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Mamy 8,7 mln zł na drogę Studzianki - Golesze Duże
Zarząd Województwa Łódzkiego
przyznał 8,7 mln zł na drogę Stu-
dzianki - Golesze Duże w gminie
Wolbórz. 

Taką informację przekazał, po posie-
dzeniu Zarządu Województwa Łódz-
kiego Zbigniew Ziemba wicemar-
szałek. - Czekaliśmy na decyzję w tej
sprawie i teraz już oficjalnie wiemy, że
środki na drogę Studzianki - Golesze
Duże znalazły się w budżecie woje-
wództwa. To dla nas dobra informa-
cja. - powiedział Andrzej Jaros Bur-
mistrz Wolborza. Teraz rozpoczną
się prace projektowe. Inwestycje na
drodze rozpoczniemy w roku 2021. 

Świętowaliśmy 3 Maja
3 maja świętowaliśmy  jubileusz uchwalenia majowej konstytucji. Z okazji narodowego święta w wolborskiej
kolegiacie ks. Tomasz Owczarek odprawił Mszę Świętą za Ojczyznę, a krótką okolicznościową przemowę wygło-
sił Zbigniew Klewin, przewidniczący Rady Miejskiej. 

Pieśń patriotyczną dla zgromadzonych w kolegiacie zaśpiewała Zuzanna Kusidełz Wolborskiego Centrum Kultury. Po
Mszy Świętej mieszkańcy, na czele z Burmistrzem Wolborza Andrzejem Jarosem, w towarzystwie Zbigniewa Klewi-
na i Elżbiety Bijoch, sekretarz gminy Wolbórz oraz ks. Tomasza Owczarka, przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, gdzie złożyli kwiaty. 

Wolbórz w ogólnopolskim
rankingu turystycznym
Wolbórz znalazł się wśród 10 mias-
teczek w Polsce, które trzeba
zaobaczyć. Ranking opublikował
portal podróżniczy ONET. 

Portal podróżniczy ONET przygoto-
wał propozycję na majówke 2020 r.
Dziennikarze  zachęcają do odwie-
dzenia: "10 ciekawych, intrygują-
cych, raczej mało znanych miast i
miasteczek w Polsce, które warto roz-
ważyć jako przystanek podczas

wakacji, majówki, długiego week-
endu i przy każdej innej okazji.” - czy-
tamy na portalu ONET.
- To bardzo miła informacja, miesz-
kam w Wolborzu od urodzenia i
zawsze wiedziałem, że to wyjatkowe
miejsce. Dziękuje portalowi ONET za
wyróżnienie naszego miasta. Zapra-
szamy do Wolborza. - powiedział
Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza,
po publikacji rankingu ONET. 
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System informacji turystycznej
Kolejne trzy tablice turystyczne, z
planowanych kilkunastu, stanęły w
Wolborzu. Na tablicach znajdują
się opisy zabytków przy których
stoją. 

System informacji turystycznej
powstał przy współpracy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Wolborza z Urzę-
dem Miejskim. Dwie tablice ustawio-
ne zostały w roku ubiegłym i opisują
Kolegiatę i Pl. Jagiełły. W maju br.
pojawiły się kolejne trzy opisujące
Zamek w Wolborzu, Kapliczkę Św.
Rocha i Kościół Św. Anny z Cmenta-
rzem Parafialnym.
Treść opisów zamieszczonych na tab-
licach przygotowany został przez
SPW, natomiast projekt i wykonanie
zrealizował Urząd Miejski. Tablice
przygotowane zostały z myślą o
turystach, ale także o mieszkańcach
naszej gminy.

- Przedstawiona na tablicach treść
krótko i konkretnie informuje o miej-
scu, którym chcemy się pochwalić, a
które z naszego punktu widzenia są
atrakcyjne dla zwiedzających naszą
gminę. Tablice pełnią także rolę edu-
kacyjną. - powiedział Burmistrz Wol-
borza Andrzej Jaros. -Chciałbym tu
serdecznie podziękować Stowarzy-
szeniu Przyjaciół Wolborza za cenną
inicjatywę. - dodał Burmistrz. Każda
z tablic posiada także QR kod, który
przy zeskanowaniu telefonem prze-
nosi nas na stronę internetową Wolbo-
rza. Kolejne tablice systemu informa-
cji turystycznej staną w przyszłym
roku. A jeszcze w maju na granicach
naszej gminy ustawimy pięć witaczy.
To konstrukcje reklamowe, wizytów-
ki Wolborza, których projekt zaak-
ceptowany został przez radnych
Rady Miejskiej w ubiegłym roku.
Tablice już przyjechały do Wolborza i
czekają na montaż. 

Trwa renowacja kwatery wojennej
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Łodzi rozpoczął kom-
pleksową renowację kwatery
wojennej na cmentarzu w Wolbo-
rzu.

W kwaterze wojennej na wolborskim
cmentarzu parafialnym spoczywają
zołnierze Wojska Polskiego z 13
Dywizji Piechoty Armii Odwodowej
Prusy. Żołnierze Ci polegli w obronie
Wolborza we wrześniu 1939 r. 
Kwatera ta była już bardzo zniszczo-
na, betonowe części monumentu kru-
szyły się w rękach, erozja tych ele-
mentów przez dziesięciolecia zrobiła
swoje.
- Dzięki współpracy z IPN w Łodzi
udało nam się pozyskać środki z cen-
tralnego budżetu na renowacje tego
miejsca pamięci narodowej. - powie-
dział Andrzej Jaros Burmistrz Wol-
borza. 

Dziś mieszkańcy Wolborza odwie-
dzających swoich bliskich na cmenta-
rzu mogą obserwować postęp prac.
Wykonawca zapowiada, że do poło-
wy czerwca prace będą zakończone a
kwatera będzie, zgodnie z nowym
projektem, prezentowała się godnie
jak na miejsce pamięci przystało. 
Przypomnijmy listę 16 pochowanych
(7 zidentyfikowanych) w kwaterze
żołnierzy:
• Strzelec Kopiec Stanisław: 4 kom-
pania (kmp) 45 Pułk Piechoty Strzel-
ców Kresowych (45 psk) 13 Dywizja
Piechoty (13 DP) odwodowej Armii
„Prusy”, 
• Kapral Marszałek Bolesław: 4 kom-
pania (kmp) 45 Pułk Piechoty Strzel-
ców Kresowych (45 psk) 13 Dywizja
Piechoty (13 DP) odwodowej Armii
„Prusy”,
• Kanonier Osowik Aleksander:11
batalion ( baon) 19 Pułk Artylerii Lek-

kiej (19 pal) 19 Dywizja Piechoty (19
DP) zgrupowania Armii „Prusy”, 
• Strzelec Szawielko Leonid: 4 kom-
pania (kmp) 45 Pułk Piechoty Strzel-
ców Kresowych (45 psk) 13 Dywizja
Piechoty (13 DP) odwodowej Armii
„Prusy”,
• Strzelec Szczepanowicz Wacław: 4
kompania (kmp) 45 Pułk Piechoty
Strzelców Kresowych (45 psk) 13
Dywizja Piechoty (13 DP) odwodo-
wej Armii „Prusy”, 
• Strzelec Teodorowicz Jan: 4 kompa-
nia (kmp) 45 Pułk Piechoty Strzelców
Kresowych (45 psk) 13 Dywizja Pie-
choty (13 DP) odwodowej Armii
„Prusy”,
• Strzelec Urbanowicz Michał: 4
kompania (kmp) 45 Pułk Piechoty
Strzelców Kresowych (45 psk) 13
Dywizja Piechoty (13 DP) odwodo-
wej Armii „Prusy”,
• 9 Żołnierzy nieznanych

Strażackie świętowanie 
W tym roku Dzień Strażaka, z powodu pandemii Covid-19, ograniczył się do uroczystej Mszy Świętej w wolbor-
skiej kolegiacie. Nie było wspólnego świętowania braci strażackiej. 

Wszystkie 14 jednostek OSP Gminy Wolbórz delegowało, w niedzielę 10 maja 2020 r., swoje poczty sztandarowe na uro-
czystą Mszę Świętą do wolborskiej kolegiaty. Po mszy delegacja druhów złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem pre-
kursora straży pożarnej Andrzeja Frycza Modrzewskiego  (ur. 20 września 1503 w Wolborzu, zm. 1572). - To budujące, że
mimo pandemii, nasi druhowie zorganizowali się i przybyli do kolegiaty aby wspólnie wziąć udział w okolicznościowej
Mszy Świętej. Szkoda, że w tym roku nie możemy zorganizować tradycyjnie uroczystych obchodów Dnia Strażaka jak to
bywało w latach minionych. - powiedział Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, który wspólnie ze Zbigniewem Klewi-
nem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Wolborzu podziękowali strażakom ochotnikom za ich ofiarną służbę. 
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Już nieco ponad 2 miesiące Wolbor-
skie Centrum Kultury funkcjonuje
w strefie on-line. Poprzez Internet
pracownicy Centrum Kultury
dostarczają codziennie inspiracji
kulturalnych, ciekawostek i pomy-
słów na twórcze spędzenie czasu w
domu. 

Wolborskie Centrum Kultury zapro-
ponowało swoim odbiorcom grafik
zajęć on-line, który pozwolił większo-
ści osób korzystać z zajęć, jakie odby-
wały się wcześniej w budynku WCK.
Za pomocą mediów społecznościo-
wych i stron internetowych można
ćwiczyć gimnastykę, rozwijać swoje
artystyczne pasje i zobaczyć najcie-
kawsze eksponaty wolborskiego
muzeum.
Zajęcia kreatywne i teatralne uczą
dzieci jak samodzielnie wykonać w

domu np. lalkę teatralną, kartkę oko-
licznościową, domową ciastolinę i
wiele innych. Każdy uczestnik zaba-
wy może przesłać swoją pracę i zdo-
być za nią nagrodę. Nagrody czekają
również na tych, którzy wzięli udział
w konkursie na stworzenie portretu
papieża Jana Pawła II. Konkurs został
ogłoszony wspólnie z wolborską
parafią z okazji 100. rocznicy urodzin
Karola Wojtyły. Czas, kiedy nie odby-
wają się zajęcia w WCK niektórzy z
ich uczestników poświęcają na włas-
ne inicjatywy muzyczne. Ostatnio
nasze młode wokalistki: Katarzyna
Ruszkiewicz, Zuzanna Kusideł i Iza-
bela Druszcz, wzorem popularnych
artystów, nagrały u siebie w domach
piosenkę Krystyny Prońko „Psalm
stojących w kolejce”. Wyszło znako-
micie! Efekty można zobaczyć na
Facebooku WCK. Wolborskie Cen-

trum Kultury włącza się również w
akcje charytatywne i wspomaga para-
fię Wolbórz w dostarczaniu maseczek
ochronnych do najbardziej potrzebu-
jących osób i instytucji. 
W czasie pandemii Centrum Pożarni-
cze również nie daje o sobie zapom-
nieć. Dużą popularnością cieszą się
wirtualne wycieczki po muzeum. W
cyklicznych odcinkach można zoba-

czyć najciekawsze eksponaty i poz-
nać ich bogatą historię. Centrum w
ramach Nocy Muzeów, która w tym
roku odbyła się wirtualnie, przygoto-
wało w Internecie pokaz stuletniego,
niemego filmu grozy „Gabinet dokto-
ra Caligari”. Organizatorzy planowali
projekcję tego filmu z muzyką na
żywo z udziałem publiczności, ale
koronawirus te plany zmienił. Taką

specjalną projekcję filmu z muzyką na
żywo zobaczymy już za miesiąc, 20
czerwca.  Szczegóły wkrótce!
Przypominamy, że nasze muzeum
można już zwiedzać, na razie indywi-
dualnie z zachowaniem wszystkich
obostrzeń! Zajrzycie na stronę
www.wckwolborz.eu oraz na profil
FB WCK Wolborz.  

Kultura w czasie koronawirusa

Marcin Krakowiak w wielkim finale
Choć główną walkę w klatce przegrał z Tomaszem Romanowskim i tak może czuć się wygranym. Kariera w KSW
stoi przed nim otworem. 

Mowa o Marcinie Krakowiaku, który dzielnie reprezentował Wolbórz w popularnym programie telewizyjnym o wal-
kach KSW Tylko Jeden. Marcin odwiedził Burmistrza Wolborza aby podzielić się wrażeniami z udziału w telewizyjnym
show. W programie tym 10 zawodników, odciętych od świata rywalizowało przez kilka tygodni o sławę, popularność i
kontrakt profesjonalnego zawodnika federacji KSW. Burmistrz Andrzej Jaros pogratulował Marcinowi, któremu,
przypomnijmy jeszcze przed udziałem w programie, przyznał stypendium sportowe widząc zaangażowanie Krakowia-
ka w promocje sportów walki. Marcinowi życzymy powodzenia i z pewnością śledzić będziemy jego rozwijającą się
karierę w KSW. 



IV w i a d o m o ś c i  w o l b o r s k i e  21 maj 2020 r.
Z i e  m i a  P i o t r  k o w  s k a

Wolbórz wspiera walkę z COVID - 19  
Ks. Łukasz Biś zmotywowany ape-
lem Acybiskupa Grzegorza Rysia -
Metropolity łódzkiego, w którym
ten zwraca się z prośbą do łodzian o
pomoc w doposażeniu jednego z
łódzkich szpitali w sprzęt niezbęd-
ny do ratowania życia, postanowił z
potrzeby serca zorganizować cha-
rytatywną zbiórkę pieniędzy
korzystając z portalu crowdfandin-
gowego. 

Zbiórka spotkała się z wielkim odze-
wem i w niedługim czasie udało się
zebrać blisko 30 000,00 zł, za które
zostały zakupione środki ochrony
osobistej, w postaci kombinezonów,
środki dezynfekujące i ciśnieniowe
spryskiwacze do tychże środków.
Zakupione dary trafiły do Oddziału
Zakaźnego Wojewódzkiego Specja-
listycznego Szpitala im. Władysława
Biegańskiego w Łodzi. Ponadto
ksiądz Łukasz odwiedził szpital w
swoim rodzinnym mieście, Toma-
szowie Mazowieckim, któremu rów-
nież przekazał powyższe środki.

Dobro wraca

Wizyta ta zaowocowała współpracą
z nieformalną grupą wsparcia Toma-
szowianie pomagają i Stowarzysze-
niem Mój Tomaszów. Przekazali oni
na ręce księdza Łukasza 500 posił-
ków dla najbardziej potrzebujących
z gminy Wolbórz. W tym miejscu

ksiądz Łukasz pragnie podziękować
Burmistrzowi Wolborza panu
Andrzejowi Jarosowi  za udostępnie-
nie transportu, którym posiłki zosta-
ły przewiezione do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wol-
borzu.

880 maseczek na 880 lat Kolegiaty
Wolborskiej

W związku z panująca pandemią
koronawirusa parafia św. Mikołaja w
Wolborzu postanowiła, we współ-
pracy z Wolborskim Centrum Kultu-
ry,  zorganizować akcję zebrania
maseczek dla najbardziej potrzebu-
jących osób w gminie Wolbórz  i w
województwie łódzkim. Mieszkań-
cy gminy i okolic przyjęli akcję z
wielkim entuzjazmem i już w drugim
dniu ogłoszenia zbiórki na stanie
mieliśmy ponad 1000 sztuk - mówi
inicjator akcji, ks. Łukasz Biś. 19
maja br. ks. Łukasz wraz z Kamilą
Dubilas- Boroń, dyrektorem Wol-
borskiego Centrum Kultury rozpo-
częli długo oczekiwane obdarowy-
wanie potrzebujących. Tego dnia
rozdali 1050 maseczek, odwiedza-
jąc:
Dom Dziecka w Piotrkowie Trybu-
nalskim oraz w Łodzi:
Ochronkę Bałucką sióstr Salezjanek,
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
Miłości,
Noclegownie św. Brata Alberta.

Paczki maseczek dla Domu Dziecka i
Ochronki wzbogaciliśmy książkami
naszej pisarki ludowej, pani Krysty-
ny Wieczorek, za których przekaza-
nie dziękuję jej wnukowi Mariuszowi

Jaśkowskiemu - dodaje dyrektor
WCK.
Akcja zbierania maseczek jeszcze
trwa. Przypominamy można je przy-
nosić do WCK lub kancelarii para-

fialnej, w godzinach otwarcia tych
instytucji. 
Pamiętajmy, że „dobro jest jedyną
rzeczą, która się mnoży, jeśli się je
dzieli” - podsumowuje ks. Łukasz.  


