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Świętowali strażacy
W 2017 roku dwie jednostki OSP z gminy Łoniów obchodziły jubileusze 

swego istnienia. OSP we Wnorowie świętowała 50-lecie, natomiast OSP w 
Łoniowie 95-lecie.

Odnowa wsi 
7 sierpnia w Przybysławicach w gminie Klimontów, w Dwo-

rze na Wichrowym Wzgórzu, odbyło się uroczyste podpisanie 
umów w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 
2017”.

Umowy podpisane 
zostały w obecności Ar-
kadiusza Bąka – prze-
wodniczącego Sejmiku 
Województwa Świę-
tokrzyskiego i  Agaty 
Binkowskiej – członka 
Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego. Po-
rozumienia dotyczyły 
projektów finansowa-
nych przez Samorząd 
Województwa, a  reali-
zowanych we współpra-
cy z gminami i  organi-
zacjami pozarządowy-

mi z terenu powiatów sandomierskiego, opatowskiego i skarżyskiego. 
W imieniu wnioskodawcy, gminy Łoniów, umowę podpisali wójt Szymon 
Kołacz oraz skarbnik gminy Joanna Szaraniec. 

W ramach programu gmina uzyskała wsparcie na przebudowę drogi 
w Suliszowie (wartość zadania: 41 tys. zł) oraz przebudowę i wyposa-
żenie klubokawiarni w Trzebiesławicach (wartość zadania: 13,5 tys. zł).

Inwestycje 2017 
Gmina skutecznie pozyskuje środki z Re-

gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, które przeznaczo-
ne są na wsparcie lokalnych przedsięwzięć. 
Te realizowane w 2017 r. mają na celu m.in. 
uporządkowanie gminnej gospodarki wodno-
-ściekowej, zwiększenie efektywności energe-
tycznej budynków użyteczności publicznej 
oraz doposażenie szkół. 

16 sierpnia zawarta została umowa w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotycząca pro-
jektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejsco-
wości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary 
Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla 
miejscowości Łoniów, gmina Łoniów”, złożonego do 
Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kultu-
rowe”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”. 

• Wartość projektu wynosi: 18 603 920 zł 
• Współfinansowanie UE: 9 077 326 zł 
•  Okres realizacji projektu: maj 2016 r. – grudzień 

2018 r. 
W  ramach tego zadania wybudowane zostanie 

15,27 km kanalizacji sanitarnej i 2,24 km sieci wodo-
ciągowej. Po realizacji inwestycji aglomeracja będzie 
w 100 proc. skanalizowana. 

Zawarta została też preumowa dla projektu pn.: 
„Głęboka modernizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej na terenie gminy Łoniów”, zło-
żonego do Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona 
energia”, Działania 3.3 „Poprawa efektywności ener-
getycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. 

• Szacunkowa wartość projektu: 7 978 830 zł
• Środki z EFRR: 5 926 089 zł
Prace związane z projektem będą polegały m.in. 

na dociepleniu ścian, wymianie stolarki drzwiowej, 
wymianie źródła ciepła i  instalacji c.o., montażu 
grzejników z zaworami termostatycznymi, instalacji 
fotowoltaicznych. W sumie zmodernizowanych zo-
stanie 10 budynków użyteczności publicznej o łącz-
nej powierzchni 12 740 mkw. 

W ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 realizowany będzie też projekt pn. 
„Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół 
Podstawowych z  terenu Gminy Łoniów”, złożony 
do Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, 
Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej”. Zawarta już została preumowa na 
realizację przedsięwzięcia. 

• Szacunkowa wartość projektu: 417 560,90 zł
• Środki z EFRR: 313 170,68 zł
Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
dla 5 szkół podstawowych z terenu gminy Łoniów. 
Obecnie pracownie są wyposażone w  przestarzały 
sprzęt informatyczny, który często nie jest w stanie 
technicznie sprostać minimalnym wymaganiom pro-
gramów edukacyjnych, przez co ogranicza możliwość 
edukacji uczniów podczas zajęć. 

Projekt pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Prze-
włoce”, którego beneficjentem jest Ochotnicza Straż 
Pożarna w  Chodkowie, zostanie dofinansowany 
z PROW na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność”. Termin zakończenia projektu planowany 
jest na grudzień 2018 roku. 

• Koszt operacji: 535 829 zł 
• Współfinansowanie UE: 200 000 zł

W sierpniu 1967 r. mieszkańcy Wno-
rowa powołali do istnienia Ochotniczą 
Straż Pożarną. Początkowo druhowie nie 
posiadali lokalu, gdzie można by było 
magazynować sprzęt, więc w pierwszym 
okresie był on przechowywany w  po-
mieszczeniach prywatnych. W  1978 r. 
przetransportowano ze Świniar drewnia-
ny barak, który pełnił funkcję pierwszej 
remizy. Do transportu na miejsce pożaru 
wykorzystywano prywatny zaprzęg kon-
ny. W 1999 roku do OSP Wnorów trafił 
pierwszy samochód marki Żuk, nato-
miast w 2006 r. Star 266. W chwili obec-
nej OSP we Wnorowie liczy 43 druhów. 

Z okazji 50-lecia jednostki społeczeń-
stwo Wnorowa ufundowało dla OSP 
sztandar, na którym obok wizerunku św. 
Floriana zalazły się wizerunki Matki Bo-
żej Sulisławickiej i  św. Jana Pawła II. – 
Niech ten sztandar przypomina nam skąd 
pochodzimy, jakie są nasze korzenie, jakie 
jest nasze godło. Wychowujmy następne 
młode pokolenie w  duchu najwyższych 
wartości „Bóg, Honor, Ojczyzna” – powie-
dział podczas uroczystego apelu prezes 
OSP Wnorów, druh Marian Skrzynecki.

Początki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łoniowie sięgają lipca 1922 r., a ini-
cjatorami jej założenia byli mieszkańcy 
wsi Łoniów oraz administrator hrabiego 
Moszyńskiego – Skotnicki. Od chwili po-
wstania jednostka czynnie włączyła się 
w życie społeczne i kulturalne wsi, para-

fii, gminy i Ojczyzny. Już 16 lipca 1923 r. 
odbyło się uroczyste otwarcie i poświęce-
nie remizy. Drugą remizę wybudowano 
w 1965 r., a obecna została oddana do 
użytku w 1998 roku.

W swej historii OSP w Łoniowie po-
siadała kilka pojazdów pożarniczych. 

W  2009 r. wysłużonego żuka zastąpił 
lekki samochód GAZ. W 2014 r. jelcza 
zastąpił star pozyskany z Komendy Po-
wiatowej PSP w Sandomierzu. W 1997 
roku OSP w Łoniowie włączona zosta-
ła do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. W 2007 roku podczas uro-
czystości 85-lecia poświęcono figurę św. 
Floriana, która stanąła przed remizą. 16 
lipca 2012 roku OSP w  Łoniowie ob-
chodziła jubileusz 90-lecia swego ist-
nienia. Na tę okoliczność mieszkańcy 

Łoniowa i Łoniowa Kolonii ufundowali 
nowy sztandar. W 2015 r. przeprowa-
dzono kapitalny remont garaży. W 2016 
r. zakupiono łódź Whally 435 R. Łódź 
posiada pełne wyposażenie, które po-
zwoli druhom z  Łoniowa na sprawne 
i szybkie podejmowanie działań. Obec-
nie Straż w Łoniowie liczy 32 członków 
zwyczajnych i 10 członków honorowych. 
Posiada Młodzieżową Drużynę Pożar-
niczą, do której należy 8 chłopców i 4 
dziewczęta. 

Mszę świętą, która rozpoczęła jubile-
uszowe uroczystości celebrował ks. kan. 
Stanisław Zaręba. On też poświęcił nową 

łódź. Jubileusze były nie tylko okazją 
do wspomnień, ale także do wręczenia 
zasłużonym druhom odznaczeń za wie-
loletnią służbę społeczną. Do druhów 
strażaków OSP Łoniów kierowane były 
słowa podziękowania i uznania za pełną 
poświecenia służbę i działalność społecz-
ną wobec drugiego człowieka i Ojczyzny. 
Obchody zwieńczył występ Orkiestry 
Dętej „Echa Gór” z Kasinki Małej, po 
którym wszyscy goście zaproszeni zostali 
na strażacką biesiadę.

Podczas sesji 29 czerwca Rada Gminy 
Łoniów udzieliła wójtowi absolutorium za 
wykonanie budżetu w 2016 roku. 

Jednogłośne 
absolutorium 

Komisja Rewizyjna zbadała gospodarkę fi-
nansową gminy i przeanalizowała sprawozdanie 
finansowe, a  następnie sformułowała wniosek 
o udzielenie absolutorium wójtowi gminy, który 
pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obra-
chunkowa. Podczas sesji przewodniczący Rady 
Gminy Antoni Szpak odczytał opinię RIO, która 
podobnie jak w latach wcześniejszych uznała, że 
wójt prawidłowo i gospodarnie zarządza powie-
rzonym mu mieniem. 

Dochody gminy w 2016 r. wyniosły 27 mln 677 
tys. zł, co stanowiło 100,29 proc. założonego pla-
nu, zaś wydatki 27 mln 911 tys., co stanowiło 96,44 
proc. planu. Deficyt budżetowy założono na po-
ziomie blisko 1 mln 345,6 tys. zł. Ostatecznie rok 
2016 zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 
ponad 234 tys. zł. 

Uchwałę o  udzieleniu wójtowi absolutorium 
poparło 13 radnych, czyli wszyscy obecni na sali.
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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

Po raz piętnasty Gminny Ośrodek Kul-
tury w  Łoniowie zorganizował tygodniowy 
wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z te-
renu gminy w Murzasichlu koło Zakopanego. 
W kolonii udział wzięło 79 osób. Organizato-
rzy zapewnili uczestnikom wspaniałą zabawę 
i rekreację na łonie natury, w otoczeniu pięk-
nych, polskich gór. Poza górskimi wędrów-
kami „koloniści” zwiedzili najpiękniejsze 
sanktuaria Podhala. Był czas na integrację 
podczas biesiady przy ognisku, warsztaty,  ko-
lonijną spartakiadę,  szaleństwa na termach 
podhalańskich oraz rejs statkiem po Jeziorze 
Czorsztyńskim. 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Wnorów dwukrotnie podczas tegorocznych 

wakacji, na ich rozpoczęcie i  zakończe-
nie, zorganizowało pikniki rodzinne. Obie 
imprezy pełne były atrakcji, zabaw, kon-
kursów i  niespodzianek. Piknik dla dzieci 
wraz z rodzinami zorganizowało też KGW 
„Herbaciarki” z Sulisławic. Na zakończenie 
wakacji Parafia Rzymsko Katolicka w Chod-
kowie zorganizowała pięciodniowy wyjazd 
do Młodzieżowego Ośrodka Turystyczne-
go „Brama Bieszczad”. Ośrodek znajduje 
się w  malowniczo położonej,  niewielkiej 
wsi Olchowa w Bieszczadach Zachodnich, 
nad rzeką Kalniczanką. Miejsce to sprzyja 
aktywnemu wypoczynkowi oraz  wycisze-
niu i  refleksji. Położone jest opodal Szla-
ku Papieskiego. 29-osobowa grupa wraz  
z ks. Bartłomiejem Krzosem i Arkadiuszem 
Ochmarakiem przebywała na Bieszczadz-
kich Drezynach Rowerowych, turystycznym 
szlakiem przemierzyła Połoninę Wetlińską, 
zwiedziła Ogród Biblijny w Myczkowcach, 
zaporę w Solinie, a także sprawdziła swoje 
umiejętności na przeszkodach parku linowe-
go w Polańczyku.

By dzieci szczęśliwie spędziły wakacje
Takie hasło towarzyszyło programowi wakacyjnych zajęć, jakie zaplanowano dla dzieci z gminy Łoniów. W organizację 

przedsięwzięcia włączyły się: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury, parafia 
w Chodkowie Starym, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju  wsi Wnorów i Koło Gospodyń Wiejskich „Herbaciarki” z Sulisławic.

W 2017 r. gmina Łoniów po raz dzie-
siąty przystąpiła do Ogólnopolskiej 
Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Wzięło w niej udział prawie tysiąc sa-
morządów z całej Polski.

Siedmioro 
wyróżnionych

Projekt realizowany był wśród dzieci i mło-
dzieży wszystkich naszych szkół. W ramach 
tegorocznej kampanii w konkursie literacko-
-plastycznym „Na skrzydłach przyjaźni” do 
biura projektu wpłynęło kilka tysięcy prac 
plastycznych. Wśród wyróżnionych osób zna-
lazło się siedmioro uczniów z terenu naszej 
gminy.

Emilia Słowińska, uczennica PZS w  Su-
lisławicach, została laureatką konkursu. 
Główną nagrodę, bezprzewodowy zestaw 
muzyczny z technologią bluetooth, otrzyma 
podczas uroczystego finału kampanii, który 
odbędzie się jesienią w Centrum Olimpijskim 
w Warszawie. Wszyscy wyróżnieni otrzyma-
li od biura kampanii pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe, które zostaną wręczone 
na najbliższej sesji Rady Gminy w Łoniowie. 

Wyróżnieni uczniowie: 
• Patrycja Latra i Klaudia Paruch z PSP 

im. Jana Pawła II w Łążku, 
• Wioletta Gałek z PZS im. św. Jana Pawła 

II w Łoniowie, 
• Michał Garas i Emilia Słowińska z PZS 

im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” 
w Sulisławicach, 

• Emilia Winiarska i Natalia Żyła z ZSiP 
SP  im bł. Jana Pawła II w Świniarach.

9 lipca w Zawidzy odbyły się uroczystości 
upamiętniające 73. rocznicę akcji „Burza”, 
przeprowadzonej przez Armię Krajową.

Ku czci poległych odprawiona została polowa 
msza święta pod pomnikiem upamiętniających 
żołnierzy 2 pp Legionów AK, której przewodni-
czył proboszcz łoniowskiej parafii ks. Stanisław 
Zaręba.

Zbrojna akcja pod kryptonimem „Burza” po-
legała na mobilizowaniu oddziałów partyzanc-
kich podczas przesuwania się frontu przez obszar 
państwa polskiego oraz atakowaniu wojsk nie-
mieckich w celu opanowania terenu przed wkro-
czeniem wojsk sowieckich. Podejmowane w ten 
sposób walki pomogły w stworzeniu i utrzymaniu 
na tych terenach tzw. przyczółka baranowsko-
-sandomierskiego, odgrywającego doniosłą rolę 
w zimowej ofensywie Armii Czerwonej.

W hołdzie poległym, którzy w lipcu 1944 roku 
oddali swoje życie za Ojczyznę, przybyłe delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

W rocznicę akcji „Burza”

Deszczowe dożynki 
W strugach deszczu 20 sierpnia rolnicy z gminy Łoniów obchodzili 

swoje święto. Zaszczytna rola starostów dożynkowych przypadła w tym 
roku Justynie Śmiech z Jezior i Krzysztofowi Leśniakowi z Gągolina.

Uroczystości rozpoczęła w południe dziękczynna msza święta w kościele pw. 
św. Mikołaja w Łoniowie, którą celebrował ks. Stanisław Zaręba. Po mszy nastąpił 
główny punkt uroczystości – przekazanie gospodarzom gminy, wójtowi Szymonowi 
Kołaczowi i przewodniczącemu Rady Gminy Antoniemu Szpakowi, bochna chleba 
wypieczonego z ziarna pochodzącego z tegorocznych zbiorów. 

Nie zabrakło symbolicznego dzielenia się chlebem z mieszkańcami. Zorganizo-
wano również konkurs na najpiękniejszy wieniec, w którym wzięły udział sołectwa: 
Chodków Stary, Jasienica, Krowia Góra, Łoniów i  Wnorów. Gminna Komisja 
Konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka Zdzisławy Drach przyznała 
pierwsze miejsce sołectwu Wnorów, którego wieniec reprezentował gminę na 
Dożynkach Powiatowych w Dwikozach. Projektantem i wykonawcą wieńca była 
Wioletta Antonik.

Niestety, ponieważ pogoda nie dopisała, odwołano występy wszystkich artystów. 
Uroczystości zakończyły przemówienia gości oraz degustacja potraw dożynkowych 
przygotowanych przez instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie oraz 
mieszkańców gminy.

Mszą świętą sprawowaną przez ks. Stani-
sława Bastrzyka w Sulisławicach rozpoczę-
ło się spotkanie promujące książkę autor-
stwa Krystyny Bień-Orlicz i Marii Kingi 
Orlicz.

Zameldować 
gdzie należy... 

„Zameldować gdzie należy… Dzieje Stani-
sława Wiącka ps. Inspektor żołnierza Oddziału 
Partyzanckiego AK »Jędrusie«” – taki tytuł nosi 
publikacja, której promocja odbyła się w świetlicy 
GOK w Sulisławicach. Spotkanie poprowadził dy-
rektor GOK w Łoniowie Marek Bisztyga. Słowo 
wstępne wygłosił dr Jerzy Mazurek, wicedyrektor 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 
w Warszawie. O kulisach powstania książki opo-
wiedziała współautorka Maria Kinga Orlicz.

Przed spotkaniem pod pomnikiem „Jędrusiów” 
na cmentarzu parafialnym złożono kwiaty. Licznie 
zebrani goście zwiedzili również Izbę Pamięci 
Jędrusiów.


