
nr 11 2020 r.

Msza Święta za Ojczyznę w kolegia-
cie oraz kwiaty pod pomnikiem
Marszałka - tak uczciliśmy 11 listo-
pada 2020 r. Święto Odzyskania
Niepodległości w Wolborzu. 

Świętowanie Niepodległości było
bardzo ograniczone w związku ze sta-

nem pandemii w naszym kraju. Grupa
mieszkańców z władzami Gminy na
czele wzięła udział w Mszy Świętej za
Ojczyznę odprawionej przez księdza
Tomasza Owczarka w kolegiacie.
Okolicznościowy wykład nt. dążenia
Polski do Niepodległości wygłosił
przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Klewin. Wszyscy zebrani
odśpiewali w kolegiacie Mazurka
Dąbrowskiego
Po Mszy Burmistrz Wolborza
Andrzej Jaros w towarzystwie
Sekretarz Gminy Elżbiety Bijoch i
przewodniczącego Rady Miejskiej
złożyli kwiaty pod pomnikiem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty
złożyły także inne delegacje z Wolbo-
rza. Obchody Odzyskania Niepodle-
głości tradycyjnie uświetnili, trzyma-
jąc polskie flagi, motocykliści z Wol-
borskiej Grupy Motocyklowej. 
Wszyscy zebrani uwiecznieni zostali
na pamiątkowym zdjęciu z narodową
flagą ułożoną z białoczerwonych
chryzantem. 
Przypominamy naszych bohaterów
walczących o niepodległość, są to: 
Banaszkiewicz Roman, Bąk Jan,
Bąk Władysław, Chmielewski  Cze-
sław Cieszkowski Józef, Cieszkow-
ski Zygmunt,  Czechowicz Kajetan,
Dąbrowski Bronisław, Gruszczyń-
ski Ignacy,  Iwanicki Józef, Kamoc-
ki Stefan Mateusz, Kozłowski Wac-
ław, Latocha Antoni, Lisman Anto-
ni, Lisman Ignacy, Lisman Jan, Lis-
man Władysław, Mirzejewski
Franciszek, Tuchowski Szczepan,
Woźniak Tadeusz, Zając Roman,
Zygier Jan.

Niepodległa w Wolborzu
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Starosta z Burmistrzem
obejrzeli drogę

Nowy ciężki wóz dla OSP
Gmina Wolbórz zakupiła kolejny
ciężki wóz strażacki dla OSP w
Wolborzu. Jednostka jest w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym. 0,9 mln zł na zakup wozu
Gmina pozyskała z UE. 

Nowy samochód strażacki dla OSP
Wolbórz to ponad 300-konny MAN z
bogatym wyposażeniem. Zakup
samochodu sfinansował wolborski
Urząd Miasta pozyskując na ten cel
dotację w wysokości 938.506,99
PLN z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Łódzkiego.
Koszt całkowity pojazdu wyniósł
1.161.539,43 PLN
Nowy samochód obejrzeli Burmistrz
Wolborza Andrzej Jaros i Zbigniew
Klewinprzewodniczący
Rady Miejskiej. Towa-
rzyszyli im druhowie z
OSP na czele ze Stanis-
łwem Mordaką
Komendantem Miejsko-
Gminnym ZOSP RP w
Wolborzu, którzy omó-
wili i pokazali wyposaże-
nie. Pojazd wyposażony
jest w autopompę, linie
szybkiego natarcia,
zbiorniki na środki gaśni-
cze, działko wodno-pia-
nowe, wyciągarki, insta-
lacje zraszaczowe, syste-
my oświetlenia terenu,
nożyce do cięcia prętów,
rozpieracze hydraulicz-
ne, aparaty oddechowe,
środki łączności i wiele
innych. Samochód
będzie wykorzystywany
w działaniach ratowni-

czo-gaśniczych na trenie naszej
gminy, a tych nie brakuje, szczególnie
zdarzeń drogowych na przebiegajacej
przez gminę trasie nr 8. 
- Jesteśmy dziś jedną z najlepiej wypo-
sażonych gmin w sprzęt służący rato-
waniu zdrowia, życia i mienia naszych
mieszkańców. Do tego mamy dobrze
wyszkolonych druhów OSP, którzy
zawsze są gotowi do służby. - podsu-
mował Andrzej Jaros, Burmistrz
Wolborza. Nowy pojazd obejrzały
także Izabela Midera Skarbnik
Gminy i Elżbieta Bijoch Sekretarz
Gminy Wolbórz. 
Dotychczasowy średni wóz z OSP w
Wolborzu, równie dobrze wyposażo-
ny, trafił do druhów z OSP Żarnowica. 

Projekt „Zakup ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wolborzu"  nr
WND. RPLD.05.01.02-10-0004/15
jest współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa V
Ochrona środowiska, Działanie V.1
Gospodarka wodna i przeciwdziała-
nie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.2
Rozwój krajowego systemu ratowni-
czo-gaśniczego. 
Całkowita wartość projektu: 1 161
539,43 PLN
Dofinansowanie EFRR: 938 506,99
PLN

Świętowanie w szkole w Proszeniu
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Miry i Tadeusza Sygietyńskich w
Proszeniu oraz wychowankowie
Oddziału Przedszkolnego oddali
hołd bohaterom. 

Listopad to miesiąc, w którym obcho-
dzimy Narodowe Święto Niepodle-
głości. Co roku uroczyste obchody
odbywają się 11 listopada. Z tej okazji
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Pro-
szeniu oraz wychowankowie
Oddziału Przedszkolnego oddali hołd
bohaterom, dzięki którym Polska
znów była autonomicznym pań-
stwem. Uczcili  wydarzenia sprzed
102 lat, które sprawiły, że Rzeczpo-
spolita po 123 latach niewoli pojawiła
się na mapie Europy.
10 listopada 2020 r. Oddział Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej
im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w
Proszeniu przyłączył się do kolejnej
już edycji akcji Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej pt. „Szkoła do hymnu"

i o symbolicznej godzinie 11:11 dzie-
ci odśpiewały brawurowo „Mazurka
Dąbrowskiego". W ten sposób ofi-
cjalnie rozpoczęło się wspólne świę-
towanie tej szczególnie ważnej dla
Polaków rocznicy.
Kolejnym punktem obchodów rocz-
nicowych była uroczysta akademia.
W tym roku jednak ze względu na
ograniczenia wynikające ze stanu epi-
demii  nie świętowano tak doniośle
jak zawsze. Uczniowie klas IV-VIII
łącząc się za pomocą komunikatorów
nagrali, pod opieką pań: Karoliny
Sikorskiej, Gabrieli Kotyni, Joan-
ny Mroczkowskiej-Chrząstek oraz
Katarzyny Seget, przedstawienie
okolicznościowe z okazji 102 ROCZ-
NICY ODZYSKANIA NIEPODLE-
GŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Do
przedstawienia przyłączyły się rów-
nież klasy I-III, którym to udało się
nagrać w szkole swoją część przedsta-
wienia. Całość można obejrzeć w
internecie na stronie
www.wolborz.eu. 

Wjeżdżając do Gminy Wolbórz od
miejscowości Koło jedziemy już po
nowej drodze. Kolejne odcinek
drogi z Lubiaszowa w kierunku
Golesz Dużych także zyska nową
nawierzchnię. 

Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza
spotkał się na drodze w Lubiaszowie z
Piotrem Wojtysiakiem Starostą

Piotrkowskim oraz dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych Zbig-
niewem Starostą. Panowie obejrzeli
zakończoną inwestycję, wyremonto-
waną drogę na odcinku od Koła w kie-
runku na Bronisławów. Droga zyska-
ła nową nawierzchnię wraz z pobo-
czami. W spotkaniu wzięli także
udział przewodniczący Rady Miej-
skiej Zbigniew Klewinoraz z-ca bur-

mistrza Dymitr Jędryka. Moderni-
zacja drogi została sfinansowana
wspólnie przez Gminę Wolbórz i
Powiat Piotrkowski. 
Zgodnie z zapowiedziami Starosty i
Burmistrza kolejny etap tej uczęsz-
czanej drogi aż do Golesz Dużych
zostanie wyremontowany w roku
2021.

Piękny koncert z okazji
Święta Niepodległości 
Wyjątkowy koncert z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości
odbył się we wtorkowy wieczór w
Wolborskim Centrum Kultury.
Koncert można było obejrzeć w
domu. 

Trudny czas pandemii Covid-19 spo-
wodował, że wiele zaplanowanych
przedsięwzięć kulturalnych zostało
odwołanych. Jednak mimo tych trud-
ności pracownicy Wolborskiego Cen-
trum Kultury postanowili nie podda-
wać się i zorganizowali koncert bez
udziału publiczności w sali WCK,  ale
za to z publicznością w domach.
Koncert z okazji Narodowego Święta
Niepodległości transmitowany był
on-line (na żywo) za pośrednictwem
internetu. W koncercie wystąpiła
Joanna Aleksandrowicz z zespo-
łem. Transmisja cieszyła się dużym
zainteresowaniem internautów, i z
pewnością ta forma obcowania z kul-

turą będzie kontynuowana do czasu,
kiedy znowu będziemy mogli wspól-
nie spotkać się na sali WCK z artysta-
mi. 
Organizatorem koncertu była dyrek-
tor Kamila Dubilas wraz z zespołem
WCK. 
Skrót koncertu można obejrzeć na FB
WCK www.facebook.com/Wolbor-
skieCentrumKultury
Joanna Aleksandrowicz to aktorka i
wokalistka młodego pokolenia uro-
dzona w Zduńskiej Woli. Występowa-
ła m.in na deskach Teatru Muzyczne-
go w Gdyni, Teatru Polskiego we
Wrocławiu, Novej Scenie w Byd-
goszczy oraz gościnnie na scenie
Teatru Roma w Warszawie. Aktorka
filmowa i serialowa. Pierwszy kon-
cert filmowo-musicalowy artystka
zagrała we współpracy z członkami
zespołu Varius Manx. Od tego czasu
regularnie koncertuje. 
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1370 doniczkowych chryzantem
pojawiło się w centrum Wolborza,
na Parafialnym Cmentarzu i w
Goleszach Dużych. W ten sposób
administracja pomaga sprzedaw-
com kwiatów. 

Narodowa flaga z białych i czerwo-
nych kwiatów ustawiona została na
pl. Jagiełły w Wolborzu. Burmistrz
Wolborza przy współpracy z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa udzielił wsparcia sprzedaw-
com kwiatów, którzy ponieśli straty w
związku z zamknięciem cmentarzy.
Akcja uruchomiona została w związ-
ku z ograniczeniami na rynku rolnym
spowodowanymi epidemią COVID-
19. 

6 listopada 2020 r. jeden z producen-
tów rolnych, firma Julity i Łukasza
Latochów, właścicieli gospodarstwa
ogrodniczego, ustawił na terenie
naszej gminy 1370 doniczkowych
chryzantem. Kwiatami przystrojone
zostały pomniki Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Andrzeja Frycza
Modrzewskiego oraz pomniki i kwa-
tery wojenne upamiętniające poleg-
łych żołnierzy znajdujące się na
cmentarzu parafialnym w Wolborzu.
Kwiaty ustawione zostały także przed
Wolborskim Centrum Kultury i przed
Domem Ludowym w Goleszach
Dużych. 
- Cieszę się, że choć trochę pomogliś-
my właścicielom gospodarstw ogrod-
niczych z terenu naszej gminy, którzy

ponieśli straty w związku z pandemią
Covid-19, trzeba sobie w tym trud-
nym czasie pomagać. Akcja ARMiR
wpisała się w tę pomoc w sposób zna-
czący finansując zakup tych kwiatów.
Sami Państwo zobaczcie nasz plac
Jagiełły tonący w kwiatach ułożonych
w narodowe barwy. - podsumował
Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza. 
Zachęcamy do odwiedzenia pl.
Jagiełły w Wolborzu i zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia na tle kwietnej
narodowej flagi. Niebawem święto
Odzyskania Niepodległości, kwietna
pamiątka na zdjęciach pozostanie na
lata. 

6 października 2020 r. w Domowym
Przedszkolu w Wolborzu rozpoczę-
ła się akcja pn. „Jesienny stragan".

- Nasz stragan zmieniał się codzien-
nie, a nikt nie przechodził obok niego
obojętnie. Mogliśmy tam podziwiać
jesienne liście, dynie, wrzosy, ogrom-
ną ilość kasztanów, żołędzi,
orzechów,szyszek. Na belkach słomy
mogliśmy dostrzec owoce i warzywa
charakterystyczne dla jesiennej pory
roku. Calość dopełniały kompozycje
stworzone przez dzieci min. jarzębin-

ka w słoikach, grzybki wykonane z
warzyw, pomalowane dynie. - podsu-
mowały akcję opiekunki z Domowe-
go Przedszkola. 
Z darów jesieni każda grupa stworzy-
ła coś pięknego. Najmłodsza grupa
przedszkolna „Biedronki" stworzyła
„myszki" z orzeszków. „Jeżyki" i
„Żabki" stworzyły sylwetki Pani
Jesieni wykonane z liści, słomy, jarzę-
biny. „Motylki" wykonały jesienne
ludki z kasztanów oraz warzyw. Naj-
starsza grupa malowała dynię oraz
robiła kompozycje jesienne w słoi-

kach. Wszystkie prace zostały wyko-
nane na świeżym powietrzu.
Na podwieczorek dla dzieci przygoto-
wano  pyszne placuszki z cukinii oraz
zupę dyniową, herbatkę z pigwą oraz
jabłka ze straganu. Pozostałe kaszta-
ny, żołędzie, orzechy, słomę przeka-
zano  dla zwierząt do Leśnej Osady
Edukacyjnej w Kole.
Zapraszamy do obejrzenia galerii i
podziwiania JESIENNEGO STRA-
GANU stworzonego przez Dzieci i
Rodziców z Domowego Przedszkola.

Jesienny stragan w przedszkolu

Kwiaty otuliły Wolbórz Spis Rolny
Komunikat Dyrektora Centralne-
go Biura Spisowego w sprawie
wywiadów bezpośrednich 
w Powszechnym Spisie Rolnym
2020 r.

Wprowadzona została ważna zmiana
dla osób, które dokonują samospisu –
skrócony został czas na wypełnienie
formularza z 14 dni do 5 dni.
Na przeprowadzenie samospisu rol-
nicy mają 5 dni od momentu pierw-
szego skutecznego zalogowania do
aplikacji. Po upływie 5 dni, logowanie
do formularza nie będzie możliwe. Z
rolnikami, którzy w tym czasie nie
zakończą uzupełniania formularza
skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej

rolnicy mieli na wypełnienie samo-
spisu 14 dni od daty pierwszego sku-
tecznego logowania. Z uwagi na zbli-
żający się termin zakończenia spisu
czas na wypełnienie samospisu został
ograniczony do 5 dni.
Przypominamy jednocześnie, że
Powszechny Spis Rolny trwa do 30
listopada br.
Zapraszamy też do udziału w loterii z
atrakcyjnymi nagrodami. 
Strona internetowa
: www.loteria.spisrolny.gov.pl
Infolinia Loterii: (22) 122 18 11
(czynna w dni robocze od poniedział-
ku do piątku w godzinach 10–16)
Formularz kontaktowy: www.lote-
ria.spisrolny.gov.pl/kontakt

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z praca-
mi eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorców w następujących miejscowościach:

2020-11-19 godz. 11:00 - 16:00 
Wolbórz ul. Ogrodowa
2020-11-20 godz. 08:00 - 16:00  
Swolszewice Duże
2020-11-20 godz. 11:00 - 16:00 
Lubiaszów
Golesze Małe ul. Główna 11

Przerwy w dostawie
energii elektrycznej 

Pomoc dla seniorów 
w czasie COVID-19
MOPS w Wolborzu uruchomił całodobową pomoc dla seniorów.
Zainteresowanych, którzy potrzebują pomocy np. w zrobieniu zakupów
spożywczych, zachęcamy do korzystanie z tej formy pomocy.
Telefony całodobowe: 
506 135 200
502 052 831
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14-15 listopada 2020 r. w hali sportowej w Wolborzu odbył się turniej o Mistrzostwo Zrzeszenia LZS Wojewódz-
twa Łódzkiego.

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS rozegrano w siatkówce mężczyzn. Rywalizacja była bardzo zacięta, a drużyna LUMKS
„WOLBÓRZ" zajęła drugie miejsce w turnieju ulegając w finale ekipie z Bełchatowa. 
Skład wicemistrzowskiej drużyny: Goździk Maciej, Jóźwik Łukasz, Kiełb Sebastian, Latocha Bartosz, Malinowski
Łukasz (kapitan), Mendel Bartosz, Mierzejewski Bartosz, Popielawski Radosław, Sobczyk Szymon, Stankowski Adam.
Gratulujemy. 

W Mistrzostwach Polski w zapasach w stylu klasycznym w Kostrzynie
nad Odrą wystąpił Norbert Chodakowski 

Mistrzostwa Polski odbyły się w dniach 14-15 listopada 2020 r.. Wzięło w nich
udział blisko 400 zawodników z całego kraju. Zawodnik z naszej gminy Nor-
bert Chodakowski, mieszkaniec Golesz, trenujący w Klubie AKS Piotrków
Trybunalski, zajął III miejsce w zapasach w stylu klasycznym. Gratulujemy, 

Chodakowski trzeci 
w Mistrzostwach Polski

Głosujemy na naszą szkołę w Wolborzu
Szkoła Podstawowa w Wolborzu przystąpiła do konkursu pod nazwą
„1000 powodów, by czytać", który jest organizowany przez Empik. Szkoła
może wygrać 1000 książek. 

Zwracamy się z prośbą o głosowanie na Szkołę Podstawową w Wolborzu, któ-
rej uczniowie przygotowali plakat do udziału w konkursie ogłoszonym przez
EMPIK. Głosować można wyłącznie przez aplikację mobilną Empiku (do
pobrania tutaj: APKA) raz dziennie, do dnia 30 listopada 2020 r., do godziny
23:59. Na stronie Empiku jest dostępny szczegółowy regulamin i terminarz
konkursu: https://www.empik.com/biblioteki
Zachęcamy do zapoznania się ze zdjęciem naszej pracy konkursowej oraz do
systematycznego głosowania. Warto! Istnieje możliwość wzbogacenia biblio-
teki o 1000 książek i bezpłatne kody dostępu do lektur i audiobooków (szczegó-
ły w regulaminie)..


