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W  ramach  projektu  w  Łoniowie 
zmodernizowano boisko do gry w piłkę 
nożną wraz z trybunami i oświetleniem, 
powstało  także  dodatkowe  boisko  do 
celów  treningowych oraz  zaplecze  sa-
nitarno-socjalne,  w  którym  znajdują 
się szatnie, pomieszczenie dla sędziów, 
toalety, natryski dla sportowców oraz 
pomieszczenie  na  sprzęt  sportowy. 
Ponadto  doposażono  obiekty  w  pił-

kochwyty  i  siatki  zabezpieczające  za 
bramkami. Nowoczesna  infrastruktura 
sportowa  zachęca  dzieci, młodzież, a 
także starszych mieszkańców gminy do 
aktywnego trybu życia. 

Zgodnie  z  założeniami  projektu 
w okolicach Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka  Kultury  powstał  bezpieczny 
parking  z  52 miejscami. Zagospodaro-
wano również teren do niego przyległy, 

na którym ustawiono ławeczki oraz do-
konano nasadzeń  „małej  zieleni”.  Przy 
GOK powstała także nowa scena wido-
wiskowa. W centrum Łoniowa stworzo-
no więc doskonałe miejsce rekreacyjne 
dla wszystkich mieszkańców służące do 
organizacji  lokalnych  imprez  i  obcho-
dów świąt. 

Inwestycje  zrealizowane  w  ramach 
projektu  kosztowały  niespełna  2  mln 
200  tys.  zł,  z  czego  gmina  pozyskała 
ponad 1 mln 200 tys. złotych dofinan-
sowania. 

W miejscowości  Świniary  Nowe  po-
wstał Ośrodek Integracji Społecznej. 

Integracja
i sport

Ośrodek  ma  służyć  integracji  społeczności  lokalnej 
umożliwia wspólne spędzanie wolnego czasu oraz krze-
wienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez 
organizację zajęć sportowych. 

Budowa  ośrodka  realizowana  była  w  trzech  eta-
pach.  W  pierwszym  za  kwotę  niespełna  1  mln  zł 
powstał budynek Ośrodka Integracji Społecznej. Połowa 
tej kwoty pochodziła z dofinansowania w ramach progra-
mu Odnowa i Rozwój Wsi.

Drugi  etap  inwestycji  zakładał wyposażenie  ośrodka 
i zakup sprzętu w celu zaadaptowania budynku dla po-
trzeb  mieszkańców.  Zakupiono  sprzęt  sportowy  oraz 
urządzenia do ćwiczeń: atlas, bieżnię, rowerek, wioślarza, 
orbitek magnetyczny, wyposażono również szatnię.  

Wyposażenie ośrodka było możliwe dzięki realizacji pro-
jektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Jej koszty wyniosły nieco ponad 30 tys. 
zł, z czego ponad 17 tys. zł pochodziło ze środków unijnych.

Z kolei w ramach projektu pn. „Poprawa funkcjonalno-
ści boiska sportowego przy Ośrodku Integracji Społecznej 
w Świniarach Nowych”, realizowanego w zakresie małych 
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, za 
kwotę niespełna 63 tys. przy dwunastotysięcznym wspar-
ciu ze środków unijnych w Świniarach Nowych poprawio-
na zostanie funkcjonalność boiska sportowego.

Projekt  przewiduje  ogrodzenie  boiska  sportowego 
oraz wykonanie schodów terenowych do boiska. Boisko 
to wykorzystywane jest do prowadzenia zajęć treningo-
wych dla dzieci i młodzieży przez miejscowy klub spor-
towy. Jest ogólnodostępnym miejscem spotkań i integracji 
mieszkańców, w którym mogą w sposób aktywny spędzać 
swój wolny czas. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

W zdrowym ciele
zdrowy duch

Celem projektu było stworzenie w Skrzypaczowicach 
centrum  życia  kulturalnego  i miejsca  spotkań mieszkań-
ców poprzez budowę  świetlicy wiejskiej. W miejscowo-
ści  powstał  budynek  o  łącznej  powierzchni  57,32  mkw. 
Pomieszczeniem  głównym  obiektu  jest  sala  świetlicowa 
wyposażona  w  kominek  wraz  z  zapleczem  kuchennym 
i sanitarnym oraz ogrzewaniem elektrycznym. Obiekt wy-
posażony został również w podjazd przeznaczony dla osób 
niepełnosprawnych. 

Świetlica zapewnia mieszkańcom miejsce idealne do spo-
tkań integracyjnych, odpoczynku, organizowania imprez kul-
turalnych, świątecznych i okolicznościowych, dostępna jest 
dla wszystkich mieszkańców sołectwa Skrzypaczowice.  

 Projekt zrealizowany został 
w ramach EFPROW Osi 4 Le-
ader Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich  na  lata  2007--
2013, działanie 413 –Wdrażanie 
Lokalnych  Strategii  Rozwoju.  
Na  jego  realizację  gmina  Ło-
niów pozyskała dofinansowanie 
w wysokości nieco ponad 122 
tys. zł. Całkowity koszt budo-
wy świetlicy wyniósł niespełna 
192 tys. zł.

Świetlica
w Skrzypaczowicach

Ośrodek Integracji Społecznej we wsi Świniary Nowe

Dzięki realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja 
miejscowości Łoniów – Etap I” mieszkańcy gminy mają do-
skonałe warunki, aby aktywnie spędzać wolny czas.

Budowa  i  adaptacja  ze  środków  unijnych  świetlicy 
wiejskiej  w miejscowości  Skrzypaczowice  to  kolejna 
inwestycja zrealizowana przez gminę Łoniów w 2013 r. 
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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

Letnie kolonie
dla dzieci
Gminny Ośrodek Kultury w  Łoniowie  był  po 

raz dwunasty organizatorem tygodniowego wy-
poczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Łoniów w Murzasichlu k. Zakopanego. 

W tym roku kolonia została zorganizowana dla 66-osobowej 
grupy uczestników, która na samym początku wakacji wyjechała 
w polskie góry. Kontakt z naturą, zwiedzanie niezwykłych miejsc 
i ciekawy program wycieczki sprawiły, że dzieci wróciły do domów 
wypoczęte, zadowolone i z pięknymi wspomnieniami.

Koloniści  wzięli  udział  w  warsztatach    malarstwa  na  szkle. 
Uczestniczyli w wycieczce do Zakopanego. Zwiedzili najpiękniej-
sze Sanktuaria maryjne Podhala:  Ludźmierz, Bachledówkę, Olczę  
Krzeptówki i Wiktorówki, oraz kaplicę w Jaszczurówce – zabytek 
architektury  drewnianej.    Spacerowali  po Krupówkach. Uczest-
niczyli w pieszej wyprawie na Kalatówki oraz zwiedzili Pustelnię 
brata Alberta. Wędrowali po malowniczych szlakach  od Wierchu 
Poroniec na Rusinową Polanę, Doliną Strążyską i po szlaku papie-
skim na Gubałówce. Odwiedzili Symboliczny Cmentarz Ofiar Gór.  

Niezapomnianych wrażeń dostarczył uczestnikom kolonii wy-
jazd na  termy podhalańskie w Szaflarach  i udział w warsztatach 
z języka angielskiego.

Takie kolonie wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży gmina or-
ganizuje od lat. Dają one możliwość wyjazdu na odpoczynek we 
własnym  gronie. W  kolonii  mogą  wziąć  udział  wszystkie  dzieci 
z terenu gminy Łoniów. Sprawami organizacyjnymi wyjazdu zajmuje 
się  Gminny Ośrodek  Kultury,  kadrę  opiekuńczo-wychowawczą 
stanowią pracownicy GOK, nauczyciele z terenu gminy oraz pie-
lęgniarka. Wszyscy  pracują  podczas  kolonii w  ramach wolonta-
riatu. Dzieci z mniej zamożnych rodzin mogą liczyć na finansowe 
wsparcie Gminy.

Głównym  celem  projektu  pn.  „Interne-
towa Świetlica Zajęciowa” było zapewnienie 
mieszkańcom  dostępu  do  internetu  oraz 
stworzenie możliwości  poszerzania wiedzy 
informatycznej  oraz  doskonalenia  umiejęt-
ności w zakresie obsługi komputera poprzez 
organizowanie warsztatów komputerowych. 
Świetlica została wyposażona w 4 kompute-
ry z oprogramowaniem Windows 7, pakiet 
biurowy Office, kamerki  i  słuchawki multi-
medialne, rzutnik oraz ekran multimedialny, 
a także drukarkę wielofunkcyjną. W świetlicy 
będą odbywały się cykliczne zajęcia z zakresu 
obsługi  komputera  oraz  zajęcia  plastyczne 
z wykorzystaniem  technologii  informatycz-
nych.  Osoby  biorące  udział  w  szkoleniach 
otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.  
Ponadto świetlica  jest miejscem, w którym 
mieszkańcy uczą się, jak efektywnie wyszu-
kiwać informacje „w sieci” i korzystają z po-
mocy instruktorów np. w poprawnym spo-

rządzaniu dokumentów aplikacyjnych. mogą 
też wspólnie spędzać wolny czas, korzystając 
z nowinek technologicznych. 

Projekt  pn.  „Internetowa  Świetlica  Za-
jęciowa”  powstał  w  ramach  EFPROW Osi 
4  Leader  Program  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  na  lata  2007-2013,  działanie  413 
– Wdrażanie  Lokalnych  Strategii  Rozwoju.   
Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 20 
tys. zł. Gmina pozyskała ponad 12 tys. złotych 
dofinansowania.

Internetowa Świetlica Zajęciowa

Nowoczesne stanowiska komputerowe, najnowsze oprogramowanie oraz sprzęt 
multimedialny czekają na wszystkich mieszkańców gminy Łoniów, którzy zawitają 
do „Internetowej Świetlicy Zajęciowej” mieszczącej się w filii Gminnego Ośrodka 
Kultury w Łoniowie w Chodkowie Starym. 


