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Wczoraj widzieliśmy Cię ukrzyżowanego, 
w grobie; dziś żywy Jesteś pośród nas.

Niech Święta Wielkiej Nocy
przyniosą dużo radości i pokoju,
a Zmartwychwstały Chrystus
napełni nas
wiarą, nadzieją i miłością
na kolejne dni naszego życia.

„Alleluja”
Wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Łoniów
życzą

SZyMoN KoŁACZ           ANtoNi SZpAK
 wójt Łoniowa                        przewodniczący 

                                        Rady Gminy Łoniów

Śniadanie
Wielkanocne

Łoniowski kosz wielkanocny 
zaprezentowany podczas tego-
rocznego śniadania to kosz z tra-
dycyjną święconką – barankiem, 
babą wielkanocną, pisankami, 
mięsiwem oraz chlebem – przy-
gotowany przez instruktorów 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Zespół obrzędowy GOK w Ło-
niowie przygotował i przedstawił 
prezentację przybliżającą dawne 
zwyczaje na wsi związane z Wiel-
ką Sobotą. 

W imieniu samorządu Gminy 
Łoniów wszystkim mieszkań-
com powiatu sandomierskiego 
i zaproszonym gościom życzenia 
wielkanocne złożył wójt Szymon 
Kołacz.

17 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Ło-
niowie odbyło się spotkanie w sprawie bezpie-
czeństwa publicznego na terenie gminy Łoniów.

W konsultacjach prowadzonych przez przedstawicie-
li Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu udział 
wzięli przedstawiciele władz samorządowych, radni, 
sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli, prezesi i naczelnicy OSP oraz 
mieszkańcy gminy.

Stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa – opartej 
na wiedzy i doświadczeniu służb, a zarazem uwzględ-
niającej oczekiwania społeczne – to główne zagadnie-
nie, które było tematem debaty.

Wnioski płynące ze spotkania posłużą diagnozowa-
niu zagrożeń i skuteczniejszej walce z przestępczością.

Spotkanie w sprawie 
bezpieczeństwa publicznego

Jednostką odpowiedzialną za realiza-
cję programu „Rodzina 500+” w zakresie 
zadań wynikających z  ustawy o  pomocy 
państwa w wychowaniu dzieci na terenie 
gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łoniowie.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łoniowie informuje, że od 16 marca 
2016 r. działa Punkt Informacyjny w bu-
dynku Urzędu Gminy Łoniów (parter – 

osobne wejście), czynny w godzinach pracy 
urzędu tj. poniedziałek-piątek: 7.30-15.30. 
Tam, gdzie wydawane są wnioski w spra-
wie ustalenia prawa do świadczenia wy-
chowawczego.

Tam też od 1 kwietnia 2016 r., tj. od 
momentu startu programu, przyjmowane 
będą wnioski wraz z załącznikami.

Jeśli osoba złoży wniosek w  terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w  życie 

ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 
2016 r., to świadczenie wychowawcze zo-
stanie przyznane i wypłacone z wyrówna-
niem począwszy od dnia wejścia w życie 
ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wnio-
sku po upływie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w  życie ustawy, świadczenie zo-
stanie przyznane i wypłacone począwszy 
od miesiąca, w którym wpłynął wniosek 

z prawidłowo wypełnionymi do-
kumentami.

Dodatkowych informacji 
udziela pracownik Działu 
Świadczeń Rodzinnych, po-
kój nr 15, tel. 15 866 91 25, 
wew. 15

Program „Rodzina 500+”

W sobotę, 19 marca, na Zamku Kazimierzow-
skim w Sandomierzu odbyła się XVII edycja 
„Śniadania Wielkanocnego”, imprezy populary-
zującej wielkanocne zwyczaje i obrzędy ludowe 
kultywowane w regionie świętokrzyskim.
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6 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy w Łoniowie odby-
ła się uroczystość wręczenia specjalnych odznaczeń 
– Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Podczas 
tej uroczystości świętującym towarzyszyli najbliżsi, 
przyjaciele, a także duchowieństwo, władze gminne 
oraz zaproszeni goście.

Żelazne, diamentowe, szmaragdowe i złote gody. Tak na-
zywana są 65., 60., 55. i  50. rocznice zawarcia małżeństwa. 
Małżeństwa, które w 2013 i 2014 roku miały tyle lat wspólnego 
życia za sobą, spotkały się w sali Urzędu Stanu Cywilnego 
w  Łoniowie, aby odebrać odznaczenie przyznawane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wcześniej odbyła się msza święta w intencji Jubilatów i ich 
rodzin w kościele pw. św. Mikołaja w Łoniowie. Ważnym wy-
darzeniem podczas nabożeństwa było odnowienie przysięgi 
małżeńskiej. Był to szczególnie wzruszający moment nie tylko 
dla Jubilatów.

Emocji nie brakowało też podczas honorowania par meda-
lami. Aktu dekoracji dokonali wojewoda świętokrzyska Agata 
Wojtyszek, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak oraz wójt 
gminy Łoniów Szymon Kołacz.

Oprócz gratulacji i życzeń kolejnych wspólnie spędzonych lat 
Jubilaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.

Uroczystość była także okazją do wręczenia jeszcze jednego 
odznaczenia nadanego przez Prezydenta RP. Za całokształt 
działalności zawodowej i społecznej uhonorowano Brązowym 
Krzyżem Zasługi pana Ryszarda Tomczaka.

Wzniesienie toastu symboliczną lampką szampana za pomyśl-
ność Jubilatów rozpoczęło dalszą część świętowania, które miało 
miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. – Życzę aby na wspólnej 
drodze towarzyszyło wam zdrowie, szczęście, wszelka pomyślność 
oraz kolejne wspaniałe rocznice – powiedział wójt gminy, zapra-
szając jednocześnie wszystkich gości do odśpiewania „sto lat”.

Spotkanie zakończył słodki poczęstunek oraz występ arty-
styczny w wykonaniu zespołu „Łoniowianie” oraz „Kapeli Suli-
sławskiej”. Nie omieszkano też wykonać pamiątkowej fotografii.

Żelazne, diamentowe, szmaragdowe
i złote gody

Szkoła w Sulisławicach po raz pierwszy podjęła 
się organizacji obchodów Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 

Razem z  warszawską Fundacją Wolność i  Demo-
kracja organizatorzy zaprosili lokalną społeczność do 
honorowego biegu „Tropem Wilczym”. Inicjatywa spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem. Z każdym dniem 
zgłaszało się coraz więcej uczestników. Przedsięwzięcie 
wymagało wielu zabiegów organizacyjnych. Bieg zabez-
pieczała policja i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sulisławicach, a opiekę medyczną zapewnił Ośrodek 
Zdrowia w Sulisławicach.

Już o godzinie 13 na rynku w Sulisławicach zgroma-
dziły się osoby zainteresowane wydarzeniem. Wiele 
osób w dniu zawodów zgłosiło chęć udziału. O godzi-
nie 14 w Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach 
uczniowie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego 
„Jędrusie” przedstawili program artystyczny poświę-
cony żołnierzom wyklętym. Była to piękna lekcja hi-
storii. Po koncercie uczestnicy udali się pod pomnik 
Jędrusiów, gdzie zapalono znicze, złożono kwiaty oraz 
oddano hołd patronom szkoły.

W Pierwszym Biegu Pamięci w Sulisławicach wzięło 
udział ponad 100 osób, a wśród nich: uczniowie, ro-
dzice, absolwenci szkoły, nauczyciele oraz sympatycy 
Sulisławic. Mimo że nie wiązał się on z rywalizacją, to 
jednak każdemu zależało na dobiegnięciu do mety. 
Trasa wymagała od biegaczy sporego wysiłku. Wszyscy 
poradzili sobie wyśmienicie. Zasłużyli na brawa oraz 
piękne medale ufundowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łoniowie. 
Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem oraz 
wojskową grochówką.

Sukces imprezy jest wielką motywacją dla organiza-
torów do jej kontynuacji w następnych latach. Humory 
dopisywały, a atmosfera wśród uczestników była gorąca.

„Sulisławice 2016” 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. 
Wyrośnijcie na ludzi honoru.”                     Rtm. Witold Pilecki
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Okres Wielkiego Postu to doskonała okazja, by za-
prezentować bogactwo muzyki i pieśni pasyjnych. 
Temu właśnie celowi posłużył IV Gminny Przegląd 
Pieśni Wielkopostnych „Pozwól Mi Twe Męki Śpie-
wać”, który odbył się 7 marca 2016 roku.

Organizatorem przeglądu był Gminny Ośrodek Kultury 
w Łoniowie, a honorowy patronat nad nim sprawował wójt 
gminy Szymon Kołacz.

– Liturgii wielkopostnej od dawna towarzyszą pieśni 
o Męce Pańskiej. Pieśni te jako gatunek są nawet starsze od 
kolęd. Ich początki związane są z procesjami pokutnymi, ja-
kie odbywały się w Rzymie w IV w. Były to uroczyste pochody 
z udziałem papieża, które kierowały się do wytypowanych 
kościołów, zwanych stacjami – mówił na wstępie przeglądu 
dyrektor GOK Marek Bisztyga.

W przeglądzie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu 
gminy Łoniów w następujących kategoriach konkurso-
wych: soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 
w kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej, uczniowie klas gimnazjalnych. Podczas 
występu wykonawcy prezentowali dwie pieśni wielko-
postne. 

Celem przeglądu było upowszechnianie i popularyzowa-
nie bogactwa wielkopostnej muzyki kościelnej, rozwijanie 
aktywności artystycznej związanej z przeżywaniem Wielkie-
go Postu, umożliwienie uczestnikom twórczej konfrontacji 
oraz aktywowanie amatorskich środowisk muzycznych.

Zaprezentowane utwory przeniosły zgromadzonych 
w wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat – do Ogrodu Oliw-
nego, na miejsce skazania Chrystusa, aż po sam krzyż, na 

którym zawisł Zbawiciel. Pozwoliły uzmysłowić wszystkim, 
jak niezwykłe jest bogactwo pieśni pasyjnych, tak jak nie-
zwykłą jest Tajemnica, o której mówią.

IV Gminny Przegląd
Pieśni Wielkopostnych

Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na wykonanie kartki świą-
tecznej związanej z Wielkanocą. Na konkurs wpłynęło 292 prace wyko-
nane różnymi technikami. 

Święta wielkanocne to czas radości ze Zmartwychwstania Pańskiego, czas 
nadziei na lepszą przyszłość. Wspólnie zasiadamy przy świątecznych stołach na 
których najważniejsze miejsce zajmuje baranek i wielkanocne pisanki – symbole 
pomyślności, obfitości i  odradzającego się życia. Składamy sobie nawzajem 
życzenia zdrowych i  spokojnych świąt, wiosennej radości, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa oraz wielu serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. 

Dawniej nieodłącznym elementem tradycji wielkanocnych było wysyłanie kart 
świątecznych.  To był swego rodzaju „rytuał”, zabierający nieco czasu. Trzeba 
było kupić odpowiednie kartki (na poczcie lub w  kiosku), później ręcznie je 
wypisać (często była to lista kilkudziesięciu czy więcej adresatów). Następnie 
trzeba było nakleić znaczki na każdą z kartek i wrzucić do skrzynki pocztowej. 
Kartki świąteczne sprawiały przyjemność, zwłaszcza ich odbiorcom. To były czasy, 
w których listonosze tuż przed świętami mieli tzw. „urwanie głowy” i torby pełne 
kartek. Teraz pocztówki to dla niektórych przeżytek. Na szczęście są i tacy, którzy 
pozostali wierni tradycji papierowych kartek świątecznych.

Chcąc propagować te dawne zwyczaje wśród dzieci i młodzieży naszej gmi-
ny, Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na wykonanie kartki świątecznej 
związanej z Wielkanocą. Na konkurs wpłynęło 292 prace wykonane w różnych 
technikach. Z kart uśmiechają się do nas białe baranki, żółte kurczaczki, kurki 
i zajączki, turlają się wzorzyste pisanki, rozkwitają kwiaty i rozwija się zielona 
trawa. Pojawił się też motyw Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Najpiękniejsze
kartki wielkanocne

Jak co roku chcąc docenić trud 
uczestników konkursu wyróżniono 56 
osób, a wszystkie kartki zgromadzono 
na wystawie pokonkursowej. Ekspozycję 
można oglądać do 30 kwietnia w GOK 
w Łoniowie.

Młodzi artyści pod czujnym okiem pana 
organisty Arkadiusza Ochmeraka i ks. pro-
boszcza Mariusza Guziaka, we współpracy 
z PSP im. Jana Pawła II w Łążku w piątek 
przed Niedzielą Palmową przybliżyli sceny 
z Ewangelii począwszy od wjazdu Pana Jezusa 
do Jerozolimy, przez sąd Piłata, drogę krzyżo-
wą, aż po mękę i śmierć naszego Zbawiciela. 

Było to niesamowicie realistyczne wido-
wisko teatralne pełne bólu i cierpienia. Na 
twarzach widzów malowały się ogromne 
emocje,  a w oczach wielu parafian i gości 
można było dostrzec łzy wzruszenia. In-
scenizacja zostanie powtórzona ponownie 
w  Wielki Piątek w  kościele w  Chodkowie 
o godz. 21 – serdecznie zapraszamy.

Męka Pana Jezusa
w Chodkowie

Młodzież  i dzieci skupione wokół Parafii św. Józefa w Chodkowie wystawiły 
sceny męki Chrystusa. Było to bardzo emocjonujące widowisko.
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Na początku roku osiemnastoosobo-
wa grupa dzieci i młodzieży z gminy 
Łoniów wraz z opiekunami uczest-
niczyła w wyjeździe do Pińska na 
Białorusi.

Wyjazd dał możliwość poznania historii, 
kultury i współczesnego stylu życia ludzi są-
siedniego, ale jakże nam nieznanego kraju, 
jakim jest Białoruś.

Oto niezwykłe miejsca, które dane było 
poznać uczestnikom wyjazdu: 

• Kamieniuki – administracyjne cen-
trum białoruskiej części Puszczy Białowie-
skiej, gdzie znajdują się rozległe woliery ze 
zwierzętami, w których podziwiać można 
żubry, dziki, jelenie, tarpany, rysia, z któ-
rym zaprzyjaźniony jest rudy kot domo-

wy, lisicę złapaną podczas kradzieży kur 
i „odsiadującą wyrok” w klatce, a nawet… 
strusie; 

• Muzeum Białowieskiego Parku Naro-
dowego, gdzie oprócz części historycznej 

pokazane są żyjące w  puszczy zwierzęta, 
przedstawione w postaci efektownych dia-
poram z wypchanymi okazami; 

• siedziba białoruskiego Dziadka Mroza 
,do której bramy „strzegą” postacie z ba-

jek i gdzie zachwyca bogactwo bajkowych 
postaci; 

• Pińsk – stolica bagiennego Polesia, 
gdzie ludzie mówią po rosyjsku, polsku, ale 
głównie po białorusku. 

Z  tego miasta w  ostatnią drogę wyru-
szył św. Andrzej Bobola. Osobą szczegól-
nie pamiętaną przez tutejszych katolików 
jest kardynał Świątek, który w powojennej 
sowieckiej rzeczywistości potrafił odbudo-
wać wspólnotę Kościoła na tych ziemiach. 
W mieście młodzież odwiedziła Kościół po-
franciszkański pw. Wniebowzięcia NMP, 
podniesiony obecnie do rangi katedry. Do 
kościoła przylegają 4 dwu- i trzykondygna-
cyjne zabudowania klasztorne, w  których 
mieściło się przed wojną Seminarium Du-
chowne. Po zajęciu Pińska przez Armię 
Czerwoną zostały zaanektowane dla po-
trzeb sowieckiego wojska. Później zajmo-
wane były przez klub młodzieżowy, obecnie 
zostały przekazane kurii biskupiej. Po re-
moncie przeprowadzonym w  latach 1996-
2001 z inicjatywy kard. Świątka, ponownie 
znajduje się w  nich Wyższe Seminarium 
Duchowne im. św. Tomasza z Akwinu. 

W katedrze przy szopce nasi uczniowie 
zaśpiewali polską kolędę. Z okien autoka-
ru mogli zobaczyć dom, w którym dzieciń-
stwo spędził Ryszard Kapuściński. Zwiedzili 
Uniwersytet Piński. 

Byli w Parachonsku, gdzie zapoznali się 
z  pracą tamtejszego kołchozu, odwiedzili 
szkołę, poznając nauczycieli i uczniów. Od-
wiedzili dom kultury, a zakwaterowani byli 
w centrum uzdrowiskowo-rehabilitacyjno-
-wypoczynkowym „Switanok” położonym 
w odległości 40 km od Pińska nad brzegiem 
Jeziora Płaszczadju. Dzieci wróciły do do-
mów zadowolone i pełne wrażeń.

Wyjazd na Białoruś mógł się odbyć 
dzięki podpisanej przez Starostwo Powia-
towe w Sandomierzu umowie o współpra-
cy pomiędzy powiatem sandomierskim 
a  Pińskim Rejonowym Komitetem Wy-
konawczym.

Łoniów – Sandomierz – Pińsk

Jego organizatorem była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w  Łoniowie. Patronat honorowy nad turnie-
jem objął wójt gminy Łoniów Szymon Kołacz. 
Hasłem turnieju były słowa: „Sport przeciw 
nałogom”. Do rywalizacji zaproszono chłop-
ców z terenu całej gminy. Zgłoszono dziesięć 
drużyn:
•  Bazów – Wojcieszyce – Królewice
• Bogoria – Łążek
• Krowia Góra – Jasienica
• Łoniów
• Przewłoka – Chodków
• Ruszcza – Jeziory

• Suliszów – Trzebiesławice
• Wnorów
•  Wólka Gieraszowska – Gieraszowice
• Świniary.

W  sumie 100 młodych piłkarzy walczyło 
o miano najlepszej drużyny, najlepszego bram-
karza, zawodnika i króla strzelców. Najlepszą 
drużyną okazała się drużyna ze Świniar, drugie 
miejsce zajęła drużyna z Gieraszowic i Wólki 
Gieraszowskiej, trzecie – drużyna ze Wnorowa, 
a czwarte z Bogorii – Łążka. Najlepszym bram-
karzem turnieju został Roman Cena, najwięcej 
bramek zdobył Piotr Sołtys, a zawodnikiem fa-
irplay został Konrad Antonik.

IX Gminny Halowy 
Turniej Piłki Nożnej

Pod koniec lutego w sali 
gimnastycznej Publicznego 
Zespołu Szkół w Łoniowie 
odbył się IX Gminny Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej. 

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

Sport w gminie
Na terenie gminy Łoniów działają dwa kluby sportowe: GKS „AGRI-
KOLA” w Łoniowie i GKS w Świniarach. Opierają one swoją dzia-
łalność na pracy społecznej członków oraz sympatyków, a środki 
finansowe w formie dotacji przekazuje im Urząd Gminy. 

Obydwa kluby skupiają młodzież i dzieci z terenu gminy. Pod okiem tre-
nerów zawodnicy rozwijają swoje piłkarskie umiejętności. Prezesem GKS 
„AGRIKOLA” jest Wojciech Piątek, trenerem seniorów – Marek Mrzygłód, 
natomiast juniorów młodszych Witold Szkutnicki. Drużyna występuje w klasie 
A II Grupy Świętokrzyskiej. GKS Świniary rozpoczął działalność w 1996 roku 
jako kontynuacja działalności LZS Świniary. Klub może poszczycić się znacz-
nymi osiągnięciami sportowymi. W  sezonie 2003/2004 zdobył awans do IV 
ligi rozgrywkowej ŚZPN, a także mistrzostwo województwa świętokrzyskiego 
w kategorii junior młodszy. Obecnie klub uczestniczy w rozgrywkach w klasie 
B. Trenerem drużyny seniorów jest Krzysztof Smykla, a  drużyny juniorów 
młodszych – Robert Urbaniak. Prezesem Zarządu Klubu jest Zbigniew Dziuba.

Poniżej podajemy tabele rozgrywek obydwu drużyn w sezonie wiosna 2016.

GKS ŚWInIARy
GKS Świniary – HURAGAN Wilczyce  2016-04-03 11.00
KS Tarłów – GKS Świniary 2016-04-10 11.00
MAROL Jacentów – GKS Świniary 2016-04-17  11.00
GKS Świniary – PIAST Osiek 2016-04-24 11.00
GKS Świniary – UKS IWANISKA 2016-05-01 11.00
ARKA Pawłów – GKS Świniary 2016-05-08  11.00
GKS Świniary – CUKROWNIK Włostów 2016-05-15 11.00
ESTER Wojciechowice – GKS Świniary 2016-05-22 11.00
GKS Świniary – GKS OBRAZÓW 2016-05-29  11.00
GKS Świniary – GKS STRAŻAK BIDZINY 2016-06-05 11.00
ZORZA CZAJKÓW – GKS Świniary 2016-06-12  11.00

GKS ŁOnIóW
OKS Opatów – AGRICOLA ŁONIÓW  2016-03-26 11.00 
AGRICOLA ŁONIÓW – NIDZICA Dobiesławice  2016-04-03  15.00 
ALIT II Ożarów – AGRICOLA ŁONIÓW  2016-04-10  15.00 
AGRICOLA ŁONIÓW – BASZTA Rytwiany  2016-04-17 15.00 
SPARTAKUS AUREUS II Daleszyce – AGRICOLA ŁONIÓW  2016-04-24  15.00 
LKS GRÓD Wiślica – AGRICOLA ŁONIÓW 2016-05-01  15.00 
AGRICOLA ŁONIÓW – UKS BAĆKOWICE  2016-05-08  15.00 
JAWORNIK Gorzków – AGRICOLA ŁONIÓW  2016-05-15  15.00 
AGRICOLA ŁONIÓW – ŚWIT Ćmielów  2016-05-22  15.00 
ZORZA TEMPO Pacanów – AGRICOLA ŁONIÓW  2016-05-26  17.30 
AGRICOLA ŁONIÓW – LZS Samborzec  2016-05-29  15.00 
ZRYW Zbigniewice – AGRICOLA ŁONIÓW 2016-06-05 15.00 
AGRICOLA ŁONIÓW – GKS GÓRNO  2016-06-11  15.00 


