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Radni Łoniowa wraz z wójtem 
przekazali 7580 zł na walkę z ko-
ronawirusem. 

6600 zł – taką kwotę dla Szpitala 
Specjalistycznego Ducha Świętego 
w Sandomierzu przekazali z koleżeń-
skiej zbiórki wójt Łoniowa wspólnie 
z radnymi gminy, by wesprzeć walkę 
z epidemią. Sandomierski szpital za 
otrzymane pieniądze zakupił środki 
ochrony osobistej dla lekarzy i pielę-
gniarek, czyli między innymi masecz-
ki, przyłbice, kombinezony i rękawice. 
Wsparcie finansowe w wysokości 980 
zł zostało przekazane do Punktu Ra-
townictwa Medycznego w Łoniowie.

Marcin Maj

Aby zapobiec wykluczaniu cyfrowemu uczniów 
z rodzin, gdzie sygnalizowano brak komputerów 
dla dzieci, gmina Łoniów zakupiła laptopy z wła-
snych środków, a następnie złożyła wniosek o przy-
znanie grantu w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa, Działanie 1.1 Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepu-
stowościach pod nazwą „Zdalna szkoła”. Wniosek 
został rozpatrzony pozytywnie, otrzymując wspar-
cie w wysokości 58 388 zł. Aby móc zrealizować 
zakup komputerów o rekomendowanych w pro-
jekcie wymogach, gmina z własnych środków do-
łożyła 10 252 zł. Łączny koszt zakupu to 68 640 
zł. Powyższa kwota pozwoliła zakupić 22 kom-
putery Dell Vostro, wraz z oprogramowaniem do 
nauki zdalnej – Microsoft Office Professional Plus 
2019 Academic, i doposażyć w niezbędny do nauki 
sprzęt uczniów z 5 szkół. Laptopy przekazano dy-
rektorom poszczególnych placówek, którzy z kolei 
użyczyli je rodzicom uczniów na okres trwania 
nauki zdalnej. Po ustaniu okresu użyczenia  laptopy 
trafią do szkół z naszej gminy. 

Ewa Kubik

Laptopy do zdalnej nauki
W związku z ograniczeniem funkcjono-

wania jednostek systemu oświaty, spowodo-
wanym zagrożeniem koronowirusem, MEN 
wprowadziło rozporządzenie dotyczące 
kształcenia w formie nauki zdalnej. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło przy Parafii Świę-
tego Mikołaja Biskupa w Łoniowie 6 maja wydawało żywność 
dla 124 rodzin (330 osób) z terenu gminy w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na 2020 rok. 

Terytorialsi pomagali 
wydawać żywność 

Z uwagi na epidemię koronawirusa żywność była wydawana za  
3 miesiące, tj. marzec, kwiecień i maj. Wszyscy pobierający żywność 
są zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie. 
Są to rodziny, które zmagają się z niepełnosprawnością, ubóstwem, 
wielodzietnością, niezaradnością życiową i mieszczą się w kategorii 
osób, do których skierowana jest ta forma pomocy. Ponieważ żywno-
ści było 10 ton (29 kg/osobę), stowarzyszenie nie było w stanie wydać 
jej samodzielnie. Dzięki wójtowi Szymonowi Kałaczowi, który zwró-
cił się do Brygady Terytorialnej z Sandomierza,  z pomocą przyszli 
żołnierze tej jednostki. Pomimo deszczowej pogody żywność trafiła 
do potrzebujących. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Łoniowie 
dystrybucją żywności zajmuje się od 15 lat. W tym roku przypada 
więc mały jubileusz.

Prezes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Łoniowie
Zofia Żyła

Samorządowcy kontra COVID-19

Wsparcie dla 
zespołu ratownictwa

Darmowe maseczki 
Prawie 2500 maseczek dostarczyli do skrzynek pocztowych 

druhowie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. 

Z  inicjatywą pomocy mieszkańcom poprzez zaopatrzenie ich 
w te środki ochrony wystąpił wójt gminy Łoniów w odpowiedzi na 
wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, 
który zaczął obowiązywać od 16 kwietnia br. 

– Podjąłem decyzję, że w związku z wytycznymi rządu nakazującymi 
zakrywanie ust i nosa przez wszystkich, podarujemy naszym mieszkań-
com maseczki wielokrotnego użytku – powiedział Szymon Kołacz, 
wójt gminy Łoniów. 

Szycia maseczek podjęły się panie z terenu gminy, którym należą 
się wielkie podziękowania. Maseczki zostały spakowane w Urzędzie 
Gminy w ilości jednej sztuki na gospodarstwo. W kopercie umieszczo-
no również informację jak nosić maseczkę, jak ją prać i dezynfekować.

Krystyna Siedmiórka

Koło Gospodyń Wiejskich „Łoniowianki” wsparło 
Zespół Ratownictwa Medycznego w Łoniowie.

Członkowie koła zorganizowali zbiórkę pieniędzy, 
dzięki której choć trochę udało się pomóc Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego w Łoniowie. Za zebrane fun-
dusze w  kwocie 1548,26 zł zakupiono: pralkę, suszarkę, 
mopa, opryskiwacz do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, 
rękawiczki ochronne, lampki, środki czystości, produkty 
żywnościowe oraz inne drobne rzeczy, które na pewno 
się przydadzą. Wszystkich, którzy włączyli się do tej akcji, 
należą się serdeczne podziękowania.

Monika Musiał-Ćwiertnia
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27 maja obchodziliśmy Dzień Sa-
morządu Terytorialnego. W tym roku 
miał on wyjątkowy charakter, bo świę-
towaliśmy 30-lecie jego istnienia. 

Chociaż tegoroczny jubileusz ma 
smak słodko-gorzki, to i tak minione 30 
lat będzie przez historię ocenione jako 
jeden z najlepszych okresów w historii 
Rzeczpospolitej. Od samego początku 
istnienia Samorządu Osoba wójta gmi-
ny Łoniów Szymona Kołacza jest bar-
dzo ściśle związana z jego działalnością. 
Najpierw sprawował mandat radnego 
I kadencji, w II i III kadencji pełnił funk-
cję przewodniczącego Rady Gminy. Od 
2006 roku sprawuje funkcję wójta gminy. 

W tym dniu wyrażając  głęboki szacu-
nek i podziw za codzienną ciężką pracę 

na rzecz społeczności lokalnej, wiele 
osób i delegacji przybyło, by złożyć panu 

wójtowi życzenia i podziękowania za za-
angażowanie, sumienność i  rzetelność. 
Wśród składających życzenia znaleźli się: 
przedstawiciele starostwa, Rady i Zarzą-
du Powiatu w  Sandomierzu, wójtowie 
i burmistrzowie powiatu sandomierskie-
go, dowódca i  komendant Garnizonu 
Sandomierz, prezes Stowarzyszenia 
Eksporterów Polskich, pracownicy UG, 
OPS, COSiP  oraz gminnych instytucji 
kultury. Z tej też okazji pracownicy przy-
gotowali okolicznościowy tort.

Marek Bisztyga

Najstarszy stażem 
samorządowiec w powiecie

INWESTYCJE
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Łoniów, Łoniów-Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, 
Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejsco-
wości Łoniów”. 

Zadanie zrealizowa-
no w ramach Regional-
nego Programu Opera-
cyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Dłu-
gość całkowita wy-
konanej kanalizacji 
w aglomeracji Łoniów 
wynosi 33 km, w  tym 
ciśnieniowej 13 km, 
wykonano w sumie 564 przyłącza, w tym 94 urządzenia 
zbiorczo-tłoczne. Na terenie aglomeracji zlokalizowano 
również 7 przepompowni ścieków. Z  kanalizacji sani-
tarnej korzysta około 2 300 mieszkańców. Ostatni etap 
był realizowany przez firmę „ ADMA” Staszów za kwotę 
6  990  000 zł brutto. Jego zakres obejmował wykona-
nie 16 km sieci kanalizacyjnej, 2 km wodociągowej, 212 
przyłączy i 3 przepompowni ścieków. Nowo wybudowana 
kanalizacja poprawi komfort życia mieszkańców, a przede 
wszystkim będzie ulgą dla środowiska naturalnego, gdyż 
ścieki kierowane do naszej oczyszczalni ścieków w aglo-
meracji Łoniów w miejscowości Świniary Nowe zostają 
oczyszczone i odprowadzone do Wisły rzeką Zawidzanką. 

  „Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów”. 

Projekt zrealizowano w  ramach Osi priorytetowej 3 
„Efektywna i zielona energia”, Działania 3.3 „Poprawa 
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkanio-
wym”. Głównym jego celem była termomodernizacja 
oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej, tj. szkół w Łoniowie, Sulisławi-
cach, Świniarach, Łążku i Gieraszowicach, remont remiz 
w Chodkowie Starym i Gieraszowicach, ośrodków zdro-
wia w Sulisławicach i Świniarach oraz budynku Urzędu 
Gminy. W ramach projektu zamontowana została insta-
lacja fotowoltaiczna, wymieniono źródła ciepła i instalacji 
c.o., zamontowano grzejniki z zaworami termostatyczny-
mi, budynki zostały docieplone i otrzymały nową stolarkę 
drzwiową. Wszystkie zrealizowane zadania bezpośred-
nio wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej 
i  spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
w przedmiotowych budynkach, a co za tym idzie zmniej-
szą koszty zaopatrzenia w energię oraz zmniejszą emisję 
CO2. Łącznie zmodernizowano 10 budynków użyteczno-
ści publicznej o łącznej powierzchni 12 740 mkw. Wartość 
tego projektu wyniosła 11 187 626 zł. Gmina ze środków 
unijnych pozyskała kwotę 5 926 089,06 zł.

  Nowe otwarte strefy aktywności. 

Przy udziale dofinansowania z  Ministerstwa Sportu 
ukończono budowy otwartych stref aktywności w miej-
scowościach: Skrzypaczowice, Skwirzowa, Ruszcza Płasz-
czyzna, Sulisławice i Łoniów Kolonia. Mieszkańcy mogą 
pomyśleć o sporcie i rekreacji, korzystając z dostępnych 
tam różnych urządzeń do ćwiczeń, takich jak orbitek, 
biegacz, wioślarz, twister i wahadło, wyciągi wyciskane, 
jeździec. Strefa relaksu obejmuje stojak na rowery, ławkę, 
kosz na śmieci, tablicę, szachy, betonowy stół do ping 
ponga, betonowe piłkarzy ki. Strefa w Łoniowie została 
ogrodzona. Zadanie zrealizowała firma „DESTAR” za 
kwotę po przetargu 256 500 zł brutto. W gminie Łoniów 
jest obecnie10 otwartych stref aktywności.

  „Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejsco-
wości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20”. 

Rozpoczęte w 2019 r. zadanie zakończono 24 kwietnia 
2020 r. Zrealizowano je w  ramach dotacji z  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Całkowita wartość robót wynio-
sła 458 167,53zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 
320 717 zł. 

Celem przebudowy drogi było podniesienie parame-
trów technicznych i użytkowych, a w szczególności wyko-
nanie: poszerzenia jezdni, chodników, opaski bezpieczeń-
stwa, miejsc postojowych, odwodnienia. 

Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje, 
a przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców.

Justyna Bartyzel
Małgorzata Pyszczek

Zaplanowana została jako cykl warsz-
tatów rękodzielniczych on-line w czasie 
letnich miesięcy: czerwca, lipca i sierp-
nia. Skierowana jest do wszystkich wiel-
bicieli rękodzieła.

Warsztaty będą realizowane w formie 
krótkich instruktaży obrazkowych lub 
filmików publikowanych regularnie co 
piątek o godzinie 17.00 na stronie GOK 
w Łoniowie: gok.loniow.pl,  profilu FB 
GOK w Łoniowie: www.facebook.com/
Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Łoniowie 
i kanale YouTube Gminy Łoniów. Te-

matem będą prace wykonane w różnych 
technikach rękodzielniczych: decoupa-
ge, florystyka, koralikowanie itp. Na 
pierwszą prezentację zapraszamy 12 
czerwca. 

Jeśli będzie taka możliwość, wybrane 
techniki zostaną zrealizowane stacjo-
narnie w miarę zainteresowania po-
tencjalnych uczestników. O wszystkich 
zmianach będziemy informować na ww. 
stronach. Serdecznie zapraszamy!

Zdzisława Drach

Letnia Akademia Rękodzieła
To nowa oferta przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie 

w związku z regulacjami dotyczącymi działalności domów kultury w czasie 
pandemii COVID-19. 

Razem można więcej
W ramach projektu pn. „Razem można więcej – integracja za-

wodowa i  społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z Gminy Łoniów’’ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łoniowie wraz z partnerem  Zakładem Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach od czerwca 2020 r. planowane jest rozpoczęcie drugiego 
etapu szkoleń modułowych: opiekun osób starszych, chorych i nie-
pełnosprawnych, kierowca kat. C, obsługa wózków jezdniowych 
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. W ramach 
projektu od czerwca do listopada 2020 r. odbywać się będą nieodpłat-
ne dyżury psychologa oraz prowadzone będzie poradnictwo prawne 
dla uczestników projektu oraz mieszkańców gminy Łoniów. 

Renata Klocek

Nuty góralskie 
o Św. Janie Pawle II 

18 maja 2020 przeżywaliśmy 100. rocznicę uro-
dzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka,  Świętego 
Jana Pawła II. 

Z tej okazji wójt gminy Łoniów i Gminny Ośro-
dek Kultury w  Łoniowie zaprosili mieszkańców 
na koncert on-line zatytułowany „Nuty góralskie 
o Świętym Janie Pawle II”  w wykonaniu folk kape-
li „Góralska Hora” ze Szczyrku. Premiera Koncer-
tu odbyła się 17 maja o godz. 17.00 i transmitowana 
była przez stronę Gminy Łoniów i FB.

Marek Bisztyga

Szczegóły konkursu w regulaminie na stronie www.loniow.pl


