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Ze względu na swe położenie oraz historię Łoniów od 
dawna niejako dominował okoliczne wsie. Tradycyjnie był 
to teren rolniczy z rozwiniętą hodowlą. Swoisty przewrót 
ekonomiczny nastąpił dopiero po uruchomieniu zakładu 
w Machowie, skutkiem czego spora część mieszkańców 
podjęła pracę w kopalni i zakładach przetwórczych siarki. 
Dziś duża grupa mieszkańców Tarnobrzega ma łoniowskie 
korzenie, a jeszcze większa pochodzi z terenu gminy Łoniów. 
Swoistym paradoksem jest, że ich dzieci wracają, budując 
domy na opuszczonej niegdyś ojcowiźnie, dzięki czemu ak-
tualnie gmina Łoniów notuje spory przyrost mieszkańców. 
Bliskie sąsiedztwo Tarnobrzega jest zresztą – obok położenia 
na skrzyżowaniu ważnych dróg – jednym z podstawowych 
atutów gminy, bowiem wielu inwestorów woli lokalizację 
przedsięwzięć poza granicami miasta z uwagi na tańszy grunt 
oraz łatwiejszy dostęp komunikacyjny. 

Centrum przy rondzie
Chociaż jeszcze w czasach PRL-u Łoniów zyskał spore 

znaczenie regionalne, prawdziwą ostoją okazała się dopiero 
zmiana ustroju i utworzenie samorządów. Co prawda siar-
kowy krach na pewien czas zachwiał miejscową ekonomią, 
ale udało się zachować równowagę. Przede wszystkim dzięki 
urodzajnym glebom oraz tradycjom rolniczym,  ale także do-
bremu wykorzystaniu atutów położenia. Bo nagle okazało się, 
że jednym z największych walorów wsi jest skrzyżowanie dróg 
krajowych relacji Kraków – Lublin i Radom – Rzeszów, czego 
dowodem wręcz symboliczne przesunięcie lokalizacji wiejskie-
go centrum w rejon dzisiejszego ronda. Dziś właśnie tu zloka-
lizowane są najważniejsze wiejskie i gminne obiekty: budynek 
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, bank, budynek 
handlowo-gastronomiczny oraz market. Tam też usytuowane 
są obiekty sportowe, domy Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej i stacja benzynowa.  Ale to dopiero początek, bo wójt 
Szymon Kołacz zapowiada kolejne inwestycje. Już niebawem 
na gruntach pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych 
powstanie nowe osiedle około 40 domów jednorodzinnych, 
z których te zlokalizowane wzdłuż szosy pomieszczą obiekty 
handlowe i usługowe.  W obrębie osiedla funkcjonował będzie 
plac zabaw. Konieczna będzie też lokalizacja przepompowni 
ścieków. No i oczywiście sieć dróg osiedlowych. Wszyst-
kie działki są już sprzedane, a chętnych do 
zakupu było sporo więcej niż oferowanych 
gruntów. Obecnie przygotowywana jest doku-
mentacja uzbrojenia terenu. W szczególności 
chodzi o wykonanie kanalizacji i wodociągu. 
Będzie to kolejny etap realizacji większego 
zadania skanalizowania aglomeracji, w skład 
której – oprócz Łoniowa – wchodzą Świniary 
Stare i Nowe oraz Jasienica. Z tym, że w tych 
miejscowościach kanalizacja już funkcjonuje, 
a realizacja odcinka łoniowskiego zastopowana 
została półtorarocznym opóźnieniem w rozdy-
sponowaniu dotacji unijnych. Okoliczność ta 
skutkuje zwłoką nie tylko w zakresie realizacji 
projektów kanalizacyjno-wodociągowych, ale 
także w realizacji budowy domów w obrębie 
projektowanego osiedla. Wójt Szymon Ko-
łacz ma nadzieję, że do końca bieżącego roku 
środki zostaną uruchomione i będzie można 
brać się do roboty. Ale to jeszcze nie wszystko, 
bowiem w sąsiedztwie osiedla władze powia-
tu sandomierskiego planują budowę dużego 
ośrodka opiekuńczo-leczniczego. 

O inwestycyjnej inicjatywie i swoistym 
budowlanym boomie najlepiej świadczy fakt, 

iż gmina Łoniów przoduje w powiecie san-
domierskim pod względem liczby wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy. 

Kolejny etap rozbudowy łoniowskiego 
centrum dotyczy realizacji inwestycji po 
drugiej stronie drogi Radom – Rzeszów. Po-
czątek zrobiła Biedronka, ale już niebawem 
po drugiej stronie drogi powstać ma okaza-
ły motel z restauracją. Być może inwestor 
byłby już przystąpił do budowy, gdyby nie 
opór ze strony Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Problem w tym, że 
grunt, na którym ma powstać obiekt, znajdu-
je się w strefie widokowej na kościół i pałac, 
w związku z czym obowiązuje ograniczenie 
wysokości budynku. Na razie trwają rozmo-
wy i jest nadzieja, że doprowadzą one do 
wypracowania kompromisowego rozwiązania. 
Także inni, nowi właściciele pozostałej części 
gruntów planują podjęcie działalności gospo-
darczej. To także dla ich – ale także mieszkańców – wygody 
samorząd zdecydował o budowie obszernego parkingu.

Samo nie przyjdzie…
Wójt Szymon Kołacz podkreśla, że realizację planów in-

westycyjnych umożliwia fakt posiadania przez gminę odrol-
nionych gruntów. Kiedy bowiem w roku 2009 gmina opraco-
wywała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej 40 

ha gruntów, a minister odniósł się do 
wniosku pozytywnie. Okoliczność ta 
dodatkowo zachęciła inwestorów, któ-
rzy nie musieli wdrażać długiej i kosz-
townej procedury odrolniania grun-
tów pod planowane przedsięwzięcia. 

Wynika z tego, że dobre poło-
żenie gminy to jedno, ale ważna 
jest także inicjatywa i jej skuteczne 
wdrażanie. A także dbałość o komu-
nikację z mieszkańcami i szacunek 
dla lokalnych ambicji.  Wyrazem ta-
kiej społecznej postawy samorządu 
jest choćby utrzymanie wszystkich 
gminnych szkół. Gmina Łoniów jest 
bowiem bodaj jedyną w regionie, 
w której utrzymano dotychczasowy 
układ placówek oświatowych. Aktual-
nie na terenie gminy działa pięć szkół: 
w Łoniowie, Sulisławicach, Świniarach, 

Łążku i Gieraszowicach. I chociaż samorząd dokłada do 
subwencji oświatowej z własnej kasy 2,5 mln zł, na razie nie 
myśli o likwidacji żadnej placówki. 

Wójta cieszy fakt, że podczas gdy w innych gminach uby-
wa mieszkańców, w gminie Łoniów notuje się całkiem spory 
przyrost. Zjawisko to wójt łączy ze wspominaną wcześniej ten-
dencją powrotu na ojcowiznę dzieci „gminnych emigrantów”, 
którzy przenosząc się do Tarnobrzega lub Sandomierza, pozo-
stawiali sobie skrawki gruntu, na których dziś ich potomkowie 
budują domy. Poza tym łatwość komunikacyjna powoduje, że 

nawet dojazd do pracy w mieście przestał być 
problemem. 

Sz. Kołacz ma nadzieję, że gmina wzbogaci 
się o inne, poważne inwestycje. Zaczątkiem 
takiego trendu wydaje się być Jasienica, w któ-
rej dziś funkcjonują dwie poważne firmy bran-
ży rolno-spożywczej, które wchodzą w etap 
właściwego rozruchu. A wiadomo, że jak firmy, 
to i miejsca pracy, a także podatki. Poza tym 
znana jest zasada, że kapitał przyciąga kapitał, 
co pozytywnie rokuje na przyszłość. 

Bliżej Europy
Dowodem pozytywnej oceny harmonij-

nego i perspektywicznego rozwoju gminy 
Łoniów jest przyznanie jej w maju tego roku 
certyfikatu Eurogminy. 

Dodajmy, że w tegorocznej edycji wyróż-
niono 18 gmin z obszaru całego kraju, a gminę 
Łoniów jako jedyną z województwa święto-
krzyskiego. Korzystając z okazji powiedzmy 
też, że takie samo wyróżnienie spotkało gmi-
nę Gorzyce, będącą też jedynym przedstawi-
cielem Podkarpacia.

W tegorocznej edycji plebiscytu Fundacji 
Gospodarczej Euro-Partner gmina Łoniów 
wyróżniona została certyfikatem Euro-Gmi-
na za dotychczasowe osiągnięcia samorządu. 

Łoniów w Europie

Certyfikat, czyli gmina Łoniów w Europie lub Europa w gminie Łoniów.

Wójt Szymon KoŁaCz: – Położenie 
jest ważne, ale samo nic nie przyjdzie...
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12 lipca przy leśnym ołtarzu w Zawidzy 
odbyły się uroczystości upamiętniające 71. 
rocznicę akcji „Burza” przeprowadzonej 
przez Armię Krajową.

Akcja zbrojna pod kryptonimem „Burza” zosta-
ła przeprowadzona 28 lipca 1944 r. Polegała na mo-
bilizowaniu oddziałów partyzanckich podczas prze-
suwania się frontu przez obszar państwa polskiego, 
atakowaniu wojsk niemieckich w  celu opanowania 
terenu przed wkroczeniem wojsk sowieckich. Podej-
mowane w  ten sposób walki pomogły w  stworzeniu  
i utrzymaniu tzw. przyczółka baranowsko-sandomierskie-

go, który odegrał doniosłą rolę w zimowej ofensywie wojsk 
czerwonych.

− Uroczystości rocznicowe są formą zachowania pamięci 
o pokoleniu, które walczyło o wolność i utrzymanie tożsamo-
ści narodowej. To wspomnienie walk i daniny krwi złożonej 
za Rzeczpospolitą. Uczmy się pielęgnowania pamięci naj-
szczytniejszych tradycji narodowych zgodnie z  przesłaniem 
hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna” – powiedział podczas uro-
czystości wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz. 

W uroczystości w Zawidzy wzięły udział władze samo-
rządowe, kombatanci oraz mieszkańcy gminy. W hołdzie 
poległym, którzy w  lipcu 1944 roku oddali swoje życie 
za ojczyznę, przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki 
kwiatów. 

Uroczystość zapoczątkowała okoliczno-
ściowa msza święta w Sanktuarium Maryj-
nym w Sulisławicach, której przewodniczył 
wikariusz Polskiej Prowincji Zmartwych-
wstańców ks. Rafał Golina CR. Po nabo-
żeństwie zebrani złożyli kwiaty pod grobem 
„jędrusiów”, a następnie przeszli do XIII-
-wiecznego kościoła, gdzie miało miejsce 
uroczyste otwarcie Izby.

Izba Pamięci powstała 8 września 1981 
roku z inicjatywy Eugeniusza Dąbrowskiego 

na bazie osobistego archiwum Pana Eu-
geniusza oraz zgromadzonego w  latach 
powojennych zbioru zdjęć „odweciarzy”, 
„jędrusiów” i osób udzielających im pomo-
cy. Ekspozycję wzbogaciły rzeźby wykonane 
przez Edwarda Wyrzykowskiego z  Giera-
szowic. W ciągu kolejnych lat wystawa była 
uzupełniana.

Izba została odnowiona z  programu 
„Działaj Lokalnie”, a  prace remontowe 
koordynowali Paulina Stefaniak i Tomasz 

Kowal − współzałożyciel Społecznego Ko-
mitetu Odnowy Izby Pamięci. To właśnie 
oni wspólnie z  młodzieżą będące w  złym 
stanie pomieszczenia Izby zmienili w małe 
muzeum.

Zdjęcia z archiwów rodzin partyzantów, 
dokumenty, legitymacje, odznaki, egzem-
plarze tajnej gazety „Odwet” i rzeczy osobi-
ste partyzantów to tylko niektóre eksponaty 
jakie można podziwiać w odnowionych po-
mieszczeniach. Wejście do piwnicy przykry-
to szkłem, dzięki czemu można zobaczyć 
zrekonstruowaną drukarnię „Odwetu”.

Symbolicznego otwarcia i  poświęcenia 
odnowionej Izby Pamięci dokonał wielo-
letni opiekun tego miejsca, ks. Stanisław 
Suwała. W  uroczystości uczestniczyli bli-
scy żołnierzy oddziału „Jędrusie”, wśród 
nich Joanna Kotasiak − wnuczka Marcina 
Kozłowskiego pseudonim Łysy, łączniczka  
i sanitariuszka „jędrusiów” Janina Pieczy-
kolan, jeden z ostatnich „jędrusiów” Stefan 
Świerczek „Lew” oraz Maria Dąbrowska, 
córka Eugeniusza Dąbrowskiego, twórcy 
Izby Pamięci.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło 
wielu znakomitych gości. Przybyli miedzy in-
nymi: wiceminister obrony narodowej Beata 
Oczkowicz, marszałek województwa święto-
krzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz 
Kotowski, posłowie na Sejm RP Romuald 
Garczewski i Marek Kwitek, radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego i  jednocze-

śnie sekretarz gminy Łoniów Andrzej Swaj-
da, starosta opatowski Bogusław Włodarczyk, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sando-
mierskiego Zdzisław Nasternak, zastępca 
przewodniczącego Rady Miasta Sandomie-
rza Wojciech Czerwiec, przewodniczący Rady 
Gminy Łoniów Antoni Szpak, dziekan deka-
natu koprzywnickiego ks. Stanisław Chmie-
lewski oraz profesorowie Kazimierz Sztaba 
i Piotr Matusak.

Swoją obecnością zaszczyciły także: gru-
pa rekonstrukcyjna „Jędrusie” ze Staszowa, 
grupa rekonstrukcyjna „Odwet” z  Łodzi, 
Związek Strzelecki im. Oddziału Party-
zanckiego „Jędrusie” w Tarnobrzegu, 100. 
Drużyna Harcerska im. Władysława Jasiń-
skiego z Rzeszowa, 51. Drużyna Harcerska 
Żuawi z  Rzeszowa, 34. Rzeszowska Dru-
żyna Harcerska, Szczep Starszoharcerski 
„Jędrusie” z  Łodzi, Prezes Koła ŚZŻAK 
w  Tarnobrzegu i  Staszowie, Zarząd Koła 
ŚZŻAK w  Sandomierzu, Stowarzyszenie 
„Jędrusie”, a  także reprezentacje SP im. 
Władysława Jasińskiego w  Gawłuszowi-
cach, PZS im. Oddziału Partyzanckiego 
„Jędrusie” w Sulisławicach, ZS im. Papieża 
Jana Pawła II w Czajkowie, OSP w Wólce 
Gieraszowskiej, OSP w  Gieraszowicach 
oraz OSP w Sulisławicach.

Uroczystość otwarcia Izby pamięci 
zwieńczył koncert o  tematyce patriotycz-
nej przy ołtarzu polowym oraz ceremonia 
wręczenia nagród zwycięzcom konkursu 
„Jędrusiów my spadkobiercy”.

Pamięci Oddziału 
Partyzanckiego „Jędrusie”

W rocznicę akcji „Burza”

Z inicjatywy młodych ludzi skupio-
nych wokół Społecznego Komitetu Od-
nowy Izby Pamięci 7 czerwca otwarto 
odnowioną Izbę Pamięci Organizacji 
Odwet i Oddziału Partyzanckiego „Ję-
drusie” w Sulisławicach.



32015 Na skrzyżowaniu europejskich szlaków

Gmina Łoniów po raz czternasty będzie organizatorem Gminnego Święta Plonów, które odbędzie 
się 30 sierpnia 2015 roku na placu obok Urzędu Gminy.

Za pierwszy plon
dziękujemy Ci, Panie

Starościną tegorocznych dożynek jest 
IRENA DOJKA, mieszkanka Bogorii – 
wioski należącej do gminy Łoniów. 

Pani Irena jest mężatką i matką trzech dorosłych sy-
nów: Pawła, Tomasza i Rafała. Jest też szczęśliwą babcią 
pięciorga wnucząt: Julii, Kornelii, Zuzi, Izabeli i Jaku-
ba. Pani Irena gospodaruje wspólnie ze swoim mężem 
Henrykiem w  gospodarstwie, którego powierzchnia 
wynosi 12 ha, specjalizując się w produkcji sadowniczej. 

Uprawia głównie jabłonie, grusze i wiśnie, które zajmu-
ją siedemdziesiąt procent powierzchni gospodarstwa. 
Pozostałą jego część stanowią zboża. Gospodarstwo 
jest wyposażone w  specjalistyczny sprzęt ogrodniczy 
niezbędny do prowadzenia wysokotowarowej produkcji 
sadowniczej. Pomimo tego że praca w gospodarstwie 
jest bardzo czasochłonna, Pani Irena znajduje czas na 
działalność społeczną. Aktywnie działa w  Caritasie 
Parafii Chodków. Spełnia się też w  realizacji swoich 
życiowych pasji: interesuje się literaturą, kolekcjonuje 
starocie i przepięknie maluje. 

Starostą Gminnego Święta Plonów 
jest w tym roku MARIUSZ SMARDZ ze 
Skrzypaczowic.

Pan Mariusz wspólnie z żoną Anetą prowadzi wyso-
kotowarowe gospodarstwo sadownicze o powierzchni 
10 ha. Specjalizuje się w produkcji owoców. Głównymi 
nasadzeniami są: jabłonie, wiśnie, brzoskwinie, morele 
i  śliwy. Pan Mariusz w  przeszłości korzystał z  unij-
nych funduszy, by doposażyć gospodarstwo w specja-
listyczny sprzęt ogrodniczy. Gospodarstwo ciągle jest 
modernizowane. Marzeniem Pana Mariusza jest jego 
powiększenie.

Pan Mariusz jest ojcem dwojga dzieci: 12-letniej 
córki Agaty i  7-letniego syna Piotra – uczniów PZS 
w Łoniowie. Pełni funkcję radnego Rady Gminy w Ło-
niowie.

Dożynki to czas dzięk-
czynienia Bogu i sobie 
wzajemnie. To święto 
wieńczy trud włożony 
w uzyskanie płodów 
rolnych. Dożynkowy 
wieniec i bochen chle-
ba stanowią zapowiedź 
dostatku. Są nagrodą za 
ciężką pracę rolnika, za 
pot, trud i wysiłek tak 
bardzo w obecnym cza-
sie niedoceniane.

Warto się tam wybrać, bo Łoniów to je-
den z piękniejszych zakątków w dorzeczu 
Koprzywianki. Leży na pograniczu Wyżyny 
Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sando-
mierskiej, w dolinie Wisły. Znajdziemy tu 
cenne zabytki architektury, osobliwości 
przyrodnicze, miejsca pamięci narodowej 
i obiekty kultu religijnego, a tutejsze krajo-
brazy są wprost urzekające.Gmina zajmuje 
obszar 8700 ha i liczy 7600 mieszkańców. 
Urodzajne gleby sprzyjają intensywnej 
uprawie wielu owoców i warzyw. Ludzie są 
tu gospodarni, życzliwi i gościnni, a ziemia 

– urodzajna. Lasy rozbrzmiewają śpiewem 
ptaków, szumem drzew, wabią tajemną głę-
bią. Ten skrawek ojczystego kraju napraw-
dę potrafi oczarować. 

Gminny wieniec dożynkowy będzie 
uformowany w kształt korony, spleciony 
ze wszystkich rodzajów zbóż i  owoców 
łoniowskiej ziemi. Do wieńca zostanie 
wpleciona leszczynowa gałązka – sym-
bol obfitości i błogosławieństwa Bożego. 
Gdyż jak głosi stara polska legenda, lesz-
czyna ulitowała się nad Świętą Rodziną 
uciekającą przed Herodem do Egiptu 

i  dała Jej schronienie pod swymi gałę-
ziami. Dlatego, zgodnie ze zwyczajem, 
leszczynowe gałązki przynoszą spokój 
i szczęście. 

Wieniec przygotowywany jest przez 
instruktorów Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w  Łoniowie oraz młodzież skupioną 
wokół GOK pod kierunkiem Zdzisławy 
Drach – głównego instruktora. Zaczęto go 
przygotowywać już na początku czerwca. 
Zbierano wtedy dopiero co wykłoszone 
zboże i zasuszano je, dzięki czemu zacho-
wało swe naturalne kolory. 
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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

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie po raz 
trzynasty był organizatorem tygodniowego wy-
poczynku letniego dla dzieci i młodzieży z te-
renu gminy w Murzasichlu koło Zakopanego.

W  Kolonii wzięła udział 72-osobowa grupa uczestników, 
która na samym początku wakacji wyjechała, by zakosztować 
spokoju i odprężenia, jakie niesie spotkanie z naturą i pięknem 
polskich gór. Niezwykłe miejsce i unikatowy program sprawiły, 
że dzieci wróciły do domów wypoczęte i zadowolone. Poza dużą 
dawką wiedzy organizatorzy zapewnili uczestnikom wspaniałą 
zabawę i odpoczynek z dala od codziennych obowiązków. 

Koloniści „wydeptali” własną przygodę na górskich szla-
kach: od Wierchu Poroniec na Rusinową Polanę i  Wikto-
rówki, zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Królowej Tatr 
oraz nawiedzili symboliczny cmentarz ofiar gór. Spacero-
wali Doliną Strążyską do Wodospadu Siklawica i  szlakiem 
papieskim. Zasmakowali przyrody niezniszczonej cywili-

zacją, mieli czas na integrację podczas biesiady przy ogni-
sku, warsztaty, wycieczki, kolonijną spartakiadę, dzień z ję-
zykiem angielskim, szaleństwa na termach podhalańskich  
i wiele innych. Zwiedzili najpiękniejsze Sanktuaria Maryjne 
Podhala: w Ludźmierzu, Bachledówce, Olczy i na Krzeptów-
kach, oraz kaplicę w  Jaszczurówce − zabytek architektury 
drewnianej. Uczestniczyli w pokazie wyrobu oscypków. Spa-
cerowali po Krupówkach. 

Cała kadra opiekuńczo-wychowawcza (pracownicy GOK, 
nauczyciele z terenu gminy Łoniów i pielęgniarka) pracowała 
podczas kolonii w ramach wolontariatu.

Tatrzańskimi szlakami

„Skądkolwiek wieje wiatr zawsze ma zapach Tatr.” Jan Sztaudynger

,,Ważne, aby odpoczynek nie był ucieczką w próżnię, ale by był wypełniony spo-
tkaniem.” Jan Paweł II

Wystawa „Dobrowolscy Art”
Od 5 czerwca do 31 lipca w Gminnym 

Ośrodku Kultury można było obejrzeć 
wystawę prac plastycznych rodziny Do-
browolskich z Łoniowa. 

Zgromadzono na niej dzieła sztuki trojga ar-
tystów, tworzących kilkupokoleniowy artystycz-
ny klan, w  osobach Haliny Dobrowolskiej – se-
niorki rodu, jej syna Mariusza Dobrowolskiego  
i wnuczki Karoliny Dobrowolskiej. Każde z nich spe-
cjalizuje się w innej technice plastycznej.

Uroczyste otwarcie wystawy zgromadziło liczne 
grono wielbicieli sztuki. Spotkanie uświetnili swoją 
obecnością wójt Szymon Kołacz, sekretarz gminy An-

drzej Swajda, radny Rady Gminy Mariusz Smardz 
oraz dyrektorzy szkół. Wernisaż otworzył dyrektor 
GOK Marek Bisztyga, który w ciepłych słowach po-
witał artystów i zgromadzonych gości.

Po wystawie oprowadził zwiedzających artysta 
plastyk Tomasz Staszewski, opowiadając o każdym 
dziele sztuki w sobie właściwy, barwny i emocjonal-
ny sposób i  uświadamiając zgromadzonym, czym 
jest pasja i  potrzeba tworzenia w  życiu człowieka. 
Artysta świetnie oddał słowami ciepły i kobiecy kli-
mat obrazów olejnych Pani Haliny. Kwiaty, pejzaże 
i architektura to tematyka, w której malarka dobrze 

się czuje i swobodnie porusza. Od czterech lat Pani 
Halina uczestniczy w  warsztatach Klubu Plastyka 
Amatora, gdzie maluje pod kierunkiem artysty pla-
styka Heleny Pileckiej. 

Całkiem inny, mroczny klimat tworzą rzeźby Pana 
Mariusza. Fragmenty zdeformowanych twarzy, prze-
słonięte wijącymi się włosami lub rękami, ogromny 

krucyfiks. Kształty pełne ekspresji i  dramatyzmu 
podkreślone są ciemnym bejcowaniem drewna. In-
spiracją dla artysty, według jego słów, są maszkarony 
i  sztuka sakralna. Pan Mariusz rzeźbi od 16. roku 
życia, zajmuje się również rysunkiem.

Podziw dla talentu i  kunsztu wykonania wzbu-
dziły rysunki Karoliny. Portretowe ujęcia twarzy 
są hiperrealistycznie dokładne, momentami wy-
glądają jak fotografie. Niemal niewidoczne kreski 
ołówka tworzą grę światła i cienia. Karolina rysuje 
portrety rodziny, znajomych, a także idoli muzycz-
nych i aktorów. Miała wystawę swoich prac w MBP  
w Tarnobrzegu w galerii „Okno”.

Pani Halina i jej wnuczka są laureatkami konkursu 
plastycznego „Gmina Łoniów – łączymy pokolenia” 
organizowanego przez GOK w Łoniowie.

ZDZISŁAWA DRACH

27 czerwca odbyło się uroczyste przekazanie i po-
święcenie lekkiego wozu bojowego i łodzi ratowni-
czej, które oficjalnie stały się własnością strażaków 
OSP Świniary.

Wóz bojowy i łódź 
dla strażaków

 Zbiórką pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy 
oraz podniesieniem flagi państwowej rozpoczęła się polowa msza 
święta na placu przed remizą OSP, którą celebrował ks. kan. Stani-
sław Zaręba w asyście kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych Gmi-
ny Łoniów, ks. Kazimierza Sawościanika CR. Podczas nabożeństwa 
dokonano poświęcenia lekkiego wozu bojowego marki Ford oraz 
łodzi ratowniczej. Przybyłych gości powitał wójt Łoniowa Szymon 
Kołacz, natomiast rys historyczny OSP Świniary przedstawił prezes 
OSP Świniary, druh Piotr Błasiak.

Uroczystość była także okazją do wręczenia legitymacji strażackich 
nowym druhom. Wydarzenie uświetnił występ młodzieży z Zespołu 
Szkoły i Przedszkola im. Błogosławionego Jana Pawła II w Świnia-
rach Starych. 


