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Poznaliśmy Honorowego Obywatela

    W trakcie koncertu wręczone zos-
tały tytuły: Honorowego Obywatela
Wolborza otrzymał muzyk, kompo-
zytor, dyrektor letnich festiwali w
Wolborzu Robert Grudzień. Tytuł
przyznany został za wieloletnią dzia-
łalność artystyczną realizowaną na
terenie Miasta i Gminy Wolbórz,
przyczyniając się do zdobycia przez
Miasto w roku 2019 tytułu Lidera
Kultury. W trakcie koncertu wręczone
zostały także tytuły Zasłużony dla
Gminy Wolbórz, które otrzymaliJad-
wiga Banaszkiewicz,prezes Wolbor-
skiego Towarzystwa Kultury i Tury-

styki, w uznaniu zasług dotyczących
organizacji niezliczonej ilości inicja-
tyw turystyczno-krajoznawczych dla
wielu pokoleń Wolborzan. Tytuł
otrzymał także Andrzej Kotlicki,
kustosz Pożarniczego Centrum Histo-
ryczno-Edukacyjnego Ziemi Łódz-
kiej, w uznaniu zasług dotyczących
upowszechniania historii, promowa-
nia i kultywowania wolborskich tra-
dycji pożarniczych. 
    Tytuły wręczyli na scenie Bur-
mistrz Wolborza Andrzej Jaros w
towarzystwie Zbigniewa Klewina
przewodniczącego Rady Miejskiej,

która to jednogłośnie podczas sesji 30
grudnia 2019 przyznała te zaszczytne
wyróżnienia. 

    Koncert Noworoczny w Wolborzu
był także okazją do podsumowania
roku 2019. Burmistrz Wolborza
korzystając z multimedialnej prezen-
tacji opowiedział o zrealizowanych
inwestycjach oraz, w drugiej części,
pokazał plany i zamierzenia samorzą-
du na rok 2020. 
    Na deser dla zebranej publiczności
w Wolborskim Centrum Kultury
wystąpili soliści Opery Łódzkiej na

czele z Dariuszem Stachurą,świato-
wej sławy tenorem, dyrektorem Teat-
ru Wielkiego w Łodzi. Koncert swoją
obecnością zaszczycili Grzegorz
Lorek, poseł na Sejm RP, wicemar-
szałek województwa łódzkiego Zbig-
niew Ziemba, wicestarosta powiatu
piotrkowskiego Dariusz Magacz
wraz z radnymi powiatu Elżbietą
Ościk, Michałem Szymańskim i
Krzysztofem Kondaszewskim oraz
dotychczas nagrodzeni i wyróżnieni
honorowi i zasłużeni obywatele
gminy Wolbórz. 

    Na widowni zasiedli także przed-
stawiciele wszystkich organizacji
społecznych, kulturalnych i oświato-
wych działających na terenie gminy
Wolbórz, duchowieństwo na czele z
ks. Tomaszem Owczarkiem, pro-
boszczem  Parafii Św. Mikołaja oraz
licznie przybyli mieszkańcy. Koncert
poprowadziła Kamila Dubilas-
Boroń, dyrektor WCK.
Szerszy fotoreportaż z Koncertu
Noworocznego na str. 4 . 
Fot. Michał Karbowiak WCK

Robert Grudzień Honorowym Obywatelem a Jadwiga Banaszkiewicz i Andrzej Kotlicki Zasłużonymi Obywatelami Gminy Wolbórz
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Trwa przebudowa przedszkola
To jedna z największych inwestycji
tego roku. Trwa przebudowa
Przedszkola Samorządowego w
Wolborzu. 

Budowę odwiedzili Burmistrz Wol-
borza i Przewodniczący Rady Miej-
skiej. Wartość inwestycji „Przebudo-
wa i rozbudowa Przedszkola Samo-
rządowego w Wolborzu” to ponad 3
mln zł. Zakres prac obejmuje: roboty
rozbiórkowe, roboty ziemne i funda-
menty, budowę nowych ścian i nowe-
go dachu, wymianę okien i drzwi,
wykończenie wnętrz oraz wykonanie
elewacji i zakup wyposażenia. Zmo-
dernizowane zostaną także instalacje:
wodociągowa, kanalizacyjna, cen-
tralnego ogrzewania, wewnętrzna
gazu, elektryczna, odgromowa,
oddymiania klatek schodowych i
fotowoltaiczna. 11 lutego 2020 r. plac
budowy odwiedzili Andrzej Jaros
Burmistrz Wolborza wraz z zastępcą
Dymitrem Jędryką oraz Zbigniew
Klewin Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Wolborzu. - Przedsięwzięcie,
które rozpoczęliśmy przyczyni się do
poprawy warunków jakości i funkcjo-
nalności bazy przedszkolnej w gmi-

nie, pozytywnie też wpłynie na możli-
wość realizowania przez gminę obo-
wiązku edukacji przedszkolnej na
odpowiednim poziomie. Musimy
tylko przetrwać ten czas remontu, tu
apel do rodziców aby uzbroili się w
cierpliwość, zdaje sobie sprawę, że ta
modernizacja jest uciążliwa dla dzieci
i kadry przedszkola - powiedział
Andrzej Jaros, Burmistrz Wolborza.
Termin zakończenia prac  to wrzesień
2020 r. a dzięki zaangażowaniu pra-
cowników Urzędu Miejskiego pro-

jekt otrzymał dofinansowanie EFRR
w wysokości: 1,8 mln zł. 
Projekt nr WND.RPLD.07.04.02-10-
0011/16 jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020. Oś Prioryte-
towa VII Infrastruktura dla usług spo-
łecznych, Działanie VII.4 Edukacja,
Poddziałanie VII.4.2. Edukacja
przedszkolna

Wolborskie Stowarzyszenie Pszczelarzy 
8 lutego 2020 roku zawiązało się
Wolborskie Stowarzyszenie
Pszczelarzy. 

Motto nowego Stowarzyszenia to
„Środowisko - Zapylanie - Jakość
Miodu” . Nowe stowarzyszenie
będzie m.in. prowadziło działalność
edukacyjną w zakresie miodosytnict-
wa. - Nie uzyskamy odpowiedniej
jakości produktów pszczelarskich bez
dostatecznej wiedzy i etyki pszczelar-
skiej. Nie możemy zatem oczekiwać
zrównoważonego rozwoju bez ścisłej
współpracy pszczelarzy z otaczają-
cym go środowiskiem m.in. rolni-
kiem, leśnikiem, sadownikiem, jak i
instytucjami tworzącymi normy  i
prawo. - czytamy w komunikacie
założycielskim stowarzyszenia.
Współczesne pszczelarstwo potrze-
buje elastycznych, dopasowanych do
nowych uwarunkowań instrumentów
prawnych, jak również nowych inno-
wacyjnych rozwiązań, które ułatwia
pracę w pasiece. Pszczelarstwo to nie
tylko baza ekonomiczna, ale to rów-
nież działalność zapewniająca rów-
nowagę środowiskową korzystnie
oddziałowującą na szeroko pojęte rol-

nictwo. To tylko niektóre cele i środki
działania zawarte w Statucie Stowa-
rzyszenia Pszczelarzy, dla których
praca z pszczołami stanowi pasję, sto-
jąc na straży zachowania gatunku
pszczoły miodnej, przyczyniając się
tym samym dla zachowania równo-
wagi środowiska, jak i wszystkich, dla
których nie jest obojętny los pszczół.
Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
Prezes Stowarzyszenia Artur Luka-
sinski 

Wiceprezes Lech Gospodarczyk
Skarbnik Longin Szmidel
Sekretarz Emil Margasinski 
Członek Zarządu Mariusz Gal
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Stanisław Baran-
Członek Bogdan Czarnecki
Członek Sławomir Bernacki
Zapraszamy do naszego Stowarzy-
szenia, kontakt:
Artur Łukasinski tel. 517 079 499
Lech Gospodarczyk tel. 697 995 016
Longin Szmidel tel. 601 252 526

Senioriada udana
Za nami Senioriada. Spotkanie
seniorów z całego powiatu piotr-
kowskiego odbyło się w piątek 31
stycznia 2020 r. w Wolborskim Cen-
trum Kultury. 

Spotkanie seniorów, którzy wypełnili
salę WCK po brzegi, było okazją do
integracji, warsztatów motywacyj-
nych, poznania potrzeb seniorów oraz
potwierdzenia tezy, że życie zaczyna
się po 60. Realizatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie Senior-Vigor,
Stowarzyszenie Wirtuoz oraz, Miej-

ska Biblioteka Publiczna w Wolborzu
oraz Wolborskie Centrum
Kultury.Organizatorzy dziękują
wszystkim, którzy wsparli inicjatywę
- prelegentom, przyjaciołom, firmie
Lady Nova za ufundowanie 200 vou-
cherów dla seniorów na zabiegi w
salonie piękności.Projekt ,,Latający
Uniwersytet" dofinansowano ze Sto-
warzyszenie Kongres Kobiet przy
wsparciu Powiat Piotrkowski - Staro-
stwo Powiatowe oraz Wolbórz Miasto
i Gmina.

Trzynastu osadzonych w Areszcie
w Goleszach sprzątało teren przy-
legły do pasa drogowego w miejsco-
wościach Swolszewice, Golesze i
Lubiaszów. 

Kolejna akcja sprzątania terenu
gminy Wolbórz przez osadzonych
odbyła się 6 lutego 2020 r., we współ-
pracy z Urzędem Miasta i Gminy
Wolbórz. Pomimo mroźnej i wietrz-
nej aury udało się zebrać ok. 80 wor-

ków śmieci. Promowanie zachowań
ekologicznych i umacnianie poczucia
wspólnej odpowiedzialności za czys-
tość naszej planety, jest jednym z waż-
nych elementów kształtowania spo-
łecznie porządanych postaw wśród
osadzonych. Administracja Aresztu
Śledczego w Piotrkowie Trybunal-
skim zapowiada kolejne akcje sprzą-
tania naszego terenu. fot. mł. chor.
Krzysztof  Krawczyk.

Więźniowie posprzątali
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AKTYWNI 24 – młodzieżowy projekt
Grupa AKTYWNI24 podsumowa-
ła realizowany projekt współfinan-
sowany ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności, w
ramach Programu Równać Szan-
se, którego operatorem jest Polska
Fundacja Dzieci i Młodzieży. 

Projekt realizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Szkoły w Prosze-
niu, a grupę projektową tworzy mło-
dzież gminy Wolbórz. Głównym
celem projektu jest szeroko rozumia-
na aktywność młodych.
W ramach działań projektowych
nawiązano współpracę z Leśnym
Ośrodkiem Edukacji i Rehabilitacji
Zwierząt w Kole, liczono bociany
przygotowano bociani hotel. Grupa
młodzieży zajęła się także monitorin-

giem wilka w okolicznych lasach,
poprzez założenie tzw. fotopułapek.
W ramach bloku KULTURA mło-
dzież, na deskach sceny WCK, zajęła
się produkcją krótkich etiud filmo-

wych, zorganizowana została także
wycieczka do Teatru Wielkiego w
Łodzi. Aktywności młodzieży można
śledzić na stronie FB projektu i kanale
YouTube AKTYWNI24. 

Ostatni już bal choinkowy w naszej
gminie odbył się w sobotę 25 stycz-
nia 2020 r. w Żarnowicy. 

Organizatorem balu choinkowego dla
dzieci było tamtejsze KGW i OSP
wspólnie z sołtyską Kamilą Szost i

radnym Rady Miejskiej Łukaszem
Jagiełło. Dla dzieci z sołectwa przy-
gotowano zabawy oraz okoliczno-
ściowe paczki ze słodyczami.Organi-
zatorzy serdecznie dziękują sponso-
rom za ufundowanie paczek. Serdecz-
ne podziękowania za wsparcie i

pomoc w organizacji "SPOTKANIA
Z CHOINKĄ":  Mini-Market w
Goleszach Sylwester i Renata Kula,
DINO POLSKA, Schaumann Polska,
Firma Tedi - Tomasz Natkański, Joan-
na Hartman, Kamil Gajda, Karolina
Zaremba, OSP Żarnowica. 

W Żarnowicy był Mikołaj Drużyna rodziców
i samorządowców
najlepsza
III Turniej Noworoczny w piłkę
siatkową przeszedł do historii. 4
drużyny rywalizowały 12 lutego
2020 r. w hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Goleszach Dużych.

Każda z drużyn miała okazję zapre-
zentować się na boisku, a same mecze
były na wysokim poziomie. Wśród
publiczności byli m.in. Burmistrz
Wolborza Andrzej Jarosoraz dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Gole-
szach Dużych Anna Drozdowska.
Byli też licznie przybyli kibice, dzieci
i rodzice oraz przewodniczący Rady
Rodziców Karol Przybyłoraz Zbig-
niew Walaszkiewicz prezes Ludo-
wego Uczniowskiego Międzyszkol-

nego Klubu Sportowego. I miejsce
zajęła drużyna złożona z rodziców i
samorządowców na na czele ze Zbig-
niewem Klewinem przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Wolborzu oraz
z-cą Burmistrza Dymitrem Jędry-
ką. Drużynę tworzyli także Artur
Łukasiński, Grzegorz Andryszek,
Mariusz Jaśkowski i Marcin
Gruszczyński.II Miejsce zajęła dru-
żyna Lasów Państwowych III miejs-
ce LUMKS SP Wolbórz IV miejsce
LUMKS SP Golesze Duże.Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy, do zoba-
czenia za rok na IV Turnieju Nowo-
rocznym o Puchar Burmistrza Wol-
borza. 

Gminna Spółka Wodna podsumowała rok 2019 
Walne zgromadzenie delegatów
Gminnej Spółki Wodnej w Wolbo-
rzu odbyło  się 17 lutego w Urzędzie
Miejskim w Wolborzu

Delegaci po wysłuchaniu sprawoz-
dań udzielili absolutorium zarządowi
za rok 2019. Uchwalono budżet na
rok bieżący, który wynosi 30.000,00
zł. W 2019 roku na zlecenie Gminnej
Spółki Wodnej realizowane były
prace związane z konserwacjami
rowów, naprawami sieci drenarskich i
naprawami budowli. Prace te polega-
ły na:konserwacja rowu w miejsco-
wościach Golesze Duże, Marianów,
Apolonka, Żarnowica Duża naprawie
drenowania i czyszczeniu rurociągów
drenarskich w miejscowościach
Psary Stare, Proszenie, Polichno
Ponadto, w roku 2019 w ramach
budżetu Gminy Wolbórz wykonywa-
no konserwację rowów melioracyj-
nych w następujących miejscowo-
ściach:
Lubiatów – 1300,00 mb
Golesze  – 500,00 mb
Polichno – 1 500,00 mb 
Proszenie – 400,00 mb

Łączna długość odtworzonych
rowów melioracyjnych wyniosła 3
700,00 mb.W spotkaniu wzięli udział
Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros
wraz z przewodniczącym Rady Miej-
skiej Wolborza Zbigniewem Klewi-
nem oraz Krzysztof Krajewski, kie-
rownik Wydziału Rolnictwa i Ochro-
ny Środowiska starostwa Powiatowe-
go w Piotrkowie i Dariusz Pytka
dyrektor związku spółek wodnych w
Piotrkowie. Zarząd Gminnej Spółki

Wodnej tworzą: Przewodniczący
Zarządu – Paweł Swarbuła, Zastęp-
ca przewodniczącego Zarządu –
Krzysztof Czapla, Sekretarz – Bro-
nisław Rożek członkowie Zarządu:
Danuta Gwóźdź, Bogdan Pościk,
Jan Pietras, Lech Sońta, Janusz
Swarbuła oraz Zbigniew Kula.
Komisja Rewizyjna GSW: Przewod-
niczący – Ryszard Jaśkowski,
Członkowie:  Monika Jaros i Rado-
sław Łaski.
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KONCERT NOWOROCZNY 2020 


