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Zapalili światełko 
dla Armii Krajowej

14 lutego Publiczny Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” 
w Sulisławicach uczestniczył w ogólnopolskiej akcji „Światełko dla Armii 
Krajowej”.

Akcja zainicjowana została przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

75 lat temu, 14 lutego 1942 roku, Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na 
Armię Krajową – największą organizację konspiracyjną działającą w okupowanej przez 
Niemców Europie.

Szkoła w Sulisławicach włączyła się do akcji, zapalając znicze pamięci na grobie Oddzia-
łu Partyzanckiego „Jędrusie” na cmentarzu w Sulisławicach. Spoczywa tu między innymi 
twórca i dowódca oddziału Władysław Jasiński ps. Jędruś. 

Joanna Szpyt

Gminna 
termomodernizacja

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
„Głęboka modernizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej na terenie gminy Łoniów” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego 2014-2020.

Inwestycja ta wpisuje się w Działanie 3.3 Poprawa efektywności ener-
getycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Osi Priorytetowej 3. Efektywna i zielona 
energia, gdzie przewidziano możliwość dofinansowania przedsięwzięć 
mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej. Realizację projektu przewidziano na 2018 rok. 
Jego wartość wynosi 8 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 6,8 
mln zł, a wkład własny 1,2 mln zł.

Głównym celem przedmiotowego projektu, który zakłada termo-
modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, 
jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej. Prace związane z projektem będą polegały m.in. na: do-
ciepleniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej i  okiennej, wymianie 
źródła ciepła, wymianie instalacji c.o., montażu grzejników z zawora-
mi termostatycznymi, zastosowaniu instalacji fotowoltaicznych. Ter-
momodernizacji poddane zostaną budynki szkół, ośrodków zdrowia, 
urząd gminy i GOK.

Radosław Kogut

Kanalizacji ciąg dalszy
W tym roku gmina rozpocznie realizację projektu pn. „Budo-

wa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów-
-Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci 
wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów”.

Na dofinansowanie projektu w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 została pod-
pisana preumowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świę-
tokrzyskiego. Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej w gminie, która po inwestycji będzie w stu procentach 
skanalizowana.

Planuje się wybudowanie 15,27 km kanalizacji sanitarnej oraz 2,24 
km sieci wodociągowej. Wartość zadania wynosi blisko 18 mln 604 tys. 
zł, wydatki kwalifikowalne stanowią około 15 mln 129 tys. zł, a wnio-
skowane dofinansowanie blisko 12 mln 103 tys. zł. 

Radosław Kogut

Pamięci żołnierzy wyklętych 
W niedzielę, 26 lutego, w Sulisławicach odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ”Tro-

pem Wilczym”. Organizatorem przedsięwzięcia był Publiczny Zespół Szkół im. Oddziału 
Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach.

„Tropem Wilczym” to akcja zapoczątkowana 
w  2013 roku w  Warszawie w  związku z  ustanowie-
niem 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Szkoła w Sulisławicach przystąpiła do 
organizacji biegu po raz drugi, gromadząc na starcie 
prawie 120 osób. Uczestnicy zostali wyposażeni w pa-
kiety startowe, w skład których weszły: patriotyczna 
koszulka biegowa, materiały informacyjne nt. żołnie-
rzy wyklętych, pamiątkowe medale. W  tegorocznej 
edycji organizatorzy wybrali na przewodniczkę po 
historii Danutę Siedzikównę ps. Inka. To jej podobi-
zna umieszczona została na koszulkach. Od 1943 roku 
była ona sanitariuszką – żołnierzem AK. Aresztowana 

w lipcu 1946 roku i mimo że nie miała jeszcze 18 lat, 
została skazana na karę śmierci. 28 sierpnia 1946 r. 
stojąc przed plutonem egzekucyjnym wraz z por. Fe-
liksem Salmanowiczem „Zagończykiem”, krzyknęła 
„Niech żyje Polska”.

Uczniowie przygotowali program słowno-muzyczny 
na temat żołnierzy wyklętych, wspólnie zaśpiewano 
„Balladę o  rotmistrzu Pileckim” Lecha Makowiec-
kiego. Bezpośrednio po uroczystości wystartował bieg 
konkursowy na 4 km. Na linii startu stanęło 12 osób. 
Znaczna część osób wybrała bieg na dystansie 1963 m 
tzw. honorowym (odwołanie do roku, w którym zginął 

ostatni żołnierz wyklęty – Józef  Franczak ps. Lalek). 
Pogoda i  humory dopisały. Wszyscy z  uśmiechem 
i  satysfakcją dotarli na linię mety. Na zmęczonych 
biegaczy czekał bigos oraz sulisławicka herbata.

W biegu na dystansie 4 km pierwsze miejsce zajął 
Bartłomiej Tworek z Opatowa (15 min 27 s), drugi był 
Konrad Stępień z Opatowa (18 min), za nimi uplasował 
się Karol Szymański z Dmosic (18 min 31 s). Najlep-
szy wynik wśród uczniów PZS w Sulisławicach uzyskał 
Grzegorz Chamerski (18 min 53 s) – zajął piąte miejsce. 
Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami oraz nagro-
dami przekazanymi przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Łoniowie, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, Drukarnię 
SzostakDruk oraz anonimowego darczyńcę.

Bieg wsparli: wójt gminy Łoniów, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Sulisławicach, Ośrodek Zdrowia w Sulisła-
wicach, policja, Koło Gospodyń Wiejskich „Herba-
ciarki”, Świetlica w Sulisławicach.

Organizatorzy dziękują za wspólnie spędzony czas, 
zadumę nad zawiłą polską historią, tragicznymi losa-
mi młodych żołnierzy polskiego podziemia antyko-
munistycznego. Podziękowanie należy się także za 
bardzo dobrą i kulturalną zabawę.

Joanna Szpyt
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Klucz do wiedzy 
Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Łążku pozyskała w roku szkolnym 2016/2017 fundusze 

unijne na realizację projektu „www.kluczdowiedzy.eu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 

Od października 2016 r. do końca czerwca 
2017 r. w Szkole Podstawowej w Publicznym 
Zespole Szkół w Łoniowie realizowany jest 
projekt pt. „Moja przyszłość moim celem”.

Moja 
przyszłość 
moim celem

Skierowany jest on niemal do wszystkich uczniów 
klas II-VI szkoły podstawowej, a  współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada 
rozwój kompetencji kluczowych uczniów, dlatego 
obejmuje zajęcia rozwijające zainteresowania i wy-

równujące braki z przyrody, matematyki, języka an-
gielskiego oraz rozwijające z informatyki. Ponadto 
w jego ramach organizowane są zajęcia dla uczniów 
z doradztwa zawodowego oraz kompetencji społecz-
nych. W ramach projektu odbyły się również szko-
lenia dla nauczycieli, a  szkoła doposażona została 
w pomoce dydaktyczne i tablicę interaktywną.

Wszystkie zajęcia odbywają się tuż po lekcjach, 
tak aby młodzież mogła z nich łatwo korzystać. Dla 
uczniów kończących je nieco później nasza gmina 
zapewnia transport do domu. 

danuta saRzyńsKa

Zdrowo jem
Zespół ,,Wesołe Śliweczki’’ z klasy I Szkoły Podstawowej z PZS im. św. Jana 

Pawła II w Łoniowie zajął I miejsce w jesiennym etapie VII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu ,,Zdrowo jem, więcej jem”.

Konkurs organizowany jest przez Funda-
cję Banku Ochrony Środowiska w Warsza-

wie pod patronatem małżonki prezydenta 
RP Agaty Kornhauser-Dudy. Zajęcie w nim 

pierwszego miejsca to ogromny sukces 
szkoły, zwłaszcza że konkurencja była bar-
dzo duża. Komisja sędziowska uznała ten 

etap za rekordowy w historii konkursu, bo-
wiem sklasyfikowano ponad 600 zespołów 
z całej Polski w kategorii klas 0-I. 

„Wesołe śliweczki” obecnie realizują 
zadania z etapu zimowego, którego tema-
tem przewodnim jest woda. Etap zimowy 
obejmuje pięć zadań: zajęcia lekcyjne pt: 
,,Źródło życia i zdrowia – woda”, konkurs 
plastyczny pt. ,,Zaprojektuj  Wodolubka” 

– postać co o  zdrowie swoje dba i  wodę 
pije co dnia, konkurs ,,Teatrzyk o owocach 
i warzywach”, promocję podjętych działań 

w szkole oraz „Forum zdrowia” dla rodzi-
ców pod hasłem ,,Moje H2O”.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem i pa-
sją realizują powyższe zadania. Z  działań 
tych sporządzane są raporty, które wraz 
z dokumentacją zdjęciową zostaną poddane 
ocenie przez niezależną komisję sędziowską 
w Warszawie.

ELŻBIEta staszEwsKa

Pozyskana kwota to ponad 119 tys. zł. Projekt zakłada kom-
plementarne wsparcie działań szkoły. Obejmuje on bezpłatne 
zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania uczniów oraz 
wspomagające – wyrównujące szanse edukacyjne,  bezpłat-
ne wyjazdy edukacyjno-warsztatowe, doposażenie szkoły 
w pomoce dydaktyczne (w tym zakup tablicy interaktywnej 
z oprogramowaniem, pomocy dydaktycznych do nauczania 

matematyki, przyrody, języka angielskiego 
i  informatyki),   doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. Celem projektu jest rozwija-
nie kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy (matematyczno-przyrod-
niczych, ICT, językowych) oraz właści-
wych postaw i umiejętności (kreatywności, 
przedsiębiorczości, pracy zespołowej).

Zajęcia rozwijające zainteresowania:
• „Bingo travel” – język angielski
• „Bingo” – język angielski
• „Myśląca główka” – matematyka
•  „Pomysłowe ludki” – matematyka z ele-

mentami przedsiębiorczości     
Zajęcia wspomagające:
• „Ogród doświadczeń” – przyroda
• „The Beściaki” – język angielski
• „Wesoła matma” – matematyka
• „Caps Lock” – informatyka
• „Młody Informatyk” – informatyka
•  „Bystrzaki” – matematyka z elementa-

mi przedsiębiorczości

W ramach projektu i zajęć realizowane są wyjazdy eduka-
cyjno-warsztatowe:

Chęciny – „Centrum Nauki Leonardo da Vinci”. 
Opatów i Ćmielów – Wytwórnia Krówki Opatowskiej i Fa-

bryka Porcelany.
Kraków – Wieliczka – „Ogród doświadczeń” – Muzeum 

Inżynierii Miejskiej oraz Kopalnia Soli.
Realizacja poszczególnych 

zajęć przy wykorzystaniu zaku-
pionych pomocy dydaktycznych 
jest wspaniałym sposobem na 
rozwój zdolności, umiejętności 
i  postaw uczniów oraz stwarza 
możliwość wyrównania nie-
doskonałości i  niedociągnięć. 
Uczniowie z  wielką ochotą 
i  ogromnym zaangażowaniem 
uczestniczą w  zajęciach. Uczą 
się często przez zabawę, odkry-
wają otaczający ich świat dzię-
ki doświadczeniom i  wspólnie 
spędzają czas. Pomocą i drogo-
wskazem w zdobywaniu wiedzy 
są ich nauczyciele, którzy po-
święcają wiele czasu, by zajęcia 
były ciekawe, atrakcyjne i przy-
nosiły zaplanowane efekty.

 Joanna BIsztyga 
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Adam Ochwanowski to poeta, krytyk literacki, 
publicysta, tłumacz, scenarzysta oraz reżyser wido-
wisk plenerowych i kameralnych,  a także satyryk, 
gawędziarz oraz animator kultury. W spotkaniu 
udział wzięła młodzież gimnazjalna. Było trochę 
poważnie, ale też i do śmiechu. Autor „sprzedawał” 
zebranym miłość do regionu, a także udowadniał, 
że kultura chłopska była matką kultury wysokiej. 
Zaprezentował też  diaporamę „Ponidzie na zie-
mi”, gdzie jego utwory o Ponidziu czyta Jerzy Trela, 
a animacje filmowe są autorstwa artysty fotografika 
Krzysztofa Pęczalskiego. 

Za wspaniałe spotkanie młodzież odwzajemniła 
się śpiewem „Łoniowskiej pastorałki” autorstwa 
Renaty Mazurkiewicz.

 MaREK BIsztyga

 

Wieczór kolęd  
i pastorałek 

Czas Bożego Narodzenia obfituje w chwile, kiedy można na 
moment zwolnić, odłożyć na bok problemy służbowe i pry-
watne i skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli, co cieszy, 
a nie smuci.

Tak też było w przypad-
ku spotkania, które odbyło 
się 27 stycznia w auli GOK 
w Łoniowie. Piątkowe po-
południe, zdawać by się 
mogło normalny dzień, ale  
był on wypełniony wielopo-
koleniowym kolędowaniem 
mieszkańców naszej gminy. 

We wspólnym kolędo-
waniu, z udziałem licznej 
publiczności, uczestniczyli 
Dziecięca Grupa „Łonio-
wianie”, istniejąca przy 
GOK, oraz zespół zawodo-
wych muzyków z Krakowa i 
ich uczniów w przygotowa-
nej przez siebie na tę oko-
liczność „Zaczarowanej 
Suicie Kolędowej” w aran-
żacji Katarzyny Szklarz.  

MaREK BIsztyga

Świąteczne 
życzenia

Jak co roku w czasie podsumowania konkursu kolęd ogło-
szono wyniki konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonaro-
dzeniową.

Konkurs, którego organizatorem był GOK, miał na celu promowanie 
tradycyjnych sposobów przekazywania życzeń świątecznych, od którego 
coraz częściej odchodzi się w erze telefonów komórkowych, kompute-
rów i portali społecznościowych. Bardzo istotne było zaangażowanie 
emocjonalne towarzyszące tworzeniu kartek z życzeniami.

Jak co roku liczba prac nadesłanych na konkurs była imponująca. 
360 dzieci ze szkół naszej gminy pod kierunkiem swoich nauczycieli, 
a często przy zaangażowaniu rodziców i dziadków, pochylało swoje 
głowy nad tworzonymi dziełami. Wszystkie kartki zebrane w formie 
wystawy pokonkursowej można było oglądać w budynku GOK do 
końca stycznia.

  zdzIsława dRaCH

„Mów do mnie wierszem”
Pod takim tytułem 12 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie odbyło się spo-

tkanie autorskie z Adamem Ochwanowskim. 

Wspieramy 
dziecięcą aktywność

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Publicznym Zespole Szkół im. św. Jana Pawła 
II w Łoniowie w roku szkolnym 2016/2017 przystąpili do Świętokrzyskiego Programu Wspie-
rania Aktywności Fizycznej – ,,Dziecięca Piłka Ręczna”.

Program ten jest finansowany z budżetu woje-
wództwa świętokrzyskiego. Jego głównym celem 
jest wsparcie szkół w zakresie poprawy jakości ofer-
ty wychowania fizycznego na pierwszym etapie edu-
kacyjnym oraz promocja aktywności fizycznej wśród 
uczniów kl. I-III szkoły podstawowej.

Przystępując do programu szkoła otrzymała pod-
stawowy sprzęt do prowadzenia zajęć. Nauczyciele 
otrzymują wsparcie metodyczne w postaci konfe-
rencji i warsztatów, a dzieci możliwość uczestnictwa 
w ciekawych lekcjach i konkursach.

Na zakończenie programu uczniowie wezmą 
udział w sportowej rywalizacji w ramach turnie-
jów powiatowych. Zwieńczeniem naszych działań 
będzie Festyn Dziecięcej Piłki Ręcznej, który od-
będzie się w czerwcu w Kielcach. 

Na razie dzieci doskonale ,,bawią się w sport”. 
Bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach wychowa-
nia fizycznego z wykorzystaniem sprzętu otrzyma-
nego w ramach programu. 

BaRBaRa CIEśLa
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13 stycznia dzieci wróciły do nauki szkolnej po dwutygo-
dniowych feriach zimowych w województwie świętokrzy-
skim. Mamy nadzieję, że będą mile wspominać czas spędzony 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Łoniowie.

Rekordowe 
ferie zimowe 

Jak co roku przygotowaliśmy bogatą i różnorodną ofertę propozycji 
spędzenia wolnego czasu dla naszych najmłodszych mieszkańców gminy. 

W pierwszym tygodniu można było nauczyć się piec pizzę i robić sa-
łatki, pograć w gry planszowe, halowe i wziąć udział w turnieju „Jeden 
z dziesięciu” a tak-
że obejrzeć występ 
magika Sebastiano 
i  nauczyć się pod-
staw udzielania 
pierwszej pomocy. 
Zorganizowaliśmy 
również wycieczkę 
do kina Milenium 
na film pt. „Sing” 
i  Planety Klocków 
w Kielcach.

Drugi tydzień 
rozpoczęliśmy na-
uką angielskiego 
„na wesoło”, by później kreatywnie spędzić czas, tworząc maski kar-
nawałowe i gałgankowe laleczki „motanki”. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się wyjazd do Siedliska Janczar w Pstrągowej, gdzie wzięliśmy 
udział w kuligu i pojeździliśmy na koniach. Ferie zakończyliśmy balem 
karnawałowym.

W tym roku w naszych zajęciach wzięła udział rekordowa liczba dzieci. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na 
naszej stronie internetowej www.gok.loniow.pl 

zdzIsława dRaCHa

Dane teleadresowe:
Urząd Gminy w Łoniowie
27-670 Łoniów • Łoniów 56 
• województwo: świętokrzyskie
• powiat: sandomierski

• e-mail: loniow@loniow.pl 
• www.loniow.pl
• tel. 15 866-91-03, 15 866-90-18
• godziny urzędowania: pn.-pt. 7.30-15.30

„Akademia Kompetencji Kluczowych” skierowana jest 
do uczniów szkoły podstawowej i stanowi  komplementarne 
wsparcie w jej działaniach. Projekt obejmuje:

• bezpłatne zajęcia dodatkowe w małych grupach dosto-
sowane do wieku i możliwości uczniów,

• indywidualne zajęcia logopedyczne dla młodszych 
uczniów

• warsztaty dla uczniów na temat rozpoznawania swoich 
zdolności oraz motywacji do nauki, szkolenie na temat rów-
ności szans płci, przełamywania stereotypów wykonywania 
zawodów przez kobiety i mężczyzn,

• bezpłatne wyjazdy edukacyjne dla uczniów, stanowią-
ce uzupełnienie zajęć dodatkowych (dotychczas uczniowie 
odwiedzili m.in. Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chę-
cinach, Park Miniatur i Oceanarium w Chrustach, Muzeum 
Żywej Porcelany w Ćmielowie, poznali technologię wyrobu 
krówki opatowskiej),

• doposażenie szkoły w  pomoce dydaktyczne (w  tym 
zakup nowoczesnej tablicy interaktywnej wraz z laptopem 
i rzutnikiem),

• doskonalenie zawodowe nauczycieli dotyczące indy-
widualizacji nauczania, pracy z tablicą interaktywną oraz 
korzystania z narzędzi IT w procesie lekcyjnym.

Powyższe działania mają na celu rozwijanie kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-
-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw 
i  umiejętności uczniów (kreatywności, przedsiębiorczości, 
pracy zespołowej). Dofinansowanie projektu wynosi ponad 
152 tys. złotych. Dzięki dotychczas pozyskanym przez szkołę 

funduszom zewnętrznym uczniowie sulisławickiej placówki 
mogą korzystać z atrakcyjnej bazy dydaktycznej: z czterech 
nowoczesnych tablic interaktywnych, laptopów, specjali-
stycznego sprzętu laboratoryjnego oraz bogactwa pomocy 
dydaktycznych w pracowniach przedmiotowych. Zwiększa 
to szanse edukacyjne uczniów z terenów wiejskich.  

Joanna Szpyt

Akademia Kompetencji Kluczowych 
Publiczny Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach od wielu lat aktywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne: korzysta z programów 

unijnych, szwajcarskich oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. W roku szkolnym 2016/2017 realizuje projekt EFS pt. „Akademia Kompetencji 
Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 8.3.2: Wsparcie kształcenia podstawowego w 
zakresie kompetencji kluczowych.

Przeciw nałogom
25 lutego w sali gimnastycznej Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie odbył X Gminny 

Halowy Turniej Piłki Nożnej.

Organizatorem turnieju była Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie, a patro-
nat honorowy nad nim objął wójt Szymon Kołacz.

Do turnieju pod hasłem „Sport przeciw nałogom” za-
proszona została młodzież z gminy Łoniów. W zdrowej, 
sportowej rywalizacji stu chłopców z dziesięciu drużyn wal-
czyło o miano najlepszej drużyny, najlepszego bramkarza, 
zawodnika i króla strzelców naszej gminy. W ten sposób, 
inaczej i bardzo pozytywnie, młodzież spędziła wolny czas.

Najlepszą drużyną okazała się grupa z Wnorowa i to 
ona zdobyła Puchar Wójta Gminy, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Trzebiesławic, zdobywając w ten sposób Puchar 
Rady Gminy, miejsce trzecie i Puchar GKRPA wywal-
czyła drużyna z  Gieraszowic. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Robert Kunys, najwięcej bramek zdobył 
Grzegorz Dzieciuch, a zawodnikiem fair play został Ma-
teusz Nowak. 

MaREK BIsztyga


