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Trwa kompleksowa modernizacja
ul. Sobieskiego w Wolborzu. 

13 marca 2020 r. inwestycje obejrzał
Burmistrz Wolborza Andrzej
Jaros.
- Mieszka tu wielu mieszkańców,
mamy tu sporo zabudowań , wykona-

na ulica podniesie komfort życia w
tym rejonie Wolborza. - powiedział
Burmistrz. Zakres prac budowlanych
na Sobieskiego obejmuje wykonanie
podbudowy wraz z nakładką asfalto-
wą ulicy na długości ponad 300 m.
Ulica o szerokości 5 metrów posiada-
ła będzie zjazdy do posesji, 2,5 metro-

wy chodnik, oświetlenie oraz rowy
odprowadzające wody opadowe.
Inwestycja kosztuje budżet gminy bli-
sko 0,7 mln zł. Wykonawcą prac jest
firma Kaźmierczak z Moszczenicy.
W niedalekiej przyszłości w ulicy
pojawi się także instalacja gazowa. 

Budowa Sobieskiego w Wolborzu

Koronawirus - komunikat

Od poniedziałku 16 marca 2020 r.
Urząd Miejski w Wolborzu
zamknięty dla Klientów. 

Decyzja podyktowana jest wprowa-
dzeniem działań zapobiegawczych
pandemii koronawirusa w Polsce.
Pilne pisma przyjmowane będą w
KASIE urzędu w pozostałych spra-
wach prosimy o kontakt
telefoniczny:       
• Budownictwo – 44 61 64 24 wew.
31, 36, 41;        
• Podatki – 609 222 853 lub 44 61 64
241 wew. 35;        
• Odpady komunalne – 785 777 420
lub 44 61 64 241 wew. 36;       
• Dowody osobiste – 44 61 64 241
wew. 30;        
• USC – 44 61 64 241 wew. 24;        
• Księgowość – 44 61 64 241 wew. 26,
25, 38.
KASA zostaje zamknięta aż do odwo-
łania.Wszelkie płatności prosimy

dokonywać przelewem na niżej
wymienione rachunki:
• PODATKI: Nr 86 8985 0004 0050
0556 1522 0004
• OPŁATY ZA ODPADY KOMU-
NALNE: Nr 59 8985 0004 0050 0556
1522 0005
WAŻNE !!! 
Osoby korzystające z DOPŁATY ZA
ODPADY KOMUNALNE dla
członków rodzin wielodzietnych
/KARTA DUŻEJ RODZINY/ pro-
szone są o kontakt telefoniczny przed
dokonaniem przelewu na numer 785
777 420 lub 44 61 64 241 wew. 36
celem ustalenia właściwej kwoty do
zapłaty. W tytule przelewu prosimy
dopisać:  „KDR”.
• OPŁATA SKARBOWA I INNE
OPŁATY LOKALNE: Nr 70 8985
0004 0050 0556 1522 0001Więcej
komunikatów na stronie 4  Wiadomo-
ści Wolborskich

Urząd Miejski w Wolborzu zamknięty dla klientów
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Remont Domu Ludowego
w Goleszach
Trwa jedna z największych inwe-
stycji w naszej gminie w tym roku.
Modernizowany jest Dom Ludowy
w Goleszach Dużych. 

Kompleksowy remont budynku
Domu Ludowego potrwa do sierpnia
br. Dziś budynek nie przypomina
dotychczasowej siedziby, wiele ścian
i dach zostało rozebranych. Prace
budowlane obejmują kompleksową
termomodernizację z wymianą sto-
larki, drzwiowej i okiennej. Zamonto-

wane zostanie nowe źródło ciepła,
którym będzie nowoczesna pompa
ciepła. Budynek po remoncie będzie
posiadał 10 kW instalacje fotowolta-
iczną, która będzie produkowała ener-
gię elektryczną na potrzeby budynku.
Pomieszczenia zyskają nowe posadz-
ki, elewacje, instalacje oraz nowy
dach. Budynek będzie miał po
remomcie nowy układ pomieszczeń,
w których pomieszczą się Pracownia
Orange oraz filia Miejskiej Biblioteki.
KGW z Golesz Dużych zyska nowo-

czesną kuchnię i piękną salę na sołec-
kie wydarzenia. Wartość inwestycji to
1,4 mln zł, w tym pozyskana dotacja o
wartości 0,7 mln zł. Prace budowlane
mają się zakończyć do 4 września br.
11 marca 2020 r. plac budowy odwie-
dzili Burmistrz Wolborza Andrzej
Jaros wraz z zastępcą Dymitrem
Jędryką oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Klewin, sołtys w
Goleszach Dużych. 

Wolborski Orszak wyróżniony 
Organizatorzy Orszaku Trzech Króli spotkali się w Warszawie z Prezydentem RP i jego małżonką. 872 miejsco-
wości w całej Polsce, a także skupiska Polaków za granicą zorganizowały w tym roku uroczyste radosne obchody
święta Objawienia Pańskiego.

7 marca 2020 r. w Warszawie odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji Orszaku Trzech Króli. Były podziękowania,
wspomnienia i anegdoty ale również rozmowy o przyszłym roku i wymiana doświadczeń między koordynatorami z calej
Polski. W spotkaniu uczestniczyli także organizatorzy Orszaku z Wolborzaks. Łukasz Biś z Parafii Św. Mikołaja oraz
Kamila Dubilas-Boroń dyrektor Wolborskiego Centrum Kultury. Spotkanie delegacji zakończone zostało wizytą w
Pałacu Prezydenckim, gdzie wyróżnieni spotkali się z parą prezydencką. 

VII edycja "Razem Lepiej”
Spotkanie zostało zorganizowane
5 marca 2020 r. wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną w Wolborzu. 

Podsumowano działalność Wolbor-
skiego Stowarzyszenia "Senior-
Vigor" w 2019r.  Jubilaci, którzy koń-
czą w 2020 roku 60 lub 65 lat i więcej,
a tym razem nawet 85 lat otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Zostały

zainaugurowane aktywne czwartki
seniorów, w każdy pierwszy i trzeci
czwartek miesiąca odbywać się będą
spotkania z psychologiem i trenerem
fitnes. Z okazji Dnia Kobiet panowie
obdarowali kwiatami swoje koleżan-
ki, a panie odwdzięczyły się ciastecz-
kiem w kształcie serduszka. Przy
dobrym jadle i smacznej kawie szyb-
ko mijał czas.

Nasze Panie wyróżnione
Wyróżniono mieszkanki naszej
gminy na Gali Kobiet Wyjątko-
wych Ziemi Piotrkowskiej.

Była to okazja do docenienia tych
pań, które szczególnie wyróżniają się
w dziedzinie kultury, biznesu czy dzia-
łalności społecznej. Wyróżnienie to
przyznawane jest za szczególne osiąg-
nięcia kobiet w działalności na rzecz
powiatu piotrkowskiego poprzez pro-
mowanie postaw aktywnych, społecz-
nych, kulturowych i przedsiębior-
czych – wyjaśniał starosta piotrkow-

ski Piotr Wojtysiak. To dzięki nim
ziemia piotrkowska tak świetnie się
rozwija, dodał starosta. Wyróżnienie
„Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotr-
kowskiej” zostało przyznane w kilku
kategoriach. Z naszej gminy tytuły
otrzymały:„Kobietą sztuki i kultury”
Kamila Dubilas-Boroń i Magdale-
na Wnukiewicz. Statuetkę „Kobieta
obyczajów i tradycji” otrzymała Elż-
bieta Bąk, Tytuł „Kobiety obszarów
wiejskich” otrzymała Iwona Wlaź-
niak.Serdecznie gratulujemy. 

Karnawałowo w Bogusławicach
22 lutego 2020 r.w Bogusławicach odbyła się zabawa karnawałowo-ostat-
kowa zorganizowana przez tamtejsze KGW. 

Udział w zabawie wzię-
ło 11 Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu
gminy Wolbórz oraz
zaproszeni goście z-ca
Burmistrza Dymitr Jęd-
ryka, przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Klewin, radni
naszej gminy Jolanta
Latocha, Barbara
Dziubałtowska, Alina
Krakowiak i Janusz
Swarbuła. Powiat Piotr-
kowski reprezentowała
radna powiatu Elżbieta
Ościk .
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Przebierańcy w Wolborzu
Tradycje pięknie kultywują człon-
kinie Kół Gospodyń Wiejskich
gminy Wolbórz. 

Tradycyjnie w ostatkowy wtorek
placówki gminne odwiedzają prze-
bierańcy. Kolorowe przebrania,
towarzysząca głośna muzyka sły-
szana z oddali to znak, że rozpoczęły
się w gminie Wolbórz ostatki. Pomy-
słowo poprzebierane panie i pano-
wie z Kół Gospodyń Wiejskich i
Ochotniczych Straży Pożarnych
odwiedziły 25 lutego 2020 r. Urząd
Miejski w Wolborzu oraz inne pla-
cówki gminne. W Urzędzie Miej-
skim grupy przebierańców z Lubia-
towa, Wolborza, Żarnowicy przyjął
z-ca Burmistrza Dymitr Jędryka.
Serdecznie dziękujemy za podtrzy-
mywanie tradycji ludowych nasze-
go terenu.  

Dwie mamy otrzymały kwiaty
i czeki na 1000 zł ufundowane przez
Burmistrza Wolborza Andrzeja
Jarosa. 

Wszystkie Panie dostały w prezencie
po tulipanie i piękny koncert Jacka
Borkowskiego. Wszystkie Panie,
które odwiedziły 8 marca 2020 r. Wol-
borskie Centrum Kultury powitane
zostały tulipanami, wręczanymi przez
Burmistrza Wolborza Andrzeja
Jarosa, Zbigniewa Klewina prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Wol-
borza oraz Michała Szymańskiego
wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu Piotrkowskiego. Gdy już Panie
wypełniły salę WCK na scenę popro-
szono dwie mamy, które w tym roku
jako pierwsze urodziły nowych
mieszkańców naszej gminy. Przypo-
mnijmy 1 stycznia 2020 r. na świat
przyszła Zofia córka pani Aleksan-

dry Czyżowicz oraz Kacper syn pani
Moniki Sypułek. Obie Panie wraz z
mężami odebrały na scenie od Bur-
mistrza i Przewodniczącego Rady
kwiaty i czeki okolicznościowe w
wysokości 1000 zł. każdy. To nie
koniec prezentów, tradycyjnie już
Koła Gospodyń Wiejskich Gminy
Wolbórz przygotowały tzw. poduchę
dla malucha. W tym roku poduchy
były dwie a wręczyły je pierwszym
mamom Danuta Gwóźdź, radna
miejska i sołtys Psar Starych oraz
przewodnicząca KGW w Psarach
Starych  Krystyna Zbiciak. Prezen-
tem dla wszystkich Pań obecnych na
sali Wolborskiego Centrum Kultury
był recital Jacka Borkowskiego, akto-
ra i piosenkarza. W recitalu usłyszeliś-
my najpiękniejsze i najbardziej znane
piosenki Franka Sinatry oraz Antonie-
go Żabczyńskiego.

Dzień Kobiet w Wolborzu
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KORONAWIRUS KOMUNIKATY
KOM-WOL - komunikat
KOM WOL prosi o zdalne poda-
wanie stanów liczników mierzą-
cych zużycie wody pobranej, telefo-
nicznie lub sms. 

Zmiana obsługi klienta na czas zagro-
żenia epidemiologicznego. W związ-
ku z sytuacja epidemiologiczną w
kraju oraz w celu zapewnienia ciągło-
ści świadczenia usług dla społeczno-
ści gminnej w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków zarząd miej-
skiej spółki  Kom-Wol podjął nastę-
pujące decyzje: 
Z dniem 16 marca 2020r. Inkasent
Spółki nie będzie odczytywał stanu
wodomierza lub wodomierzy i wysta-
wiał faktur bezpośrednio u odbiorcy
usług (tj. pobierających wodę z sieci
wodociągowej i/lub  odprowadzają-
cych ścieki do sieci kanalizacyjnej).
Prosimy o podawanie stanów liczni-
ków mierzących zużycie wody
pobranej i/lub liczników wody służą-
cych do odliczania ilości wody, która
nie trafia do kanalizacji tzw. podlicz-
ników, drogą: telefoniczną, sms, e-
mail lub przez stronę internetową
Spółki.Stany wodomierzy należy
przekazywać, jeżeli upływa okres
obrachunkowy od wystawienia
poprzedniej faktury (w zdecydowa-
nej większości dla odbiorców usług
indywidualnych jest to okres 3 mie-
sięcy). Czynności, o których mowa
powyżej należy dokonywać w nastę-
pujący sposób:        
• telefonicznie od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:00 – 15:00

(44) 61-64-543, (44) 61-64-715,  512-
703-619        
• sms - na numer 512 703 619 w treści
podając: imię i nazwisko, adres nieru-
chomości do której świadczone są
usługi oraz stany wodomierzy         
• e-mail -  firma@komwol.pl w treści
podając: imię i nazwisko, adres nieru-
chomości do której świadczone są
usługi oraz stany wodomierzy        
• strona internetowa –
www.komwol.plW zakładce „Strefa
klienta” w pasku zakładek „Wodo-
mierze” wypełnij formularz „Podaj
stan wodomierza” w treści podając:
imię i nazwisko, adres nieruchomości
do której świadczone są usługi oraz
stany wodomierzy.W przypadku
braku informacji o stanie liczników w
odpowiednim czasie Spółka naliczy
należności przyjmując wielkość
zużycia wody i/lub odprowadzanych
ścieków na podstawie średniego
zużycia wody w poprzednich okre-
sach obrachunkowych. W kolejnym
okresie obrachunkowym nastąpi
odpowiednia korekta.
Faktury za świadczone usługi będą
odbiorcom dostarczane w formie:        
• papierowej - drogą pocztową lub
przez pracowników Spółki do skrzy-
nek na listy;        
• elektronicznej - na wskazany przez
Państwa adres e-mail
Spółka przeprasza za powstałe uciąż-
liwości i prosi o wzajemną współpra-
cę, by  nie  doszło do  problemów
związanych z dostawą wody i/lub
odprowadzania ścieków. . 

Msze Święte on-line
Msze święte oraz Rekolekcje Wielkopostne odbywają się w wolborskiej parafii zgodnie z planem, ale można w
nich uczestniczyć on-line za pośrednictwem komputera lub smartfona. 

W odpowiedzi na wprowadzenie na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego i wytycznymi Konferencji
Episkopatu Polski o zakazie przebywania w jednym miejscu więcej niż 50 osób (wliczając w to organizatora i osoby dzia-
łające w jego imieniu), apelujemy do wszystkich Parafian o pozostanie w najbliższym czasie w domach łącząc się modli-
tewnie poprzez transmisję on-line Mszy św. i nabożeństw z naszej kolegiaty pod wskazanym linkiem: 
www.archidiecezja.lodz.pl/wolborz//kamera

Stomatolog zamknięty
Z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej do odwołania zawieszamy
udzielanie świadczeń zarówno w szkolnym gabinecie stomatologicznym dzia-
łającym przy Szkole Podstawowej w Wolborzu jak i w prywatnym Gabinecie
Stomatologicznym przy ul. Młynarskiej 3 w Wolborzu. W nagłych przypad-
kach prosimy o kontakt telefoniczny nr 604-072-044.

Komunikat spółki wodnej
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Wolborzu prosi o wpłacanie składek człon-
kowskich wyłącznie za pośrednictwem przelewów bankowych 
nr konta Związek Spółek Wodnych w Piotrkowie Tryb., z/s w Gomulinie 
nr 58 1500 1605 1216 0000 9155 000  z dopiskiem „składka na GSWw Wolbo-
rzu za rok 2020 - imię i nazwisko członka GSW + nazwa sołectwa. 
Informacje o wysokości składek można uzyskać telefonicznie tel. 693 222 760. 


