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Obchody dożynek po zakończeniu najważniejszych prac 
polowych to jeden z piękniejszych kultywowanych na wsi 
obrzędów. Dożynki to święto wdzięczności Bogu i ludziom, 
radosne zwieńczenie całorocznego trudu o tak wielkim zna-
czeniu dla nas wszystkich. Miesiące sierpień oraz wrzesień 
to czas dożynek. Organizują je poszczególne sołectwa, gmi-
ny, a na koniec wszyscy spotykają się na powiatowo–gmin-
nych obchodach Święta Plonów.

W niedzielę 1 września br. w Łoniowie na Dożynkach 
Powiatowych Powiatu Sandomierskiego naszą gminę re-
prezentował najpiękniejszy wieniec Gminy Klimontów wy-
konany przez mieszkańców Klimontowa. 

Komisja uznała, że wszystkie wieńce są jednakowo 
piękne i zgodne z tradycją lecz na szczególne wyróżnienie 
zasługuje wieniec Miasta i Gminy Zawichost, który repre-
zentował powiat sandomierski na Świętokrzyskich Dożyn-
kach Wojewódzkich w Bogorii.

Nasza relacja z tej uroczystosci na stronie 3.

Dożynki Gminne rozpoczęły 15 sierpnia tegoroczny 
Jarmark na św. Jacka, o którym niżej. 

Zapraszamy także na stronę 3, gdzie przedstawiamy 
relację z dożynek wiejskich w Nawodzicach.

Od szesnastu lat w Klimontowie odbywa się 15-17 sierp-
nia Jarmark na św. Jacka. 

Jarmark z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób 
chętnych do zabawy, a każdy znajdzie coś dla siebie z bo-
gatego programu.

Tegoroczny Jarmark rozpoczął się od uroczystej mszy 
św. dożynkowej w kościele parafialnym pw. św. Józefa. 
W trakcie mszy zostały poświęcone wieńce dożynkowe 
wyplecione z tegorocznych zbóż, owoców, warzyw i kwia-
tów oraz liczne kosze z darami przygotowane przez miesz-
kańców gminy Klimontów. Po mszy barwny korowód pro-
wadzony przed Klimontowską Kapelę przeszedł na stadion 
LKS Klimontowianka. 

W konkursie na Sołtysa Roku zwyciężył Leszek Zając 
– sołtys wsi Ossolin. Sołtys Roku 2013 to czynny wolonta-
riusz: brał udział w pracach przy remoncie budynku Szko-
ły Podstawowej w Ossolinie, którą od 2012 roku prowadzi 
Stowarzyszenie, inicjator inwestycji wodno-kanalizacyjnej 
do Remizy OSP w Ossolinie oraz remontu ujęcia wodnego 
i remontu dróg gminnych, bierze czynny udział w przygoto-
waniach pasterki betlejemskiej i pikniku rycerskiego. 

Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpoczął się od 
koncertu zespołu „My Madness” z Tarnobrzega. Po koncer-
cie na scenie zrobiło się bardziej gorąco. Od godz. 17 trwa-
ły zapisy dziewcząt do konkursu Miss Lata Klimontów 2013 
z Echem Dnia, a imprezy tego dnia zakończył koncert zespo-
łu „Oddział Zamknięty”. 

Trzeci dzień Jarmarku to Odpust na św. Jacka. Po uro-
czystej mszy odpustowej ogłoszono wyniki konkursu na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy. Jury konkursowe pierwsze 
miejsce przyznało dla wieńca z Klimontowa.

Relacja i zdjęcia z tegorocznego Jarmarku na str. 6–8.
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jarmark na św. jacka

Wieniec sołectwa Klimontów na Dożynkach Powiatowych

Stoisko sołectwa Nawodzice na Jarmarku św. Jacka
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GMINNA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W KLIMONTOWIE

PUNKT POMOCY DLA OSÓB 
UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 

ICH RODZIN 
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 
czynny w każdy wtorek godz.1220–1620

tel. 15 866 1006 (wew. 11) lub 15 866 1774

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego 
„Klimontowianka” informuje 

Trwają zapisy na zajęcia 
sekcji Karate „Hanshi”.

Zapisy i zajęcia dla początkujących 
i zaawansowanych odbywają się na 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Klimontowie, 
wejście od ulicy Zysmana

 w każdy poniedziałek i piątek o godz. 17.

Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
odbyła się 26 września br. konferencja otwierająca projekt 
„Twoja szkoła – Twój sukces”, realizowany od 1.09.2013 
do 30.06.2015 w ramach działania 9.2 Podniesienie atrak-
cyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinanso-
wany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W spotkaniu, które otworzyła Maria Kubik – Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – uczestniczyli zapro-
szeni goście, m.in. Witold Surowiec – Naczelnik Wydziału 
Oświaty, Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, Syl-
wia Ojczymek–Mroczek – przedstawiciel Agencji Rozwo-
ju Lokalnego, Elżbieta Czajkowska – Dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Klimontowie, Piotr Lipiński – Se-
kretarz Gminy Klimontów. Wśród gości znaleźli się rów-
nież przedstawiciele regionalnych mediów: Radia Leliwa, 
Wiadomości Świętokrzyskich, a także uczniowie ZSP.

W części merytorycznej przedstawiono założenia pro-
jektu, a korzyści związane z uczestnictwem w projekcie 
przedstawili Witold Surowiec oraz Sylwia Ojczymek–Mro-
czek. Projekt ten realizowany jest przez Agencję Rozwo-
ju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Św. w partnerstwie 
z Ośrodkiem Profesjonalizacji Kadr „INNOVASPAL” Sp. 
z o. o. oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kli-
montowie. Wartość projektu wynosi  515 310, 70 zł (w tym 
wkład własny ZSP: 67 220,00 zł – 13,04%). Jest on skiero-
wany do 65 uczniów i 25 uczennic Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Klimontowie w wieku od 16 do 21 lat, 
którzy z własnej inicjatywy chcą wzmocnić swoje kwalifi-
kacje, jako przyszli absolwenci i pracownicy.

Dzięki projektowi powstanie Szkolny Ośrodek Kariery, 
zostaną zakupione pomoce dydaktyczne (filmy edukacyjne, 
podręczniki, mapy, albumy), sprzęt komputerowy (10 sta-
nowisk komputerowych, kamera cyfrowa, telewizor LCD). 
Powstanie także pracownia symulacyjna dla uczniów Tech-
nikum Obsługi Turystycznej, Profesjonalne Biuro Podró-
ży z wyposażeniem (meble, sprzęt, stroje dla uczniów oraz 
programy rezerwacyjne).

Będzie możliwe uzupełnienie oferty edukacyjnej ZSP 
o działania służące podnoszeniu zdolności uczniów do przy-
szłego zatrudnienia: płatne staże u pracodawców, profesjo-
nalne szkolenia zawodowe, dodatkowe zajęcia maturalne, 
wyrównawcze i zawodowe z języka polskiego, matematyki 
oraz języka obcego, dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
zdania egzaminu – w zawodach: technik mechanik, technik 
handlowiec, ślusarz oraz technik obsługi turystycznej, kurs 
spawalniczy metodą MAG, kurs obsługi wózka widłowego, 
kurs projektowania i aranżacji wnętrz oraz warsztaty szkol-
ne – zakup urządzeń spawalniczych. W ramach działalno-
ści SZOK zapewnione będą: konsultacje z doradcą zawodo-
wym, psychologiem oraz doraźna pomoc pedagogiczna.

Projekt ten jest kontynuacją poprzedniego projektu „Za-
pewnij sobie przyszłość”, do którego ZSP w Klimontowie 
przystąpił w poprzednich latach. Dzięki temu projektowi aż 
25% uczniów znalazło pracę bezpośrednio po zakończeniu 
udziału w projekcie. Jest to doskonały rezultat, a także gwa-
rancja atrakcyjnej i dobrej szkoły bez konieczności dalekich 
dojazdów.

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do traf-
nego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, zachęcenie do 
aktywności społecznej, kształtowanie postaw przedsiębior-
czych oraz opracowanie indywidualnego planu kariery edu-
kacyjno–zawodowej.

Szeroka gama oferowanego sprzętu i zajęć na stałe pod-
niesie atrakcyjność ZSP w oczach potencjalnych uczniów. 
Wspaniałą informację stanowi fakt, że w najbliższej okolicy 
znajduje się szkoła, która dba o przyszłość swoich uczniów, 
zapewnia im nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bo-
gatą ofertę zajęć praktycznych, co znacznie ułatwia start na 
rynku pracy. Uwagę poświęcono również licealistom. Dzię-
ki projektowi „Twoja szkoła – Twój sukces” prowadzone 
będą zajęcia przygotowawcze do egzaminu maturalnego 
oraz darmowe korepetycje z wybranych przedmiotów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie 
to szkoła przyjazna uczniom. Dba nie tylko o ich wyni-
ki podczas uczęszczania do szkoły, ale troszczy się o ich 
przyszłość, starając się zapewnić im zaznajomienie z ryn-
kiem pracy, nie tylko krajowym, ale również zagranicznym. 
Przystąpienie do projektu jest kolejnym dowodem na to, że 
dobra szkoła, to taka, która ze wszystkich sił dba i inwestu-
je w swoich podopiecznych.

ALEKSANDRA MAZUR, SYLWIA KAMIŃSKA

W roku szkolnym 2012/2013 PSP im. J. Ossolińskie-
go w Klimontowie zrealizowała zadania w ramach pro-
jektu „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W zaję-
ciach brało udział 56 dziewczynek i 44 chłopców razem 100 
uczniów klas 0-III. Uczniowie pracowali w 2 grupach po 10 
osób w obrębie 5 zadań: Koło multimedialne „Mam możli-
wości” dla klas III –prowadząca mgr Małgorzata Malec; 
Koło „Tęczowa bajka” dla klas I – prowadząca mgr Barba-
ra Czuja; Koło „Małe laboratorium” dla klas II – prowa-
dząca mgr Dorota Rogala; Koło „Środowisko bardzo bli-
sko” dla klas III – prowadząca mgr Barbara Frejlich; Koło 
„Z przyrodą za pan brat” dla klas 0 – prowadząca mgr 
Małgorzata Miłek. Odbyło się 830 godzin zajęć.

Celem głównym projektu był wzrost zainteresowań 
matematycznych, przyrodniczych i językowo–artystycz-
nych przez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowo-
czesnych technologii informacyjnych oraz popularyzacja 
aktywnych form rekreacji u 100 uczniów klas 0-3 PSP im. 
Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie w roku szkolnym 
2012/2013.

Cele projektu w pełni zostały osiągnięte. Na zajęciach 
nauczyciele pracowali stosując różnorodne formy i metody 
pracy. Wykorzystywali zakupione na potrzeby projektu po-
moce dydaktyczne. Powstało wiele produktów tj. prezenta-
cje multimedialne, albumy, ulotki, filmy, konkursy, odzna-
ki, wystawy prac, zielniki, afisze, plakaty itp. Dzieci praco-
wały też w kartach pracy zakupionych do poszczególnych 
zadań projektu . Nauczyciele analizowali wytwory dzieci 
i na ich podstawie określali postęp w umiejętnościach. Nad 
prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań sprawowała 
kontrolę mgr Dorota Rogala – koordynator projektu.

W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik odbył 
3 wycieczki do Kielc, Warszawy i na Ponidzie oraz 4 wy-
jazdy rekreacyjne na basen. W dniach 24-25.05.2013 r. 
i 31.05.2013 r i 1.06. 2013 r. uczniowie uczestniczyli w wy-
cieczce do Warszawy. Harmonogram wyjazdu obejmował 
zwiedzanie Starego Miasta, lekcję muzealną w Zamku 
Królewskim, zwiedzanie stadionu piłkarskiego, zoo, obej-
rzenie filmu w kinie w wersji 3D, pokaz efektów świetlnych 
przy fontannach itp. Uczestnicy wyjazdu wykazali się dużą 
kulturą osobistą, wiedzą na temat stolicy, zaangażowaniem, 

dyscypliną i odpowiedzialnym zachowaniem. Wszyst-
kim uczestnikom wyjazd bardzo się podobał. W dniach 
15.06.2013 r. i 22.06.2013 r beneficjenci projektu odbyli ko-
leją wycieczkę na Ponidzie. Odwiedzili Busko Zdrój, Mło-
dzawy Małe, Pacanów. Harmonogram wyjazdu obejmował 
zwiedzanie Ogrodu na Rozstajach, gry i zabawy w bawial-
ni, spacer po parku zdrojowym oraz zabawy w „Centrum 
Koziołka Matołka” itp. Uczestnicy wyjazdu byli bardzo 
zdyscyplinowani, potrafili bezpiecznie korzystać z miejsca 
zabaw, wykazali się dużą wiedzą przyrodniczo–ekologicz-
ną. Tym wyjazdem również wszyscy byli zachwyceni. Du-
żym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się wyjazdy 
rekreacyjne na basen, podczas których uczniowie aktywnie 
i zdrowo spędzali wolny czas.

Każdy beneficjent otrzymał wyposażenie na wyciecz-
kę i basen w postaci plecaka, czapki z daszkiem, płaszcza 
od deszczu, stroju kąpielowego, klapek, okularków, ręczni-
ka i czepka. Nauczyciele oraz kierownicy wycieczek przy-
gotowywali regulaminy, harmonogramy i karty wycieczek. 
Każda wycieczka przebiegała zgodnie z harmonogramem 
i kosztorysem zaplanowanym w budżecie projektu.

W dniu 28.06.2013r. wszyscy uczestnicy projektu wspól-
nie ze swoimi rodzicami bawili się na turnieju rekreacyjno–
–sportowym podsumowującym działania projektu. W tym 
dniu rodzice i ich dzieci rywalizowali w różnych konku-
rencjach sportowych, bawili się przy muzyce, biesiadowali 
przy poczęstunku. Na koniec uroczystości każdy uczestnik 
projektu otrzymał dyplom oraz nagrodę w postaci książek 
i akcesoriów sportowych.

Na koniec projektu przeprowadzono ewaluację zajęć 
poprzez ankietowanie. Przebadano 100 rodziców uczestni-
ków projektu. Szczegółowy raport z ewaluacji przekazano 
do biura projektu oraz do dyrektora szkoły. Wyniki rapor-
tu jednoznacznie wskazują na wysoki poziom zadowolenia 
z realizacji projektu i potrzebę prowadzenia tego typu dzia-
łalności w środowisku szkolnym. Przeprowadzono również 
ewaluację zajęć prowadzonych w ramach projektu. Przeba-
dano 80 uczestników. Wyniki badania ewaluacyjnego wy-
kazały u uczniów wzrost wiedzy w zakresie poszczegól-
nych kompetencji i wysoki poziom zadowolenia z uczest-
nictwa w projekcie. Wszelkie działania dotyczące projek-
tu systematycznie były dokumentowane w formie zdjęć, fil-
mów i prezentacji multimedialnych.

Gmina Klimontów informuje, że zakończyła zadanie zaplanowane na 2013 r. pn. 
„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”, 

przy udziale środków udostępnionych przez:

WFOŚ i GW w Kielcach:  3 705,73 zł

NFOŚ i GW w Warszawie: 5 293,90 zł

Gmina Klimontów:     1 588,17 zł

Na podstawie Umowy Dotacji nr 096/13 z dnia 26.07.2013 r.

ZAKOŃCZONO PROJEKT 
„NAUKA I REKREACJA 

CZYLI PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM”

INWESTYCJA W SZKOŁĘ 
– INWESTYCJA W UCZNIÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Gmina Klimontów
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Obchody dożynek po zakończeniu najważniej-
szych prac polowych to jeden z piękniejszych kul-
tywowanych na wsi obrzędów. Dożynki to święto 
wdzięczności Bogu i ludziom, radosne zwieńczenie 
całorocznego trudu o tak wielkim znaczeniu dla nas 
wszystkich. Miesiące sierpień oraz wrzesień to czas 
dożynek. Organizują je poszczególne sołectwa, gmi-
ny, a na koniec wszyscy spotykają się na powiatowo–
–gminnych obchodach Święta Plonów.

W Nawodzicach doroczne Dożynki Wiejskie od-
były się 11 sierpnia br., zorganizowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Soł-
tysa Wsi oraz Radę Sołecką. Idącemu korowodowi 
przygrywała „Kapela Klimontowska”. W korowo-
dzie brali udział starostowie dożynek, przedstawicie-
le gmin, zaproszeni goście, strażacy, a przede wszyst-
kim panie z Koła Gospodyń Wiejskich w strojach lu-
dowych. Świętowanie staropolskiego obrzędu dożyn-
kowego rozpoczęło się tradycyjną mszą świętą dzięk-
czynną, sprawowaną przez ks. Michała. Przyniesio-
ny do świątyni wieniec  został wykonany przez KGW 
z Nawodzic. Po zakończonym nabożeństwie dożyn-
kowy korowód prowadzony przez Starostów udał 
się z kościoła na plac przy Świetlicy Wiejskiej, gdzie 
kontynuowano uroczystości dożynkowe. Starostami 
Dożynek Wiejskich byli Paweł Olechowski i Anna 

DOŻYNKI WIEJSKIE 
W NAWODZICACH

Sandomierskie Dożynki Powiatowe odbyły się w niedzielę 1 września br. w Łoniowie. 
Naszą gminę reprezentował najpiękniejszy wieniec Gminy Klimontów wykonany przez 
mieszkańców Klimontowa. Tradycyjny staropolski obrzęd rozpoczęła dziękczynna Msza 
Święta w kościele p.w. św. Mikołaja w Łoniowie Następnie barwny korowód dożynkowy 
złożony z delegacji z wieńcami reprezentujących gminy powiatu sandomierskiego, miesz-
kańców, władz samorządowych oraz gości udał się, w asyście Orkiestry Dętej i pocztów 
sztandarowych, na plac dożynkowy przy Urzędzie Gminy, gdzie odbyła się kolejna część 
ceremoniału. Tam, po części oficjalnej i przywitaniu gości, odbyło się ośpiewanie wień-

ców. Podczas prezentacji można było podziwiać stroje ludowe reprezentantów poszczegól-
nych gmin i posłuchać przyśpiewek w ich wykonaniu. W trakcie tej prezentacji ogłoszone 
zostały wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec. Komisja uznała, że wszystkie wieńce 
są jednakowo piękne i zgodne z tradycją lecz na szczególne wyróżnienie zasługuje wieniec 
Miasta i Gminy Zawichost, który reprezentował powiat sandomierski na Świętokrzyskich 
Dożynkach Wojewódzkich w Bogorii. Podczas dożynek odbył się festiwal pierogów, przy-
gotowanych przez stowarzyszenia i poszczególne sołectwa z gminy Łoniów. Na tę okazję 
przygotowano 17 tysięcy różnych pierogów, których każdy mógł spróbować.

DOŻYNKI POWIATOWE W ŁONIOWIE

Pawlik. Tradycyjnie Starości przekazali dożynkowy 
bochen Wójtowi Gminy Ryszardowi Bieniowi. Chleb 
ten jest wyrazem całorocznego trudu wkładanego 
przez rolników w osiągnięcie zadowalających płodów 
rolnych. Po przemówieniach i prezentacji gospodarzy 
tegorocznych dożynek rozpoczęła się część artystycz-
na. Zostało przygotowane wiele zabaw dla dzieci, jak 
i również i dla dorosłych. Było śmiesznie i wesoło. Jak 
co roku wybieraliśmy „Rolnika Nawodzic”. Po raz 
trzeci został nim Adrian Gronek z Nawodzic.

Na miejscu imprezy stanęło też wesołe miastecz-
ko, gdzie dzieci mogły spędzić mile czas oraz stoisko 
gastronomiczne, można było skosztować pysznych 
domowych ciast, smarówki z ogórkiem kiszonym, 
smażonych kiełbasek. Główną atrakcją był przejazd 
bryczką. Po zakończeniu części oficjalnej i artystycz-
nej rozpoczęła się tradycyjna zabawa taneczna.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc 
w organizacji tegorocznych Dożynek Wiejskich 
w Nawodzicach dyrektorowi GOK-u w Klimonto-
wie wraz z pracownikami. Zorganizowanie tych do-
żynek pozwoliło nie tylko na integrację i poszerza-
nie swoich możliwości, ale też stworzyło możliwość 
realizowania się oraz aktywnego uczestnictwa w ży-
ciu społecznym.

OPR. ANNA SMOLARCZYK

Korowód dożynkowy Prezentacja wieńca z gminy Klimontów

Starostowie Dożynek

Wójt Gminy Klimontów ze Starostami Dożynek
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Z końcem roku szkolnego 2012/2013 
w Szkole Podstawowej w Goźlicach zakoń-
czyła się realizacja projektu pn. „Indywidu-
alizacja nauczania w klasach I –III w SP 
w Goźlicach”.

Projekt zrealizowano z funduszy Unii 
Europejskiej. Trwał od 3 września 2012 r. 
i miał na celu zapewnienie każdemu dziec-
ku objętemu wsparciem w ramach projek-
tu oferty edukacyjno–wychowawczo–profi-
laktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi 
potrzebami i możliwościami edukacyjny-
mi i rozwojowymi; zminimalizowanie spe-
cyficznych trudności w uczeniu się uczniów 
klas I-III; zwiększenie dostępności wspar-
cia i pomocy pychologiczno–pedagogicznej 
udzielanej dzieciom oraz stworzenie wa-
runków w szkole, umożliwiających i wspo-
magających indywidualną pracę nauczycie-
la z uczniem, poprzez wyposażenie bazy 
szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

Rekrutacja dzieci została przeprowa-
dzona na podstawie diagnoz dokonanych 
przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych 

ZAKOŃCZONA

REALIZACJA PROJEKTU

za wdrożenie i realizację działań ukierun-
kowanych na indywidualizację procesu na-
uczania w klasach I-III. W ramach realiza-
cji projektu uczniowie korzystali z zakupio-
nych pomocy dydaktycznych, które po za-
kończeniu realizacji projektu stają się wła-
snością szkoły i służyć będą realizacji ko-
lejnych działań na rzecz uczniów.

Przez cały okres realizacji zadań szko-
ła prowadziła promocję projektu. W tym 
celu na budynku oraz wewnątrz szkoły za-
wieszono tablice informacyjne. Wiadomo-
ści dotyczące projektu zamieszczane były 
także na stronie internetowej i Gminy Kli-
montów oraz w lokalnej gazecie „Głos Kli-
montowa”.

Zrealizowano 90 godzin zajęć pozalek-
cyjnych dla najmłodszych uczniów, którzy 
aktywnie uczestniczyli w zajęciach wyrów-
nujących z polskiego, matematyki i gimna-
styce korekcyjnej. Udział w projekcie wy-
równał szanse edukacyjne naszych wycho-
wanków i pozwolił osiągnąć sukces szkolny 
na miarę możliwości każdego dziecka.

„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I –III W SP W GOŹLICACH”
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Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II od 1 sierpnia 2013 
roku realizuje projekt współfinansowany przez Unię Euro-
pejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 PO KL Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostę-
pie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do 180 dziewcząt i chłopców 
uczęszczających do Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Klimontowie. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość 
skorzystania ze wsparcia w okresie od września 2013 r. do 
czerwca 2014 r., które obejmuje uczestnictwo w następują-
cych rodzajach zajęć:
• Zajęcia koła języka angielskiego „Edu- english”. Zaję-

cia dla 30 uczniów, zostanie utworzone 3 grupy 10-oso-
bowe (6K i 4M w każdej grupie), po 1 grupie z każdego 
rocznika. Uczniowie zostaną wyposażeni  w pakiet ma-
teriałów (repetytorium, testy, zeszyt, długopis, teczka). 
Zakres tematyczny: doskonalenie praktycznego porozu-
miewania i pisania w j. obcym. Metody: scenki, rozmowa 
przez internet, częste powtarzanie słów i zwrotów, praca 
pogłębiona zindywidualizowana. Działanie to podniesie 
kompetencje językowe uczestników. Działanie to zmniej-
szy dysproporcje edukacyjne  uczestników, wpłynie na 
wzrost ich samooceny i motywacji do nauki.

• Zajęcia koła multimedialnego „Info Uczeń”. Zajęcia 
dla 40 uczniów, zostanie utworzone 4 gr. 10-os. (6K i 4M 
w grupie). Ich celem jest zwiększenie dostępu do nowocze-
snych technik zdobywania i przetwarzania informacji. Za-
kres tematyczny: uczenie się z wykorzystaniem ICT, obsłu-
ga programów informatycznych, metody autoprezentacji. 
Produktami podsumowującymi będą: album o Klimonto-
wie i okolicach, prezentacja  multimedialna „Zasady do-
brej prezentacji MS Power Point”, filmik „Spacerkiem po 
Klimontowie”, wystawa „Moja Szkoła”.

• Zajęcia koła przyrodniczego „Badacz przyrody”. Zajęcia 
dla 30 uczniów, zostanie utworzone 3 gr. 10-os. (6K i 4M 

w grupie). Uczniowie będą wykonywać projekty grupowe 
wykorzystując nowoczesne środki zdobywania i przetwa-
rzania informacji. Będą to zajęcia interdyscyplinarne roz-
wijające umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin. 
Uczniowie poprzez obserwacje przyrody będą poznawać 
zjawiska i prawa nią rządzące. Działanie zwiększy atrak-
cyjność i efektywność nauczania. Produktami podsumo-
wującymi będą: hodowla rybek akwariowych, prezentacja 
na t. czystości wody i gleby, choroby cywilizacyjne.

• Zajęcia koła tanecznego. Zajęcia dla 15 uczniów, zo-
stanie utworzona 1 gr. 15-os. (8K i 7M). Uczestnicy pod 
okiem nauczyciela wyszukają informacje na temat wybra-
nego tańca, poznają jego kulturę, nauczą tańca i przygotują 
do występu. Działanie to rozwinie kompetencje społeczne 
i obywatelskie, świadomość i ekspresję kulturalną. Pomo-
że uczniom zwalczać stres i frustracje, zwiększy wszech-
stronność ich rozwoju. Produktem podsumowującym bę-
dzie pokaz układu tanecznego.

• Zajęcia na basenie. Zajęcia dla 60 uczniów (31K i 29M) 
posiadających stosowne zaświadczenie lekarskie. Dzia-
łanie przyczyni się do niwelowania wad postawy oraz  
zwiększenia wszechstronności rozwoju dziecka, pomo-
że zwalczać stres i frustracje związane z nauką, pozwo-
li uczniom odprężyć się i zwiększy ich chłonność w przy-
swajaniu wiedzy na innych zajęciach.

• Zajęcia kończące się uzyskaniem certyfikatu ECDL. 
Zajęcia dla 15 uczniów, zostanie utworzona 1 gr. 15-os. 
(8K i 7M). Zajęcia będą realizowane w pracowniach sfi-
nansowanych z EFS w latach 2004–2006. Przy wyborze 
certyfikacji Start konieczny jest wybór dowolnych czte-
rech modułów – każdy moduł kończy się zdaniem egza-
minu. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminów uczestnik 
uzyskuje międzynarodowy, uznawany w 148 krajach Cer-
tyfikat ECDL Start. Certyfikat ten stanowi otwarty etap 
potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on 
uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzami-
nów w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzami-

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie i dyrektor Edyta Lesiak–Nawrocka są 
organizatorem wystawy plastycznej autorstwa znanego artysty – plastyka Tomasza Sta-
szewskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wykładowcami mistrza Staszewskiego byli zacni i szlachetni profesorowie tej reno-
mowanej i sławetnej uczelni, tacy jak: prof. Antoni Łyżwański, prof. Stanisław Żółtowski, 
prof. Michał Bylina i prof. Ludwik Maciąg.

Autor wystawy studiował m. in. z Jonaszem Koftą, Maciejem Pietrzakiem, Markiem 
Ałłaszewskim, Janem Kreczmarem – synem wtedy znanych aktorów Justyny i Jana Krecz-
marów, ponadto przyjaciółmi Tomasza byli: Maciej Pietrzak – piosenkarz i plastyk (brata-
nek Jana Pietrzaka), Jan Dobkowski pseudonim Dobson, Jerzy Zieliński ps. Jurry, Marek 
Sapetto, Wiesław Samborski oraz córki poety i premiera Józefa Ozgi–Michalskiego.

W Bibliotece wyeksponowano 46 prac artysty, wykonanych ołówkiem i kredkami (san-
gwina, sepia i błękit), ponadto wystawę zdobi jedna akwarela z motywem wiosennym za-
tytułowana „Kaczeńce nad wodą”.

Nad romantycznym, modrym potokiem kwitną złociste kaczeńce, otulone zielonymi li-
śćmi i płaczącymi wierzbami, które odbijają się w wodzie jak w zwierciadle.

Nad barokową kolegiatą św. Józefa, narysowaną ołówkiem, płyną pierzaste chmury, 
spowite głęboką ciszą i miłością do kościołów Ossolińskich.

Szafirowa, urocza szata otula gotycki dach klasztoru OO Dominikanów w Klimonto-
wie, na którym głośna sygnaturka śpiewa Bogu romantyczne psalmy króla Dawida.

Szkoda tylko, iż Cudowny Obraz Matki Boskiej Różańcowej (XV w.) przywieziony 
z wyprawy moskiewskiej w 1610 r. przez Jana Zbigniewa Ossolińskiego, obecnie znajduje 
się w niewoli w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu.

Na wystawie, autorstwa Tomasza Staszewskiego widnieje też portret komendanta Józe-
fa Piłsudskiego – wielkiego Polaka i bohatera sławetnego cudu nad Wisłą.

Inne rysunki mistrza przedstawiają przepiękną architekturę sakralną: romański ko-
ściół w Goźlicach i neogotycki w Olbierzowicach, ponadto niezwykle urokliwy Betlejek 
w Ossolinie oraz fragment wysadzonego przez hrabiego Antoniego Halka–Ledóchowskie-
go zamku w Ossolinie czyli bramy wjazdowej, nazywanej dumnie Łukiem Triumfalnym.

Wystawa cieszy się uznaniem i sympatią wśród zwiedzających, dlatego spodziewam się 
pozytywnych recenzji w poczytnych czasopismach Ziemi Sandomierskiej.

STANISŁAW SAS TARNAWSKI

PROJEKT PO KL 
„NASZA WIEDZA – NASZA PASJA”

nu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kan-
dydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL.

• Zajęcia koła „Szkolny Ośrodek Kariery”. Zajęcia dla 80 
uczniów klas trzecich ,zostanie utworzone 5 grup 16-oso-
bowych (42K i 38M). Efektem będzie poszerzenie edu-
kacyjnych i zawodowych perspektyw i wzmocnienie 
zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz ich 
kreatywności. Tematyka zajęć: dostęp do informacji za-
wodowej, poznanie procedur pozyskiwania i utrzymania 
pracy, osobiste predyspozycje zawodowe, równość płci na 
rynku pracy. Produktem podsumowującym będzie Festi-
wal Zawodów w szkole.

• Zajęcia profilaktyczne. Tematyką zajęć będzie profilak-
tyka uzależnień i problemów emocjonalnych, ujawniają-
cych się między innymi przez zablokowanie, konflikty, 
problemy z nauką, wulgaryzm. Efektem będzie zmniej-
szenie zachowań patologicznych wśród uczestników przy-
padków agresji, zwiększenie poczucia własnej wartości 
i motywacji do nauki, integracja. 

• Zajęcia dla uczniów z orzeczeniem lub opinią Porad-
ni Psychologiczno–Pedagogicznej. Zajęcia indywidual-
ne dla 10 uczniów (1K i 9M). Uczniowie zostaną objęci 
innowacyjnymi treningami biofeedback wspomagający-
mi uczenie się, przewidziano 10 treningów dla każdego 
ucznia oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Celem zajęć re-
walidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalida-
cja przystosowuje  upośledzonego do życia w społeczeń-
stwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka  
oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.

Udział w zajęciach  jest bezpłatny.
Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje 

się do udziału w zajęciach i wyjazdach oraz do nie przerwa-
nia uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez nauczycieli 
i opiekunów z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętno-
ściami. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest czytel-
ne wypełnienie i dostarczenie deklaracji uczestnictwa wraz 
z załącznikami i złożenie go w biurze projektu do 20 wrze-
śnia br. Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie.

KOORDYNATORZY PROJEKTU

KLIMONTÓW I OKOLICE

RYSUNKI OŁÓWKIEM 
I KREDKĄ

Kościół p.w. św. Józefa – rys. T. Staszewskiego
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Od szesnastu lat w Klimontowie odbywa się 
15-17 sierpnia Jarmark na św. Jacka. Jarmark 
z roku na rok ściągą niezliczoną ilość osób chęt-
nych do zabawy a każdy znajdzie coś dla siebie 
z bogatego programu.

Tegoroczny Jarmark rozpoczął się od uro-
czystej mszy św. dożynkowej w kościele para-
fialnym pw. św. Józefa, którą koncelebrowali: 
proboszcz parafii ks. kanonik Henryk Hendzel 
oraz ks. kanonik Adam Nowak, a homilię wy-
głosił ks. Paweł Piędzio. W trakcie mszy zosta-
ły poświęcone wieńce dożynkowe wyplecione 
z tegorocznych zbóż, owoców, warzyw i kwia-
tów oraz liczne kosze z darami przygotowane 
przez mieszkańców gminy Klimontów. Po mszy 
barwny korowód prowadzony przed Klimontow-
ską Kapelę przeszedł na stadion LKS Klimon-
towianka. Z-ca wójta Adam Przybylski powi-
tał zgromadzonych gości, wśród których znaleź-
li się m.in. ks. kanonik Henryk Hendzel, rad-
ny wojewódzki Tomasz Ramus, starosta sando-
mierski Stanisław Masternak, wójt Gminy Ło-
niów Szymon Kołacz, burmistrz Koprzywni-
cy Marek Jońca, wójt gminy Wilczyce Adam 
Bodura, przewodniczący Rady Gminy Wilczy-
ce Leszek Sałata, prezes Rejonowego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Ma-
ria Sokal, prezes LGD „Ziemia Sandomierska” 
Janusz Stasiak, radni gminy Klimontów na 
czele z przewodniczącym Janem Rębaczem.

W tym roku Starostami Dożynek zostali 
Agnieszka Frańczak z Nowej Wsi oraz Jerzy 
Cukrowski z Nasławic. Pani Agnieszka prowa-
dzi z mężem 11 ha gospodarstwo rolne, prowa-
dzi uprawę zbóż oraz buraka cukrowego, hodu-
je bydło mleczne i opasy. Pan Jerzy na ok. 5,5 
ha prowadzi gospodarstwo sadownicze – głów-
nie jabłonie, wiśnie i śliwy, które magazynuje we 
własnej przechowalni. Po przedstawieniu Staro-
stów nastąpiła oracja chleba. Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień obiecał dzielić chleb po-
śród wszystkie sołectwa równo, sprawiedliwie 
i wg potrzeb. Następnie sołectwa przedstawiły 
i ośpiewały wieńce dożynkowe, które brały udział 
w konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożyn-
kowy. W tym roku w konkursie brało udział 12 
wieńców uwitych przez sołectwa: Adamczowi-
ce, Grabina, Byszów, Wilkowice, Nawodzice, 
Klimontów, Śniekozy, Zakrzów, Dziewków, Be-
radz, Konary i Konary–Kolonia oraz przez Sto-
warzyszenie „Razem dla Zakrzowa”.

Po prezentacji wieńców dożynkowych na 
scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Gmina 
Klimontów”.

W konkursie na Sołtysa Roku zwyciężył Le-
szek Zając – sołtys wsi Ossolin. Sołtys Roku 
2013 to czynny wolontariusz: brał udział w pra-
cach przy remoncie budynku Szkoły Podstawo-
wej w Ossolinie, którą od 2012 roku prowadzi 
Stowarzyszenie, inicjator inwestycji wodno-ka-
nalizacyjnej do Remizy OSP w Ossolinie oraz 
remontu ujęcia wodnego i remontu dróg gmin-
nych, bierze czynny udział w przygotowaniach 
pasterki betlejemskiej i pikniku rycerskiego. 
Pan Leszek z rąk wójta otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez właści-
cieli firmy Rol–Gos Małgorzatę i Waldemara 
Śliwińskich.

„Szanowni Rolnicy, chcę w tym szczególnym 
dniu pochylić głowę nad Waszą ciężką pracą. 
Wy jesteście solą tej ziemi – klimontowskiej zie-
mi. To właśnie dzięki Wam nie zabraknie nam 
chleba przez cały rok. Zbiory nie były najlep-
sze ze względu na suszę. Mimo to wszystko, co 
zebrane nie będzie zmarnowane. Martwią nas 
wszystkich bardzo niskie ceny skupu zbóż, lecz 
trzeba liczyć na to że interwencja Państwa zmie-
ni tą złą sytuację... Życzę Wam obfitych plonów 
w latach następnych, dobrych cen skupu, ale 
przede wszystkim dużo zdrowia na trudną rol-
niczą pracę” – tymi słowami Wójt Gminy Kli-
montów Ryszard Bień powitał wszystkich rol-
ników uczestniczących w tegorocznych Dożyn-
kach Gminnych. Życzenia i podziękowania dla 
rolników skierowali również Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, 

jarmark na św. jacka
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, Członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek, Stanisław Masternak, Tomasz Ra-
mus oraz Jan Rębacz.

Na stoiskach przygotowanych przez sołec-
twa z naszej gminy można było raz jeszcze z bli-
ska podziwiać piękno tegorocznych wieńców 
dożynkowych oraz przygotowaną wystawę pło-
dów rolnych, wypieków i przetworów z owoców 
i warzyw. Wśród wielu stoisk wystawionych na 
stadionie Klimontowianki znaleźć mogliśmy 
stoiska Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, LGD Ziemia Sandomierska oraz 
Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”. Członkowie 
Stowarzyszenia przygotowali loterię fantową, 
z której całkowity dochód został przeznaczony 
na rzecz klasztoru podominikańskiego.

Na małej scenie przy muzyce zespołu „Swo-
jaki” odbywała się Biesiada Klimontowska, 
podczas której można było spróbować regional-
nych potraw przygotowanych przez panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich według tradycyjnych re-
ceptur przekazywanych z pokolenia na pokole-
nie, m.in. bigosu, flaczków i pierogów.

Do tańca i wspólnego śpiewania oprócz ze-
społu „Swojaki” uczestników biesiady zachę-
cali również członkowie zespołu „Romano G” 
z Opatowa.

W trakcie wspólnego biesiadowania i zaba-
wy ciepłe słowa, podziękowania i życzenia dla 
rolników i biesiadujących skierowali Posłowie: 
Mirosław Pawlak, Krzysztof Lipiec oraz An-
drzej Bętkowski.

Jak co roku w Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II zorganizowano punkt Honorowego 
Oddawania Krwi. W tym roku zebrano blisko 
50 jednostek tego najcenniejszego leku, któ-
rego w ostatnim czasie jest niewiele. Również 
w Gimnazjum prowadzone były badania prze-
siewowe w kierunku rozpoznawania nowotwo-
rów jamy ustnej.

Na stoisku przygotowanym przez Urząd 
Gminy w Klimontowie, każdy z odwiedzają-
cych dostawał zestaw archiwalnych numerów 
gazety „Głos Klimontowa”. Przygotowana zo-
stała także wystawa zdjęć lotniczych gminy Kli-
montów.

Koncerty i zabawę przy głównej scenie roz-
poczęły dziewczęta z zespołu „Sidus” z Poła-
nieckiego Centrum Kultury. Następnie znane 
utwory muzyki disco–polo przypomniał w swo-
im recitalu zespół „Masters”.

Koncert gwiazdy wieczoru – zespołu „Ino-
Ros” – zgromadził przed sceną rzesze fanek 
i fanów. W trakcie koncertu grupa zagrała i za-
śpiewała swoje największe przeboje: m.in. „Czy-
ste szaleństwo”, „Kiedyś obiecałaś”. „InoRos” 
to wybuchowa mieszanka muzyków, którzy 
w 2006 roku połączyli swe siły tworząc grupę 
folkowo/rockową. Zespół tworzy muzykę roz-
rywkową zainspirowaną folklorem podhalań-
skim, ale także muzyką folkową z całego pasma 
Karpat. Początkowa twórczość zespołu ograni-
czała się do grania lokalnych bankietów, uro-
czystości okolicznościowych oraz koncertów. 
W 2011 roku zespół spontanicznie wziął udział 
w programie rozrywkowym Must Be The Mu-
sic – Tylko Muzyka, nadawanym na antenie Pol-
satu – i wykorzystując swój uśpiony potencjał 
odniósł wielki sukces dochodząc aż do fina-
łu. W maju 2012 roku zespół wydał debiutanc-
ką płytę „Dobre Yes”. W 2012 roku InoRos na-
wiązał współpracę z Liberem wspólnie tworząc 
utwór „Czyste szaleństwo”. Piosenka okazała 
się strzałem w dziesiątkę i odniosła ogólnopol-
ski sukces, zajmując czołowe miejsca na listach 
przebojów wielu stacji radiowych. W konkur-
sie na Hit Biało Czerwonych, organizowanym 
przez TVP1 oraz radio ZET, piosenka zajęła 2 
miejsce i stała się nieoficjalnym hymnem repre-
zentacji. Rozbawiona i roztańczona publiczność 
nie pozwoliła zespołowi opuścić sceny bez bisu 
skandując „Jeszcze ros InoRos”.

Zabawę do późnych godzin nocnych zapew-
nił zespół „Masters” oraz DJ.

Msza św. odpustowa

Korowód dożynkowy

Starostowie dożynek

Punk Honorowego Oddawania Krwi
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Drugi dzień Jarmarku na św. Jacka rozpoczął 
się od koncertu zespołu „My Madness” z Tarnobrze-
ga. To klasyczny rockowy kwartet z mocnym i cha-
ryzmatycznym wokalem. Kapela po zaledwie mie-
sięcznej działalności zagrała debiutancki koncert 
podczas „Tarnobrzeskich Juwenaliów 2013”, który 
został entuzjastycznie przyjęty przez zgromadzoną 
publiczność. Aktualnie zespół pracuje w studio nad 
zarejestrowaniem materiału na pierwsze demo . Po-
czątkiem sierpnia zaplanowana jest premiera teledy-
sku do singla pt. „Długość Nocy”.

Po koncercie na scenie zrobiło się bardziej gorą-
co. Od godz. 17 trwały zapisy dziewcząt do konkur-
su Miss Lata Klimontów 2013 z Echem Dnia. Kie-
dy rozpoczął się konkurs o tytuł najpiękniejszej, oczy 
wszystkich zwrócone były na 9 startujących przecud-
nej urody dziewcząt. Dziewczyny w trakcie konkur-
su prezentowały się przed jury i publicznością dwa 
razy – w strojach, w jakich przybyły na konkurs oraz 
w strojach kąpielowych. Musiały także wykonać za-
dania wymyślone i wskazane przez prowadzącego 
i jury. Największe wrażenie na jury oraz na publicz-
ności zrobiła Monika Orłowska, która została tego-
roczną Miss Lata Klimontów 2013. To już drugi wy-
stęp Moniki w Klimontowie. W nagrodę dostała upo-
minki ufundowane przez sponsorów. Monika zosta-
ła również Rajską Miss oraz Miss Publiczności. Ty-
tuł I Vice Miss powędrował do Adrianny Czernik. 
Tytuł II Vice Miss wywalczyła Malwina Zawieru-
cha. Tytuł Miss Profesja zdobyła Roksana Oraniec. 
Dziewczęta, które zdobyły tytuły otrzymały nagrody 
ufundowane przez sponsorów i Wójta Gminy. Wal-
czyły również o tytuł najpiękniejszej w finale Miss 
Lata, który odbył się 31 sierpnia w Borkowie.

Tuż po wyborach Miss rozpoczął się koncert 
zespołu „BRAKiM”. To siedmioosobowy cover-
band grający największe hity światowe lat 70/80/
90. Członkowie zespołu: Marta, Agnieszka, Adam, 
Przemek, Błażej, Kuba i Szczepan to w większości 
absolwenci lub uczniowie renomowanych szkół mu-
zycznych. Zjawiskowym i niepowtarzalnym elemen-
tem zespołu są wokale i ruch sceniczny, który pory-
wa najbardziej wybrednych fanów muzyki. W reper-
tuarze zespołu znajdują się m.in. dynamiczne, pop-
-rockowe aranżacje znanych i lubianych artystów.

jarmark na św. jacka
Gdy na scenie występował „BRAKiM” na bo-

isku „Orlik 2012” przy blasku reflektorów odbywa-
ły się mecze piłki nożnej. W pierwszym meczu zmie-
rzyły się ze sobą drużyny Orzełki Klimontów z SP 
Topór Goźlice–-Ossolin. Mecz zakończył się wyni-
kiem 3–8, a najwięcej bramek dla zwycięskiej dru-
żyny strzelił Patryk Konecki. Bezpośrednio po tym 
spotkaniu odbył się mecz wieczoru pomiędzy Orła-
mi Klimontów a Ratownikami Medycznymi Kiel-
ce. Gospodarze nie pozostawili najmniejszych szans 
gościom i rozgrywka zakończyła się wynikiem 6–1. 
Bramki dla drużyny Orłów strzelali: K. Dywan – 2, 
D. Ferens – 2, D. Goździewski i P. Żurek. Dla dru-
żyny gości honorowego gola strzelił P. Kargulewicz. 
Po zakończonych meczach wszystkie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary.

Ok. godz. 22 rozpoczął się długo wyczekiwa-
ny koncert zespołu „Oddział Zamknięty”. Wojtek 
i Czarek wraz z zespołem udowodnili, że tłumnie 
przybyli fani mieli na co czekać. „Andzia i ja”, „Od-
dział już zamknięty jest”, „Gdyby nie Ty” to tylko 
część utworów, które wokalista grupy śpiewał razem 
z publicznością. Był to już drugi występ „Oddziału 
Zamkniętego” w Klimontowie z okazji Jarmarku na 
św. Jacka. Poprzednio gościli w Klimontowie 10 lat 
temu. Zespół powstał jesienią 1979 roku w Warsza-
wie założony przez gitarzystę Wojciecha Łuczaja–
–Pogorzelskiego, wokalistę Krzysztofa Jaryczew-
skiego, perkusistę Jarosława Szlagowskiego i basi-
stę Pawła Mścisławskiego, z którymi początkowo 
grał na gitarze Jacek Tomaszewski. Pierwszy kon-
cert formacji miał miejsce w Mokotowskim Domu 
Kultury wiosną 1980 roku. Przez skład zespołu prze-
winęło się ponad czterdziestu muzyków a jedynym, 
który pozostaje w nim od samego początku jest jego 
współzałożyciel gitarzysta Wojtek. Pierwszą płytę pt. 
„Oddział Zamknięty” wydali w 1983 r. W okresie 
1987–1990 zespół zawiesił działalność. W 1999 roku 
jubileusz 20-lecia istnienia uczcił koncertem w Ope-
rze Leśnej w Sopocie. W 2008 roku wystąpili wspól-
nie ze „Scorpions” na koncercie w Ostrowie Wiel-
kopolskim.

Najwytrwalsi zakończyli wieczór zabawą przy 
muzyce mechanicznej z DJ.

Biesiada Klimontowska

Oracja chleba

Rozstrzygnięcie konkursu na „Sołtysa Roku”

Kandydatki do tytułu Miss Lata Klimontowa 2013

Jury z laureatkami konkursu Miss Lata

CIĄG DALSZY NA STR. 8
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Trzeci dzień Jarmarku to Odpust na św. Jacka. Uroczy-
stą mszę św. odpustową, odprawił ks. Jacek Paluch w kon-
celebrze z ks. Stanisławem Kosem i ks. Robertem Capa-
łą. Po mszy św. przed kościołem p.w. Najświętszej Marii 
Panny i św. Jacka ogłoszono wyniki konkursu na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy. Jury konkursowe w składzie: 
Tomasz Staszewski – artysta plastyk, Edyta Lesiak–Na-
wrocka – dyrektor GBP w Klimontowie oraz Danuta Po-
tocka – pracownik ds. promocji w UG Klimontów pierw-
sze miejsce przyznało dla wieńca z Klimontowa, pozosta-
łe wieńce zostały nagrodzone wyróżnieniem. Komisja do-
konała oceny oraz wyboru wieńców kierując się zgodnością 
z miejscową tradycją w zakresie: kompozycji, formy mate-
riału, i techniki, poziomem wykonania – starannością i wy-
razem artystycznym, oryginalnymi nowatorskimi inwen-
cjami, prezentacją. Komisja oczekiwała prac nawiązują-
cych do wieńców tradycyjnych tzn. w kształcie korony wy-
konanych bez użycia jakichkolwiek elementów sztucznych, 
uplecionych ze wszystkich rodzajów zbóż przyozdobionych 
naturalnymi, kwiatami, ziołami, owocami. Dyplomy i na-
grody wręczali: Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Wójt Gmi-
ny Klimontów Ryszard Bień oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Jan Rębacz. Wójt Bień przed wręczeniem dyplo-
mów powiedział, że „…komisja konkursowa nie miała ła-
twego zadania, a wieniec z Klimontowa będzie reprezento-
wał Gminę Klimontów na tegorocznych Dożynkach Powia-
towych w Łoniowie, które odbędą się 1. września br…”.

O godz. 15 na płycie boiska rozegrany został mecz old-
boyów z Klimontowa i Wisły Sandomierz. Gospodarze ule-
gli gościom i spotkanie zakończyło się wynikiem 3:4. Dru-
żyny z rąk Wójta Gminy Klimontów dostały pamiątkowe 
puchary.

Po meczu zaprezentował się Oddział Najemny Katana 
z Tarnobrzega. Przedstawili i omówili zasady walki na mie-

cze samurajskie, ich budowę, techniki walk. Na koniec wy-
stępu zaprezentowali techniki walki stylu aikido.

W tym samym czasie w kościele pw. św. Jacka trwał 
koncert muzyki poważnej „Wielkość muzyki i dusza czło-
wieka” w wykonaniu Trio z Filharmonii Świętokrzy-
skiej „Avangard”. Zebrani wprowadzeni przez prowadzą-
cą w klimat koncertu mogli wysłuchać m.in. muzycznych 
motywów filmowych, najbardziej znanych melodii z ope-
ry skomponowanej przez Stanisława Moniuszkę „Straszny 
Dwór” oraz utworów Chopina. Publiczność nagrodziła mu-
zyków gromkimi brawami.

Jednostka OSP z Klimontowa przygotowała dla dzie-
ci kilka atrakcji w ramach programu Bezpieczne wakacje 
„Mały strażak gasi pożary”. Najmłodsi przy asyście stra-
żaków mogli gasić płonące belki słomy i dostawali certyfi-
kat małego strażaka. Próbowali także swoich sił w rzucie 
strażackim butem do celu oraz jeździli małym samocho-
dem strażackim.

Od godziny 18 rozpoczęły się koncerty i występy. Pierw-
sze na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież uczęsz-
czające na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury. W pre-
zentacjach wystąpiły zespoły taneczne GEST oraz woka-
listki ze Studia Piosenki i Muzyki.

Na scenie pojawiły się także dziewczęta z grupy Fah-
renheit działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kli-
montowie. Dwie Pauliny, Klaudia i Karolina zaprezen-
towały swój najnowszy repertuar w bardzo interesują-
cych dynamicznych aranżacjach znanych utworów. Razem 
z dziewczętami wystąpili akompaniujący muzycy w skła-
dzie: Grzegorz Pawelec – bass, Rafał Panek – gitara, Ar-
kadiusz Rębisz – perkusja oraz Marcin Maziarz – instru-
menty klawiszowe. Licznie zgromadzona publiczność na-
grodziła ich gromkimi brawami.

„Larz Reller Band” to kolejny zespół, który bawił 
swą muzyką uczestników tegorocznej edycji Jarmarku 

na św. Jacka. To młody zespół założony w 2011 roku 
w Białogrodzie na Ukrainie, który gra głównie rock, 
funk i rock’n’ rolla. Stawiają na dobry kontakt z publicz-
nością.

Symbolem Jarmarku na św. Jacka stały się ognie 
sztuczne, których pokaz odbywa się w ostatni dzień imprez. 
W tym roku również nie zabrakło tego stałego elementu 
programu, który zgromadził liczną widownię.

Po pokazie sztucznych ogni odbył się koncert gwiaz-
dy wieczoru zespołu „VIDEO”, który rozgrzał publiczność 
do czerwoności. Zespół ma na swoim koncie wiele znanych 
utworów, które zaśpiewał razem z niezliczoną liczbą fanów, 
m.in. „Idę na plażę”, „Środa czwartek” czy „Papieros”. 
Świetna wspólna zabawa i śpiewanie to nieodłączna część 
koncertów Wojtka Łuszczykiewicza wraz ze swoim zespo-
łem. Zespół istnieje od 2007 i wydał już dwie płyty: „Vi-
deo Gra” oraz „Nie obchodzi nas rock”. Muzyka Video to 
nowoczesny, gitarowy rock z pełnymi szczerości i dobrego 
humoru tekstami autorstwa Wojtka. W 2008 roku za pio-
senkę „Idę na plażę” zespół zdobył Nagrodę Dziennika-
rzy festiwalu Top Trendy. W maju 2011 roku zespół zdobył 
prestiżową nagrodę ESKA MUSIC AWARDS w kategorii 
Zespół Roku Polska, a w lutym tego roku został uhonoro-
wany aż trzema nagrodami VIVA COMET 2012 w katego-
riach: Zespół Roku, Płyta Roku i Artysta Roku dla Wojt-
ka Łuszczykiewicza. Album „Nie obchodzi nas rock” za-
jął również drugie miejsce w podsumowaniu roku 2011 ra-
dia RMF FM.

Nocna zabawa zakończyła się przy muzyce mechanicz-
nej z DJ. Dodatkowe atrakcje dla dzieci, młodzieży i doro-
słych odwiedzających Klimontów w trakcie Jarmarku na 
św. Jacka zapewniło wesołe miasteczko oraz pilot helikop-
tera, dzięki któremu chętni mogli oglądać Gminę Klimon-
tów z lotu ptaka.

Zapraszamy za rok!

jarmark na św. jacka

Zawodnicy oldboyów Wisły i Klimontowianki

Wręczenie dyplomów i nagród w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”

Zespół taneczny GEST

Mały strażak gasi pożary

Sentymentalna podróż z pola do Opola

CIĄG DALSZY ZE STR. 7
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Rosamond

OBIAD
Cienie przeszłości drzemią na komodzie,
Na fotografiach romantyczne damy.
Dziadek Izydor w sarmackiej urodzie;
Zupę grzybową zaraz Mu podamy.

Jajka na maśle i chleb na śniadanie
I dwa kielichy czerwonego wina,
Sos z borowików na obiad dostanie,
Na twarzy Babci tajemnicza mina…

Mocny aromat mięty i selera,
A jałowcówka z rodowej piwnicy,
Babcia Korczyńska prawdziwki obiera,
Nazajutrz Dziadek już leży w kaplicy.

Nie wszystkie grzyby bywają jadalne,
Szczególnie szatan na cmentarz prowadzi.
Wujek z miłości w głowę sobie palnie,
Ciocia w żałobie już kwiatuszki sadzi.

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że Kapituła JP II Polish American Poets Akademy w USA 
w uznaniu talentu poetyckiego w KONKURSIE NA WIERSZ PATRIOTYCZNY IM. WŁADYSŁAWY MILCZAREK 
przyznała Panu Stanisławowi Sas Tarnawskiemu z Klimontowa WYRÓŻNIENIE SPECJALNE (LITERATURY 
EXCELLENCE AWARD). 

W nagrodę Pan Satanisław otrzyma roczne nieodpłatne członkowstwo Akademii. Ponadto z 1001 wierszy z całego 
świata, które wpłynęły na konkurs, wiersz naszego poety „Samotny kościółek” otrzymał WYRÓŻNIENIE SPECJALNE. 
W nagrodę wiersz ten zostanie umieszczony w jednym z mini tomików – pokłosie KONKURSu NA WIERSZ PATRIO-
TYCZNY IM. WŁADYSŁAWY MILCZAREK, a autor otrzyma 3 egzemplarze tegoż mini tomiku.

W czwartkowe południe odwiedziła Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Klimontowie znana naszym czytelnikom po-
wieściopisarka, poetka i eseistka – Marta Fox. 

Pisarka jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, dwu-
krotną stypendystką Ministerstwa Kultury. Jej powieści zo-
stały uhonorowane przez Polską Sekcję IBBY w konkur-
sie „Książka Roku” 1995–2000. W 2006 roku otrzymała 
odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. Autorka po-
nad 30 książek, tłumaczonych na języki obce. Młodzieżo-
we powieści Marty Fox określane są mianem bestsellerów 
i znajdują się na pierwszym miejscu w rankingach czytel-
niczych.

Pisarka przyjechała do klimontowskiej biblioteki w ra-
mach spotkań autorskich Dyskusyjnego Klubu Książki, fi-
nansowanego przez Instytut Książki. W spotkaniu wzięli  
udział klubowicze DKK i młodzież z klimontowskiego li-
ceum. Autorka od pierwszej chwili nawiązała świetny kon-
takt z publicznością. Zaskarbiła sobie ich uczucia, celnie 
trafiając  swoimi anegdotami i opowieściami. Czytała swo-
je  wiersze i fragmenty powieści. Z chęcią odpowiadała na 
zadawane jej pytania, których była cała masa.

W podziękowaniu pisarka otrzymała kwiaty i pamiątki 
z Klimontowa oraz gromkie brawa. Zostawiła swój ślad w 
kronice biblioteki i obiecała, że jeszcze nas odwiedzi.

Po spotkaniu pisarka składała dedykacje w książkach 
dla swoich czytelników.

ELN

AUTORKA CZYTELNICZYCH BESTSELLERÓW 
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KLIMONTOWIE
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„Przybij piątkę z Radiem Kielce” – wa-
kacyjny program „Świętokrzyskie na fali” 
transmitowany był 19 sierpnia br. z ryn-
ku w Klimontowie. Od godz. 10 do 14 red. 
Marek Cender przekazywał na bieżąco na 
antenie Radia Kielce to, co w danej chwili 
działo się na rynku w Klimontowie.

W pierwszej odsłonie Zofia Pacholczak 
– wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Dzie-
dzictwo Ossolin, Alicja Mucha – członek 
zarządu Stowarzyszenia i Rafał Staszewski 
– dziennikarz, odpowiadali o ruinach zam-
ku w Ossolinie. Kolejni rozmówcy to To-
masz Ferens z GOK i młoda malarka Kor-
nelia Paczkowska. Tomasz mówił o XVII 
wiecznej Kaplicy Betlejemskiej i odbywają-
cych się w niej pasterkach z nietypową opra-
wą muzyczną, natomiast Kornelia opowia-
dała o obrazie przedstawiającym Boże Na-
rodzenie znajdującym się w Kaplicy, które-
go kopię ma wykonać. Stanisław Sas–Tar-
nawski, pracownik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Klimontowie i znany animator 
kultury, regionalista, przewodnik po zabyt-
kach Ziemi Sandomierskiej, członek Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich, opowia-
dał o zabytkach Gminy Klimontów. Z kolei 

„PRZYBIJ PIĄTKĘ Z RADIEM KIELCE” W KLIMONTOWIE
Anna Bzdyra, poetka i malarka na szkle, 
mówiła o swoim tomiku wierszy „Obraza-
mi przeplatane” i obrazie swojego autor-
stwa, który został podarowany Prezyden-
towi Polski. Mirosław Kwapiński, czło-
nek Stowarzyszenia na Rzecz Klasztoru 
Podominikańskiego WSPÓLNE DOBRO 
w Klimontowie, prezes Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kli-
montowie, pasjonat dziejów Ziemi Klimon-
towskiej, radny gminy Klimontów, przybli-
żał słuchaczom historię Klimontowa.

Temperaturę w ten upalny dzień chło-
dzili Stanisław Słowik i Ireneusz Jarosz, 
którzy opowiadali o atrakcjach zimowych 
w naszej gminie. O atrakcjach letniego wy-
poczynku dla turystów na naszym terenie 
mówił Krzysztof Dywan – animator sportu 
gminy Klimontów. O sporcie i Jarmarku na 
św. Jacka opowiadał słuchaczom Piotr Li-
piński – prezes LKS Klimontowianka. Ja-
kub Przybylski mówił o projekcie filmo-
wym promującym Gminę Klimontów. A na 
zakończenie Jarosław Paczkowski, właści-
ciel niezwykłego Dworku na Wichrowym 
Wzgórzu, wykonał piosenkę „Klimontow-
skie Pejzaże”. Członkowie Stowarzyszenia Nasze Dziedzictwo Ossolin

Przybijanie piątek przez najmłodszych słuchaczy

Sekretarz Gminy w rozmowie o sporcie i Jarmarku na św. Jacka

Mirosław Kwapiński przestawia historię Klimontowa

O zabytkach naszej gminy opowiada Stanisław Sas Tarnawski
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POLICJA      997 lub 112
Komisariat Policji   15 833-43-62
Dyżurny w Sandomierzu  15 832-22-71

STRAŻ POŻARNA   998 lub 112
p. Mirosław Kwapiński  662-623-302
p. Wiesław Kwiecień     607-530-913
p. Andrzej Sośniak       691-538-255
PSP w Sandomierzu    15 832-50-55

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
Ośr. Zdrowia w Klimontowie     15 866-17-60
Ośr. Zdrowia w Goźlicach      15 866-15-03
Gabinet w Klimontowie       15 866-12-85
p. Ewa Baran–Mrozowska     15 866-16-41
p. Dariusz Kwapiński      15 866-12-33
p. Bronisław Toś        15 866-14-31

Pogotowie Gazowe       992
Rejon Eksploatacji 
Sieci Gazowej w Sandomierzu       15 832-29-16

Pogotowie Energetyczne     991
posterunek Klimontów     15 866-13-99

ZGKiM Klimontów       15 866-11-68
awarie sieci wodociągowej i kanalizacji
p. Ryszard Kućma       15 866-21-60

Apteki
ul. Sandomierska        15 866-10-17
ul. Krakowska         15 866-19-10
ul. Sandomierska 15 866-10-99

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA
KOPRZYWIANKI    15 866-13-98

PARAFIA RZYMSKO–KATOLICKA
15 866-15-38

TELEFONY

GŁOS
KLIMONTOWA

URZĄD GMINY 
KLIMONTÓW 

ul. dr Zysmana 1

tel.: 15 866-10-06,  15 866-11-00
fax: 15 866-18-47 
www.klimontow.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
poniedziałek–piątek od 730 do 1530

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW
we wtorki od 900 do 1400

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury, 27-640 Klimontów, 
ul. Krakowska 1; tel. 15 866-17-50.

ADRES REDAKCJI: 
Urząd Gminy, 27-640 Klimontów
ul. dr Zysmana 1.
Listy do redakcji można także przesyłać na 
adres mailowy: d.potocka@klimontow.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
pod kierunkiem Leszka Leżonia:
Danuta Potocka, Stanisław Sas-Tarnawski. 
Zdjęcia - Krzysztof Sajecki.

OGŁOSZENIA i REKLAMA:
Danuta Potocka – tel. 15 866-11-00.
Cena reklam na stronach pierwszej i ostatniej 

– 2 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Cena reklam na pozostałych stronach

– 1 zł (netto) za każdy cm2 powierzchni.
Ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy oraz 
stowarzyszeń działających na terenie gminy za-
mieszczane są bezpłatnie.

DRUK: 
Media Regionalne Sp. z o.o., Drukarnia Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12,
tel.: 15 851-31-00,  fax: 15 851-31-10.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jerzego Ossolińskiego   15 866-10-18

GIMNAZJUM im. Papieża Jana Pawła II
15 866-12-84, 15 866-13-29

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
15 866-10-28

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Klimontowie 601-760-948

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
15 866-17-74

GMINNY OŚRODEK KULTURY
15 866-17-50

I GMINAZJADA LEKKOATLETYCZNA

 KLASYFIKACJA SZKÓŁ WEDŁUG ILOŚCI ZDOBYTYCH MEDALI:

Na stadionie LKS Klimontowianka w Klimontowie odbyła się 
27 września br. I Gimnazjada lekkoatletyczna o puchar Wójta 
Gminy Klimontów pod patronatem Stanisława Masternaka – Sta-
rosty Sandomierskiego oraz Adama Jarubasa – Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. W Gimnazjadzie wzięło udział 140 za-
wodników z sześciu gimnazjów powiatu sandomierskiego, startują-
cych w następujących dyscyplinach:
• biegi na dystansie: 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 1 500 m,
• bieg przez płotki na 60 m
• sztafeta 4x400 m (2 chłopców, 2 dziewczyny)
• bieg tyłem
• skok w dal
• trójskok
• rzut piłką lekarską
• rzut piłką palantową

Wszystkie konkurencje odbywały się w podziale na kategorie 
chłopców i dziewcząt. Pierwsze trzy miejsca w każdej konkurencji 
w poszczególnych kategoriach zostały nagrodzone medalami. Na-

tomiast każda szkoła w zależności od zajętego miejsca otrzymała 
puchar i nagrody rzeczowe.

Celem Gimnazjady było:
1. Stworzenie odpowiedniego klimatu poprzez Gimnazjadę dla 

upowszechnienia kultury fizycznej w środowiskach lokalnych.
2. Uatrakcyjnienie i podniesienie rangi lekcji kultury fizycznej i za-

jęć pozalekcyjnych w szkole.
3. Popularyzacja i upowszechnienie sportu
4. Umożliwienie pełnego zaangażowania się zespołu we współza-

wodnictwie sportowym.
5. Rozwijanie poczucia bezinteresownej życzliwości i szacunku wo-

bec koleżanek i kolegów.
6. Przestrzeganie reguł i zasad bezpiecznego sportu.
7. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się uczestników podczas 

kibicowania.
Organizując takiego typu imprezy intencją Gminy jest, aby 

boiska sportowe tętniły życiem, a młodzież aktywnie spędzała 
wolny czas, rywalizując ze sobą na zdrowych zasadach.

IV MIEJSCE
GIMNAZJUM W KOPRZYWNICY 

– 10 medali

V MIEJSCE
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOBRZANACH 

– 6 medali

VI MIEJSCE
GIMNAZJUM W SULISŁAWICACH 

– 5 medali

I MIEJSCE
GIMNAZJUM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W KLIMONTOWIE 

–18 medali

II MIEJSCE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WILCZYCACH 

– 12 medali

III MIEJSCE
KATOLICKIE GIMNAZJUM IM. JADWIGI KRÓLOWEJ W SANDOMIERZU 

– 11 medali



Nadleśnictwo Staszów
oraz

Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień
zapraszają 

na Uroczystości Rocznicowe
Upamiętnienia Powstania Styczniowego

które odbędą się w dniu 20.X.2013 r. 
przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Rybnicy

PROGRAM  UROCZYSTOŚCI:
1230   Montaż historyczno-patriotyczny w wykonaniu uczniów 

Szkoły Podstawowej z Nawodzic
1250   Wprowadzenie pocztów sztandarowych, Strzelców, 

Szwadronu, zaciągnięcie warty, przywitanie Gości
1310   Uroczysta Msza św.
1400   Odsłonięcie i poświęcenie Pomnika
1410   Złożenie wieńców i wiązanek przy Pomniku Powstańców 

Styczniowych
1420   Salwa honorowa
1430   Wystąpienie zaproszonych  gości

1500   Poczęstunek

Wyjazd Autokarami z przed Urzędu Gminy w Klimontowie o godz 1200

Informujemy że, od 2.10.2013 r. do 23.10.2013 r. trwa nabór do projektu „Dostęp do 
Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów”. Celem projektu jest zapewnienie dostę-
pu do Internetu 120 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z 
terenu Gminy Klimontów. Kryteria wyboru gospodarstw do projektu:
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej upraw-

niającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we 
współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
lub z orzeczeniem równoważnym,

• rodziny zastępcze,
• rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
• osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzi-

nie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-

niach rodzinnych Dz U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwa-
rantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze 
Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł),

• dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 
przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzają-
cego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Prze-
ciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publi-
kowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - 1226,95 zł

Każde gospodarstwo domowe, które złoży poprawnie wypełniony wniosek i zosta-
nie zakwalifikowane do projektu oraz podpisze umowę, otrzyma zestaw komputerowy 
wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projek-
cie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej klimontow.pl oraz 
w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klimontowie. Wniosko-
dawca składający wniosek powinien zapoznać się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzę-
dzie Gminy w Klimontowie ul. dr Zysmana 1 do 23.10.2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

INTERNET SZEROKOPASMOWY 
DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY KLIMONTÓW


