu Teatru DUET z Krakowa. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności 

Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

73) 10.08.2016 r. - „XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe” -  koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Agaty Wiśniewska-Gołębiowskiej - sopran, Romualda Gołębiowskiego 

na klarnecie i saksofonie oraz Karola Gołębiowskiego na organach. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

szacunkowa liczba odbiorców: 80 

74) 10.08.2016 r. - „XXVII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Andre Siekierski na organach. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

szacunkowa liczba odbiorców: 80 

75) 19.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Roby Lakatos Ensemble” - koncert 

inauguracyjny Festiwalu w wykonaniu Roby Lakatos Ensemble. Miejsce: dziedziniec Zamku 

Królewskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 250 

76) 20.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Maria Pomianowska ” - koncert Marii 

Pomianowska pt. „Z Kolbergiem po Afryce i Azji. Miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego. szacunkowa 

liczba odbiorców: 170 

77) 21.08.2016 r. - „Bliżej teatru” - akcja plenerowa dla dzieci I młodzieży pt. “Bliżej Teatru”.  

W programie były gry i zabawy taneczne, warsztaty pantomimiczne, popisy szczudlarzy i clownów oraz 

przedstawienie plenerowe "Opowieści Wagantów". Miejsce: Kompleks Rekreacyjny przy ul. 

Żółkiewskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 120 

78) 21.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Nocna Strefa Grania”  - gala 

Vołosi/AUKSO pod batutą Marka Mosia – koncert pod patronatem NSG Group. Miejsce: dziedziniec 

Zamku Królewskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 250 

79) 23.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Łukasz Długosz i Florence Sitruk” - 

koncert Łukasza Długosza i Florence Sitruk. Miejsce: Dom Długosza. szacunkowa liczba odbiorców: 70 
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80) 25.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Max Klezmer Band” - koncert muzyki 

żydowskiej, jazzu i rocku w wykonaniu Max Klezmer Band. Miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego. 

szacunkowa liczba odbiorców: 180 

81) 26.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Tronos” - koncert pieśni bizantyjskich  

w wykonaniu Chóru Męskiego "Tronos" z Bukaresztu. Miejsce: kościół św. Jakuba.  szacunkowa liczba 

odbiorców: 140 

82) 26.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Osjan” - koncert zespołu Osjan. Miejsce: 

Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 120 

83) 27.08.2016 r. - „XXVI Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Indialucia” - koncert na zakończenie 

festiwalu zespołu Indialucia. Miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 

130 

84) 31.08.2016 r. - „Warsztaty białego śpiewu” - cykl warsztatów śpiewu białego, które były 

realizowane w ramach projektu „Pieśni przekazane - pieśni niezapomniane”. Miejsce: Salka Wokalna 

Sandomierskiego Centrum Kultury. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

85) 02.09.2016 r. - „Konsystorz i S.N.O.W.” - koncert dwóch rockowych, sandomierskich zespołów: 

Konsystorz oraz S.N.O.W. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 90 

86) 03.09.2016 r. „Pożegnanie wakacji” - impreza plenerowa z okazji zakończenia wakacji, podczas 

której można było zaznajomić się z ofertą zajęć pozaszkolnych organizowanych w roku szkolnym przez 

sandomierskie placówki. Natomiast na scenie zaprezentowały się umiejętności lokalne zespoły, projekty 

muzyczne i soliści, m.in.: soliści uczęszczający do Centrum Edukacji Artystycznej, Non Omnis, Michał 

Cezar Biały, Superkolektyw, Emilia Lichocka, Sando All Stars, Sandomierskie Studio Piosenki, Dj WuDu, 

Spring Rolls. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła Kasia Kowalska z zespołem. Miejsce: Rynek Starego 

Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 1500 

87) 11.09.2016 r. - „Manu Lanvin and The Devil Blues” - koncert formacji Manu Lanvin and The Devil 

Blues. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  szacunkowa liczba odbiorców: 80 

88) 16.09.2016 r. - „Recital Ewy Błaszczyk” - występ Ewy Błaszczyk towarzyszący uroczystości 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza prof. Adamowi Myjakowi i jego wystawie. 

Miejsce: Sala Rycerka Zamku Kazimierzowskiego. szacunkowa liczba odbiorców: 210 

89) 17.09.2016 r. - „Marsz Pier[w]si” -  III edycja Marszu Pier[w]si, którego celem jest profilaktyka 

raka piersi i badań mammograficznych. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

90) 18-25.09.2016 r. - „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu” - kampania mająca na celu 

pokazanie różnorodnych korzyści wynikających ze zrównoważonego transportu: oszczędność pieniędzy  

i czasu, poprawa zdrowia i bezpieczeństwa na drogach. Dodatkowo można było skorzystać z darmowych 

wejść na poszczególne zajęcia ruchowe. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa 

liczba odbiorców: 80 

91) 23.09.2016 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Sycylia. Obrazy słowem malowane” - 

spotkanie podróżnicze dotyczące podróży na Sycylię śladami Jarosława Iwaszkiewicza prowadzone przez 

Annę Włodek - wnuczkę pisarza. Miejsce: Ratusz. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

92) 24.09.2016 r. - „Gogodzy Gański” - koncert ukraińskiego zespołu Gogodzy Gański. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 60 
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93) 30.09.2016 r. - „Projekcja filmu dokumentalnego z uroczystości w Górach Borowskich” - 

projekcja filmu dokumentalnego z uroczystości w Górach Borowskich z dnia 4.09.2016 r. Miejsce: Kino 

Starówka. szacunkowa liczba odbiorców: 15 

94) 01.10.2016 r. - „Panta Koina” - punkowy koncert lubelskiego zespołu Panta Koina oraz gości 

specjalnych: Na Zewnątrz oraz Patologia. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba 

odbiorców: 50 

95) 07.10.2016 r. - „Cala Polska Czyta Dzieciom” - wizyta pracownika Sandomierskiego Centrum 

Kultury w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach w ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta 

Dzieciom. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat wysłuchały wierszy Juliana Tuwima. Miejsce:  Filia nr 2 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. szacunkowa liczba odbiorców: 60 

96) 07.10.2016 r. - „The Nightwatchers” - koncert jazzowy w wykonaniu zespołu The Nightwatchers. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 70 

97) 08-09.10.2016 r. - „Odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka” - odpust ku czci bł. Wincentego 

Kadłubka patrona miasta i diecezji sandomierskiej, w ramach którego odbyły się „Żywe witryny historii” - 

inscenizacje oparte o pantomimę i happening w wykonaniu sandomierskich uczniów. Miejsce: Rynek 

Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 500 

98) 09.10.2016 r. - „Wes Gałczyński & Power Train” - koncert rockowo-bluesowego zespołu Wes 

Gałczyński & Power Train. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 60 

99) 16.10.2016 r. -  „Ratuj się, Kto Rodzi!” -  spektakl teatralny „Ratuj się, Kto Rodzi!” w wykonaniu 

aktorów: Marka Pitucha i Jakuba Wonsa.. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

szacunkowa liczba odbiorców: 80 

100) 21.10.2016 r. - „Invisible Reality Tour 2016 # 2 – Trauma & Guests” - koncert polskiego zespołu 

death metalowego TRAUMA w ramach trasy koncertowej „Invisible Reality Tour”. Jako goście specjalni 

na scenie również zagrali: Insidius, Fanthrash i Slaughter Of The Souls. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

101) 22.10.2016 r. - „Anvision” - koncert tarnowskiego zespołu Anvision. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

102) 29-30.10.2016 r. - „Warsztaty białego śpiewu” - cykl warsztatów w ramach projektu „Pieśni 

przekazane - pieśni niezapomniane”. Spotkanie warsztatowe dla sympatyków białego śpiewu oraz 

polskich pieśni obrzędowych, weselnymi prowadzone przez Aleksandrę Członka. Miejsce: Salka wokalna 

Sandomierskiego Centrum Kultury. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

103) 29.10.2016 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Iran” - cykl spotkań podróżniczych. 

Tematem spotkania była wprawa na Bliski Wschód opowiedziana przez podróżniczkę Ewę Bryłę. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

104) 30.10.2016 r. - „Muzyczna podróż po Hiszpanii” - koncert muzyki hiszpańskiej z popularnymi 

klasycznymi utworami m.in. I. Albeniza oraz E. Granadosa w wykonaniu Teresy Kaban i Henryka Błażeja, 

pokaz zdjęć z podróży do Hiszpanii oraz pogawędka na temat hiszpańskiej kultury. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

105) 05-06.11.2016 r. - „Akcja 100% Sandomierza za 50%” - akcja promocyjna miasta Sandomierza, 

której celem było ożywienie tzw. „martwego sezonu”. Zainteresowani mogli skorzystać z tańszego 
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noclegu w obiekcie noclegowym „Krępianka”, wykupić tańszy bilet na Bramę Opatowską oraz na seans 

filmowy w Kinie Starówka. Miejsce: Kino Starówka. szacunkowa liczba odbiorców: ciężko określić.  

106) 06.11.2016 r. - „PECTUS” - koncert popularnego rzeszowskiego zespołu PECTUS, towarzyszący 

akcji 100 % Sandomierza za 50 %. Miejsce: Dom Katolicki. szacunkowa liczba odbiorców: 380 

107) 11.11.2016 r. - „The Underground Man” - koncert  polsko-brytyjski projektu The Underground 

Man. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 40 

108) 12.11.2016 r. - „Witamina Jazz 2016: Litania Projekt – Jacques Séguin Quartet” - jesienny cykl 

koncertów jazzowych, w ramach których jako pierwszy wystąpił zespół Litania Projekt – Jacques Séguin 

Quartet. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

109) 13.11.2016 r. - „Witamina Jazz 2016 - Patrycja Zarychta Project” - koncert z elementami muzyki 

elektronicznej, jazzu, rapu i soulu, połączony w synkretyczną całość w wykonaniu Patrycji Zarychty 

Project. Był to II koncert z cyklu Witamina Jazz 2016. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa 

liczba odbiorców: 80 

110) 18.11.2016 r. - „Witamina Jazz 2016 - Przemek Strączek” - III koncert z cyklu Witamina Jazz 

projektu Przemysław Strączek & Three Continents. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa 

liczba odbiorców: 90 

111) 20.11.2016 r. - „Witamina Jazz 2016 - Basia Kawa z zespołem oraz Grażyna Łobaszewska” -  

ostatni koncert z serii Witamina Jazz 2016. Na scenie wystąpiła jako support Basia Kawa - młoda 

wokalistka, łącząca stylistykę jazzową, bluesową, elementy muzyki popularnej i poezji śpiewanej. 

Następnie na scenie zaprezentował się zespół Ajagore wraz ze swoją liderką, Grażyną Łobaszewską. 

Miejsce: Dom Katolicki. szacunkowa liczba odbiorców: 320 

112) 24.11.2016 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Karpacki Orient” - cykl spotkań 

podróżniczych. Tematem kolejnego spotkania były Karpaty - historia Karpat, architektura cerkiewna, 

znaczenie i funkcje ikonostasu oraz symbolika poszczególnych elementów architektonicznych. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

113) 26.11.2016 r. - „Rockowe Dziady” - IV edycja Rockowych Dziadów, w ramach których na scenie 

wystąpili S.N.O.W. + gość specjalny. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 

90 

114) 28.11.2016 r. - „Spotkanie z Joanną Siedlecką” - spotkanie literackie z Joanną Siedlecką autorką 

książki „Biografie odtajnione”, w której autorka przedstawiła dramatyczne losy pisarzy, którym machina 

totalitarnego państwa zrujnowała kariery i życie osobiste. Miejsce: Kino Starówka. szacunkowa liczba 

odbiorców: 40 

115) 03.12.2016 r. - „Wieczór gitarowy” - bluesowo-poetycki koncert w solowych wykonaniach 

dwóch gitarzystów: Pawła Szymańskiego oraz Arka Zawilińskiego. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

szacunkowa liczba odbiorców: 40 

116) 04.12.2016 r. - „II Kiermasz Mikołajkowy” - II edycja Kiermaszu Mikołajkowego, podczas którego 

można było nabyć ozdoby choinkowe, specjały świąteczne, przyprawy, rękodzieła, a także świąteczne 

upominki. Dla dzieci zorganizowano „Spotkanie z Mikołajem”, podczas eventu przygotowano dla 

milusińskich: animacje i zabawy ruchowe, kuchnię Pani Mikołajowej - zdobienie pierników, słodka 

herbatka Pani Mikołajowej, warsztaty rękodzielnicze o tematyce świątecznej. Miejsce: Rynek Starego 

Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 300 
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117) 04.12.2016 r. - „Koncert Mikołajkowy” - koncert mikołajkowy zorganizowany w okazji II 

Kiermaszu Mikołajkowego. Na scenie wystąpiły Monika Lewczuk oraz Katarzyna Góras. Miejsce: Dom 

Katolicki. szacunkowa liczba odbiorców: 300 

118) 15.12.2016 r. - „Rockowe Mikołajki: TURBO & INTERNAL QUIET” – koncert zespołu TURBO 

towarzyszący trasie koncertowej pn. „ Back To The Past Tour”, podczas której zespół prezentował w 

całości materiał z krążka „Kawaleria Szatana” w trzydziestą rocznicę ukazania się pamiętnego albumu. 

Gościem specjalnym trasy TURBO była grupa Internal Quiet, natomiast jako support zagrał zespół 

Strzyga. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 90 

119) 16.12.2016 r. - „Niepokorni 2016 - uczta z piosenką nieobojętną: Stare Dobre Małżeństwo” - 

kolejna edycja cyklu koncertów oscylujących wokół piosenki autorskiej i poezji śpiewanej pt. "Niepokorni 

2016 - uczta z piosenką nieobojętną". W pierwszy dzień na scenie wystąpił zespól Stare Dobre 

Małżeństwo. Miejsce: Dom Katolicki. szacunkowa liczba odbiorców: 360 

120) 17.12.2016 r. - „Niepokorni 2016 - uczta z piosenką nieobojętną: - Krzysztof Napiórkowski  

z zespołem” - II dzień cyklu koncertów NIEPOKORNI 2016, w ramach którego wystąpili Krzysztof 

Napiórkowski z zespołem. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 70 

121) 18.12.2016 r. - „Niepokorni 2016 - uczta z piosenką nieobojętną: 4 Pory Roq” - występ zespołu  

4 Pory Roq w ramach edycji cyklu koncertów pt. "Niepokorni 2016 - uczta z piosenką nieobojętną”. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

122) 19.12.2016 r. - „Spotkanie podróżnicze: Świat z bliska. Azja i Ameryka Południowa” - cykl 

spotkań podróżniczych, tym razem podróżniczka Kinga Wierucka opowiedziała o swojej podróży przez 

dwa kontynenty: Amerykę Południową (Peru i Boliwia) i Azję (Jordania, Syria, Liban, Iran, Pakistan, Sri 

Lanka, Kirgistan, Chiny, Wietnam, Indonezja). Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba 

odbiorców: 40 

123) 27-28.12.2016 r. - „Warsztaty starych kolęd i pieśni tradycyjnych” - ostatnie warsztaty starych 

kolęd i pieśni tradycyjnych realizowanych w ramach projektu „Pieśni przekazane - pieśni niezapomniane” 

prowadzonego przez Aleksandrę Członkę. Uczestnicy warsztatów poznali najstarsze polskie kolędy tzw. 

„życzące”, nieco młodsze kolędy nawiązujące do Biblii i apokryfów, nieznane powszechnie i nieśpiewane 

obecnie w kościołach oraz nauczyli się krótkich rymowanek na tzw. „Szczodraki”. Miejsce: Salka wokalna 

Sandomierskiego Centrum Kultury. szacunkowa liczba odbiorców:  40 

124) 29.12.2016 r. - „Pieśni przekazane - pieśni niezapomniane” - finał projektu „Pieśni przekazane - 

pieśni niezapomniane” realizowanego przez Aleksandrę Członkę w ramach stypendium z budżetu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program spotkania obejmował koncert w wykonaniu grupy 

warsztatowej, która zaśpiewała stare kolędy, pieśni weselne, dziadowskie i obrzędowe pochodzących  

z okolic Sandomierza. Po występie miała miejsce projekcja filmów ze śpiewaczkami i prelekcja na temat 

przebiegu badań terenowych i spotkań z artystami ludowymi oraz koncert na lirę korbową i bębenek 

obręczowy w wykonaniu Aleksandry Członki. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. szacunkowa liczba 

odbiorców: 40 

125) 31.12.2016 r. - „Powitanie Nowego Roku 2017” - powitanie nowego roku na Starym Mieście. 

Przed północą oprawę muzyczna zapewnił autorski występ „New Year Project” w składzie: Damiana 

Wojciechowskiego (rap & vocal), Marcina Maziarza (piano), Mariana Zycha (bass), Adriana 

Gwoździowskiego (gitara I), Huberta Madeja (gitara II), Klaudiusza Wolskiego (perkusja), Magdaleny 

Szlęzak i Martyny Gawlik (wokale). Tradycyjnie o północy odbył się pokaz fajerwerków, noworoczne 
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życzenia oraz wspólny polonez wokół Ratusza. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba 

odbiorców: 800 

INNE IMPREZY KULTURALNO ROZRYWKOWE I UROCZYSTOŚCI 

1) 02.02.2016 r. –  „Dzień Babci i Dziadka” - spotkanie i przedstawienie w wykonaniu dzieci 

przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka organizowane przez Filię Przedszkola nr 1. Miejsce: Ośrodek 

Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

2) 06.02.2016 r. - „Śniegowa Kraina” - koncerty taneczno-wokalne organizowane przez Studio 

Tańca i Ruchu FRAM oraz Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM. Podczas 

widowiska na scenie zaprezentowały się również formacje taneczne PARADOX JUNIOR oraz PARADOX I. 

Miejsce: Tarnobrzeski Dom Kultury. 

3) 27.02.2016 r. - „Zlot Hufca Sandomierz z okazji Dnia Myśli Braterskiej i Imienin Zucha” - zlot 

harcerzy pod hasłem „Uczmy się być przyjacielem!”, podczas którego zaplanowano m.in.: spotkanie 

podsumowujące działania zuchów i harcerzy, gry oraz prezentacja pt. „Dzień Myśli Braterskiej – od 

początku do dziś”. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

4) 02.04.2016 r. - „Eliminacje wstępne 21. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES” -  

21. kwalifikacje wstępne Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” dla dzieci i młodzieży. W konkursie udział 

wzięło 34 osób. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

5) 09.04.2016 r. - „XXIV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Strofy o Ojczyźnie” - eliminacje hufcowe 

konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

szacunkowa liczba odbiorców: 80 

6) 27.04.2016 r. - I Międzyprzedszkolny Mini Przegląd Piosenki Angielskiej – mini konkurs ze 

znajomości języka angielskiego oraz umiejętności wokalnych dzieci z przedszkola nr 1. Miejsce: Ośrodek 

Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 100 

7) 03.05.2016 r. - „Obchody Narodowe Święta 3 Maja” - uroczystości patriotyczne z okazji święta  

3 maja z udziałem przedstawicieli władz powiatowych, miejskich, organizacji kombatanckich, 

duchowieństwa, policji, wojska, stowarzyszeń, instytucji oraz młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta, która zaprezentowała wiązankę 

utworów patriotycznych. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 300 

8) 28-29.05.2016 r. - „VI Festiwal Nieskończonych Form Mleka pt. Czas Dobrego Sera” - impreza 

plenerowa, której głównym zamysłem było zgromadzenie w jednym miejscu świetnych producentów 

sera, miłośników nabiału, a także winiarzy. Podczas festiwalu odbyły się również warsztaty i laboratoria 

smaku, w których zostały zaprezentowane różne techniki łączenia serów z polskimi i zagranicznymi 

winami oraz oryginalnymi piwami. Dodatkowo rozstrzygnięto konkurs na Najlepszy Polski Ser Grand Prix 

2016. Miejsce: Rynek Starego Miasta. szacunkowa liczba odbiorców: 2000 

9) 29.05.2016 r. - „Jubileuszowy Festyn Dominikański” - impreza plenerowa z okazji odpustu ku czci 

św. Sadoka i Braci Męczenników. Oprawę muzyczną zapewnili m.in. Sandomierska Orkiestra Dęta oraz 

formacja muzyczna Sando All Stars. Miejsce: dziedziniec kościoła św. Jakuba. szacunkowa liczba 

odbiorców: 500 

10) 11.06.2016 r. - „W zdrowym ciele zdrowy duch” - finał Hufcowego Konkursu Recytatorskiego 

pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

szacunkowa liczba odbiorców: 80 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 123



124 
 

11) 16-22.06.2016 r. - „Pobyt młodzieży z Sandomierza w Emmendingen” - pobyt Formacji 

Tanecznej PARADOX w mieście partnerskim Emmendingen w ramach projektu Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży. Podczas pobytu w niemieckim mieście, młodzież uczestniczyła w licznych 

wycieczkach, spotkaniach integracyjnych, a przede wszystkim FT PARADOX wystąpiła podczas programu 

artystycznego z okazji obchodów 25-lecia partnerstwa miast. Miejsce: Emmendingen. 

12) 30.06.2016 r. - „II Sandomierskich Senioraliach”  - II edycja imprezy plenerowej organizowanej  

w głównej mierze z myślą o sandomierskich Seniorach. Barwny korowód ulicami miasta do Parku Piszczel 

poprowadziła Sandomierska Orkiestra Dęta. Natomiast w Piszczelach na seniorów odbył się recital Anny 

Przybysz z zespołem. Miejsce: Park Piszczele. szacunkowa liczba odbiorców: 200 

13) 17.07.2016 r. - „Diamentowe i Złote Gody” - z okazji uroczystości Diamentowych i Złotych 

Godów, podopieczni Sandomierskiego Studia Piosenki wystąpili z programem artystycznym  

w sandomierskim ratuszu. Miejsce: Ratusz. szacunkowa liczba odbiorców: 100 

14) 01.09.2016 r. - „77. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej – uroczystość patriotyczna z okazji 

77. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Oprawę muzyczną przygotowała i przedstawiła 

Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Cmentarz Katedralny. szacunkowa liczba odbiorców: 200 

15) 03.09.2016 r. - „Narodowe Czytanie 2016” - ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. 

Podczas akcji został odczytany fragment: „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza”. Miejsce: dziedziniec 

zamkowy. szacunkowa liczba odbiorców: 300 

16) 17.09.2016 r. - „77. rocznica agresji Rosji Radzieckiej na Polskę” - obchody patriotyczne  

z udziałem przedstawicieli władz samorządowych. Oprawę muzyczną przygotowała i przedstawiła 

Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Cmentarz Katedralny. szacunkowa liczba odbiorców: 200 

17) 20.09.2016 r. - „Talent Sandomierski 2016” - II. edycja konkursu Talent Sandomierski – 

eliminacje powiatowe. Miejsce: Centrum Rekreacji. szacunkowa liczba odbiorców: 180 

18) 22.10.2016 r. - „Finał Talenty Sandomierskie 2016” - II. edycja finału konkursu „Talent 

Sandomierski 2016”, podczas którego zaprezentowali swoje talenta  uzdolnieni uczestnicy z powiatu 

sandomierski. Miejsce: Centrum Rekreacji. szacunkowa liczba odbiorców: 180 

19) 11.11.2016 r. - „Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości” - uroczystość patriotyczna  

z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości. Oprawę muzyczną przygotowała i przedstawiła 

Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Cmentarz Katedralny.  szacunkowa liczba odbiorców: 150 

20) 19.11.2016 r. - „Święto Młodego Wina” - IV. edycja Święta Młodego Wina, podczas którego 

odbyły się: degustacje młodego wina, spotkania z winiarzami, szkolenia dla miłośników wina, korowód 

winiarzy. Oprawę artystyczną zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Rynek Starego Miasta  

w Sandomierzu. szacunkowa liczba odbiorców: 1000 

21) 03.12.2016 r. - „Złote i Szmaragdowe Gody” - z okazji uroczystości Złotych i Szmaragdowych 

Godów, podopieczne Sandomierskiego Studia Piosenki wystąpiły z programem artystycznym  

w sandomierskim ratuszu. Miejsce: Ratusz. szacunkowa liczba odbiorców: 100 

22) 12.12.2016 r. - „V Przegląd Spektakli Profilaktycznych” - po raz piąty odbył się Przegląd Spektakli 

Profilaktycznych z udziałem młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych oraz Świetlicy Środowiskowej. Główną ideą imprezy było zwrócenie dzieci  

i młodzieży uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, 

po które młodzi ludzie sięgają dla poczucia przynależności i akceptacji środowiska rówieśniczego, a także 
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perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów. Miejsce: Ośrodek 

Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 100 

23)  31.12.2016 r. „Zabawa sylwestrowa” - bal sylwestrowy dla dzieci, podczas którego odbyły się 

gry i zabawy, tworzenie sylwestrowych fryzur i makijaży, konkursy z niespodziankami oraz disco. Miejsce: 

Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 50 

KONKURSY/WYRÓŻNIENIA 

1) 02.04.2016 r. - Eliminacje wstępne 21. konkursu piosenki Wygraj Sukces” - podczas eliminacji 

wstępnych 21 edycji konkurs piosenki „Wygraj Sukces” udział wzięło 8 podopiecznych Sandomierskiego 

Studia Piosenki. Spośród 34 wokalistów, jury nominowało do kolejnego etapu m.in. Katarzynę Trelską, 

Jakuba Mazura oraz Natalię Teter. Natomiast wyróżnienie wręczono m.in.: Dominice Mazur oraz Julii 

Gierczak. Miejsce:Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. szacunkowa liczba odbiorców: 80 

2) 16.04.2016 r. - „XI Ogólnopolski Turniej Formacji Taneczny” - udział dwóch Formacji Tanecznej 

PARADOX w XI Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych w Suchedniowie. Tancerki zajęły 

następujące miejsca: III miejsce – PARADOX JUNIOR w choreografii „Zimowy Powiew”, kategoria Inne 

Formy Tańca do 10 lat; II miejsce – PARDOX I w choreografii „Matrony i klony”, kategoria Inne Formy 

Tańca 14 - powyżej 16 lat. Miejsce: Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Suchedniowie. szacunkowa liczba 

odbiorców: 500 

3) 23.10.2016 r. - „III Open Polish Dance Cup – Busko Zdrój 2016” - III edycja Otwartego Pucharu 

Polski w Tańcu Nowoczesnym - „III Open Polish Dance Cup – Busko Zdrój 2016”, w którym udział wzięła 

Formacja Taneczna PARADOX I. W konkursie tancerki zdobyły dwie nagrody: II MIEJSCE za choreografię 

"Klamra czasu" w kategorii Inne Formy Mini Produkcje Open Class, gr. wiekowa Open oraz I MIEJSCE za 

choreografię "U Bram Podświadomości" w kategorii Jazz Dance Formacje Open Class, gr. wiekowa 16+. 

Miejsce: Dom Kultury w Busko Zdrój. 

4) 01.12.2016 r. - „Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców”- finał X. konkursu wokalnego 

„Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców”. W finale ex aequo III miejsce zajęli Natalia Teter i Jakub Mazur, 

ponadto wyróżnienie otrzymali Wojciech Leśniewski i Gabriela Klocek. Miejsce: Nowa Dęba. 

 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  Z  DZIAŁALNOŚCI SANDOMIERSKIEGO  CENTRUM  KULTURY  ZA  

OKRES OD  01.01.2017  DO 31.12.2017 ROKU.  

 

Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych, bądź współorganizowanych przez 

Sandomierskie Centrum Kultury. 

1) 01.01.2017 r. - „Powitanie Nowego Roku” - impreza plenerowa, powitanie nowego roku na 

Starym Mieście. Tradycyjnie o północy odbył się pokaz fajerwerków oraz wspólny polonez wokół 

Ratusza. Całość była okraszona tanecznymi hitami w wykonaniu projektu muzycznego „New Year 

Project”. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

2) 01.01.2017 r. - „Noworoczny Koncert Kolęd” - koncert noworoczny w wykonaniu 

Sandomierskiego Chóru Katedralnego. Miejsce: Bazylika Katedralna.  

3) 06.01.2017 r. - „Sandomierska Kolęda 2017 r.” - pierwszy koncert kolęd w wykonaniu 

Sandomierskiej Orkiestry Dętej, Sandomierskiego Studia Piosenki oraz formacji Sando All Stars. Miejsce: 
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Dom Katolicki. 

4) 07.01.2017 r. - „Ballada na trzy biurka” - spektakl komediowy „Ballada na trzy biurka”  

w wykonaniu osób dorosłych, uczęszczających na warsztaty teatralne w Sandomierskim Centrum 

Kultury. Miejsce: Port Kultury. 

5) 08.01.2017 r. - „Sandomierska Kolęda 2017 r.” - drugi koncert kolęd w wykonaniu 

Sandomierskiej Orkiestry Dętej, Sandomierskiego Studia Piosenki oraz formacji Sando All Stars. Miejsce: 

Port Kultury. 

6) 15.01.2017 r. - „XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” -  celem akcji była zbiórka 

pieniężna dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci oraz godnej opieki medycznej 

seniorów. Podczas XXV Finału trwały liczne licytacje i loterie, a także występy grup działających na 

terenie miasta Sandomierz, tj.: Formacje Taneczne PARADOX, Sandomierskie Studio Piosenki, formacja 

muzyczna Sando All Stars, Sandomierski Klub Karate Kyokushin, formacje sceniczne Fabryki Ruchu, 

Michał „Cezar” Biały oraz Inity Sound. Gwiazdą wieczoru był zespół HABAKUK. Poza tym można było 

wziąć udział w pikniku motocyklowo-samochodowym.Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa MOSiR, 

Rynek Starego Miasta. 

7) 20.01.-30.03.2017 r. - „Światło i cień” - wystawa fotograficzna autorstwa Tomasza Bartosika pt. 

„Światło i cień”. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

8) 20.01.2017 r. - „Sto Stopni i Dj Kolah” - koncert zespołu Sto Stopni oraz Dj Kolah. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem.  

9) 22.01.2017 r. - „III Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia” - III edycja 

Kolęd Prawosławnych i Hymnów Bożonarodzeniowych w wykonaniu Chóru Akademii Ostrogskiej oraz 

Męskiego Chóru Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka w Warszawie. Dodatkowo, w trakcie 

wydarzenia we foyer Zamku, odbyła się wystawa ikon prof. Janusza Kirenko. Miejsce: Sala Rycerska 

Zamku Kazimierzowskiego. 

10) 26.01.2017 r. – Sandomierskie Spotkanie z Kulturą: Why not? Czyli co odkryłem w Ameryce” - 

cykl spotkań dotyczących atrakcyjnych miejsc turystycznych. W ramach tego spotkania podróżnik 

Sebastian Majewski opowiadał o swojej  wyprawie do Stanów Zjednoczonych, podczas której zwiedził 

niezwykłe miejsca, m.in.: San Francisco, Lassen Volcanic National Park, Yellowstone, Salt Lake City, Grand 

Canyon, Monument Valley, Las Vegas, Zion National Park, czy San Diego. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

11) 27.01.2017 r. - „Materia i The Sixpounder” - koncert zespołów Materia i The Sixpounder. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

12) 28.01.2017 r. - Wieczór Tańców i Kolęd Polskich” – koncert tańców i kolęd polskich w aranżacji  

i z udziałem: Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska”, Zespołu Pieśni i Tańca Siarkopolanie oraz 

Zespołu Śpiewaczego w ramach ZPiT z Wrzaw. Na fortepianie zagrał Przemysław Chwałek. Miejsce: Sala 

Rycerska Zamku Kazimierzowskiego.  

13) 29.01.2017 r. - „Anielskie Śpiewanie” - koncert kolęd w wykonaniu chórów SAN-do-MIR, 

Linowianki, Powiślanie, Przelaski i Zielona Dolina. Miejsce: Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego.  

14) 30.01.2017 r. - „Historyczne warsztaty rękodzielnicze” - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci 

zorganizowane w ramach Zima w mieście. Podczas spotkania dzieci uczyły się robienia krajek, czyli 

kolorowych wełnianych ozdób, które niegdyś były ważnym elementem ubioru. Miejsce: Ośrodek 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 126



127 
 

Promocji Aktywności Kulturalnej.  

15) 01.02.2017 r. - „Historyczne warsztaty rękodzielnicze” - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci 

zorganizowane w ramach Zima w mieście. Podczas spotkania pt. „Sakiewka pełna skarbów” dzieci uczyły 

się szyć i ozdabiać sakiewki, które również były ważnym elementem dawnego stroju. Miejsce: Ośrodek 

Promocji Aktywności Kulturalnej. 

16) 04-05.02.2017 r. - „Resume” - koncerty jubileuszowy Formacji Tanecznych PARADOX. Miejsce: 

Port Kultury. 

17) 10.02.2017 r. - „Historyczne warsztaty rękodzielnicze” - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci 

zorganizowane w ramach Zima w mieście. Podczas spotkania pt. „Lepimy z gliny” uczestnicy poznali 

najstarszą technikę lepienia glinianych naczyń, przedmiotów oraz ozdób. Miejsce: Port Kultury. 

18) 11.02.2017 r. - „W środku słońca gromadzi się popiół” -  premiera spektaklu pt. „W środku 

słońca gromadzi się popiół” według scenariusza dramaturga Artura Pałygi w wykonaniu grupy teatralnej 

Metafora. Miejsce: Port Kultury. 

19) 11.02.2017 r. - „Historyczne warsztaty rękodzielnicze” - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci 

zorganizowane w ramach Zima w mieście. Podczas spotkania pt. „Manufaktura średniowieczna” 

uczestnicy spróbowali swoich sił w rzemiośle kowalskim, przy użyciu małych drewnianych narzędzi 

kowalskich, modeliny oraz plasteliny. Miejsce: Port Kultury. 

20) 12.02.2017 r. - „Walentynki w Sandomierzu” - z okazji Walentynek w Sandomierzu 

zorganizowano kiermasz walentynkowy z udziałem wystawców rękodzielniczych, a także koncert 

wieczorny w wykonaniu zespołu Red Lips. Miejsce: Rynek Starego Miasta, Dom Katolicki.  

21) 19.02.2017 r. - „Zaczarowany Karnawał” - koncert operowo-operetkowy pt „Zaczarowany 

Karnawał” w wykonaniu: Ewy Biegas (sopran), Katarzyny Ćwiek – (mezzosopran) i ks. Pawła 

Sobierajskiego (tenor). Miejsce: Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego.   

 

22) 21.02.2017 r. – „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą: Góry Europy” - cykl spotkań dotyczących 

atrakcyjnych miejsc turystycznych. W ramach tego spotkania przewodnik świętokrzyski, podróżnik oraz 

miłośnik gór wysokich - Lech Segiet opowiedział o europejskich górach i szczytach takich, jak m.in. 

Elbrus, czy Mont Blanc.  Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

23) 24.02.2017 r. - „Scream Maker, Steel Velvet i Crystal Tendom” - koncert trzech rockowych 

zespołów: Scream Maker, Steel Velvet i Crystal Tendom. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

24) 25-26.02.2017 r. - „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” -  w ramach Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się uroczyste złożenie kwiatów na symbolicznej mogile ppłk. 

Antoniego Wiktorowskiego, koncert Bartasa Szymoniaka oraz Bieg „Tropem Wilczym”. Miejsce: ulice 

miasta Sandomierz, Cmentarz Katedralny, Lapidarium pod Ratuszem.  

25) 01.03.2017 r. - „Prelekcja Roberta Piwko” -  w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych zorganizowano prelekcję Roberta Piwko pt. „Działalność organizacji Bronisława 

Sokołowskiego „Franta” oraz represje komunistyczne wobec jej członków”. Miejsce: Instytut 

Teologiczny. 

26) 02.03.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Kacper i Emma: Najlepsi przyjaciele” - autorski projekt 

edukacyjny dla przedszkolaków składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 
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Starówka. 

27) 04.03.2017 r. - „Ornette” - akustyczny koncert  zespołu Ornette. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

28) 08.03.2017 r. - „Sebastian Riedel & Cree” - koncert Sebastiana Riedla & Cree z okazji Dnia Kobiet. 

Miejsce: Dom Katolicki. 

29) 09.03.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Niesforny Bram” - autorski projekt edukacyjny dla  

uczniów szkół podstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

30) 10.03.2017 r. - „Proletaryat” - koncert rockowego zespołu Proletaryat. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem.  

31) 11.03.2017 r. - „Musical Romeo i Julia” - widowisko musicalowe pt. „Romeo i Julia” w wykonaniu 

aktorów amatorów z powiatu leżajskiego. Miejsce: Port Kultury. 

32) 16.03.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Wicher” - autorski projekt edukacyjny dla uczniów 

szkół podstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino Starówka. 

33) 16.03.2017 r. „Twój przepis na kulturę” - spotkanie informacyjne oraz warsztaty dla 

mieszkańców Sandomierza prowadzone przez animatorki z Narodowego Centrum Kultury 

przeprowadzone w ramach realizacji projektu pt. „Przepis na diagnozę w Sandomierzu. Miejsce: Ratusz. 

34) 18.03.2017 r. - „Dzień Św. Patryka” - XIV edycja sandomierskich obchodów dnia Św. Patryka,  

w ramach których wystąpił zespół Beltaine wraz z widowiskiem tanecznym w wykonaniu zespołu tańca 

irlandzkiego Glendalough. Miejsce: Dom Katolicki, Lapidarium pod Ratuszem. 

35) 23.03.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Egzamin” - autorski projekt edukacyjny dla gimnazjów 

składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino Starówka. 

36) 23.03.2017 r. - „Spotkanie z Ewelina Dydą” - spotkanie autorskie z młodą pisarką Eweliną Dydą 

autorką kryminału „Zła Waluta”. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

37) 24.03.2017 r. - „Mr Pollack” - koncert rockowego zespołu  Mr Pollack. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem.  

38) 30.03.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Syn Szawła” - autorski projekt edukacyjny dla szkół 

ponadgimnazjalnych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino Starówka. 

39) 30.03.2017 r. - „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą: Czterech ludzi, cztery rowery, cztery stolice. 

850 km naddunajskiej przygody” - cykl spotkań dotyczących atrakcyjnych miejsc turystycznych.  

W ramach tego spotkania Barbara Pasik opowiedziała o swojej rowerowej wyprawie. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem.  

40) 31.03-05.04.2017 r. - „Wystawa prac osób autystycznych” - wystawa prac plastycznych 

wykonanych przez osoby autystyczne. Wystawę zorganizowano w ramach dnia autyzmu. Miejsce: Iluzjon 

Art Cafe. 

41) 31.03-02.04.2017 r. - „Akcja 100% Sandomierza za 50%” -  akcja promocyjna miasta 

Sandomierza, której celem było ożywienie tzw. „martwego sezonu”. Zainteresowani mogli skorzystać  

z tańszego noclegu w obiekcie noclegowym „Krępianka”, wykupić tańszy bilet na Bramę Opatowską, na 

seans filmowy w Kinie Starówka. Miejsce: Obiekt noclegowy Krępianka, Brama Opatowska, Kino 
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Starówka.  

42) 01.04.2017 r. - „Pospolite Ruszenie Grażyn” - spotkanie dotyczące obchodów imienin Grażyn 

 w Sandomierzu. Z tej okazji odbył się Wiec Grażyn, które zdobyły Bramę Opatowską, następnie odbył się 

przemarsz i spotkanie w Ratuszu połączone z konkursami. Miejsce: Brama Opatowska, Ratusz. 

43) 01.04.2017 r. - „Next-ex” - spektakl teatralny pt. „Next-ex” w wykonaniu grupy teatralnej ze 

Skopani. Miejsce: Port Kultury.  

44) 02.04.2017 r. - „Kiermasz Wielkanocny” - kiermasz wielkanocny, podczas którego można było 

nabyć wyroby rzemieślnicze, rękodzielnicze, artystyczne, ceramiczne oraz przysmaki i produkty 

regionalne. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

45) 02.04.2017 r. - „I Piknik Animacyjny” - impreza animacyjna zorganizowana w ramach projektu 

"Przepis na diagnozę w Sandomierzu" mająca na celu zdobycie opinii od mieszkańców na temat kultury 

w mieście Sandomierz. W ramach akcji zorganizowano akcje i warsztaty animacyjne, rozmowy  

z mieszkańcami na temat kultury w Sandomierzu, animacje dla dzieci prowadzone przez grupę 

animatorów „Stacyjkowo”, a także kawiarenkę, gdzie w zamian za opinię na temat kultury, serwowano 

kawę, herbatę i smakołyki. Na koniec zorganizowano mini-koncert kwartetu saksofonowego oraz występ 

zespołu Sando All Stars. Miejsce: Port Kultury. 

46) 02.04.2017 r. - „Lwowskie Trio Fortepianowe” - koncert muzyki klasycznej w wykonaniu 

Lwowskiego Trio Fortepianowego w składzie Kateryna Poteriajewa (skrzypce), Olga Szutko (wiolonczela) 

oraz Natalia Rewakowicz (fortepian). Podczas koncertu wykonano m.in. Felix Mendelssohn-Bartholdy 

(1809 – 1847) – Trio fortepianowe d-moll op.49, części: Molto allegro ed agitato, Andante con moto 

tranguillo, Leggiero e vivace, Allegro assai appassionato; Wasyl Barwiński (1888-1963), kompozytor 

ukraiński – Trio fortepianowe a-moll (1910), części: Andante sentimentale. Allegro energico, Andante, 

Allegro giocoso( alla Kolomyika). Miejsce: Port Kultury. 

47) 07.04-05.05.2017 r. - „...przyroda Bokehem malowana...” - wystawa zdjęć autorstwa Anety 

Oraniec-Ginał. Miejsce: Iluzjon Art Cafe.  

48) 08.04.2017 r. - „II Piknik Animacyjny” - impreza animacyjna zorganizowana w ramach projektu 

"Przepis na diagnozę w Sandomierzu" mająca na celu zdobycie opinii od mieszkańców na temat kultury 

w mieście Sandomierz. W ramach akcji zorganizowano akcje i warsztaty animacyjne, rozmowy  

z mieszkańcami na temat kultury w Sandomierzu, animacje dla dzieci prowadzone przez grupę 

animatorów „Stacyjkowo”, a także kawiarenkę, gdzie w zamian za opinię na temat kultury, serwowano 

kawę, herbatę i smakołyki. Na koniec zorganizowano koncert zespołu Sando All Stars. Miejsce: Plac 

zabaw przy ul. Żółkiewskiego.  

49) 09.04.2017 r. - „Popiełuszko – apostoł Odwagi” - spektakl muzyczny „Popiełuszko – apostoł 

Odwagi” w wykonaniu Polskiego Teatru Historii opowiadający niezwykłej charyzmie i nieugiętej sile 

wiary błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Miejsce: Port Kultury. 

50) 18.04.2017 r. - „Pogadanki z historii sztuki” - cykl spotkań związanych z historią sztuki. Pierwsze 

spotkanie dotyczyło sztuki starożytnej Mezopotamii. Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”.  

51) 20.05.2017 r. - „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą: Ameryka Południowa. U podnóży Andów” - 

cykl spotkań dotyczących atrakcyjnych miejsc turystycznych. W ramach tego spotkania pasjonatka 

dalekich podróży Agnieszka Krzystek opowiedziała o Ameryce Południowej. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem.  
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52) 22.04.2017 r. - „Wiosenny koncert” - koncert Chóru Zamkowego SAN-do-MIR oraz zespołu 

Przelaski z Zajeziorza. Miejsce: Sala Rycerska Zamku Kazimierzowskiego.  

53) 23.04.2017 r. - „Inauguracja sezonu turystycznego” - impreza plenerowa otwierająca sezon 

turystyczny 2017. Podczas inauguracji odbyły się  pokazy walk rycerskich, parady i odprawy wojsk, 

inscenizacje historyczne, pokazy tańca dworskiego, szermierka historyczna, musztry paradne, bojowe, 

uroczysty przemarsz pary królewskiej, wojsk i rycerstwa, a także występ zespołów Robert & Żaneta 

Lubera NIE-BO oraz Lorein. Miejsce: Rynek Starego Miasta, Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego.  

54) 23.04.2017 r. - „III Piknik Animacyjny” - impreza animacyjna zorganizowana w ramach projektu 

"Przepis na diagnozę w Sandomierzu" mająca na celu zdobycie opinii od mieszkańców na temat kultury 

w mieście Sandomierz. W ramach akcji zorganizowano akcje i warsztaty animacyjne, rozmowy  

z mieszkańcami na temat kultury w Sandomierzu, animacje dla dzieci prowadzone przez grupę 

animatorów „Stacyjkowo”, a także kawiarenkę, gdzie w zamian za opinię na temat kultury, serwowano 

kawę, herbatę i smakołyki. Na koniec zorganizowano koncert zespołów NIE-BO Robert & Żaneta Lubera 

oraz Lorein. Miejsce:  Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego.  

55) 23.04.2017 r. - „Turniej Szachowy o Szachy Królowej Jadwigi” - turniej szachowy rozgrywany pod 

auspicjami Prezesa Polskiego Związku Szachowego p. Tomasza Delega. Miejsce: Zamek Kazimierzowski.  

56) 25.04.2017 r. - „Pogadanki z historii sztuki” - cykl spotkań z historią sztuki. II spotkanie dotyczyło 

sztuki starożytnego Egiptu. Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”. 

57) 28.04.-03.05.2017 r. - „Festiwal Filmów Niezwykłych” - 14. edycja Festiwalu Filmów i Spotkań 

NieZwykłych. Miano tegorocznego „Reżysera NieZwykłego” otrzymała Dorota Kędzierzawska, „Aktorką 

NieZwykłą” została Danuta Szaflarska, natomiast tytuły „Aktorów NieZwykłych” przyznano Danielowi 

Olbrychskiemu, Wojciechowi Pszoniakowi oraz Andrzejowi Sewerynowi. Podczas wydarzenia widzowie 

mieli możliwość spotkania się z aktorami m.in.: Andrzejem Grabowskim, Marianem Dziędzielem, 

Marcinem Koszałką i reżyserem Janem Jakubem Kolskim. Poza tym przygotowano wiele wydarzeń 

towarzyszących tegorocznej edycji festiwalu m.in. 9. Filmowe Ogrody Wyobraźni, 5. Szklany Ekran 

Pilkingtona, czy plener dziennikarski. Wśród wydarzeń towarzyszących były m.in. czytanie dzieciom, 

dyskusyjny klub filmowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawa plenerowa dotycząca twórczości 

Andrzeja Wajdy oraz koncerty: „Struny na ziemi” koncert Włodka Pawlika, „Słynny błękitny prochowiec” 

koncert Romana Kołakowskiego i Teatru Piosenki. Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Dom Długosza, 

Dom Katolicki, Kino Starówka, Zamek Kazimierzowski.   

58) 06.05.2017 r. - „„IV Piknik Animacyjny” - impreza animacyjna zorganizowana w ramach projektu 

"Przepis na diagnozę w Sandomierzu" mająca na celu zdobycie opinii od mieszkańców na temat kultury 

w mieście Sandomierz. W ramach akcji zorganizowano akcje i warsztaty animacyjne, rozmowy 

 z mieszkańcami na temat kultury w Sandomierzu, animacje dla dzieci prowadzone przez grupę 

animatorów „Stacyjkowo”, a także kawiarenkę, gdzie w zamian za opinię na temat kultury, serwowano 

kawę, herbatę i smakołyki. Na koniec zorganizowano koncert kwartetu saksofonowego Sandomierskiej 

Orkiestry Dętej oraz występ Michała „Cezar” Biały. Miejsce: Dworek Koćmierzów.  

 

59) 09.05.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Kacper i Emma na Safari” - autorski projekt 

edukacyjny dla przedszkolaków składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 
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60) 09.05.2017 - r. „Pogadanki z historii sztuki” - cykl spotkań z historią sztuki. III spotkanie dotyczyło 

sztuki starożytnej Grecji. Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”.  

61) 16.05.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Ptyś i Bill” - autorski projekt edukacyjny dla uczniów 

ze szkół podstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

62) 16.05.2017 - „Pogadanki z historii sztuki” - cykl majowych spotkań z historią sztuki. IV spotkanie 

dotyczyło sztuki starożytnego Rzymu. Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”. 

63) 18.05-16.06.2017 r. - „Wystawa fotografii pt. „Sandomierz – moje miasto” - wystawa fotografii 

Anny Osemlak pt. „Sandomierz – moje miasto” prezentująca Sandomierz otulony poranną marcową 

mgłą, panoramę miasta o zachodzie słońca czy z perspektywy Gór Pieprzowych i mostu. Miejsce: Iluzjon 

Art Cafe. 

64) 18.05.2017 r. - „Purdue Varsity Glee Club” - koncert amerykańskiego uniwersyteckiego chóru 

męskiego Purdue Varsity Glee Club. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

65) 19.05.2017 r. - „Casting do musicalu rockowego” - casting do musicalu rockowego 

„Przebudzenie Wiosny”. Miejsce. Port Kultury. 

66) 20.05.2017 r. - „Noc muzeów 2017” - ogólnopolska akcja „Noc Muzeów”, w ramach której były 

udostępnione wieczorną porą najatrakcyjniejsze sandomierskie obiekty. Jedną z atrakcji był koncert 

Magdy Umer. Miejsce: Zamek Kazimierzowski.  

67) 20.05.2017 r. - „Finał Talentów sandomierskich szkół” - impreza plenerowa prezentująca 

umiejętności uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Sandomierzu. Miejsce: Bulwar im. 

Marszałka J. Piłsudskiego.  

68) 23.05.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Twardziele” - autorski projekt edukacyjny dla uczniów 

ze szkół podstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

69) 23.05.2017 r. - „Pogadanki z historii sztuki” - cykl majowych spotkań z historią sztuki. V spotkanie 

dotyczyło romanizmu - sztuki średniowiecza. Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”. 

70) 25.05.2017 r. - „Podsumowanie I Etapu Projektu "Przepis na diagnozę w Sandomierzu" – 

spotkanie podsumowujące I etap projektu "Przepis na diagnozę w Sandomierzu". Na spotkaniu 

przedstawiono wyniki diagnozy potencjału kulturotwórczego Sandomierza, a także ogłoszono konkurs na 

inicjatywy lokalne. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w mini warsztatach pokazujących jak 

napisać wniosek konkursowy. Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”.  

71) 27.05.2017 r. - „Piknik animacyjny” - impreza plenerowa dla rodzin, w ramach której 

zorganizowano m.in.: kącik zabaw animacyjnych, konkurencje, konkursy sportowe oraz ekologiczne 

animacje cyrkowe. Miejsce: Plac zabaw przy ul. Schinzla.  

72) 27.05.2017 r. „Perfectum” - koncert chóru PERFECTUM z Ukrainy. Miejsce: Ratusz. 

73) 30.05.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Intruz” - autorski projekt edukacyjny dla uczniów ze 

szkól ponadpodstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

74) 30.05.2017 r. - „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą: Tanie podróżowanie” - cykl spotkań 
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dotyczących atrakcyjnych miejsc turystycznych. W ramach tego spotkania pasjonatka podróży bliskich  

i dalekich Ania Kaniszewska, opowiadała, jak zaplanować ciekawą wyprawę nie nadwyrężając portfela. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

75) 30.05.2017 r. - „Emigranci” - spektakl teatralny "Emigranci" Sławomira Mrożka w reżyserii Piotra 

Cyrwusa. Miejsce: Dom Katolicki. 

76) 01.06.2017 r. - „Dzień dziecka” - piknik animacyjno-rekreacyjny, w ramach którego 

zorganizowano m.in. gry i konkurencje sportowe, animacje, zabawy ruchowe, konkursy i konkurencje  

w wykonaniu grupy projektowej I LO w ramach projektu „Po sąsiedzku z Wisłą”, przedstawienie pt. 

"Zwariowane historie Antosia i Margolci" oraz pokaz ekologicznego Teatru Ulicznego. Miejsce. Bulwar 

im. Marszałka Piłsudskiego. 

77) 06.06.2017 r. - „Pogadanki z historii sztuki” - cykl spotkań z historią sztuki. VI spotkanie dotyczyło 

gotyku - sztuki średniowiecza. Miejsce: Dom Pracy Twórczej „Alicja”.  

78) 10.06.2017 r. - „III Festiwal Organizacji Pozarządowych” - impreza plenerowa, podczas której 

mogły zaprezentować się okoliczne organizacje pozarządowe. Dodatkowo na scenie odbyły się występy 

 i pokazy m.in. Studia Tańca i Ruchu Stowarzyszenia FRAM, Studia Piosenki z Tarnobrzegu, występy 

uczniów z sandomierskich szkół. Miejsce: Rynek Starego Miasta.  

79) 10.06.2017 r. - „Dni Sandomierza” - impreza plenerowa, wśród atrakcji przygotowanych dla 

mieszkańców i turystów były: pokazy rekonstrukcji historycznych „98 rocznicy wkroczenia 14 Pułku 

Ułanów Jazłowieckich w granice Polski” z udziałem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej  

i Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego. Miejsce: Rynek Starego Miasta, Plac Jana Pawła II. 

80) 11.06.2017 r. - „Truskawkowa Niedziela” - impreza plenerowa, w programie: urządzenia 

rekreacyjne dla dzieci, stoiska z truskawkami, akcja pod hasłem „Lubimy kulturę - tworzymy kulturę”, 

występy: Formacji Tanecznych Paradox, tancerzy i sportowców z Fabryki Ruchu, Sandomierskiego Klubu 

Karate Kyokushin, wokalistów z Sandomierskiego Studia Piosenki i młodzieży z Centrum Edukacji 

Artystycznej Gama. Ponadto dla najmłodszych przygotowano animacje i zabawy z animatorami ze 

Stacyjkowo. Wieczorem program artystyczny zapewniły koncerty: formacji muzycznej Sando All Stars, 

Wes Gałczyński & Power Train, autorski set muzyczny w wykonaniu DJ K oraz występ Patrycji 

Markowskiej z zespołem. Na finał imprezy odbyło się laserowe show. Miejsce: Rynek Starego Miasta.  

81) 23.06.2017 r. - „Wystawa prac plastycznych z Pracowni Plastycznej SCK” - wystawa prac 

autorstwa uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez Sandomierskie Centrum Kultury 

 w Pracowni Plastycznej. Wystawa prezentowała przekrój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży w 

roku szkolnym 2016/2017 powstałych pod opieką sandomierskiej artystki-plastyka Aleksandry Karwat. 

Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

82) 24.06.2017 r. - „Wianki” -  impreza plenerowa z okazji Nocy Świętojańskiej. Na mieszkańców 

 i turystów czekało wiele ciekawych atrakcji, m.in: spotkanie z zielarką, pokazy prostych technik tkackich, 

profesjonalny pokaz I warsztaty wicia wianków, występ Szkolnego Zespołu Tańca Ludowego Sędomir, 

zespołu śpiewaczego Przelaski z Zajeziorza, występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Sandomierska i zespołu 

Siarkopolanie, projekt muzyczny BaiKA, koncert Kapeli Hanki Wójciak oraz pokaz fire show w wykonaniu 

Wolna grupa CERBERUS. Miejsce: Bulwar Marszałka J. Piłsudskiego.  

83) 25.06.2017 r. - „Warsztaty Musicalowe – Jacek Mikołajczyk” - warsztaty mistrzowskie  

z reżyserem Jackiem Mikołajczykiem, które odbyły się w ramach projektu Sandomierska Akademia 
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Musicalowa. Uczestnicy zapoznali się  ze współczesnymi musicalami oraz tajnikami musicalowej 

reżyserii. Miejsce: Port Kultury. 

84) 29.06.2017 r. - „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą  - W sercu amazońskiej dżungli” - cykl 

spotkań podróżniczych. Tym razem spotkanie pt. „W sercu  amazońskiej dżungli”, odbyło się z udziałem 

Józefa Kołodzieja. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

85) 30.06.2017 r. - „SuicideOwl” - występ młodego beatboxera Pawła „SuicideOwl” Więckiewicza. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

86) 03.07.2017 r. - „Sandomierz na papierze i płótnie” - wystawa prac z zakresu malarstwa, grafiki 

 i fotografii, ukazująca niezwykłe zabytki i zakątki Sandomierza. Miejsce: Port Kultury. 

87) 05.07.2017 r. - „XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Sandomierskiego Chóru Katedralnego, Marii Konopki – dyrygent, 

Pawła Opali – organy. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

88) 08-09.07.2017 r. - „Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski” - impreza plenerowa, podczas której 

odbyły się: widowiska historyczne,  uroczyste zmiany wart, pokazy walk pieszych, musztry i tańca 

dawnego, Wielki Turniej Rycerski Kopijniczy z udziałem największych rycerzy polskich, a także kramy 

 i stoiska z wyrobami artystycznymi, tradycyjnym rzemiosłem, regionalnymi wyrobami. Pierwszy dzień 

Jarmarku zakończono nocnym przemarszem Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej z pochodniami 

oraz pokazem teatru ognia. Drugiego dnia odbyły się m.in.: zmiany warty przez formacje piesze z XVI 

wieku, rozmowy z wystawcami, prezentacja jarmarcznego asortymentu na stoiskach oraz recital Elżbiety 

Dębskiej – piosenkarki, kompozytorki i aktorki. Miejsce: Rynek Starego Miasta, zielony skwer obok 

Bazyliki Katedralnej. 

89) 11.07.2017 r. - „Lepimy z gliny” - warsztaty garncarskie w ramach akcji „Lato w mieście”. 

Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

90) 12.07.2017 r. - „XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Karola Niezgody – organy. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

91) 14.07.2017 r. - „Grafika i malarstwo” - wystawa prac autorstwa Renaty Zybały. Miejsce: Iluzjon 

Art Cafe. 

92) 17-21.07.2017 r. - „Warsztaty śpiewu białego” - warsztaty dla młodzieży i dorosłych miały na 

celu zapoznać uczestników z tradycyjną techniką śpiewu, zwaną też śpiewem otwartym, białym głosem 

oraz z polskimi pieśniami obrzędowymi, weselnymi, okolicznościowymi czy dziadowskimi. Miejsce: salka 

wokalna przy Sandomierskim Centrum Kultury. 

93) 18.07.2017 r. - „Lepimy z gliny” - warsztaty garncarskie w ramach akcji „Lato w mieście”. 

Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

94) 19.07.2017 r. - „XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Urszuli Kryger – mezzosopran oraz Mirosława Pietkiewicza – organy. 

Miejsce: Bazylika Katedralna. 

95) 21.07.2017 r. - „Otwarte próby chóry SAN-do-MIR” - otwarte warsztaty śpiewu z chórem SAN-

do-MIR. Miejsce: sala rycerska Zamku Kazimierzowskiego.  

96) 21-23.07.2017 r. - „Dookoła Wody Festiwal” - impreza plenerowa, wielobarwna, wielokulturowa 

podróż muzyczna. Pierwszego dnia Festiwalu na scenie zaprezentowali się następujący wykonawcy: Ola 
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Członka, Flis Kiss Trio, Krzysztof i Jasiek Trebunia-Tutka, koncert w oprawie Tradycyjnej Floty Wiślanej. 

Miejsce: Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

97) 22.07.2017 r. - „Dookoła Wody Festiwal” - impreza plenerowa, wielobarwna, wielokulturowa 

podróż muzyczna. Drugiego dnia prezentowane były łodzie Tradycyjnej Floty Wiślanej, Fundacja Szerokie 

Wody prowadziła animacje dla dzieci i dorosłych o nazwie „Cieśla okrętowy”, odbył się również pokaz 

szkutniczy. Na scenie zagościli: Krzysztof Jurkiewicz & Tomek Conor Hałuszkiewicz, zespół Hambawenah, 

Słoma & D' Roots Brothers oraz Banana Boat. Miejsce: Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

98) 23.07.2017 r. - „Dookoła Wody Festiwal” - impreza plenerowa, wielobarwna, wielokulturowa 

podróż muzyczna. Trzeciego dnia odbyło się uroczyste pożegnanie Flisu Sandomierz. Miejsce: Kościół pw. 

św. Jakuba. 

99) 23.07.2017 r. - „Warsztaty aktorskie z Dariuszem Kordkiem” - warsztaty aktorskie z Dariuszem 

Kordkiem, które odbyły się w ramach Sandomierskiej Akademii Musicalu. Podczas zajęć były 

prowadzone ćwiczenia związane z świadomością ciała i ruchem scenicznym, doskonaleniem dykcji  

i emisji głosu, interpretacji tekstu oraz budowaniem roli. Miejsce: Port Kultury. 

100) 26.07.2017 r. - „XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Jerzego Kukla – organy. Koncert poprzedziła prelekcja Jerzego Kukli 

pt. Polska pieśń kościelna w muzyce organowej Feliksa Nowowiejskiego”. Miejsce: Muzeum Diecezjalne 

Dom Długosza, Bazylika Katedralna. 

101) 28.07.2017 r. - „Otwarte próby chóry SAN-do-MIR” - otwarte warsztaty śpiewu z chórem SAN-

do-MIR. Miejsce: sala rycerska Zamku Kazimierzowskiego. 

102) 30.07.2017 r. - „Wolne śpiewanie” - koncert chóru SAN-do-MIR oraz publiczności. Miejsce: 

dziedziniec zamkowy w Sandomierzu. 

103) 31.07.2017 r. - „Yorkshire Youth Choir” - koncert młodzieżowego chóru z Wielkiej Brytanii. 

Miejsce: Bazylika Katedralna. 

104) 01.08.2017 r. - „Teatrzyk cieni. Podróż do krainy fantazji” - zajęcia teatralne dla dzieci, które 

odbyły się w ramach akcji „Lato w Mieście 2017”. Miejsce: Port Kultury. 

105) 02.08.2017 r. - „XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Waldemara Krawca – organy. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

106) 03.08.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Cashflow” - warsztaty z gry symulacyjnej Casflow realizowane  

w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 

107) 04.08.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Zajęcia rekreacyjne na orliku” - gry i zabawy sportowe dla dzieci 

realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Boisko sportowe Orlik 

przy ul. Baczyńskiego. 

108) 04.08.2017 r. - „Konsystorz” - koncert zespołu Konsystorz. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

109) 06.08.2017 r. - „Musical nad Wisłą” - gra miejska pt. „Musical nad Wisłą”, zorganizowana  

w ramach projektu Sandomierska Akademia Musicalu dla osób powyżej 13 roku życia. Gra polegała na 

odkrywaniu „magicznych miejsc”, w których czekały różne niespodzianki. Miejsce: Bulwar im. Marszałka 

J. Piłsudskiego. 

110) 01.08.2017 r. - „Teatrzyk cieni. Podróż do krainy fantazji” - zajęcia teatralne dla dzieci, które 
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odbyły się w ramach akcji „Lato w Mieście 2017”. Miejsce: Port Kultury. 

 

111) 09.08.2017 r. - „XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Adama Tańskiego – organy. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

112) 11.08.207 r. - „Mama Mi-i-ja: Z puszką w roli głównej” - zajęcia plastyczne techniką decoupage 

realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 

113) 13.08.2017 r. - „Muzyka na Starówce” - koncert finalisty programu Idol Polska – Kuba Krystyan. 

Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

114) 14.08.-13.10.2017 r. - „Drugie wyjście z mroku” - wystawa klasycznej fotografii czarno-białej 

autorstwa Tomasza Bartosika. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

115) 15.08.2017 r. - „Dożynki Miejskie” - festyn rodzinny pod nazwą „Zachować tradycję”.  Obchody 

święta plonów rozpoczęły się Mszą św. podczas której poświęcone zostały symbole trudu i poświęcenia 

rolników – wieńce i chleb dożynkowy. Dożynkom  towarzyszyły tematyczne występy artystyczne. 

Zaprezentowały się kolejno: Zespół Tańca Ludowego „Sędomir”, Stowarzyszenie „Złota Jesień” z Kozienic 

oraz zespół Teraz My z Obrazowa. Odbył się również pokaz Teatru Ognia „Furion”. Miejsce: Nadbrzezie 

w Sandomierzu.  

116) 16.08.2017 r. - „XXVIII Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Tomasza Ślusarczyka – trąbka oraz Karola Gołębiowskiego – organy. 

Miejsce: Bazylika Katedralna. 

117) 17.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Edyta Geppert z zespołem VASIE” - 

koncert Edyty Geppert z zespołem VASIE. Miejsce: Dom Katolicki. 

118) 17-18.08.2017 r. - „Włącz głos” - warsztaty wokalne organizowane w ramach akcji „Lato  

w mieście”. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej.  

119) 18.08.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Cashflow” - warsztaty z gry symulacyjnej Casflow realizowane  

w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 

120) 18.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Stary Olsa” - koncert muzyki dawnej  

w wykonaniu białoruskiego zespołu “Stary Olsa”. Miejsce: Dom Katolicki. 

121) 19.08.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Zabawy fundamentalne” - szkolenie dla rodziców i nauczycieli  

z wspomagania rozwoju dzieci w wieku 0 do 6 lat realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę  

w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 

122) 19.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu:  Ludus Danielis” -  dramat liturgiczny 

wedlug manuskryptu katedry w Beauvais z XII wieku pt. Ludus Danielis – Gra o Proroku Danielu. Miejsce: 

Kościół św. Jakuba. 

 

123) 20.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Mieczysław Szcześniak” - koncert 

Mieczysława Szcześniaka promujący płytę „Nierówni”. Miejsce: Dom Katolicki.  

124) 24.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Carrantouhill & Salake” - koncert zespołu 

Carrantouhill oraz pokaz tańca irlandzkiego w wykonaniu tancerzy Salake. Miejsce: Dom Katolicki. 
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125) 24-25.08.2017 r. - „Włącz głos” - warsztaty wokalne dla dzieci organizowane w ramach akcji 

„Lato w mieście”. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej.  

126) 25.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Smoki i orły. Muzyczne zabytki Chin 

 i Polski” -  występ zespołu zrekonstruowanych staropolskich fideli kolanowych i wokalistów pod dyrekcją 

dr hab. Marii Pomianowskiej oraz chińskich artystów pod dyrekcją prof. Liu Shuna. Miejsce: Dom 

Katolicki. 

127) 26.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Jezioro Łabędzie” - balet pt. „Jezior 

Łabędzie” do muzyki Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Petersburg International Ballet. Miejsce: Dom 

Katolicki. 

128) 26-27.08.2017 r. - „Wielka przeszłość małego miasta – letnia akademia kultury” - projekt pt. 

„Wielka przeszłość małego miasta” realizowany przez Niezależną Inicjatywę Kulturalną dofinansowany 

ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017. 

W ramach projektu odbyły się: spacer historyczny po Starym Mieście zakończony zwiedzaniem kościoła 

Św. Jakuba, warsztaty tworzenia witraży w ogrodzie przy klasztorze oo. Dominikanów, spacer 

przyrodniczy z zielarką po Starym Mieście zakończony zwiedzaniem ogrodu Domu Długosza oraz 

warsztaty zielarskie w ogrodzie Domu Długosza poprzedzone wykładem pani Anny Sucheckiej pt.  

„O ziołach w Ogrodzie kanonika Marcina z Urzędowa”. Miejsce: Rynek Starego Miasta, kościół Św. 

Jakuba, Dom Długosza.  

129) 27.08.2017 r. - „XXVII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Filharmonia Świętokrzyska” - na 

zakończenie Festiwalu Muzyka w Sandomierzu wystąpili muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej pod 

dyrekcją Jacka Rogali, którzy wykonali koncert muzyki filmowej. Miejsce: Dom Katolicki. 

130) 27.08.2017 r. - „Warsztaty taneczne” - mistrzowskie warsztaty taneczne dla młodzieży  

i dorosłych ze zwycięzcą 8. edycji „You Can Dance” - Mateuszem „Sobkiem” Sobecko, które odbyły się w 

ramach projektu Sandomierskiej Akademii Musicalu. Miejsce: Port Kultury. 

131) 02.09.2017 r. - „Pożegnanie wakacji” - impreza plenerowa z okazji zakończenia wakacji, podczas 

której można było zaznajomić się z ofertą zajęć pozaszkolnych organizowanych w roku szkolnym przez 

sandomierskie placówki. Natomiast na scenie zaprezentowały się umiejętności lokalne zespoły, projekty 

muzyczne i soliści, m.in.: soliści uczęszczający do Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji 

Artystycznej Gama, Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sandomierzu, DJ K. Wystąpił również zespół 

Sorry Boys w ramach Roma Tour 201. Jako gwiazda wieczoru wystąpiła Natalia Kukulska z zespołem. 

Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

132) 03.09.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - warsztaty scrapbookingowe prowadzone przez 

Jagodę Szczęsną realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Salka 

wokalna na Rynku Starego Miasta.  

133) 08.09.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Bo z papierem zdziałasz wiele” - warsztaty plastyczne dla dzieci  

z tworzenia kartek pocztówkowych, które realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę  

w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 

134) 09.09.2017 r. - „Dobre – bo tradycyjne i lokalne” - kiermasz  asortymentu związanego  

z województwem świętokrzyskim w zakresie rolnictwa, agroturystki, wytwarzania produktów lokalnych, 

rękodzieła, z możliwością ich sprzedaży. W ramach wydarzenia odbyły się animacje dla dzieci  

i młodzieży, warsztaty wyciskania owocowo-warzywnych soków oraz rozmowy o zdrowym odżywianiu. 
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Na scenie zaprezentowali się: zespół „Przelaski” z Zajeziorza, Zespół Pieśni i Tańca „Gorzyczany”, zespół 

ludowy „Chocimowianki”. Wydarzenie zakończone było koncertem zespołu „Trio Tradycyjne”. Miejsce: 

Rynek Starego Miasta.  

135) 09-10.09.2017 r. - „Wielka przeszłość małego miasta – letnia akademia kultury” - Festiwal 

Rzemiosł Dawnych – impreza plenerowa, w ramach której zaprezentowano zwyczaje życia pradawnego. 

W ramach festiwalu przygotowano pokazy i warsztaty rzemieślnicze m.in.: tkactwo, garncarstwo, 

kuchnia pradziejowa, szewstwo, obróbka drewna i wiele innych  oraz budowa pieca dymarskiego,  

a także wytop żelaza. Miejsce: Park Piszczele. 

136) 10.09.2017 r. - „Warsztaty wokalne z Martą Florek” - warsztaty mistrzowskie z wokalistką 

 i aktorką musicalową – Martą Florek, które odbyły się w ramach projektu Sandomierska Akademia 

Musicalu. Instruktorka przeprowadziła ćwiczenia związane z interpretacją piosenki, doskonaleniem 

emisji głosu i poczucia rytmu. Miejsce: Port Kultury.  

137) 12.09.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Domowe Eksperymenty” - warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem 

podstawowych sprzętów laboratoryjnych oraz zaprezentowanie na nich różnych eksperymentów. 

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 

138) 14.09.2017 r. - „Sandomierskie Spotkanie z Kulturą  - Podróż do kraju dywanów, pikników  

i paradoksów – Autostopem do Iranu” - cykl spotkań podróżniczych. Tym razem spotkanie pt. „Podróż 

do krajów dywanów, pikników i paradoksów”, odbyło się z udziałem Moniki Pietrasik. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem. 

139) 15.09.2017 r. - „Dudley Taft” - koncert zespołu Dudley Taft. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

 

140) 16.09.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - warsztaty pracy z foamiranem pt. „Ukwiecamy 

jesień z foamiranem” prowadzone przez Jagodę Szczęsną realizowane w ramach projektu „Przepis na 

kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Salka wokalna na Rynku Starego Miasta. 

141)  22.09.2017 r. - „Sandomierski Dzień Bez Samochodu” - impreza w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Dzień bez samochodu”. Miejsce: Miasto Sandomierz. 

142) 23.09.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - warsztaty expoding box, czyli tworzenie 

pamiątkowych pudełeczek prowadzone przez Jagodę Szczęsną realizowane w ramach projektu „Przepis 

na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: salka wokalna na Rynku Starego Miasta. 

143) 29.09.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Legenda sandomierska” - gra terenowa dla dzieci zachęcająca do 

poznawania uroków miasta. Akcja realizowana w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. 

Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

144) 29.09.2017 r. - „Sando All Stars” - koncert zespołu Sando All Stars połączony z Jam Session. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

145) 30.09.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - warsztaty kartkowe dla dzieci realizowane  

w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: salka wokalna na Rynku Starego 

Miasta. 

146)  30.09.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Otwórz świat swojemu dziecku” - szkolenie dla rodziców  

z integracji sensorycznej z pedagogiem specjalnym realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę  

w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 
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147) 03.10.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Alfie, mały Wilkołak” - autorski projekt edukacyjny dla 

uczniów ze szkół podstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

148)  04.10.2017 r. - „Musicalowe spotkania dla dzieci” - warsztaty teatralne dla dzieci z klas IV-VI 

realizowane w ramach projektu Sandomierska Akademia Musicalowa. Miejsce: Port Kultury. 

149) 06.10.2017 r. - „In Silent” - koncert zespołów Aries Vehemens oraz In Silent. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. 

150) 07.10.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - warsztaty mixed-media prowadzone przez 

Jagodę Szczęsną realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: salka 

wokalna na Rynku Starego Miasta. 

151) 07-08.10.2016 r. - „Odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka” - odpust ku czci bł. Wincentego 

Kadłubka patrona miasta i diecezji sandomierskiej, w ramach którego odbyły się „Żywe witryny historii” - 

inscenizacje oparte o pantomimę i happening w wykonaniu sandomierskich uczniów. Miejsce: Rynek 

Starego Miasta. 

 

152) 10.10.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Życie według Nino” - autorski projekt edukacyjny dla 

uczniów ze szkół podstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

153) 14.10.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Piaskowe zabawy - artystyczne i terapeutyczne wykorzystanie 

piasku w pracy z dziećmi” - szkolenie artystyczne i terapeutyczne dla rodziców z wykorzystaniem piasku 

realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Port Kultury. 

154) 14.10.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - wizyta w Galerii BWA w ramach projektu 

„Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Galeria BWA. 

155) 14.10-10.11.2017 r. - „Wystawa malarstwa Małgosi Kalińskiej” - wystawa malarstwa Małgosi 

Kalińskiej. Wernisaż został poprzedzony wystawą w ramach cyklu „Wystawy w otwartej szafie”. Miejsce: 

Iluzjon Art Cafe, Galeria Otwarta. 

156) 14.10.2017 r. - „Animations i Killsorrow” - koncerty zespołów Animations oraz Killsorrow. 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

157) 16-19.10.2017 r. - „Dobre – bo tradycyjne i lokalne” - warsztaty przygotowywania potraw 

typowych dla ziemi sandomierskiej według tradycyjnych receptur. Miejsce: Hotel „Pod Ciżemką”. 

158) 17.10.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Sekrety wojny” - autorski projekt edukacyjny dla 

uczniów ze szkół podstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

159)  17.10.2017 r. - „Mama Mi-i-ja: Malowanie tkanin” - warsztaty dla dzieci i rodziców z malowania 

torebek shopperek. realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Port 

Kultury. 

160) 19.10.2017 r. - „Konwent Domów Kultury” - w ramach narodowego programu „Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne” odbył się konwent Domów Kultury z terenu południowo – wschodniej Polski. 

Miejsce: Sala obrad Ratusza. 
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161) 20.10.2017 r. - „Teatr Piosenki Młyn” - koncert autorskiej poezji śpiewanej w wykonaniu Teatru 

Piosenki Młyn. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

162) 21.10.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - warsztaty tworzenia albumów pamiątkowych 

prowadzone przez Jagodę Szczęsną realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. 

Miejsce: salka wokalna na Rynku Starego Miasta. 

163) 24.10.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Hokus-Pokus, Albercie Albertsonie” - autorski projekt 

edukacyjny dla przedszkolaków składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

 

164) 24.10.2017 r. - „Spotkanie autorskie z dr. Andrzejem Przychodnim” -  spotkanie z autorem 

powieści „Kamień Nerthus” będącej pierwszym tomem „ISA Saga z Kraju Żelaza”. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem.  

165) 25.10.2017 r. - „Mama Mi-i-ja - Szkoła młodego kucharza” - spotkanie dla dzieci z dietetykiem pt. 

„Szkoła młodego kucharza” realizowane w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. 

Miejsce: Port Kultury. 

166) 25-26.10.2017 r. - „Podziemia świadomości” - nietypowe zwiedzanie Podziemnej Trasy 

Turystycznej połączone z występem pt. „Podziemia świadomości. 7 kobiet. 7 monologów. 7 historii”  

w wykonaniu grupy teatralnej METAFORA. Miejsce: Podziemna Trasa Turystyczna. 

167) 27.10.2017 r. - „Koncert Proletaryat & Corruption” -  koncert z okazji XXX-lecia zespół 

Proletaryat, gościnnie również wystąpił zespół Corruption. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

168) 28.10.2017 r. - „The Holographic Principle” - występ Michała Wierby & Ronnie'go Burrage 

 w projekcie „Holographic Principle”. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

169) 29.10.2017 r. - „500 lat reformacji” - koncert muzyki rock&gospel z okazji 500-lecia reformacji. 

Na scenie wystąpili Grzegorz Kloc z zespołem. Zaprezentowano również wystawę zatytułowaną: „500+ 

lat reformacji”, przedstawiającą ludzi, którzy próbowali reformować kościół jeszcze przed wystąpieniem 

Marcina Lutra. Miejsce: Zamek Kazimierzowski.   

170) 31.10.2017 r. - „Dla każdego coś dobrego: Żałuję!” - autorski projekt edukacyjny dla uczniów ze 

szkół ponadpodstawowych składający się z prelekcji, projekcji filmowej oraz dyskusji. Miejsce: Kino 

Starówka. 

171) 4-5.11.2017 r. - „Akcja 100% Sandomierza za 50%” -  akcja promocyjna miasta Sandomierza, 

której celem było ożywienie tzw. „jesiennego sezonu”. Zainteresowani mogli m.in. wykupić tańsze bilety 

na Bramę Opatowską oraz do Podziemnej Trasy Turystycznej. Miejsce: Brama Opatowska, Podziemna 

Trasa Turystyczna. 

172) 04.11.2017 r. - „Witamina Jazz 2017: Boba Jazz Band” - jesienny cykl koncertów jazzowych,  

w ramach których jako pierwszy wystąpił zespół Boba Jazz Band. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

173) 04.11.2017 r. - „Festiwal kreatywny przy kawie” - wernisaż praz wykonanych podczas trwania 

inicjatywy. Akcja realizowana w ramach projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu”. Miejsce: Port 

Kultury. 

174) 05.11.2017 r. - „Witamina Jazz 2017 – Michał Sobierajski Trio” - koncert finalisty II edycji The 
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Voice of Poland Michała Sobierajskiego w ramach z cyklu Witamina Jazz 2017. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

 

175) 07.11.2017 r. - „40 dni, 9 krajów, jeden cel” - spotkanie podróżnicze poświęcone rowerowej 

podróży z Gdyni do Grecji opowiedziana przez Waję Jabłonowską. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

176) 10.11.2017 r. - „Pejzaż nocnego nieba. Zatrzymać ruch gwiazd” - wernisaż wystawy fotografii 

autorstwa Pawła Maleckiego. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

177) 11.11.2017 r. - „Wolne Śpiewanie z Ordonką...” - koncert pt. „Wolne Śpiewanie z Ordonką...”  

w wykonaniu zespołu TRIODEON.  Miejsce: Zamek Kazimierzowski. 

178) 11.11.2017 r. - „Witamina Jazz 2017 – Mike Parker's Trio” - III koncert z cyklu Witamina Jazz 

projektu Przemysław Strączek & Three Continents. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

179) 12.11.2017 r. - „Witamina Jazz 2017 – Maria Sadowska w projekcie – Sztuka kochania” -  ostatni 

koncert z serii Witamina Jazz 2017 w wykonaniu Marii Sadowskiej pt. Sztuka kochania – najpiękniejsze 

piosenki o miłości”. Miejsce: Dom Katolicki. 

180) 16.11.2017 r. „Włącz się w kulturę” - spotkanie podsumowujące projekt pt. „Przepis na kulturę 

w Sandomierzu” z udziałem liderów inicjatyw kulturalnych. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

181) 17.11.2017 r. - „Jak zjadłem psa” - monodram pt. „Jak zjadłem psa” według Jewgienija 

Griszkowca, w wykonaniu Mateusza Załuski. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

182) 23.11.2017 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Rumunia” - cykl spotkań podróżniczych. Tym 

razem spotkanie pt. „Rumunia”, odbyło się z udziałem Urszuli i Artura Jedynaka. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. 

183) 24-25.11.2017 r. - „Andrzejkowe Punky & Reggae Party” - dwudniowe wydarzenie muzyczne  

w klimacie punk, reggae i ska, podczas którego wystąpili Ian Boon & The Music, Rap-A-Dub Soundsystem 

& Mouse Riddim Band, Gang Bawarii, DJ WuDu, TeBeG, The Trepp, Ga – Ga Zielone Żabki. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem.  

184) 25.11.2017 r. - „Kostiumowe andrzejki” - zabawa kostiumowa dla dzieci z udziałem animatorów 

ze Stacyjkowo. Dzieci brały udział w grach i zabawach, disco, kostiumowym pokazie mody oraz 

wróżbach. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

185) 28.11.2017 r. - „Kostiumowe andrzejki” - zabawa kostiumowa dla dzieci z udziałem animatorów 

ze Satcyjkowo. Dzieci brały udział w grach i zabawach, disco, kostiumowym pokazie mody oraz 

wróżbach. Miejsce: Port Kultury. 

186) 01.12.2017 r. - „Rockowe Mikołajki 2017” - koncert zespołów Anotherland oraz CETI w ramach 

cyklicznej imprezy pt. „Rockowe Mikołajki”. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

187) 03.12.2017 r. - „III Kiermasz Mikołajkowy” - III edycja Kiermaszu Mikołajkowego, podczas 

którego można było nabyć ozdoby choinkowe, specjały świąteczne, przyprawy, rękodzieła, a także 

świąteczne upominki. Dla dzieci zorganizowano spotkanie ze Świętym Mikołajem, animacje i zabawy  

w Pracowni św. Mikołaja oraz wizytę w kawiarence Pani Mikołajowej. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

188) 03.12.2017 r. - „Kabanos” - koncert zespołu Pan Niszment oraz Kabanos. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 140



141 
 

189) 05.12.2017 r. - „150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego” - uroczystości patriotyczne 

upamiętniające 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Miejsce: Ratusz.  

190) 07.12.2017 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: „Autostopem do Hiszpanii. W poszukiwaniu 

wioski hipisów” - cykl spotkań podróżniczych. Spotkanie pt.: „Autostopem do Hiszpanii. W poszukiwaniu 

wioski hipisów” poprowadzili dwaj młodzi podróżnicy: Grzegorz Petelewicz oraz Wiktor Piecuch. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem. 

191) 09-10.12.2017 r. - „Musical Przebudzenie Wiosny” - premiera rockowego musicalu z muzyką na 

żywo pt. „Przebudzenie Wiosny” w wykonaniu uczestników projektu Sandomierska Akademia 

Musicalowa. Miejsce: Port Kultury.  

192) 12.12.2017 r. - „Świąteczne Inspiracje Przy Kawie” - warsztaty z tworzenia różnymi metodami 

kartek bożonarodzeniowych. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej.   

193) 14-17.12.2017 r. - „40-lecie Podziemnej Trasy Turystycznej” - z okazji 40-lecia Podziemnej Trasy 

Turystycznej udostępniono obiekt zwiedzającym po zniżkowej cenie oraz zaprezentowano spektakl pt.: 

„Podziemia świadomości. 7 kobiet. 7 monologów. 7 historii". Miejsce: Podziemna Trasa Turystyczna.  

194) 15.12.2017 r. - „Grzegorz Turnau” - koncert Grzegorza Turnau z zespołem w ramach cyklu 

„Niepokorni 2017”. Miejsce: Dom Katolicki.  

195) 16.12.2017 r. - „Festiwal Świątecznych Inspiracji Naukowych” - impreza naukowo-animacyjna dla 

dzieci i młodzieży prowadzona przez wolontariuszy z wyższych uczelni z Lublina i Rzeszowa. Wydarzenie 

odbyło się w ramach programu „PROJEKTOR – wolontariat. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności 

Kulturalnej. 

196) 16.12.2017 r. - „Wernisaż wystawy Światłoczuli” - otwarcie wystawy fotografii uczestników 

warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Patryka Goszczyńskiego. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

197) 17.12.2017 r. - „Antygona w Nowym Jorku” - spektakl teatralny pt. „Antygona w Nowym Jorku”, 

w reżyserii Marka Urbana w wykonaniu Teatru Kontynuacja. Miejsce: Port Kultury.   

198) 20.12.2017 r. - „Gore gwiazda Jezusowi” - przedświąteczne śpiewogranie pt. „Gore gwiazda 

Jezusowi” w wykonaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego. Miejsce: Dom 

Katolicki. 

199) 30.12.2017 r. - „Sandomierska Kolęda 2017” - koncert kolęd w wykonaniu Sandomierskiej 

Orkiestry Dętej. Miejsce: Dom Katolicki.   

200) 31.12.2017 r. - „Powitanie Nowego  Roku” - impreza plenerowa Przed północą oprawę 

muzyczna zapewnił autorski występ Skadyktator i Jego Kosmiczne Combo. O północy odbył się pokaz 

świetlny, noworoczne życzenia oraz wspólny polonez wokół Ratusza. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

INNE IMPREZY KULTURALNO ROZRYWKOWE I UROCZYSTOŚCI 

1) 06.01.2017 r. - „Orszak Trzech Króli”  - uroczystość związana ze świętem Trzech Króli. Miejsce: 

Rynek Starego Miasta.  

2) 18.01.2017 r. - „Koncert Noworoczny pt. "HEJ Kolęda Kolęda” - koncert w wykonaniu uczniów kl. 

I, II, III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej. Miejsce: Port Kultury. 

3) 08.01.2017 R. - „XIII Marsz Szlakiem Puławiaków - Powstańców Styczniowych 1863 r.” - 

uroczystość z okazji 154. rocznicy tragicznych wydarzeń Powstania Styczniowego na ziemi 
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sandomierskiej Związek Strzelecki „Strzelec”. Miejsce: Ratusz. 

4) 25.01.2017 r. –  „Dzień Babci i Dziadka” - spotkanie i przedstawienie w wykonaniu dzieci 

przedszkolnych z okazji Dnia Babci i Dziadka organizowane przez Filię Przedszkola nr 1. Miejsce: Ośrodek 

Promocji Aktywności Kulturalnej. 

5) 04.03.2017 r. - „XVII Plebiscyt Sandomierzanin 2016 i Nadzieja Sandomierza 2016” - XVII. edycja 

wręczenia tytułów Sandomierzanina 2016 oraz Nadziei Sandomierza 2016. Miejsce: Zamek 

Kazimierzowski. 

6) 13.03.2017 r. - „Ofiary terroru niemieckiego w Sandomierzu w okresie II Wojny Światowej” - 

spotkanie dotyczące ofiar terroru niemieckiego w Sandomierzu w okresie II Wojny Światowej połączone 

z projekcją filmu dokumentalnego. Miejsce: Kino Starówka. 

7) 31.03.2017 r. - „Dzień Autyzmu” - impreza plenerowa z okazji dnia autyzmu, w ramach której 

odbyły się konsultacje ze specjalistami oraz prezentacje pomocy dydaktycznych. Dodatkowo odbyły się 

gry i zabawy terapeutyczne, doświadczenia i ścieżki sensoryczne, a na koniec zorganizowano koncert 

Sando All Stars. Dzień Autyzmu organizowano w ramach projektu „Trójstronna koalicja, czyli warsztaty 

dla dzieci, rodziców i nauczycieli w trosce o przyszłość młodych pokoleń”. Miejsce: Rynek Starego 

Miasta. 

8) 06-07.04.2017 r. - „Wędrówki przez świat pieniądza” - warsztaty dla dzieci w wieku 11-16 lat pt. 

„Wędrówki przez Świat Pieniądza”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach 

programu edukacji ekonomicznej. Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 4. 

9) 09.04.2017 r. - „Obchody dnia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej” - uroczyste obchody Dnia 

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w ramach który Sandomierska Orkiestra Dęta przygotowała i wykonała  

wiązankę utworów patriotycznych. Miejsce: Cmentarz katedralny. 

 

10) 22.04.2017 r. - „Eliminacje wstępne 22. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES” -  

22. kwalifikacje wstępne Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” dla dzieci i młodzieży. W konkursie udział 

wzięło 37 osób. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

11) 27.04.2017 r. - „II Międzyprzedszkolny Mini Przegląd Piosenki Angielskiej” – mini konkurs ze 

znajomości języka angielskiego oraz umiejętności wokalnych dzieci z sandomierskich przedszkoli 

organizowany przez Przedszkole nr 1. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

12) 03.05.2017 r. - „Obchody Narodowe Święta 3 Maja” - uroczystości patriotyczne z okazji święta 3 

maja z udziałem przedstawicieli władz powiatowych, miejskich, organizacji kombatanckich, 

duchowieństwa, policji, wojska, stowarzyszeń, instytucji oraz młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta, która zaprezentowała wiązankę 

utworów patriotycznych. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

13) 06-07.05.2017 r. - „80 lat centralnego okręgu przemysłowego w Sandomierzu” - uroczystości 

związane z 80. rocznicą Centralnego Okręgu Przemysłowego. Oprawę muzyczną zapewniła 

Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

14) 08.05.2017 r. - „72. rocznica zakończenia II wojny światowej” - uroczystości patriotyczne z okazji 

72 rocznicy zakończenia II wojny światowej, podczas których oprawę muzyczną przygotowała  

i zaprezentowała Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Cmentarz katedralny, Cmentarz Żołnierzy 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 142



143 
 

Radzieckich. 

15) 12.05.2017 r. - „Świętokrzyski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych” - zawody sportowe 

organizowane dla osób niepełnosprawnych przez Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia”. 

W ramach imprezy program artystyczny zapewniły swoim występem Formacje Taneczne PARADOX III A, 

II, JUNIOR oraz I. Miejsce: Stadion Miejski MOSiR.  

16) 23.05.2017 r. - „Zostań modelką, modelem” - casting na modelki i modeli prowadzona przez 

agencję KOYA mgmt. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

17) 31.05.2017 r. - „Światowy Dzień bez Tytoniu” - ogólnospołeczna akcja edukacyjna informująca  

o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcająca do wyboru zdrowego stylu życia wolnego 

od dymu tytoniowego. Oprawę muzyczną zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Rynek 

Starego Miasta. 

18) 04.06.2017 r. - „Marsz dla Życia i Rodziny” - VI edycja ogólnopolskiej imprezy plenerowej 

zorganizowana pod hasłem „Czas na Rodzinę”. W ramach programu odbyły się występy artystyczne  

i koncerty m.in.: Sandomierskiej Orkiestry Dętej. Miejsce: Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. 

Żółkiewskiego. 

 

19) 17-18.06.2017 r. - „VII Festiwal Czas dobrego sera” - festiwal mający na celu podnoszenie jakości 

polskiego mleczarstwa oraz reklamę różnorodności produktów na bazie mleka a także promocja 

młodych winnic.  Podczas festiwalu odbyły się warsztaty i laboratoria smaku, w których zostały 

zaprezentowane różne techniki łączenia serów z winami oraz oryginalnymi piwami.  Podczas festiwalu 

można było spróbować blisko 300 rodzajów sera, m.in. z Polski, Włoch, Francji, Hiszpanii, Anglii, Litwy, 

Chorwacji, Grecji, Węgier, Holandii, Anglii, Austrii, Szwajcarii i Słowacji, a także polskich winiarzy, m.in.: 

Płochockich, Nad Jarem, Nobilis oraz Carolus. Przez cały czas trwania festiwalu odbywały się występy 

artystyczne i rozmowy z producentami serów i win na scenie, prezentacje poszczególnych stoisk 

 i produktów. Równocześnie na Bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się chrzest unikatowej 

łodzi wiślanej typu Dubas Sandomierski oraz koncert projektu muzycznego Hamba Trio. Miejsce: Rynek 

Starego Miasta, Bulwar  im. Piłsudskiego 

20) 29.07.2017 r. - „Potańcówka z Radiem Kielce” - impreza plenerowa w ramach, której na scenie 

wystąpili: zespół Kipikasza i Kapela Balmas oraz Genowefa Pigwa z Napierstkowa. Miejsce: Bulwar im. 

Marszałka Piłsudskiego. 

21)  14.08.2017 r. - „Filmowe Lato z Orange – Podróż na sto stóp”  - bezpłatny plenerowy pokaz 

filmu pt. „Podróż na sto stóp”. Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego. 

22) 15.08.2017 r. - „Filmowe Lato z Orange – Zacznijmy od nowa”  - bezpłatny plenerowy pokaz 

filmu pt. „Zacznijmy od nowa”. Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego. 

23) 26.08.2017 r. - „Genesis” -  wystawa ceramiki Moniki Iwan oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci. 

Miejsce: Galeria Optymizmu.  

24) 01.09.2017 r. - „78. rocznica wybuchu II wojny światowej” - uroczystość patriotyczna z okazji 78. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Sandomierska Orkiestra 

Dęta. Miejsce: Cmentarz katedralny. 

25) 02.09.2017 r. - „Filmowe Lato z Orange – Za jakie grzechy, dobry Boże?”  - bezpłatny plenerowy 
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pokaz filmu „Za jakie grzechy dobry Boże?”. Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego.  

26) 02.09.2017 r. - „Narodowe Czytanie” - ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. Podczas akcji 

został odczytany fragment: „Wesela” Henryka Sienkiewicza. Miejsce: dziedziniec zamkowy. 

27) 05.09.2017 r. - „78. rocznica niemieckiego nalotu bombowego na węzeł kolejowy  

w Sandomierzu” - uroczystości upamiętniające ofiary pierwszego nalotu na węzeł kolejowy  

w Sandomierzu, odbyły się 5 września 2017 roku, na dworcu kolejowym PKP w Sandomierzu. Miejsce: 

PKP Sandomierz. 

28) 08.09.2017 r. - „III Sandomierskich Senioraliach” - III edycja imprezy plenerowej organizowanej 

w głównej mierze z myślą o sandomierskich Seniorach. Barwny korowód ulicami miasta do Parku Piszczel 

poprowadziła Sandomierska Orkiestra Dęta. Natomiast w Piszczelach dla seniorów odbył się koncert 

zespołu Confitura. Miejsce: Park Piszczele. 

 

29) 09.09.2017 r. - „Mobile Photo Trip Sandomierz – spotkanie pasjonatów fotografii mobilnej”  - 

grupa 30-40 fotografów wraz z gospodarzem odwiedziła Sandomierz w ramach trzeciej edycja 

comiesięcznych spotkań fotografów mobilnych. Podczas zwiedzania miasta powstały setki zdjęć, które 

można zobaczyć w mediach społecznościowych. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

30) 17.09.2017 r. - „78. rocznica agresji Rosji Radzieckiej na Polskę” - obchody patriotyczne  

z udziałem przedstawicieli władz samorządowych. Oprawę muzyczną przygotowała i przedstawiła 

Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Cmentarz Katedralny.  

31) 14.09.2017 r. - „Filmowe Lato z Orange - Nietykalni” - bezpłatny plenerowy pokaz filmu 

„Nietykalni”. Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego. 

32) 29.09-01.11.2017 r. - „Mistrzostwa Polski Mikromodeli klas C Naviga” - konkurs połączony  

z wystawą modeli okrętów. Miejsce: Zamek Królewski w Sandomierzu. 

33) 07.10.2017 r. - „X Zjeździe Absolwentów Collegium Gostomianum” - jubileuszowy zjazd 

absolwentów I LO, w ramach którego o oprawę muzyczną zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta. . 

Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

34) 25.10.2017 r. - „Integracja przez muzykę i zabawę” - zabawa halloween dla osób 

niepełnosprawnych. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej.  

35) 30.10.2017 r. - „Max Bravura” - koncert zespołu Max Bravura. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

36) 30.09.2017 r. - „IV Marsz Pier[w]si” - IV edycja marszu zachęcającego do wykonywania badań 

profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy. Oprawę muzyczną zapewniła Sandomierska Orkiestra 

Dęta. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

37) 10.11.2017 r. - „Confitura” - koncert zespołu Confitura. Miejsce: Winiarnia w Hotelu Pod 

Ciżemką.  

38) 11.11.2017 r. - „Narodowe Święto Niepodległości” - obchody 99. Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości w Sandomierzu”, w ramach których oprawę muzyczną zapewniła Sandomierska Orkiestra 

Dęta. Miejsce: Cmentarz Katedralny. 

39) 18.11.2017 r. - „Święto Młodego Wina” - V. edycja Święta Młodego Wina, podczas którego 
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odbyły się: degustacje młodego wina, spotkania z winiarzami, szkolenia dla miłośników wina, korowód 

winiarzy. Oprawę artystyczną zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Rynek Starego Miasta w 

Sandomierzu. 

 

40) 21.11.2017 r. - „Dzień pracownika socjalnego” - święto pracownika socjalnego, w ramach 

którego wystąpiła młodzież z Sandomierskiego Studia Piosenki. Miejsce: Ratusz.  

41) 21.11.2017 r. - „Talent Sandomierski 2017” - III. edycja konkursu Talent Sandomierski – 

eliminacje powiatowe. Miejsce: Port Kultury. 

42) 27.11.2017 r. - „Pokaz filmu „FC Roma”  - pokaz filmu „FC Roma” oraz spotkanie z jego 

reżyserem Tomasem Bojarem. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

43)  12.12.2017 r. - „Finał Talent Sandomierski 2017” - finał show „Echa Dnia” - Talent Sandomierski 

2017. Miejsce: Port Kultury. 

KONKURSY/WYRÓŻNIENIA 

1) 18.03.2017 r. - „Dziecięca Estrada Folkloru Kielce 2017”- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia 

Sandomierska” zajął III miejsce w konkursie „Dziecięca Estrada Folkloru Kielce 2017”. Na scenie 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zaprezentowały się 4 grupy taneczne, razem 64 dzieci. 

Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.  

2) 08.04.2017 r. - „XII Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych w Suchedniowie”  - FT 

PARADOX I wywalczył II miejsce na XII Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych w Suchedniowie! 

Formacja startowała w kategorii tanecznej: Inne Formy Taneczne; kategoria wiekowa: powyżej 16 lat. 

Miejsce:  Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Suchedniowie. 

3) 22.04.2017 r. - Eliminacje wstępne 22. konkursu piosenki Wygraj Sukces” - podczas eliminacji 

wstępnych 22 konkurs piosenki „Wygraj Sukces” udział wzięło 8 podopiecznych Sandomierskiego Studia 

Piosenki. Spośród 37 wokalistów, jury nominowało do kolejnego etapu Marię Kapsę. Miejsce: Ośrodek 

Promocji Aktywności Kulturalnej. 

4) 24.11.2017 r. - „IX Konecki Przegląd Piosenki: Poezja w piosence - Agnieszka i inni” - w finale 

wzięło udział 4 wokalistów z Sandomierskiego Studia Piosenki, z czego wyróżnienie otrzymali: Dominika 

Mazur za piosenkę „Czas rozpalić piec”, Wojciech Leśniewski za wykonanie piosenki „Kiedy mnie już nie 

będzie”. Miejsce: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich. 

5) 01.12.2017 r. - „Koncert Finałowy Konkursu Piosenki Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców” - 

 w ostatnim etapie konkursu udział wzięła Wiktoria Stępień, wykonując piosenki podczas koncertu 

finalistów. Miejsce: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. 

6) 01.12.2017 r. - „Ogólnopolski Turniej Tańca: Zaplątane kroki Biłograj 2017” - w turnieju udział 

wzięły 3 tancerki z FT PARADOX I. I miejsce w kategorii taniec współczesny powyżej 15 lat powędrował 

do Gabrieli Kodyry i Aleksandry Śledź, natomiast II miejsce w tej samej kategorii wywalczyła Katarzyna 

Sobieszkoda. Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa OSiR w Biłgoraju. 

 

7) 12.12.2017 r. - „Finał show Talent Sandomierski” - w finale po podliczeniu punktów z SMS-

owego głosowania publiczności i zgodnie z werdyktem jurorów Formacja Taneczna PARADOX I 
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wywalczyła II miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł, wykonując choreografię „Klamra czasu”. Miejsce: 

Port Kultury. 

Wykaz stałych form zajęć, warsztatów i animacji 

 prowadzonych w Sandomierskim Centrum Kultury w 2017 roku:  

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych 2017 

OŚRODEK PROMOCJI AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ 

1. Aerobik 

2. Aerobik-step 

3. Akrobatyka PARADOX JUNIOR 

4. Akrobatyka PARADOX MIX 

5. Formacja Taneczna PARADOX IV - taniec współczesny - dzieci (6-8 lat) 

6. Formacja Taneczna PARADOX III - taniec współczesny - dzieci (9-12 lat) 

7. Formacja Taneczna PARADOX JUNIOR - taniec współczesny - dzieci (8-12 lat) 

8. Formacja Taneczna PARADOX II - taniec współczesny - dzieci (13-15 lat) 

9. Formacja Taneczna PARADOX I - taniec współczesny – młodzież (16-18 lat) 

10. Formacja Taneczna PARADOX 25+ - taniec współczesny  dla Pań 

11. Gimnastyka dla Pań – do kwietnia 2017 

12. Gimnastyka Klubu Seniora 

13. Gimnastyka korekcyjna – zajęcia indywidualne 

14. Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – gr. podstawowa 

15. Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – gr. średniozaawansowana – do czerwca 2017 

16. Kurs komputerowy dla Klubu Seniora 

17. Nauka gry na gitarze – zajęcia indywidualne 

18. Nauka gry na gitarze – teoria – zajęcia grupowe 

19. Pilates – grupa zaawansowana 

20. Pilates – Zdrowy Kręgosłup – gr. początkująca 

21. Próby zespołu muzycznego Sando All Stars 

22. Zabiegi masażu 

23. Zajęcia plastyczne dla dzieci 5-8 lat – II gr 

24. Zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat – II gr. 

25. Zajęcia plastyczne dla młodzieży (13-18 lat) 
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INNE 

1. Culture corner – kulturalny kącik języka angielskiego dla dzieci 5-9 lat – STACYJKOWO – do 

czerwca 2017 

2. Kreatywne zajęcia plastyczne STACYJKOWO 

3. Tenis stołowy dla dzieci od 10 lat i dorosłych 

 

ZIMA W MIEŚCIE 

1. Próba generalna Formacji Tanecznych PARADOX przed koncertami jubileuszowymi 

2. „Krajki - wełniane robótki, odpędzające smutki" - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci (od 6 lat) i 

młodzieży  

3. „Sakiewka pełna skarbów” - warsztaty rękodzielnicze dla dzieci (od 6 lat) i młodzieży 

4. Ferie z animatorem STACYJKOWO -  gry i zabawy dla dzieci od lat 6 

5. „Uroki zimy” – zabawy plastyczne dla dzieci 5-8 lat 

6. „Zwierzaki-cudaki z masy solnej” - zabawy plastyczne dla dzieci 9-12 lat 

7. „Kosmiczne przygody” – zabawy plastyczne dla dzieci 5-8 lat 

8. „Szalone pędzle” – abstrakcja, malarstwo dla dzieci 9-12 lat 

9. Warsztaty plastyczne dla młodzieży 

10. „Pod starym Wawelem przygód bez liku” - spektakl dla dzieci o złym smoku i sprytnym 

szewczyku 

11. Warsztaty muzyczne zespołu „Sando All Stars” 

12. Bal walentynkowy na zakończenie ferii dla dzieci 6-12 lat 

13. Aerobik 

14. Gimnastyka dla Pań 

15. Gimnastyka dla Klubu Seniora 

16. Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – poziom podstawowy 

17. Kurs języka angielskiego dla Klubu Seniora – poziom średniozaawansowany 

18. Zabiegi masażu 

 

INNE 

1. Kreatywne zajęcia plastyczne STACYJKOWO 

2. Tenis stołowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

LATO W MIEŚCIE 
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1. Warsztaty taneczne grup PARADOX I 

2. Warsztaty taneczne PARADOX Junior 

3. Wakacje z animatorem STACYJKOWO od lat 7 

4. Wakacje z tańcem dla dzieci 6-8 lat 

5. Wakacje z tańcem dla dzieci 9-12 lat 

6. „Kraina kolorów” zajęcia plastyczne dla dzieci 5-8 lat  

7. „Kraina kolorów” zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat 

8. Warsztaty plastyczne dla młodzieży 

9. Warsztaty muzyczne dla dzieci 10-12 lat 

10. Warsztaty muzyczne dla młodzieży 

11. Sando All Stars - warsztaty zespołowe 

 

PORT KULTURY 2017 

1. Kangoo Jumps 

2. Sandomierskie Studio Piosenki - zajęcia wokalne 

3. Taniec nowoczesny - dzieci 5-7 lat 

4. Taniec nowoczesny - dzieci 8-10 lat 

5. Taniec nowoczesny -młodzież 

6. Taniec nowoczesny – dorośli 

7. Taniec towarzyski – dzieci 

8. Taniec towarzyski – dorośli 

9. Warsztat fotografii tradycyjnej 

10. Warsztaty z fotografii cyfrowej 

11.  Zajęcia indywidualne: instrumenty klawiszowe 

12. Zajęcia indywidualne: gitara 

13. Zajęcia grupowe: perkusja 

14. Zajęcia indywidualne: perkusja 

15. Zajęcia teatralne - grupa teatralna Metafora 

16. Zajęcia Sandomierskiej Orkiestry Dętej 

17. Zajęcia z modelarstwa 
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INNE 

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci 5-10 lat – STACYJKOWO 

2. Stacja: Pląsowisko - zajęcia umuzykalniające dla dzieci 5-7 lat – STACYJKOWO 

3. Karate 

 

ZIMA W MIEŚCIE 

1. Otwarte zajęcia z instrumentów klawiszowych 

2. Zajęcia indywidualne: saksofon 

3. Zajęcia indywidualne: saksofon i klarnet 

4. Zajęcia indywidualne: perkusja 

5. Zajęcia grupowe werblistów 

6. Próby Sandomierskiej Orkiestry Dętej 

7. Kwartet saksofonowy 

8. Zajęcia grupowe z teorii muzyki „Pierwsze nutki” 

9. Otwarte warsztaty modelarskie 

10. Zajęcia plastyczne dla dzieci (6-12 lat) 

11. "Lepimy z gliny"- warsztaty  garncarskie dla dzieci i młodzieży 

12. "Lepimy z gliny"- warsztaty  garncarskie dla dzieci i młodzieży 

13. "Manufaktura średniowieczna" – warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i młodzieży 

14. „Culture Corner” Kulturalny kącik języka angielskiego dla dzieci i młodzieży 

15. Otwarte zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych (15+) 

16. „RESUME” - koncerty jubileuszowe Formacji Tanecznych PARADOX 

17. „W środku słońca gromadzi się popiół” – premiera spektaklu grupy teatralnej Metafora 

18. Bal walentynkowy na zakończenie ferii” 

INNE 

1. Karate 

2. Boks 

3. Joga 

4. Zumba 

5. BPU 

LATO W MIEŚCIE 

1. Otwarte warsztaty modelarskie (11+) 
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2. Warsztaty fotograficzne (16+) 

3. Otwarte zajęcia z instrumentów klawiszowych dla początkujących 

4. Wakacyjne zajęcia plastyczne „Wesołe ludkolandie” (7-10 lat) 

5. Wakacyjne zajęcia plastyczne „Abstrakcje w barwach lata” (7-10 lat) 

6. Wakacje z animatorem (5-10 lat) 

7. Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży 

8. Teatrzyk cieni. Podróż do krainy fantazji (7-10 lat) 

9. Próby Sandomierskiej Akademii Musicalu 

10. Warsztaty musicalowe z Jackiem Mikołajczykiem (13+) 

11. Warsztaty aktorskie z Dariuszem Kordkiem (13+) 

12. Warsztaty taneczne z Mateuszem „Sobkiem” Sobecko (13+) 

 

DWOREK KOĆMIERZÓW 

STAŁE ZAJĘCIA 

1. Szkoła Młodego Kucharza 

2. Zajęcia muzyczne 

3. Zajęcia plastyczne 

 

ZIMA W MIEŚCIE 

1. „Mrozem malowane” - zajęcia plastyczne dla dzieci 6 - 8 lat 

2. „Tęczowy świat” - zajęcia plastyczne dla dzieci 6 - 8 lat 

3. „Ale kształty!” - zajęcia plastyczne z użyciem masy porcelanowej dla dzieci 9 - 12 lat 

4. „Kącik małego chemika” - zajęcia dla dzieci 6 - 8 lat 

5. „W dobrym rytmie” - zabawy muzyczne dla dzieci 6 - 9 lat 

 

WYDARZENIA OKOLICZNOŚCIWE W DWORU KOĆMIERZÓW 

6. 15.04.2017 – „Święcenie pokarmów” - poświęcenie pokarmów wielkanocnych przez proboszcza 

lokalnej parafii. 

7. 26.05.2017 - Dzień Matki - występ artystyczny dzieci oraz degustacja słodkości przyrządzonych 

przez uczestników zajęć kulinarnych. 

8. 01.06.2017 - Dzień Dziecka - ognisko i konkurencje sportowe z nagrodami. 

9. 23.06.2017 - Dzień Ojca - występ artystyczny dzieci oraz ognisko. 

 

Id: 5A1EB98C-CF37-477F-807F-5130C6976A2F. Uchwalony Strona 150



151 
 

10. 15.08.2017 – Dożynki - uroczysty objazd z przygotowanym wspólnie wieńcem. 

11. 31.08.2017 - Pożegnanie wakacji - ognisko, zabawy sportowe i nocny maraton filmowy. 

12. 24.11.2017 - Andrzejki - Zabawa kostiumowa, gry muzyczno-ruchowe, wróżby. 

13. 15.12.2017 – Wigilia - Koncert kolęd w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych, wspólna 

modlitwa i opłatek. 

 

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE NA RYNKU STAREGO MIASTA I INNE 

1. Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat 

2. Zajęcia fotograficzne dla młodzieży (I połowa 2017 roku, następnie przeniesione  

do Portu Kultury).  

3. Zajęcia wokalne –„Sandomierskie Studio Piosenki” - salka wokalna 

4. Zajęcia ruchowo taneczne z zespołem „Ziemia Sandomierska” - SP1 

 

ZIMA W MIEŚCIE 

1. Zajęcia fotograficzne dla młodzieży – pracownia plastyczna 

2. Zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat – pracownia plastyczna 

3. Zajęcia wokalne –„Sandomierskie Studio Piosenki” - salka wokalna 

4. Zajęcia ruchowo taneczne z zespołem „Ziemia Sandomierska” - SP1 

5. Stały repertuar „Kina Starówka”  

6. Poranki Młodego Widza 

7. Filmowe ferie z Kinem Starówka: projekcje filmu "Bardzo Fajny Gigant" 

8. Filmowe ferie z Kinem Starówka: GRAND OFF FESTIVAL 2016 - Pokazy filmów festiwalowych   

 

LATO W MIEŚCIE 

1. Zajęcia ruchowo taneczne z zespołem Ziemia Sandomierska – SP1 

2. Warsztaty śpiewu białego dla dzieci, młodzieży i dorosłych – salka wokalna 

3.  Zajęcia fotograficzne dla młodzieży – Rynek 22 

4.  Stały repertuar „Kina Starówka”  

5. Letnie Kino Studyjne 

6. Poranki Młodego Widza 

7. Dyskusyjny Klub Filmowy  

8. Letnia oferta Garażu Muzycznego 
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SANDOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2018  

  

Wykaz imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych, bądź współorganizowanych przez 

Sandomierskie Centrum Kultury. 

 

1) 01.01.2018 r. - „Powitanie Nowego Roku” - impreza plenerowa, powitanie nowego roku na 

Starym Mieście. Tradycyjnie o północy odbył się pokaz fajerwerków oraz wspólny polonez wokół 

Ratusza. Całość była okraszona tanecznymi hitami, które przygotował DJ Mata. Miejsce: Rynek Starego 

Miasta. 

2) 01.01.2018 r. - „Noworoczny Koncert Kolęd”  -  koncert noworoczny w wykonaniu 

Sandomierskiego Chóru Katedralnego. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

3) 07.01.2018 r. -  „Sandomierska Kolęda” - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Sandomierskiej 

Orkiestry Dętej. Miejsce: Port Kultury. 

4) 09.01.2018 r. - „Warsztaty Scrapbookingowe” - warsztaty prowadzone przez Jagodę Szczęsną. 

Uczestnicy wykonali kartki okolicznościowe, które zostały przekazane na Sandomierski Finał WOŚP. 

Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

5) 14.01.2018 r. - „26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” - akcja charytatywna, której 

celem była zbiórka pieniężna dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Podczas finału trwały liczne 

licytacje, loterie, a także występy grup działających na terenie miasta Sandomierz, tj.: Formacji 

Tanecznych PARADOX, Sandomierskiego Studia Piosenki, formacji muzycznej Sando All Stars, 

Sandomierskiego Klubu Karate Kyokushin, formacji scenicznych Fabryki Ruchu, zespołu tanecznego 

„Dance Mania”. Gwiazdą wieczoru był zespół RASTAFARJANT. Poza tym można było wziąć udział w 

pikniku motocyklowo-samochodowym. Miejsce: Hala Widowiskowo – Sportowa MOSiR, Rynek Starego 

Miasta. 

6) 15-31.01.2018 r. - „Wszystkie Dzieci Świata” - wystawa fotograficzna prac miłośników fotografii 

ukazujących niepowtarzalne momenty w życiu najmłodszych. Prace zostały nagrodzona  

w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. „Wszystkie Dzieci Świata”. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

7) 17.01.2018 r. - „Warsztaty Scrapbookingowe” - warsztaty, podczas których uczestnicy wykonali 

kartki , które stały się prezentem z okazji Dnia Babci i Dziadka. Warsztaty poprowadziła Jagoda Szczęsna. 

Miejsce: Salka wokalna pod Kinem „Starówka”. 

8) 20.01.2018 r. - „IV Koncert Kolęd i Prawosławnych Hymnów Bożego Narodzenia” - VI. edycja 

Kolęd Prawosławnych i Hymnów Bożonarodzeniowych w wykonaniu Chóru Państwowej Artystycznej 

Szkoły Dziecięcej w Parachońsku oraz Męskiego Chóru Wojskowego „Stratos” z Warszawy. Dodatkowo, 

w trakcie wydarzenia we foyer Zamku, odbyła się wystawa podróżnika Ryszarda Biskupa pod nazwą 

"Ławry, Sikity, Surpy, Chramy". Miejsce: Zamek Królewski. 

9) 25.01.2018 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: (Moje) wyspy i wysepki”  - cykl spotkań 

dotyczących atrakcyjnych miejsc turystycznych. W ramach tego spotkania pani Elżbieta Żak opowiedziała 

o podróżach na wyspy: Liberty Island, Ellis Island, Capri, Skiatos, Oahu na Hawajach, Lokrum k. 

Dubrownika, Korculę, Sycylię, Liparyjskie, Kretę, Santorini, Cypr. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 
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10) 27.01.2018 r. - „Gala Karnawałowa od Straussa do Presleya” - wydarzenie muzyczne 

dedykowane fanom muzyki klasycznej. W programie zestaw najsłynniejszych arii operetkowych oraz 

pieśni neapolitańskich takich kompozytorów jak: Strauss, Kalman, Lehar, Offenbach. Miejsce: Dom 

Katolicki.  

11) 28.01.2018 r. - „Anielskie Śpiewanie” - koncert sandomierskiego  chóru San-do-Mir połączony  

z degustacją świeżych soków. Miejsce: Zamek Królewski.  

12) 02.02.2018 r. - „Alergen” - koncert krakowskiego zespołu Alergen. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem.  

13) 03.02.2018 r. - „Recital Jacka Stęszewskiego” - koncert poezji śpiewanej promujący nową płytę 

artysty. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

14) 04.02.2018 r. - „Wieczór Tańców i Kolęd Polskich” - uroczysty koncert trzech pokoleń z udziałem: 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Sandomierska, Zespołu Pieśni i Tańca Siarkopolanie, Zespołu Pieśni i Tańca 

z Wrzaw oraz gościnnie Formacji Tanecznej PARADOX. Dodatkowo był koncert jubileuszy z okazji 20-lecie 

istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Sandomierska oraz 30-lecie pracy w roli choreografa pana 

Dariusza Bukowskiego. Miejsce: Dom Katolicki.  

15) 09-25.02.2018 r. -  „Walentynowy Miłomierz” - cykl dwutygodniowych wydarzeń 

zorganizowanych z okazji Walentynek, w ramach których Sandomierskie Centrum Kultury zorganizowało 

m.in. seanse filmu „Podatek od Miłości”, warsztaty artystyczne i taneczne, happening „Starówka pełna 

miłości”, wieczory poezji oraz koncerty. Miejsce: Rynek Starego Miasta, OPAK, Kino Starówka, Dom 

Katolicki, Iluzjon Art Cafe.  

16) 09.02.2018 r. - „Farben Lehre” - żywiołowy koncert kapeli z Płocka. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

17) 11.02.2018 r. - „Tęsknota” - otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Andrzeja Busza, 

ukazującej fotografie portretowe, sceny rodzajowe oraz batalistyczne na planach filmowych m.in. 

„Ogniem i Mieczem”, „Quo Vadis”, „Chopin. Pragnienie Miłości”. Miejsce: Brama Opatowska.  

18) 11.02.2018 r. - „Byle nie o miłości. Piosenki Agnieszki Osieckiej" – koncert walentynkowy  

w wykonaniu Nuli Stankiewicz, Janusza Strobel oraz Andrzeja Jagodzińskiego. Miejsce: Sala Rycerska 

Zamku Królewskiego. 

19) 12.02.2018 r. - „Czekoladownik Walentynkowy” - warsztaty rękodzielnicze, podczas których 

uczestnicy wykonali ozdobne pudełeczko jako prezent dla ukochanej osoby. Miejsce: Ośrodek Promocji 

Aktywności Kulturalnej.  

20) 14.02.2018 r. - „Entliczek, pentliczek, wełniany sznureczek - historyczne warsztaty 

rękodzielnicze” -  warsztaty rękodzieła dla dzieci w ramach akcji „Zima w Mieście z SCK 2018”. Miejsce: 

Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej. 

21) 21.02.2018 r. - „Entliczek, pentliczek, wełniany sznureczek - historyczne warsztaty 

rękodzielnicze” - warsztaty rękodzieła dla dzieci w ramach akcji „Zima w Mieście z SCK 2018”. Miejsce: 

Port Kultury. 

22) 16.02.2018 r. - „Wernisaż wystawy: Przebudzenie Wiosny. Spektakl muzyczny w fotografii” - 

wystawa fotograficzna poświęcona dokumentacji widowiska muzycznego pt. „Przebudzenie Wiosny”. 

Miejsce: Iluzjon Art Cafe.  
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23) 22-23.02. 2018 r. - „Zabawy 100 lat temu i dawniej” - zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Zima  

w Mieście z SCK 2018”, na których uczestnicy zapoznali się z dawnymi zabawami taneczno-ruchowymi, 

piosenkami, zwyczajami i tradycjami. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej.  

24) 22.02.2018 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Sac Aktun - portal do przeszłości i najdłuższa 

zalana jaskinia na Ziemi (347 km)” - cykl spotkań dotyczących atrakcyjnych miejsc turystycznych.  

W ramach tego spotkania Przemysław Trześniowski opowiedział o geologicznej historii półwyspu 

Jukatan, kontrowersjach związanych z kalendarzem i szlakami migracji gatunku ludzkiego na kontynenty 

obu Ameryk, nurkowaniu jaskiniowym i eksploracjach jaskiniowych na Riviera Maya i Sac Aktun. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem.  

25) 23.02.2018 r. - „Warsztaty koralikowe z Dariuszem Gołębiewskim” - warsztaty z tworzenia 

biżuterii, które odbyły się w ramach akcji „Zima w Mieście z SCK 2018”. Miejsce: Port Kultury.  

26) 25.02.2018 r. - „Janowski Projekt Kobietom” - recital autorski Roberta Janowskiego z zespołem 

muzycznym w okazji Dnia Kobiet. Miejsce: Sala Rycerska Zamek Królewskiego.  

27) 28.02.2018 r. - „Przełącznik - twórczy zaułek” - otwarcie nowej placówki kulturalnej SCK 

„Przełącznik - twórczy zaułek” znajdującej się na terenie największego miejskiego osiedla - 

Żółkiewskiego. Miejsce: Przełącznik - twórczy zaułek.  

28) 01.03.2018 r. - „Zapiski oficera Armii Czerwonej” - spektakl teatralny według prozy Sergiusza 

Piaseckiego w wykonaniu Piotra Cyrwusa. który odbył się z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

29) 03.03.2018 r. - „SKRAFKY i 40 Mil Obłędu” - koncert zespołów SKRAFFKY ze Starachowic oraz 40 

Mil Obłędu ze Skarżysko – Kamiennej. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

30) 03-04.03.2018 r. - „Przebudzenie Wiosny” - musical rockowy z muzyką na żywo pt. 

„Przebudzenie Wiosny” zrealizowany w ramach Sandomierskiej Akademii Musicalu. Miejsce: Port 

Kultury.   

31) 05-09.03.2018 r. - „Tydzień Kobiet: Miedzy nami Kobietami” - cykl spotkań dla kobiet, podczas 

których odbyły się „Kartka w kobiecym stylu” - warsztat scrapbookingowy, „Twarz pełna wdzięku” – 

wykład i pokaz kosmetyczny, „Dzień dobry maszyno do szycia! Może kosmetyczka na Dzień Kobiet?” - 

warsztat krawiecki, „Zdrowe odżywianie nie musi być trudne!”- wykład o zdrowym odżywianiu, 

„Zakochanie jest ślepe, miłość ma oczy otwarte” – warsztat psychologiczny. Miejsce: Przełącznik – 

twórczy zaułek.  

32) 16.03.2018 r. - „Rapidarium” - wydarzenie muzyczne, podczas którego na scenie wystąpili 

wszedzieZUBER/BrakPerspektyw, Digital Insanity, A. Cichy, Duet Waskodagama,  Izi i Wzór. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem.  

33) 18.03.2018 r. - „Uroczystości upamiętniające nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Sandomierza Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu” – uroczystość patriotyczna upamiętniające nadanie 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Miejsce: Bulwar 

im. J. Piłsudskiego, Ratusz.  

34) 18.03.2018 r. - „XV Dzień Św. Patryka” - wydarzenie artystyczne, w ramach którego odbyły się 

warsztaty tańca irlandzkiego prowadzone przez Damien’a Doherty, warsztaty muzyczne, konkursy,  

koncert zespołu SHANNON z udziałem Damien’ a Doherty i Shannon Akustycznie. Sandomierski Dzień 

Św. Patryka został włączony do Ogólnopolskiego Festiwalu Św. Partyka. Miejsce: Collegium 
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Gostomianum, Dom Katolicki, Lapidarium pod Ratuszem.  

35) 19.03.2018 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Norwegia po babsku” - spotkanie 

podróżnicze, którego gościem była Jolanta Rydkodym. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

36) 21-23.03.2018 r. - „Ozdoby na stół wielkanocny” - warsztaty rękodzielnicze dla osób 60+. 

Miejsca: salka u Pallotynów, Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej, Port Kultury.   

37) 22.03.2018 r. - „St. Nicholas” - spektakl autorstwa Conora McPherson’a w reżyserii Weroniki 

Kuśmider, w wykonaniu Elżbiety Woźniak i Szymona Kuśmider. Spektakl ten to opowieść o pożądaniu, 

poszukiwaniu sensu i pojednaniu z samym sobą Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

38) 24.03.2018 r. - „Raincoat i Harissa” - koncert zespołów Raincoat i Harissa. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. 

39) 27.03.2018 r. - „Aktorki Odkrycia” - spotkanie z Łukaszem Maciejewskim, autorem książki pt. 

"Aktorki Odkrycia"oraz jedną z jej bohaterek, aktorką teatralną i filmową Karoliną Gruszką. Miejsce: 

Iluzjon Art Cafe.  

40) 29.03.2018 r. - „Przebudzenie Wiosny” (spektakl wyjazdowy) – gościnny występ Sandomierskiej 

Akademii Musicalu w Teatrze Syrena. W tym dniu musical został wystawiony dwukrotnie. Miejsce: Teatr 

Syrena w Warszawie.   

41) 06.04-15.06.2018 r. - „Szerszy format” - wystawa klasycznej fotografii czarno-białej autorstwa 

Tomasza Bartosika. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

42) 07.04.2018 r. - „Paulina Przybysz” - koncert Pauliny Przybysz. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem.  

43) 13.04.2018 r. - „Warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej” - warsztaty pt. 

„Diagnoza i ewaluacja w animacji i edukacji kulturowej” organizowane w ramach programu „Bardzo 

Młoda Kultura” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Miejsce: salka wokalna pod Kinem 

„Starówka”.  

44) 14-15.04.2018 r. - „Naznaczone” - koncert i spektakl pt. „Naznaczone” w wykonaniu Formacji 

Tanecznych PARADOX, Spektakl opowiadał o człowieku w kontekście relacji międzyludzkich, jego 

codzienności pełnej najróżniejszych emocji, dylematów oraz decyzji podejmowanych każdego dnia. 

Miejsce: Port Kultury. 

45) 15.04.2018 r. - „Warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej” - warsztaty pt. 

„Narzędzia animacyjne w edukacji kulturowej” organizowane w ramach programu „Bardzo Młoda 

Kultura” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Miejsce: salka wokalna pod Kinem 

„Starówka”. 

46) 20.04.2018 r. - „Florografy – obrazy liśćmi malowane” - otwarcie wystawy pt. „Florografy – 

obrazy liśćmi malowane” autorstwa Albiny Róg. Miejsce: Port Kultury. 

47) 21.04.2018 r. - „Warsztaty Świętokrzyskiej Akademii Edukacji Kulturowej” - warsztaty pt. 

„Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce” organizowane w ramach programu „Bardzo Młoda 

Kultura” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Miejsce: salka wokalna pod Kinem 

„Starówka”. 
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48) 22.04.2018 r. - „Inauguracja Sezonu Turystycznego” - impreza plenerowa, w ramach której 

odbyły się pokazy walk rycerskich, parady i odprawy wojsk, inscenizacje historyczne oraz koncert 

Damiana Ukeje z cyklu „Słuchaj Więcej”. Miejsce: Rynek Starego Miasta, Bulwar im. Marszałka J. 

Piłsudskiego.  

49) 24.04.2018 r. - "Wiosenne metamorfozy" - spotkanie z kosmetyczką z cyklu pt. „ Między nami 

Kobietami” na temat pielęgnacji paznokci oraz pokaz manicure japońskiego. Miejsce: Przełącznik – 

twórczy zaułek. 

50) 25.04.2018 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą „Wojaże po Włoszech ze sztuką w tle” - 

spotkanie podróżnicze na temat Włoch ze sztuką w tle z udziałem Katarzyny Pająk. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem.  

51) 29.04.2018 r. - „Osiecka po męsku” - koncert piosenek Agnieszki Osieckiej  

w wykonaniu Marcina Januszkiewicza. Miejsce: dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego. 

52) 01-06.05.2018 r. - „Festiwal Filmów Niezwykłych i Spotkań” - 15. edycja Festiwalu Filmów 

 i Spotkań NieZwykłych. Miano tegorocznego „Reżysera NieZwykłego” otrzymał Jerzy Skolimowski, 

Aktorką NieZwykłą Stanisława Celińska, natomiast Koronę Sandomierską otrzymała Katarzyna Kubacka – 

Seweryn.  Podczas festiwalu odbyły się warsztaty filmowe i dziennikarskie dla dzieci, młodzieży  

i studentów, edukacyjne pokazy filmowe Akademii Filmowej Otwórz Oczy, koncerty, wystawy, debaty 

czy spotkania. m.in. „Rozmowy przy stole” z udziałem prof. Jerzego Bralczyka i Krzysztofa Materny, akcja 

„Siedząc ławka w ławkę”, koncert pt. „Majówka w stylu lat 60” w wykonaniu The Truitcakes. Wydarzenie 

zakończył koncert pt. „ATRAMENTOWA” w wykonaniu Stanisławy Celińskiej z zespołem. Miejsce: Dom 

Długosza, Dom Katolicki, Kino Starówka, Zamek Kazimierzowski. 

53) 02.05.2018 r. - „Piknik animacyjno – rekreacyjny” - piknik rodzinny w szczególności skierowany 

do dzieci i młodzieży. W programie zapewniono zabawy animacyjne dla dzieci, modelowanie balonów, 

zabawy z chustą Klanzy, malowanie twarzy, tańce integracyjne oraz Eko Moda - tworzenie ekologicznych 

strojów z wykorzystaniem surowców wtórnych. Miejsce: Plac Zabaw przy ul. Wielowiejskiej  

w Sandomierzu.  

54) 17.05.2018 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: "Tybet. Wokół Świętej Góry Kajlas” - 

spotkanie podróżnicze z cyklu „Sandomierskie Spotkania z Kulturą”, którego gościem był podróżnik 

Dariusz Czerniak. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

55) 19.05.2018 r. - „Noc Muzeów” - ogólnopolska akcja, w Ramach której były udostępnione 

wieczorną porą najatrakcyjniejsze sandomierskie obiekty. Jedną z atrakcji był koncert Boogie Boys. 

Miejsce: Zamek Kazimierzowski. 

56) 25.05-14.06.2018 r. - „Moje abstrakcje” -  wystawa fotografii autorstwa Łukasza Maxa Kani. 

Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

57) 26.05.2018 r. - „Piknik animacyjno - rekreacyjny z okazji Dnia Mamy” - impreza plenerowa piknik 

animacyjny dla dzieci i młodzieży. W programie przygotowano zabawy animacyjne, bańki mydlane, 

zabawy z chustą klanzy, malowanie twarzy, zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Miejsce: Plac 

zabaw przy ul. Żółkiewskiego.  

58) 27.05.2018 r. - „Piknik animacyjno - rekreacyjny” - impreza plenerowa, piknik animacyjno – 

rekreacyjny. W programie przygotowano zabawy animacyjne, bańki mydlane, zabawy z chustą klanzy, 

malowanie twarzy, zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Miejsce: Plac zabaw na ul. Schinzla. 
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59) 02.06.2018 r. - „Piknik animacyjno - rekreacyjny” - impreza plenerowa, piknik animacyjno – 

rekreacyjny. W programie przygotowano zabawy animacyjne, bańki mydlane, zabawy z chustą klanzy, 

malowanie twarzy, zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Miejsce: Port Kultury i teren przyległy. 

60) 03.06.2018 r. - „Piknik animacyjno-rekreacyjny” - impreza plenerowa, piknik animacyjno–

rekreacyjny. W programie przygotowano zabawy animacyjne, bańki mydlane, zabawy z chustą klanzy, 

malowanie twarzy, zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Miejsce: teren przy Szkole Podstawowej nr 

4.  

61) 02.06.2018 r. - „Salon Poezji” -  spotkanie skierowane do dzieci, podczas którego wiersze czytała 

Lidia Sadowa. Miejsce: Dom Długosza. 

62) 03.06.2018 r. - „Piknik rodzinny” -  impreza plenerowa, piknik animacyjno–rekreacyjny.  

W programie przygotowano zabawy z Mbotami i Ozobotami, warsztaty z drukarką 3D, sensoplastyka, 

robotyka, animacyjne. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu. 

63) 05.06.2018 r. - „Miedzy nami Kobietami – Urzekające spojrzenie” - spotkanie z cyklu „Między 

nami Kobietami”na temat pielęgnacji rzęs połączone z prezentacją nowego zabiegu o nazwie „botox 

rzęs”, które poprowadziła kosmetyczka Marzena Dziedzic. Miejsce: Przełącznik – twórczy zaułek.  

64) 09.06.2018 r. - „Dni Sandomierza” - uroczystości patriotyczne w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa 

Ziemi Sandomierskiej i Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego z okazji 99. rocznicy wkroczenia 14 

Pułku Ułanów Jazłowieckich w granice Polski. Miejsce: Rynek Starego Miasta, Plac Jana Pawła II.  

65) 10.06.2018 r. - „Truskawkowa Niedziela” - impreza plenerowa, w programie: urządzenia 

rekreacyjne dla dzieci, stoiska z truskawkami, występy: Formacji Tanecznych PARADOX, DANCE MANIA, 

tancerzy Fabryki Ruchu, wokalistów z Centrum Edukacji Artystycznej Gama, zespołu Tańca Orientalnego 

Nimbooda. Ponadto dla najmłodszych przygotowano animacje i zabawy z animatorami ze Stacyjkowo. 

Wieczorem program artystyczny zapewniły koncerty zespołu BAiKA oraz gwiazda wieczoru Ørganek  

z zespołem. Miejsce: Rynek Starego Miasta.  

66) 15.06.-03.09.2018 r. - „Szerszy format” - wystawa klasycznej fotografii czarno-białej autorstwa 

Tomasza Bartosika. Miejsce: Port Kultury.  

67) 15-29.06.2018 r. - „Wystawa prac autorstwa uczestników zajęć Pracowni Plastycznej SCK” - 

wystawa prac autorstwa uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez Sandomierskie Centrum 

Kultury w Pracowni Plastycznej. Wystawa prezentowała przekrój twórczości plastycznej dzieci  

i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018 powstałych pod opieką sandomierskiej artystki-plastyka 

Aleksandry Karwat. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

68) 16.06.2018 r. - „IV Festiwal Organizacji Pozarządowych” - impreza plenerowa, podczas której 

mogły zaprezentować się okoliczne organizacje pozarządowe. Dodatkowo na scenie odbyły się występy 

Sandomierskiej Orkiestry Dętej oraz solistów, grup teatralnych, tanecznych uczniów z sandomierskich 

szkół. Miejsce: Rynek Starego Miasta.  

69) 19.06.2018 r. - „Wyjazd jak malowany” - udział w wycieczce do Zalipia uczestników warsztatów 

rękodzieła artystycznego. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach pn. „Zalipiańskie malowanki”, czyli 

malowanie na papierze oraz wyrobach z drewna oraz w spacerze wśród pól i  malowanych chałup. 

Miejsce: Zalipie. 
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70) 20.06.2018 r. - „Poczekalnia” - spektakl teatralny w wykonaniu Młodzieżowego Teatru 

Amatorskiego „SCENE”. Miejsce: Port Kultury.  

71) 21.06.2018 r. - „Przystań Młodych Talentów” - widowisko podsumowujące sezon 2017/2018  

w wykonaniu Formacji Tanecznych Dance Mania, solistów Sandomierskiego Studia Piosenki I 

instrumentalistów Pracowni Dźwięku Czarno-biali. Miejsce: Port Kultury.  

72) 23.06.2018 r. - „10 lat serialu „Ojciec Mateusz” - obchody 10-lecia rozpoczęcia emisji serialu 

„Ojciec Mateusz”, w ramach których przygotowano: wycieczkę rowerową, uroczyste wręczenia nagród 

uczestnikom wycieczki, spotkanie z fanami, korowód z udziałem aktorów i twórców serialu przy 

akompaniamencie Sandomierskiej Orkiestry Dętej. Miejsce: Rynek Starego Miasta.  

73) 23.06.2018 r. - „Cuda Wianki 2018” -  impreza plenerowa z okazji Nocy Świętojańskiej. Na 

mieszkańców i turystów czekało wiele ciekawych atrakcji, m.in: gra terenowa, spotkanie z zielarką, 

pokazy prostych technik tkackich, profesjonalny pokaz i warsztaty wicia wianków, występ Szkolnego 

Zespołu Tańca Ludowego Sędomir, rejs statkiem, konkurs na najpiękniejszy wianek i najciekawszą 

legendę o Sandomierzu, koncert Kapeli Neoludowej Łubu Dubu i zespołu Fifidroki, a także pokaz fire 

show w wykonaniu Teatru Ognia Furion. Miejsce: Bulwar Marszałka J. Piłsudskiego.  

74) 25.06.2018 r. - „Lapidarium” - wystawa fotografii wykonanych  metodą srebrową, na czarno-

białych filmach fotograficznych prezentujące ciekawe ujęcia lokalu, obsługi jak i gości. Miejsce: 

Lapidarium pod Ratuszem. 

75) 29.06-03.08.2018 r. - „...cisza...i...ogień...2...!?...” - wernisaż wystawy fotografii autorstwa Piotra 

Grudnia pt.”...cisza...i...ogień...2...!?...”. opatrzone cytatami. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

76) 30.06.2018 r. - „Muzyka na Starówce: Oleś DUO – „SPIRIT OF NADIR” - koncert plenerowy w 

wykonaniu duetu Marcina Oleś (kontrabas) i Bartłomieja Oleś (perkusja). Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

77) 04-27.07.2018 r. - „Menu Kultura: edukacja kulturowa na serio!” - bezpłatne warsztaty 

artystyczne realizowane w powiecie sandomierskim w ramach projektu partnerskiego pt. Menu kultury 

– edukacja kulturowa na serio. W ramach projektu odbyły się  warsztaty: integracyjne, filmowe, 

fotograficzne, muzyczne, plastyczne, teatralne, spotkania z turystyką. Miejsce: Sandomierz, Obrazów, 

Łoniów.  

78) 04.07.2018 r. - „XXIX Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Sandomierskiego Chóru Katedralnego, Marii Konopki – dyrygent, 

Pawła Opali – organy. Miejsce: Bazylika Katedralna.   

79) 05.07.2018 r. - „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Camino de Santiago - średniowiecznym 

szlakiem…” - spotkanie podróżnicze z cyklu „Sandomierskie Spotkania z Kulturą”, którego gościem był 

Arkadiusz Adamczuk - historyk sztuki, bibliotekarz, podróżnik. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

80) 05.07.2018 r. - „Warsztaty komiksu” -  warsztaty komiksu prowadzone przez Szymona Teluka w 

ramach akcji „Lato w mieście z SCK”. Miejsce. Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej, Port Kultury.  

81) 07-08.07.2018 r. - „Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski” - impreza plenerowa, podczas której 

odbyły się: widowiska historyczne „Bona Regina – Sigismundus Rex” w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa 

Ziemi Sandomierskiej”,  uroczyste zmiany wart, pokazy walk pieszych, musztry i tańca dawnego, Wielki 

Turniej Rycerski Kopijniczy z udziałem największych rycerzy polskich, a także kramy i stoiska z wyrobami 

artystycznymi, tradycyjnym rzemiosłem, regionalnymi wyrobami. Pierwszy dzień Jarmarku koncert 

zespołu „Pozytywnie nakręceni” oraz pokaz filmu "Pan Tadeusz" z muzyką na żywo w wykonaniu 
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Czerwie. Drugiego dnia odbyły się m.in. : zmiany warty przez formacje piesze z XVI wieku, rozmowy  

z wystawcami, prezentacja jarmarcznego asortymentu na stoiskach, warsztaty i pokazy dmuchania szkła, 

występ Zespołu Pieśni i Tańca „Gnieździska” oraz koncert galowy Sandomierskiej Orkiestry Dętej. 

Miejsce: Rynek Starego Miasta, zielony skwer obok Bazyliki Katedralnej. 

82) 11.07.2018 r. - „Wspólne wicie wieńca dożynkowego” - warsztaty z wspólnego wicia wieńca 

dożynkowego. Miejsce: Dworek Koćmierzów. 

83) 11.07.2018 r. - „XXIX Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Katarzyny Olszewskiej. Miejsce: Bazylika Katedralna.  

84) 18.07.2018 r. - „XXIX Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Ewy Sawoszczuk. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

85) 27-29.07.2018 r. - „Dookoła Wody Festiwal” - impreza plenerowa, wielobarwna, wielokulturowa 

podróż muzyczna. Program obejmował: „Wiślany Audiobook na Żywo” - opowieści wiślane autorstwa 

Andrzeja Stańskiego, zwiedzanie tradycyjnych jednostek flisackich,  paradę Tradycyjnej Floty Wiślanej. 

Odtakowo odbyły się koncerty: recital Marka Szurawskiego, występ Andrzeja Koryckiego i Dominiki 

Żukowskiej, Dikanda, zespól Formacja oraz recital duetu Kasia Skiba i Ja. Miejsce: Kino Starówka, Bulwar 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

86) 28-30.07.2018 r. - „Koncerty Muzyki Sakralnej” - koncerty muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru 

męskiego „Lira”. Miejsce: kościół Św. Ducha, kościół św. Józefa, kościół św. Jakuba.  

87) 29.07.2018 r. - „Wolne śpiewanie” – patriotyczny koncert w wykonaniu chóru SAN-do-MIR, 

który odbył się w ramach obchodów z okazji w 74. rocznicy Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego 

oraz dla upamiętnienia Bitwy pod Pielaszowem w dniach 25-31 lipca 1944 r. Miejsce: dziedziniec 

zamkowy. 

88) 01.08.2018 r. - „XXIX Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Marka Stefańskiego. Miejsce: Bazylika Katedralna.  

89) 03.08-03.09.2018 r. - „Sandomierz – takim go widzę” -  wystawa fotografii autorstwa Rafała 

Dziorka. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

90) 08.08.2018 r. - „XXIX Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Krakowskiego Trio Stroikowego. Miejsce: Bazylika Katedralna.  

91) 12.08.2018 r. - „II Sandomierskie Śniadanie” - impreza integracyjna, połączona z rozmowami 

dyskusją o sposobach przygotowania porannych posiłków oraz konkursem na najciekawszą potrawę 

śniadaniową. Miejsce: Ratusz  

92) 13.08.2018 r. - „Warsztaty koralikowe” - warsztaty z tworzenia biżuterii koralikowej z Dariuszem 

Gołębiewskim. Miejsce: Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej.  

93) 14.08.2018 r. - „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Z miłości do Ojczyzny - koncert 

niepodległościowy” - koncert inauguracyjny pt. „Z miłości do Ojczyzny - koncert niepodległościowy”. 

Miejsce: Port Kultury.  

94) 14.08.2018 r. - „Sandomierz dwa brzegi - jedno miasto” - uroczyste spotkanie z okazji 80-lecia 

włączenia prawobrzeżnego Sandomierza w granice miasta. Miejsce: Port Kultury. 
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95) 15.08.2018 r. - „Dożynki Miejskie” - festyn rodzinny organizowany w ramach projektu 

„Zachować tradycję – Dożynkowy Festyn Rodzinny”. Program festynu obejmował: Mszę św.  

z poświeceniem wieńca i chleba dożynkowego, odsłonięcie i poświęcenie tablicy na Figurze Matki 

Boskiej Fatimskiej upamiętniającej 100 - lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości,  przejazd 

korowodu dożynkowego ulicami miasta, występy artystyczne: Zespołu Tańca Ludowego „Sędomir”, 

Michał Cezar Biały, zabawa taneczna z zespołem „Teraz My” oraz pokaz teatru ognia. Miejsce: 

Nadbrzezie  

w Sandomierzu.   

96) 17.08.2018 r. - „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Kobieta z Alabastrowym Naczyniem” - 

koncert pt. „Kobieta Z Alabastrowym Naczyniem” w wykonaniu Capella Cracoviensis – chóru 

kameralnego pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Miejsce: kościół św. Jakuba.  

97) 18.08.2018 r. - „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Giselle” - koncert pt. „Giselle” balet 

romantyczny w 2 aktach w wykonaniu Royal Lviv Ballet. Miejsce: dziedziniec zamkowy.  

98) 19.08.2018 r. - „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Luis Armstrong & Ella Fitzgerald” - 

koncert pt. „Luis Armstrong & Ella Fitzgerald” w wykonaniu Troy’a Andersona i Joanny Morea  

z towarzyszeniem zespołu. Miejsce: dziedziniec zamkowy.   

99) 20.08.2018 r. – „Warsztaty koralikowe” - warsztaty z tworzenia biżuterii koralikowej z Dariuszem 

Gołębiewskim. Miejsce: OPAK 

100) 22.08.2018 r. - „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Tango Argentino” - koncert pt. „Tango 

Argentino” w wykonaniu Orquesta Tipica de Tango Ariel Ramirez. Miejsce: dziedziniec zamkowy.   

101) 22.08.2018 r. – „XXIX Sandomierskie Wieczory Organowe” - koncert z cyklu Sandomierskie 

Wieczory Organowe w wykonaniu Roberta Brodackiego. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

102) 23.08.2018 r. – „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Egzotyczna Podróż” – widowisko 

muzyczno – taneczne w wykonaniu Krzesimira Dębskiego, Kamila Radzimowskiego z zespołem oraz 

Ethnic Balet. Miejsce: dziedziniec zamkowy. 

103) 24.08.2018 r. – „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Klasyka na Rockowo” - koncert jak 

(NIE)grać na skrzypcach w wykonaniu projektu Jelonek. Miejsce: dziedziniec zamkowy. 

104) 25.08.2018 r. – „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Wielka Gala Operowa” – koncert na 

100-lecie niepodległości w wykonaniu zespołu Les Femmes. Miejsce: dziedziniec zamkowy. 

 

105) 26.08.2018 r. - „XXVIII Festiwal Muzyka w Sandomierzu: Swinging with Sinatra” – koncert  

w wykonaniu Jarosława Wist z zespołem oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod 

dyrekcją Mikołaja Blajdy. Miejsce: dziedziniec zamkowy. 

106) 02.09.2018 r.  - „Pożegnanie wakacji” - - impreza plenerowa z okazji zakończenia wakacji, 

podczas której można było zaznajomić się z ofertą zajęć pozaszkolnych organizowanych w roku szkolnym 

przez sandomierskie placówki. Program obejmował występ interaktywny o nazwie „Piraci z Karaibów”, 

„Mini park rozrywki”, czyli zabawy z Agencją Artystyczną PRYM ART, korzystanie z urządzeń 

rekreacyjnych. . Natomiast na scenie swoje umiejętności zaprezentowali wychowankowie Centrum 

Edukacji Artystycznej GAMA, Katarzyna Góras oraz formacja muzyczna Sando All Stars. Wystąpił również 

zespół MUS!, natomiast gwiazdą wieczoru był zespół AFROMENTAL. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 
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107) 03.09-09.10.2018 r. – „Odmienne oblicza mieszkańców jako nietuzinkowe osobowości 

Sandomierza” - wystawa klasycznej fotografii czarno-białej autorstwa Tomasza Bartosika zrealizowanej 

w ramach stypendium artystycznego Burmistrza Miasta Sandomierza na rok 2018. Miejsce: Iluzjon Art 

Cafe.  

108) 07.09.2018 r. – „Koncert Piotra Krępecia” - koncert gitarzysty Piotra Krępecia, promujący jego 

nowy album „Movement in Silence”. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

109) 08.09.2018 r. – „Piknik animacyjno-ekologiczno-rekreacyjny” -  impreza plenerowa, piknik 

animacyjno–rekreacyjny. W programie przygotowano zabawy animacyjne, bańki mydlane, zabawy  

z chustą klanzy, malowanie twarzy, zabawy ruchowe. Miejsce: tereny rekreacyjne Portu Kultury i 

Centrum Rekreacji. 

110) 14.09.2018 r. – „Kartki ręcznie robione” - spotkanie pokazowe, na którym zaprezentowano 

różne techniki tworzenia ozdobnych kartek (scrapbooking, mixed media, cardmaking). Miejsce: 

Przełącznik – twórczy zaułek.  

111) 16.09.2018 r. – „CHŁOPCY” - spektakl teatralny w wykonaniu Amatorskiego Teatru 

Dramatycznego im. Józefa Żmudy ze Stalowej Woli. Miejsce: Port Kultury.  

112) 20.09.2018 r. – „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Samochodem po Europie - północne 

Włochy”  - spotkanie podróżnicze z cyklu „Sandomierskie Spotkania z Kulturą”, którego gościem był dr 

Marcin Markowski – historyk, historyk sztuki, w wolnych chwilach – podróżnik. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

113) 21.09.2018 r. – „Bolewski i Tubis” - koncert duetu Bolewski i Tubis. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

114) 27.09.2018 r. – „Eskaubei & Tomek Nowak Quartet” - koncert jazzowy połączony z rapowanymi 

tekstami w wykonaniu Eskaubei & Tomka Nowaka Quartet. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

115) 28.09.2018 r. – „Mr Pollack” - rockowy koncert Mr Pollack w wykonaniu braci Jacka i Grzegorza 

Polaków. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

116) 05.10-08.11.2018 r. – „te(k)stuję słowa” - wernisaż wystawy autorstwa Oli Malarz. Miejsce: 

Iluzjon Art Cafe. 

117) 05-07.10.2018 r. – „100% Sandomierza za 50%” -   akcja promocyjna miasta Sandomierza, której 

celem było ożywienie tzw. „martwego sezonu”. Zainteresowani mogli skorzystać z tańszego noclegu  

w obiekcie noclegowym „Krępianka”, wykupić tańsze bilety: na Bramę Opatowską, do Podziemnej Trasy 

Turystycznej i Kina Starówka. Miejsce: Obiekt noclegowy Krępianka, Brama Opatowska, Kino Starówka.  

118) 06.10.2018 r. –  „Czas na miłość” - spektakl komediowy w wykonaniu Małgorzaty Graff 

 i Aleksandra Mikołajczaka. Miejsce: Port Kultury. 

119) 09.10.-08.11.2018 r. – „Odmienne oblicza mieszkańców jako nietuzinkowe osobowości 

Sandomierza” - wystawa klasycznej fotografii czarno-białej autorstwa Tomasza Bartosika zrealizowanej 

w ramach stypendium artystycznego Burmistrza Miasta Sandomierza na rok 2018. Miejsce: Port Kultury. 

120) 12.10.2018 r. – „Sandomierz Rock Night” - koncert muzyków zespołów On The Wings, Atom 

Heart i Authority. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 
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121) 14.10.2018 r. - „Żywe witryny historii 2018” - w ramach Odpustu Wincentego Kadłubka 

niezwykłą wystawę „Żywych witryn historii". Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

122) 14.10.2018 r. - „Wiersz... dobry na wszystko!" - wieczór poezji, w ramach inauguracji działań 

międzypokoleniowej grupy teatralnej działającej w ramach projektu „Powróćmy z teatrem”. Miejsce: 

OPAK.  

123) 16.10.2018 r. –„Wielka Msza Św. Jana Pawła II” - koncert z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana 

Pawła II w wykonaniu Grażyny Zielińskiej (sopran), prof. Janusza Purzyckiego (skrzypce) i Szymona 

Olszańskiego (organy). Miejsce: Kościół Św. Michała Archanioła. 

124) 08.10.2018 r. – „Sandomierskie Spotkania z Kulturą: Polinezja Francuska - przemijający raj” –  

spotkanie podróżnicze z cyklu „Sandomierskie Spotkania z Kulturą”, którego gościem był Józef Kołodziej 

– podróżnik Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

125) 19.10.2018 r. – „Dziennik czeczeński Poliny Żerebcowej” - spektakl teatralny w wykonaniu 

Andrzeja Seweryna. Miejsce: sala rycerska zamku kazimierzowskiego.  

126) 20.10.2018 r. – „Ruin of a Man Tour” - koncert promujący mini album zespołu Corruption. Jako 

support zagrali Brown i BlackSnake. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

127) 26.10.2018 r. – „Cisza Jak Ta” - koncert folkowego zespołu Cisza Jak Ta. Miejsce: Port Kultury. 

128) 26.10-08.11.2018 r. – „Poplenerowy wernisaż wystawy fotografii pt. Sandomierz” - wystawa 

zdjęć członków grupy „FOTO Niedrzwica” działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Niedrzwicy Dużej oraz sandomierskiego fotografa Patryka Goszczyńskiego, które powstały podczas 

pleneru fotograficznego w Sandomierzu. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

129) 26.10.2018 r. – „Witamina Jazz: NEW BONE – pierwszy jazzowy koncert z cyklu Witamina Jazz  

w wykonaniu formacji New Bone w projekcie „Follow me”. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

130) 28.10.2018 r. – „Witamina Jazz: Gniewomir Tomczyk i KAYAH” - jazzowy koncert z cyklu  

Witamina Jazz w wykonaniu formacji kwartetu Gniewomira Tomczyk z Kayah. Miejsce: sala rycerska 

Zamku Kazimierskiego.  

131) 02.11.2018 r. – „Witamina Jazz: Myrczek & Tomaszewski” - trzeci jazzowy koncert z cyklu 

Witamina Jazz w wykonaniu duetu Wojciecha Myrczeka (wokal) i Pawła Tomaszewskiego (piano). 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

132) 03.11.2018 r. – „Witamina Jazz: Renaissance: Gadt/Chojnacki/Gradziuk” - ostatni jazzowy 

koncert z cyklu Witamina Jazz w wykonaniu tria Anny Gadt (wokal), Zbigniewa Chojnackiego (akordeon) 

 i Krzysztofa Gradziuka (perkusja). Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

133) 04.11.2018 r. – „Zenek” - koncert Zenka z zespołu Kabanos. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

134) 08.11.-06.12.2018 r. – „Polskie pejzaże” - wystawa fotograficzna autorstwa Celiny i Wojciecha 

Chmiel. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

135) 09.11.2018 r. - „Spektakl z okazji 11 listopada” - spektakl słowno-muzyczny z okazji 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę w wykonaniu podopiecznych uczęszczających na zajęcia 

muzyczne prowadzone przez instruktora Leszka Płatka. Miejsce: Dworek Koćmierzów. 

136) 09-11.11.2018 r. - „Trzy dni dla Niepodległej” – obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
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niepodległości. Szereg wydarzeń, odbywających się pod hasłem „Trzy dni dla Niepodległej” miał na celu 

zachęcenie mieszkańców miasta do wspólnego świętowania: bicie rekordu dla Niepodległej, czyli 

wspólne śpiewanie hymnu, utworzenie „Żywej Flagi”, konkurs „POLONIA RESTITUTA – Żywe obrazy 

alegorii Ojczyzny”, „Dzień otwartych koszar”, posadzenia dębu im. Józefa Piłsudskiego na terenie 3. 

Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, uroczysty przemarsz prowadzony przez Sandomierską 

Orkiestrę Dętą, formacje wojskowych służb mundurowych, paramilitarnych, władze samorządowe  

i mieszkańców miasta, seans filmowy „Zimnej wojny”, koncerty pt. ”Wspomnienia dawnych dni”  

w wykonaniu trio „Retro Orchestry” oraz „Z wdzięczności dla niepodległości. Zdrowy Polak - nowy 

patriotyzm” z udziałem zespołu „Triodeon”. Miejsce: ulice miasta Sandomierza, Rynek Starego Miasta, 

sala rycerska zamku Kazimierzowskiego, Kino Starówka. 

137) 10.11.2018 r. – „Międzypokoleniowe warsztaty teatralne” - międzypokoleniowe warsztaty 

teatralne z Kacprem Idzikiem, które odbyły się w ramach projektu "Powróćmy z teatrem". Miejsce: 

OPAK.  

138) 14.11.2018 r. – „Warsztaty plastyczne z okazji Dnia Seniora” - warsztaty plastyczne dla seniorów, 

podczas których uczestnicy samodzielnie tworzyli wzory na torbach ekologicznych. Miejsce: OPAK. 

139) 16.11.2018 r. – „Rockowe Dziady V” - V. edycja Rockowych Dziadów, podczas których wystąpili 

Get Break i S.N.O.W. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem.  

140) 19-23.11.2018 r. - „Warsztaty ikonograficzne” - warsztaty ikonograficzne, które poprowadził Jan 

Grigoruk - ikonograf Monasteru w Supraślu. Miejsce: Parafii Prawosławnej Świętych Równych 

Apostołom Braci Cyryla i Metodego. 

141) 23.11.2018 r. – „Pokahontaz” - koncert zespołu Pokahontaz w ramach trasy koncertowej Reset 

Tour. Jako goście specjalni na scenie zagrali również MaxFloRec i Dj WuDu. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

142) 24.11.2018 r. – „Wystawa i wykład o ikonach” - wystawa pt. „Supraskie ikony” oraz wykład 

dotyczący historii i techniki powstawania ikon. Miejsce: Port Kultury. 

143) 26.11.2018 r. – „Diabeł i tabliczka czekolady” - spektakl teatralny w wykonaniu aktorów z teatru 

im. Juliusza Osterwy z Lublina w reżyserii Kuby Kowalskiego. Miejsce: Port Kultury. 

144) 30.11.2018 r. – „Wes Gałczyński & Power Train” – koncert  bluesowo rock'n rollowy  

w wykonaniu Wes Gałczyński & Power Train. Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

145) 01.12.2018 r. –„Reggae Andrzejki” - koncert zespół Strojnowy. Występ gwiazdy wieczoru 

poprzedziły koncerty w wykonaniu Dj Maken oraz zespołu Rege z Tarnobrzegu. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

146) 02.12.2018 r. – „Mikołajki w Sandomierzu” – kiermasz Mikołajkowy, podczas którego można 

było nabyć ozdoby choinkowe, specjały świąteczne, przyprawy, rękodzieła, a także świąteczne upominki. 

Dla dzieci zorganizowano spotkanie ze Świętym Mikołajem, animacje, zabawy w Pracowni św. Mikołaja 

oraz wizytę w kawiarence Pani Mikołajowej. Miejsce: Rynek Starego Miasta. Miejsce: Rynek Starego 

Miasta. 

147) 02.12.2018 r. – „Historyczna Gra Bitewna Wrzesień 1939” - prezentacja gry oraz rozgrywka gry 

bitewnej. Miejsce: Port Kultury.  

148) 07.12.2018 r. – „Rockowe Mikołajki” - koncert rockowy w wykonaniu zespołu Bubbles (support) 
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i gwiazdy wieczoru INTERNAL QUIET, który wystąpił w ramach trasy "The Rain Comes Down Tour 2018". 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem. 

149) 09.12.2018 r. – „Kari Sál” - koncert jazzowy w wykonaniu Kari Sál. Miejsce: Lapidarium pod 

Ratuszem. 

150) 14.12.2018 r. - „Chochołów Band” - koncert Andrzeja Chochoła z zespołem. Miejsce: Lapidarium 

pod Ratuszem. 

151) 15.12.2018 r. – „Marek Piekarczyk Akustycznie” - akustyczny koncert Marka Piekarczyka  

z zespołem. Miejsce: Dom Katolicki.  

152) 17.12.2018 r. - „Spotkanie opłatkowe” - spotkanie opłatkowe międzypokoleniowej grupy 

teatralnej działającej w ramach projektu „Powróćmy z teatrem”. Miejsce: Salka wokalna. 

153) 17.12.2018 r. - „Świetlicowa Wigilia” - spotkanie wigilijne z udziałem przedstawicieli władz 

Sandomierza i Tarnobrzega. Program artystyczny został zaprezentowany przez podopiecznych 

uczęszczających na zajęcia muzyczne prowadzone przez instruktora Leszka Płatka. Miejsce: Dworek 

Koćmierzów. 

154) 21.12.2018 r. – „Ekspozycja Sandomierskiego Centrum Kultury w Galerii Królewskiej” - wystawa 

poświęconej instytucji SCK. Miejsce: Galeria Królewska. 

155) 29.12.2018 r. – „Sandomierska Kolęda” - koncert kolęd i pastorałek pt. „Sandomierskiej Kolędy” 

w wykonaniu Sandomierskiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem kapelmistrza Mieczysława Jakubowskiego. 

Miejsce: Dom Katolicki. 

156) 31.12.2018 r. - „Powitanie Nowego  Roku” - impreza plenerowa Przed północą oprawę 

muzyczna zapewnił autorski występ PROJECTBAND i DJ JERRYK. O północy odbył się pokaz świetlny, 

noworoczne życzenia oraz wspólny polonez wokół Ratusza. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

Według szacunków łącznie w w/w wydarzeniach scenicznych udział wzięło ponad 38.000 odbiorców  

 

INNE IMPREZY KULTURALNO ROZRYWKOWE I UROCZYSTOŚCI 

1) 15.02.2018 r. - „II Salon Poezji” - program poetycki „Dancing” w oparciu o wybrane wiersze K. I. 

Gałczyńskiego czytali Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus – aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie. Miejsce: 

Dom Katolicki. 

2) 06.01.2018 r. - „Orszak Trzech Króli”  - uroczystość związana ze świętem Trzech Króli. Miejsce: 

Rynek Starego Miasta.  

3) 06.01.2018 r. - „Wernisaż wystawy Amberif Design Award” - wernisaż wystawy będącej efektem 

21. Konkursu Amberif Design Award pt. „PERYFERIA”. Miejsce: Iluzjon Art Cafe. 

4) 24.01.2018 r. - „Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich” - spotkanie z dr. Adamem 

Bodnarem rzecznikiem Praw Obywatelskich. Miejsce: Kino „Starówka”. 

5) 08.02.2018 r. - „155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego” - uroczystość patriotyczna 

upamiętniająca 155. rocznicę wybuch Powstania Styczniowego. Miejsce: Sala Rycerska Zamku 

Królewskiego. 

6) 13.02.2018 r. - „76. Rocznica Utworzenia Armii Krajowej” - uroczystość upamiętniająca 76. 
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rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Miejsce: Cmentarz Katedralny, 

Ratusz. 

7) 25.02.2018 r. - „Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” - uroczystość 

upamiętniająca "Żołnierzom Wyklętym". Dzień pamięci o żołnierzach walczących o niepodległość 

Ojczyzny w czasie II wojny światowej i prześladowanych w czasie reżimu stalinowskiego. Miejsce: 

Cmentarz Katedralny.  

8) 05.03.2018 r. - „Dzień Pamięci Ofiar Terroru Niemieckiego” - konferencja pt. „Ofiary Terroru 

Niemieckiego na Ziemi Sandomierskiej w latach 1939-1944". Miejsce: Kino Starówka. 

9) 11.03.2018 r. - „Dzień Pamięci Ofiar Terroru Niemieckiego” - uroczysta Msza Święta w intencji 

ofiar terroru. Miejsce: Bazylika Katedralna. 

10) 08.04.2018 r. - „Inauguracja Sezonu Motocyklowego” - impreza plenerowa, w ramach której 

odbyły się parada motocyklowa, topienie marzanny, pokaz ratownictwa oraz koncert zespołu 

Konsystorz. Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego. 

11)  13.04.2018 r. - „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” - uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej. Miejsce: Cmentarz Katedralny.   

12) 25.04.2018 r. - „Kwalifikacje wstępne 23. konkursu piosenki „Wygraj Sukces” - 23. kwalifikacje 

wstępne Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” dla dzieci i młodzieży. Miejsce: Port Kultury. 

13)  02.05.2018 r. - „Święto flagi” - sandomierskie obchody Święta Flagi, w ramach których 

dokonano uroczystego wciągnięcia narodowej flagi Polski na sandomierski maszt, następnie odbyła się 

debata poświęcona Świętu Flagi. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

14) 03.05.2018 r. - „Obchody Narodowe Święta 3 Maja” - uroczystości patriotyczne z okazji święta 

 3 maja z udziałem przedstawicieli władz powiatowych, miejskich, organizacji kombatanckich, 

duchowieństwa, policji, wojska, stowarzyszeń, instytucji oraz młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta, która zaprezentowała wiązankę 

utworów patriotycznych. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

15) 8.05.2018 r. - „Narodowy Dzień Zwycięstwa” - uroczyste obchody Narodowego Dnia 

Zwycięstwa, w ramach których hołd walczącym za wolną Ojczyznę oddali przedstawiciele władz 

samorządowych i powiatowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, a także młodzież 

szkolna i mieszkańcy. Miejsce: Cmentarz Katedralny. 

16) 08-09.05.2018 r. - „Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 2018” - 6. edycja 

Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA 2018, w ramach którego wyświetlono kilka bloków 

krótkometrażowych filmów animowanych dla dzieci. Miejsce: Kino Starówka. 

17) 12-13.05.2018 r. - „II Rodzinny Piknik” – impreza plenerowa, w ramach której odbyły się pilates, 

warsztaty kulinarne, zabawy animacyjne, turniej gier planszowych. Miejsce: Park Piszczele.  

18)  26.05.2018 r. - „Kobieta w roli głównej” - cykl spotkań pod patronatem Wysokich Obcasów, 

forum wymiany doświadczeń dla kobiet świadomych i pragnących się rozwijać. W ramach wydarzenia 

odbyły się m.in.: spotkanie z Lidią Popiel, Lucyną Kirwil i Jerzym Bralczykiem, szereg warsztatów, nocny 

pokaz mody. Miejsce: Port Kultury, OPAK, dziedziniec zamkowy. 
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19) 01-03.06.2018 r. - „VIII Festiwal Czas dobrego sera” - festiwal mający na celu podnoszenie 

jakości polskiego mleczarstwa oraz reklamę różnorodności produktów na bazie mleka a także promocja 

win  z polskich i zagranicznych winnic. Podczas festiwalu odbyły się warsztaty i laboratoria smaku,  

w których zostały zaprezentowane różne techniki łączenia serów z winami. Podczas festiwalu można 

było spróbować 300 rodzajów sera, a także jogurty o zawartości tłuszczu 9%, oryginalna, polska i 

słowacka owcza bryndza, śmietankowe lody, czy chociażby prawdziwe masło. Przez cały czas trwania 

festiwalu odbywały się występy artystyczne i rozmowy z producentami serów i win na scenie, 

prezentacje poszczególnych stoisk i produktów. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

20) 10.06.2018 r. - „Marsz dla Życia i Rodziny” - V edycja ogólnopolskiej imprezy plenerowej 

zorganizowana pod hasłem „Polska rodziną silna!”. W ramach programu odbyły się występy artystyczne i 

koncerty m.in.: Sandomierskiej Orkiestry Dętej. Miejsce: Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. 

Żółkiewskiego. 

21) 15.06.2018 r. - „200 lat diecezji sandomierskiej” -  uroczystość z okazji 200 lat diecezji 

sandomierskiej z udziałem biskupa sandomierskiego, przedstawicieli władz miasta, władz wojewódzkich 

oraz powiatowych, służb mundurowych, kombatantów, przedstawicieli sandomierskich instytucji oraz 

mieszkańców miasta i okolic. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hejnału sandomierskiego przez 

członków Sandomierskiej Orkiestry Dętej. Miejsce:  Zamku Królewskim w Sandomierzu. 

22) 23.06.2018 r. - „10–lecie rozpoczęcia emisji serialu „Ojciec Mateusz” - zlot fanów z okazji 10-lecia 

rozpoczecia emisji serialu „Ojciec Mateusz”. W programie przewidziano: wycieczkę rowerową na trasie 5 

km ulicami miasta, wręczenia nagród uczestnikom wycieczki, korowód z udziałem aktorów i twórców 

serialu oraz uczestników zlotu. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

23) 29-30.06.2018 r. - „Kino Kraków Płynie” - kino plenerowe pt. „Kino Kraków Płynie” Miejsce: 

Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego.  

24) 11.07.2018 r. - „75. rocznica Zbrodni Wołyńskiej” - obchody 75. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej, 

które otworzył   odbyły się 11 lipca 2018 r. w Sandomierzu. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili 

muzycy z Sandomierskiej Orkiestry Dętej, którzy wykonali Hymn Państwowy. Miejsce: Cmentarz 

Katedralny. 

25) 27.07.2018 r. - „74. rocznica Akcji Burza i bitwy pod Pielaszowem” - uroczystości obchodowe  

w rocznicę 74. rocznicy Akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili 

muzycy z Sandomierskiej Orkiestry Dętej, którzy wykonali Hymn Państwowy. Miejsce: Ratusz, Cmentarz 

Katedralny, park Miejski. 

26) 01.08.2018 r. - „74. Rocznicę Powstania Warszawskiego” - uroczystości patriotyczne ku czci 

bohaterom poległym podczas Powstania Warszawskiego. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili 

muzycy z Sandomierskiej Orkiestry Dętej, którzy wykonali Hymn Państwowy. Miejsce: Cmentarz 

Katedralny. 

27) 11-12.08.2018 r. - „III Piknik Rodzinny” - piknik rodzinny pod hasłem „Zielono mi”. W programie 

przewidziano spotkanie z ekologiem i opiekunem Parku Markiem Bażantem, warsztaty z tworzenia 

zielonych obrazków z mchu, wspólne robienie zdrowego obiadu z pieca, tworzenie mini ekosystemów 

skomponowanych z sukulentów oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. Miejsce: Park Piszczele. 

28) 15.08.2018 r. – „Święto Wojska Polskiego i 98. rocznica Bitwy Warszawskiej” - uroczystości 

patriotyczne okazji Święta Wojska Polskiego i 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Oprawę muzyczną 
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uroczystości zapewnili muzycy z Sandomierskiej Orkiestry Dęta. Miejsce: Cmentarz Katedralny. 

 

29) 19-20.08.2018 r. – „Filmowe Lato z Orange i Multikinem 2018” - bezpłatne pokazy filmowe „Do 

zakochania jeden krok” oraz „Był sobie pies”. Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego. 

30) 30.08.2018 r. – „Zwieńczenie akcji Podwórkowy wychowawca 2018” - wycieczka dzieci  

i opiekunów do Kieleckiego Parku Technologicznego w ramach podsumowania projektu „Podwórkowy 

wychowawca” organizowanego w ramach akcji Lato w mieście. Miejsce: Kielecki Park Technologiczny. 

31) 01.09.2018 r. – „79. rocznica wybuchu II wojny światowej” - uroczystość patriotyczna z okazji 79. 

rocznicy wybuchu II wojny światowej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Sandomierska Orkiestra 

Dęta wykonując wiązankę pieśni patriotycznych. Miejsce: Cmentarz katedralny. 

32) 03.09.2018 r. – „79. rocznica nalotu niemieckiego na Sandomierz” - uroczystości upamiętniające 

ofiary pierwszego nalotu na węzeł kolejowy w Sandomierzu. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili 

muzycy z Sandomierskiej Orkiestry Dęta. Miejsce: PKP Sandomierz. 

33) 08.09.2018 r. – „Narodowe Czytanie” - ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo. Podczas akcji 

został odczytany fragment: „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Miejsce: Rynek Starego Miasta.  

34) 14.09.2018 r. – „Senioralia 2018” -  IV edycji sandomierskiego święta seniorów. Program 

obejmował przekazanie symbolicznego klucza do bram miasta na ręce seniorów, pokazy artystyczne, 

konkursy na najładniejszy kapelusz jesienny oraz wiedzy o pięknym Sandomierzu oraz występy zespołów 

Heaven i  Baciary. Miejsce: Rynku Starego Miasta. 

35) 17.09.2018 r. – „79. rocznica wkroczenia Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej” 

- uroczystość patriotyczna upamiętniająca 79. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na Kresy Wschodnie 

Rzeczypospolitej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: 

Cmentarz Katedralny. 

36) 28-30.09.2018 r. - „Mistrzostwa Polski Mikromodeli klas C Naviga” - konkurs połączony  

z wystawą modeli okrętów. Miejsce: Zamek Królewski w Sandomierzu. 

37) 29.09.2018 r. – „V Marsz Pier[w]si w Sandomierzu” - V edycja marszu zachęcającego do 

wykonywania badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy. Oprawę muzyczną zapewniła 

Sandomierska Orkiestra Dęta. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

38) 13.10.2018 r. – „Złote Gody” - uroczystość związana z wręczaniem medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie, podczas której oprawę muzyczną zapewnili muzycy z sandomierskiej orkiestry dętej. 

Miejsce: sala rycerska zamku Kazimierzowskiego. 

39) 16-18.11.2018 r. – „Święto Młodego Wina” – VI. edycja Święta Młodego Wina, podczas którego 

odbyły się: degustacje młodego wina, spotkania z winiarzami, szkolenia dla miłośników wina, korowód 

winiarzy. Podczas barwnego pochodu oprawę artystyczną zapewniła Sandomierska Orkiestra Dęta. 

Miejsce: Rynek Starego Miasta w Sandomierzu. 

40) 05.12.2018 r. – „151. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego” - uroczystości patriotyczne i złożenie 

kwiatów z okazji 151. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Miejsce: Bulwar im. J. Piłsudkiego. 

41) 17.12.2018 r. – „Choinki dla słuchaczy Polskiego Radia Kielce”- wydawanie żywych choinek dla 

słuchaczy. Atmosferę umilili wykonawcy z Sandomierskiego Studia Piosnki wykonując pastorałki oraz 
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kolędy. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

 

42) 21.12.2018 r. – „Miejska Wigilia 2018” – I wspólna miejska wigilia. W programie: powitanie 

mieszkańców, inscenizacja przygotowana przez podopiecznych Świetlicy Socjoterapeutycznej, wspólny 

posiłek, występ Trio Moderato oraz Sandomierskiego Studia Piosenki. Miejsce: Rynek Starego Miasta. 

43) 27-28.12.2018 – „Julia Zatańczy” - widowisko charytatywne pt. „Julka zatańczy”. Miejsce: 

Tarnobrzeski Dom Kultury, Hala Widowskiowo-Sportowa MOSiR Sandomierz. 

 

KONKURSY/WYRÓŻNIENIA 

1) 11.02.2018 r. - „Finał III. edycji show Talent Świętokrzyski” - udział w finale Formacji Tanecznej 

PARADOX I. Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce. 

2) 14.03.2018 r. - „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: 7 grzechów głównych: pycha, chciwość, 

nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo 2018 r.” - w konkursie 

plastycznym wyróżnienie w kategorii rzeźba otrzymały prace Weroniki Kuraś oraz Aleksandry 

Kownackiej, natomiast praca Julii Podsiadło została wytypowana do wystawy pokonkursowej. Miejsce: 

Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” we Wrocławiu. 

3) 18.04.2018 r. - „XXV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu Ziemia jest jedna MAGIA ROŚLIN – 

KWIAT 2018” -  w konkursie plastycznym nagrody równorzędne w kategorii rzeźba otrzymały prace 

Izabeli Niemczyńskiej oraz Igora Trojanowskiego – podopiecznych pracowni plastycznej SCK 

prowadzonej przez Aleksandrę Karwat. Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” we 

Wrocławiu. 

4) 11.04.2018 r. - „II Konkurs Piosenki Angielskiej” - w konkursie wokalnym I miejsce w kategorii 

klas I-III zajęła Zuzanna Bona podopieczna Sandomierskiego Studia Piosenki. Miejsce: Zespół Placówek 

Oświatowych w Chobrzanach. 

5) 26-27.05.2018 r. - „ Dębica Open Festiwal” - w konkursie wokalnym III miejsce zdobył Wojciech 

Leśniewski, natomiast wyróżnienie otrzymała Julia Maszczak. Miejsce: Dębica 

6) 29.09.2018 r. – „Finał 23. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Wygraj Sukces - Grand Prix oraz 

nagrodę główną konkursu, czyli wyjazd do Eurodisneylandu pod Paryżem, otrzymał Jakub Mazur – 

słuchacz Sandomierskiego Studia Piosenki i członek zespołu Sando All Stars. Miejsce: Tarnobrzeski Dom 

Kultury.  

7) 29.11.2018 r. – „Finał Przeglądu Piosenki Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców” - w konkursie 

wokalnym I miejsce w kategorii 16-19 lat zajęła podopieczna Sandomierskiego Studia Piosenki Julia 

Maszczak z piosenką "Wielka dama". Miejsce: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. 
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UZASADNIENIE

Na podstawie Zarządzenia Nr 32/2019/SEK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04 lutego 2019 roku w
sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata
2015 – 2025, powołany Zespół dokonał analizy stopnia realizacji podejmowanych działań określonych w
przedmiotowym dokumencie. Analizie poddane były lata 2016, 2017 oraz 2018.
Według zapisów dokumentu Strategia Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015 – 2025, sprawozdanie z
postępów z realizacji zadań uwzględnionych w strategii przygotowywane są na podstawie sprawozdań
cząstkowych z informacji otrzymanych od Naczelników Wydziałów, Kierowników Referatów oraz
Partnerów. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025 za lata
2016-2018 przedstawia stan realizacji zadań zawartych w poszczególnych celach strategicznych.
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