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Rada Miejska Wolborza 28 stycz-
nia 2021 r. podjęła uchwałę w spra-
wie zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości przedsiębiorców, któ-
rych płynność finansowa uległa
pogorszeniu. 

Podjęta uchwała pozwala zwolnić z
podatku od nieruchomości przedsię-
biorców, będących podatnikami
podatku od nieruchomości, których
płynność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicz-
nych, z powodu COVID-19, w zakre-
sie gruntów, budynków, budowli lub
ich części, które związane są z prowa-
dzoną przez nich działalnością gospo-
darczą polegającą zgodnie z Klasyfi-
kacją Polskiej Działalności Gospo-
darczej (PKD) na:
1) prowadzeniu hoteli i podobnych
obiektów zakwaterowania (ujęte w
PKD w podklasie 55.10.Z);

2) prowadzeniu restauracji i innych
stałych placówek gastronomicznych
(ujętej w PKD w podklasie 56.10.A);
3) przygotowywaniu i dostarczaniu
żywności dla odbiorców zewnętrz-
nych (katering) (ujęte w PKD w pod-
klasie 56.21.Z);
4) prowadzeniu pozostałej usługowej
działalności gastronomicznej (ujętej
w PKD 56.29.Z).
Zwolnienie dotyczy podatku od nie-
ruchomości należnego za okres: sty-
czeń, luty i marzec 2021 r., którego ter-
min płatności upływa odpowiednio
przy przedsiębiorcy będącym osobą
prawną, jednostką organizacyjną oraz
spółką niemającą osobowości praw-
nej zdniem 31 stycznia i 15 dniem
miesiąca lutego i marca, przy przed-
siębiorcy będącym osobą fizyczną z
dniem 15 marca.
Na stronie www.wolborz.eu do
pobrania znajdziecie Państwo całą
treść uchwały Rady Miejskiej wraz z
wnioskami i oświadczeniami.

Program pomocowy dla przedsiębiorców 

Pierwsi mieszkańcy zaszczepieni
Pierwszych 60 seniorów zostało
zaszczepionych w Gminie Wolbórz.
Osoby potrzebujące transportu do
punktu szczepień zostały dowiezio-
ne przez ochotników z OSP. 

Seniorów zaszczepiono w sobotę
(30.01.2021) w przychodniach AMI-
CUS-MED w Wolborzu i Goleszach.
Te dwie przychodnie realizują i będą
realizować kolejne szczepienia grup
społecznych na terenie naszej gminy.
Do punktu szczepień osoby wymaga-
jące transportu zostały dowiezione
przez ochotników z OSP Wolbórz i
Proszenie. 
- Szczepienia przebiegły bez żadnych
problemów. W obu naszych porad-
niach przygotowaliśmy specjalne
zespoły medyczne, które z należytą
starannością zajmowały się naszymi
pacjentami– powiedziałMichał Szy-
mański z poradni Amicus-Med. -
Seniorzy trafiają do nas sami, a jeśli
jest potrzeba, mogą być przewiezieni
specjalnym ambulansem. Pomocy
udzielają także strażacy z OSP, na któ-
rych jak widać liczyć można w każdej
sytuacji– dodał Szymański. 
- Szczepię się bo chce żyć. Jestem w
takim wieku, że gdyby przyszła ta cho-
roba, to nie wiem czy bym przeżyła, a
tak – szanse na to że nie zachoruje są
znacznie większe. Opieka w poradni
jest doskonała, nawet nie wiedziałam

kiedy, a było już po sprawie - powie-
działa pani Marianna z Golesz.
Przypominamy numer telefonu, gdzie
można zapisać się na szczepienie. W
pierwszej kolejności zapisywani są
seniorzy. Zapisy pod numerem tel.
733-112-320 

Osobom zainteresowanym Gmina
organizuje transport do punktu szcze-
pień. Chęć skorzystania z transportu
należy zgłosić w dniu zapisu lub w
Urzędzie Miejskim w Wolborzu pod
numerem tel. 665-777-190 gdy jest
znany termin szczepienia. Na szcze-
pienie zabieramy dowód osobisty. 
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Burmistrz odebrał nagrody
Gmina Wolbórz zajęła 4 miejsce w
województwie, a 1 miejsce w powie-
cie piotrkowskim w konkursie Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego na gminę o najwyższym odset-
ku spisanych gospodarstw rolnych
w kanale samospisu.

5 lutego 2021 w Łodzi odbyła się miła
uroczystość wręczenia nagród dla
Burmistrza Wolborza Andrzeja
Jarosa, który był odpowiedzialny z
ramienia Miasta i Gminy Wolbórz za
sprawne i prawidłowe przeprowadze-
nie spisu rolnego w 2020 roku. W kon-
kursie Prezesa GUS na gminę o naj-
wyższym odsetku spisanych gospo-

darstw rolnych w kanale tzw. samo-
spisu, Gmina Wolbórz zajęła I miejsce
w powiecie piotrkowskim, a w skali
województwa zajęliśmy 4 miejsce.
Wyprzedziły nas w konkursie Miasto
Łódź, Głuchów (pow. skierniewicki) i
Wieluń. 
- To dla nas miłe wyróżnienie ze strony
Głównego Urzędu Statystycznego.
Podziękowania należą się naszym
mieszkańcom, którzy sprawnie odpo-
wiedzieli na nasz apel dotyczący
udziału w spisie rolnym oraz moim
pracownikom i rachmistrzom spiso-
wym. Jeszcze raz Państwu dziękuję i
zachęcam do udziału w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i

Mieszkań, który rozpocznie się 1
kwietnia 2021 r.. - podsumował
Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza. 
Nagrody Burmistrzowi Wolborza
wręczali p.o. Zastępcy Dyrektora
Urzędu Statystycznego w Łodzi dr
Artur Mikulec oraz Katarzyna
Szkopiecka – Kierownik Łódzkiego
Ośrodka Badań Regionalnych Urzę-
du Statystycznego w Łodzi i Kata-
rzyna Dzięgielewska – Kierownik
Wydziału Organizacji Urzędu Staty-
stycznego w Łodzi. Urząd Miejski w
Wolborzu w nagrodę za 4 miejsce w
województwie łódzkim otrzymał od
Prezesa GUS nowoczesny sprzęt
komputerowy. 

Do końca 2023 roku trzeba będzie
wymienić pozaklasowe stare piece
do ogrzewania domów. Burmistrz
Wolborza zachęca do skorzystania
z dotacji na wymianę pieca. 

Jeśli posiadamy kocioł starszy niż 5
lat, istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że nie ma on przypisanej klasy.
Dziś każdy sprzedawany nowy piec
powinien być kotłem co najmniej 5
klasy. Urządzenia klasy niższej zosta-
ły całkowicie wycofane z obrotu. 
Jaka klasa kotła jest najlepsza?
W największym uproszczeniu, im
wyższa klasa kotła, tym jego większe
zaawansowanie technologiczne i niż-
sza emisja szkodliwych dla środowis-
ka pyłów. Piąta, najwyższa klasa gwa-
rantuje efektywne działanie pieca,
długie utrzymywanie ciepła i
oszczędności wynikające z mniejsze-
go zużycia paliwa.
Wiele gospodarstw domowych wciąż
jednak posiada kocioł klasy trzeciej i
czwartej lub tzw. piec pozaklasowy.
Tych ostatnich, pozaklasowych,  jest
w Polsce bardzo dużo i zakaz ich uży-
wania pojawi się z końcem 2023 roku. 
Dla kotłów 3 i 4 klasy termin wymia-
ny upływa 31.12.2027. 
Klasę kotła znajdziemy w jego
instrukcji obsługi. Klasyfikacje kot-
łów w Polsce pojawiły się w 2002
roku. 

Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros
przypomina o uruchomionym w
Gminie Wolbórz w 2019 roku progra-
mie dotacyjnym na wymianę starych
pieców. 
Wysokość dotacji celowej jaką
można otrzymać wynosi 50% kosz-
tów inwestycji, jednak nie więcej niż
5.000 zł brutto dla budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub dla miesz-
kania w budynku wielorodzinnym. 
Wnioski o udzielenie dotacji celowej
ze środków budżetu gminy Wolbórz
można składać do 31 marca każdego
roku kalendarzowego. 
Regulamin, który znaleźć można
poniżej w załączniku określa zasady
udzielania dotacji celowych osobom
fizycznym i wspólnotom mieszkanio-
wym ze środków budżetu Gminy
Wolbórz na zadania służące ochronie
powietrza, polegające na wymianie
źródeł ciepła na korzystniejsze pod
względem sprawności energetycznej
oraz efektów ekologicznych, w tym
na:
    • ogrzewanie gazowe
    • ogrzewanie elektryczne
    • ogrzewanie olejowe
    • pompy ciepła
    • automatyczne kotły retortowe
opalane granulatem drzewnym, tzw.
peletem, spełniające wszystkie para-
metry związane ze sprawnością urzą-
dzenia oraz emisją zanieczyszczeń do

powietrza, odpowiadające 5 klasie
normy PN-EN 303-5:2012, które
uzyskały certyfikat wystawiony przez
akredytowaną jednostkę badawczą
    • automatyczne kotły retortowe
opalane ekogroszkiem, nieposiadają-
ce dodatkowego rusztu umożliwiają-
cego spalanie innych paliw stałych,
spełniające wszystkie parametry
związane ze sprawnością urządzenia
oraz emisją zanieczyszczeń do
powietrza, odpowiadające 5 klasie
normy PN-EN 303-5:2012, które
uzyskały certyfikat wystawiony przez
akredytowaną jednostkę badawczą.
Prawo do dotacji przysługuje, oso-
bom fizycznym nie posiadającym sta-
tusu przedsiębiorcy oraz wspólnotom
mieszkaniowym. Na stronie
www.woborz.eu  regulamin do pobra-
nia. 
Przypominamy także, że w ramach
podpisanego porozumienia między
Burmistrzem Wolborza a Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
urzędnicy w Wolborzu udzielają
wsparcia w zakresie przygotowywa-
nia wniosków do programu dotacyj-
nego CZYSTE POWIETRZE.
Zapraszamy do korzystania z tej
formy pomocy.

Tomasz Stockinger
na Dzień Kobiet
Zapraszamy na uroczysty koncert
z okazji dnia Kobiet. 7 marca o
godz. 16.00 w Wolborskim Cen-
trum Kultury wystąpi popularny
aktor Tomasz Stockinger. Podczas
uroczystości odbędzie się również
wręczenie tradycyjnego czeku dla
pierwszego mieszkańca naszej
gminy urodzonego w 2021 roku.

Recital  Tomasza Stockingera "Już nie
zapomnisz mnie", to piękne wspo-
mnienie dwudziestolecia międzywo-
jennego w muzyce i słowie. Popołud-
nie spędzimy w klimacie najpiękniej-
szych szlagierów polskiego kina
przedwojennego.
Tytuł programu pochodzi od piosenki
„Już nie zapomnisz mnie”, która sta-

nowiła główny motyw muzyczny
polskiej komedii „Zapomniana melo-
dia” z 1938 roku. Koncert poświęco-
ny jest twórcom takim jak Henryk
Wars czy Jerzy Jurandot. A jako że
wykonawcą jest aktor, oddaje także
przez swój recital hołd gwiazdom
kina przedwojennego i przypomina
Eugeniusza Bodo, Aleksandra
Żabczyńskiego, Antoniego Fertnera i
innych.
Ten program to elegancja i szyk
minionych lat, wciąż tak żywo wspo-
minanych. 
Bezpłatne wejściówki można nabyć
w Wolborskim Centrum Kultury.
Rezerwacja pod nr tel. 44 6164 405.
Ilość miejsc ograniczona.

Wymień stary piec - wnioskuj o dotację



IIIw i a d o m o ś c i  w o l b o r s k i e25 lutego 2021 r.
Z i e  m i a  P i o t r  k o w  s k a

Tradycyjny Koncert Noworoczny
za nami. W tym roku, w związku z
pandemią, koncert transmitowany
był w sieci internet i każdy mógł
obejrzeć relacje w domu. 

Koncert cieszył się dużym powodze-
niem, obejrzało go w sieci kilkaset
osób. Gości powitała z sali Wolbor-
skiego Centrum Kultury dyr.Kamila
Dubilas. Następnie Andrzej Jaros
Burmistrz Wolborza przedstawił pre-

zentację zrealizowanych w roku
minionym inwestycji oraz plany i
zamierzenia na rok bieżący. 
- Ciesze się, że mimo pandemii udało
nam się spotkać z mieszkańcami mias-
ta i gminy Wolbórz. Spotkaliśmy się w
sposób nietypowy, w domach naszych
mieszkańców, za pośrednictwem sieci
internet. Mam nadzieje, że ten sposób
komunkacji sprawił, że zainteresowa-
ni mogli zobaczyć i usłyszeć jakie
inwestycje zrealizujemy w roku 2021.

W drugiej części koncertu wystąpił
znakomity Marcin Wyrostek z zespo-
łem Corazone i to była wspaniała kul-
turalna uczta udowadniająca, że
mimo trudnych czasów wydarzenia
kulturalne są dla nas ważne i potrzeb-
ne. - powiedział Burmistrz Wolborza
Andrzej Jaros. 
Koncert przygotowało Wolborskie
Centrum Kultury. 
Fot. Michał Błaszczyk.

Wyrostek wystąpił w Wolborzu

Ruszyła rekrutacja w Goleszach Dużych
Szkoła Podstawowa w Goleszach
Dużych zaprasza dzieci do przed-
szkola i szkoły. 

Trwa rekrutacja do szkoły i oddziału
przedszkolnego. - Do najmłodszej
grupy serdecznie zapraszamy dzieci
od trzeciego roku życia. Jesteśmy
miejscem "w sam raz": wystarczająco
dużym, aby Wasze dzieci rozwijały
się społecznie, uczyły relacji i postaw,
wystarczająco małym, aby każde z
nich otoczyć właściwą opieką i każde-
mu z nich zapewnić dobrą edukację. -
czytamy w komunikacie szkoły. Wię-
cej informacji pod nr tel.: 696 203 935
oraz na stronie internetowej szkoły.
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Walentynkowy LOWE
w Proszeniu
13 i 14 lutego 2021r. po raz kolejny
przeprowadzono w Lokalnym
Ośrodku Wiedzy i Edukacji w Pro-
szeniu cykl warsztatów scrapboo-
kingu z udziałem zainteresowa-
nych pań z gminy Wolbórz i Powia-
tu Piotrkowskiego.

Tematyka zajęć zbiegła się z przypa-
dającym w tym samym czasie Dniu
Zakochanych. Powstało wiele
„Walentynek" - miłosnych kartek 3D,
albumów i  pudełek na czekoladki. To
jednak nie jedynie działanie, które
mogą Państwo znaleźć w LOWE w
Proszeniu. Od stycznia br. trwają
cotygodniowe zajęcia „Podstawy
pracy z komputerem", warsztaty
koronkarskie z p. Elżbietą Bąk, zaję-
cia sportowe oraz zajęcia z języka
angielskiego (poziom podstawowy i
zaawansowany).

Zajęciom towarzyszy nie tylko zdo-
bywanie potrzebnej wiedzy i nowych
umiejętności, lecz stwarzają także
możliwość pobycia w grupie, wymia-
ny doświadczeń, nawiązania nowych
znajomości i integracji społeczeństwa
lokalnego.
Z uwagi na duże zainteresowanie pla-
nuje się w najbliższym czasie powtó-
rzenie zajęć komputerowych i języko-
wych, dodatkowo odbędzie się spot-
kanie dla miłośników pszczelarstwa i
szkolenie dla rolników. Zachęcamy
zatem wszystkich mieszkańców
Gminy Wolbórz i Powiatu Piotrkow-
skiego do udziału w proponowanych
formach wsparcia, śledzenia oferty
zajęć oraz do zgłaszania wszelkich
potrzeb w zakresie podnoszenia kom-
petencji osobistych, zawodowych czy
społecznych osób dorosłych. LOWE
to miejsce tworzone przez ludzi i dla

ludzi, w którym każdy znajdzie coś
dla siebie. Udział w zajęciach jest
BEZPŁATNY.
Szczegółowe informacje dostępne są
na: stronie www.spproszenie.pl w
zakładce LOWE, FB Stowarzyszenia
Na Rzecz Szkoły w Proszeniu lub pod
numerami telefonów  692 48 58 38,
508 96 20 89.
Projekt realizowany jest przez Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Szkoły w Prosze-
niu w ramach projektu „Lokalne
Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz
aktywizacji edukacyjnej  osób doro-
słych 2", Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Szczerbiec i LUMKS z dotacją na sport
Towarzystwo Sportowe Szczerbiec
Wolbórz oraz Ludowy Uczniowski
Międzyszkolny Klub Sportowy w
Wolborzu otrzymały dotację na
działalność sportową w roku 2021. 

Każdego roku Burmistrz Wolborza
Andrzej Jaros ogłasza konkurs na rea-
lizację zadania publicznego dotyczą-
cego upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy
Wolbórz. Konkurs został rozstrzyg-
nięty, a dotację otrzymają dwa znane i
cenione kluby sportowe. 
• TS Szczerbiec Wolbórz otrzymał
dotację w wysokości 120.000,00 zł 
• LUMKS Wolbórz otrzymał dotację
w wysokości 30.000,00 zł


