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Burmistrz z absolutorium 
Radni Rady Miejskiej w Wolborzu
3 lipca 2020 r. udzielili Burmistrzo-
wi Wolborza absolutorium z wyko-
nania budżetu za rok 2019. 4 rad-
nych wstrzymało się od głosu. Za
udzieleniem absolutorium Bur-
mistrzowi Wolborza Andrzejowi
Jarosowi opowiedziała się więk-
szość radnych. 

Wcześniej sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Wolborza za rok 2019
pozytywnie ocenili: Regionalna Izba
Obrachunkowa w Łodzi oraz Komis-
ja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wol-
borzu. Opinie odczytali Zbigniew
Klewin przewodniczący Rady Miej-
skiej orazDanuta Gwóźdź, przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej. 
W swoim wystąpieniu podsumowu-
jącym rok ubiegły Burmistrz Wolbo-
rza zwrócił uwagę na zewnętrzne
oceny pracy naszego samorządu
dokonane przez Uniwersytet Jagiel-

loński i Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie. 
- Wolbórz dziś w Rankingu Finanso-
wym Samorządu Terytorialnego jest
na 19 miejscu w Polsce, skoczyliśmy w
porównaniu do roku 2018, w swojej
kategorii gmin miejsko-wiejskich, o 9
miejsc do góry. W powiecie piotrkow-
skim jesteśmy na I miejscu. To najlep-
sza i wiarygodna ocena. Serdecznie
dziękuję Radnym Rady Miejskiej i
moim współpracownikom: mojemu z-
cy Dymitrowi Jędryce, skarbnikowi
Izabeli Miderze i sekretarz gminy Elż-
biecie Bijoch oraz wszystkim pracow-
nikom urzędu za dobrą pracę na rzecz
naszego samorządu - podsumował
Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros. 
Wcześniej, w trakcie Sesji Rady Miej-
skiej, przedstawiony został doroczny
Raport o stanie Gminy Wolbórz za rok
2019. Warto się z nim zapoznać, jest
dostępny na stronie internetowej
www.wolborz.eu

Trwa budowa kanalizacji sanitar-
nej w Bogusławicach, Komorni-
kach i Żywocinie oraz sieci wodo-
ciągowej w Żywocinie. 

Zakres prac obejmuje wybudowanie
ponad 2,5 km kanalizacji sanitarnej
wraz z kanalizacją tłoczną, która
dostarczy ścieki do zmodernizowanej
oczyszczalni ścieków w Wolborzu.
W ramach inwestycji do budynków
mieszkalnych wykonane zostaną
przyłącza. Dzięki tej inwestycji kilka-
set osób będzie mogło wreszcie sko-
rzystać z odbioru ścieków a w kon-

sekwencji zlikwidować przydomowe
szamba. 
- Wielu mieszkańców narzekało na
brak kanalizacji sanitarnej, a to prze-
cież podstawa w dzisiejszych czasach.
Dziś mamy już nowoczesną oczysz-
czalnię ścieków, od której musieliśmy
zacząć proces rozbudowy kanalizacji
by odebrać ścieki. Teraz rozbudowu-
jemy sieć kanalizacyjną, robiąc przy-
łącza do gospodarstw domowych. -
powiedział Andrzej JarosBurmistrz
Wolborza. 

Budujemy kanalizację
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Radni z Burmistrzem obejrzeli inwestycje
Do końca zbliżają się prace na
dwóch największych inwestycjach
w Gminie Wolbórz. 

Trwają prace wykończeniowe w
Przedszkolu Samorządowym w Wol-
borzu. To jedna z największych tego-
rocznych inwestycji w naszej gminie.
Budynek pomieści 150 dzieci. War-
tość inwestycji to ponad 3 mln zł, w
tym 1,8 mln zł to otrzymana unijna
dotacja. 
Dobiega też końca budowa Domu
Ludowego w Goleszach Dużych.
Budynek ma nowy układ układ
pomieszczeń, w których znajdzie się
Pracownia Orange oraz filia Miejskiej
Biblioteki. KGW z Golesz Dużych
zyska nowoczesną kuchnię i piękną
salę na sołeckie wydarzenia. Wartość
inwestycji to 1,4 mln zł, w tym pozys-
kana dotacja o wartości 0,7 mln zł.
Prace budowlane w obu przypadkach
mają się zakończyć we wrześniu br. 
- Miło popatrzeć, pomieszczenia już
nabierają ostatecznego wyglądu,

trwa malowanie ścian, drzwi już
zamontowane. To już jest nowoczesny,
energooszczędny budynek przezna-
czony dla lokalnej społeczności.
Otwarcie wkrótce, ciekawy jestem

jaką ocenę wystawią nam mieszkańcy.
Nieskromnie powiem, że ja jestem
zachwycony a przecież to jeszcze nie
koniec inwestycji. - podsumował
Andrzej JarosBurmistrz Wolborza

Tarcza 1,5 mln zł dla Wolborza
Wolbórz otrzyma blisko 1,5 mln zł
rządowego wsparcia w związku z
pandemią koronawirusa.

Uruchomiony został rządowy pro-
gram Program Tarczy dla Samorzą-
dów. 
- Gminy i Powiaty otrzymają dostęp
do wielkiego rządowego programu
wsparcia inwestycji – to prawdziwa
TARCZA DLA SAMORZĄDÓW
warta w skali całego kraju nawet 6
miliardów złotych.- mówił Marszałek
Senior Sejmu RP Antoni Maciere-
wicz. 

- Środki przekazane przez rząd, samo-
rządy będą mogły wykorzystać na bli-
skie ludziom inwestycje, takie jak
remonty szkół i przedszkoli, inwesty-
cje w wodociągi i kanalizację, a także
inne działania podejmowane w
naszych małych Ojczyznach. - mówił
podczas spotkania 24 czerwca 2020 r.
w Starostwie Powiatowym w Piotr-
kowie Poseł na Sejm Grzegorz
Lorek. 
W spotkaniu uczestniczyli wójtowie i
burmistrzowie powiatu piotrkow-
skiego oraz powiatowi radni, m.in.
Michał Szymański z Gminy Wol-

bórz. Naszą Gminę reprezentowali
Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros i
przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Klewin.
- To dla nas bardzo duże wsparcie i
cieszę się, że jesteśmy w czołówce
samorządów, które otrzymają wspar-
cie finansowe. Z pewnością pieniądze
te spożytkujemy na budowę i moderni-
zację dróg oraz inwestycje infrastruk-
turalne. - podsumował Andrzej Jaros
Burmistrz Wolborza. 

Psary Stare i Brudaki
dostały granty
Sołeckie granty rozdysponował
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego. Spotkanie sołtysów
powiatu piotrkowskiego odbyło się
6 lipca 2020 w Domu Ludowym w
Psarach Starych. Sołeckie granty
po 10.000,00 zł przywiózł do Psar
Starych wicemarszałek wojewódz-
twa łódzkiego Zbigniew Ziemba. 

Granty otrzymały sołectwa powiatu
piotrkowskiego, w tym sołectwa

Gminy Wolbórz - Psary Stare i Bruda-
ki.
Granty odebrali, w towarzystwie
lokalnej społeczności, pani Danuta
Gwóźdź sołtyska Psar Starych, radna
Rady Miejskiej w Wolborzu oraz
Wiesław Swarbuła sołtys Brudak. W
spotkaniu uczestniczyli wójtowie z
powiatu piotrkowskiego oraz Bur-
mistrz Wolborza Andrzej Jaros, które-
mu towarzyszył Zbigniew Klewin
przewodniczący Rady Miejskiej w
Wolborzu.   
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Powiatowe obchody w Wolborzu

Szkoła Podstawowa w Goleszach Dużych
z Certyfikatem Szkoły Demokracji
W roku szkolnym 2019/2020 samo-
rząd uczniowski Szkoły Podstawo-
wej im. Stefana Żeromskiego w
Goleszach Dużych wziął udział w
Ogólnopolskim Programie Szkoła
Demokracji.

Projekt realizowany był  przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej we
współpracy z Akademią Ekonomicz-
no-Humanistyczną w Warszawie.
Głównym celem programu było
zwiększenie udziału uczniów i uczen-
nic w życiu szkoły oraz wzmocnienie
uczniowskiej samorządności. Dwu-
dniowa inauguracja projektu odbyła
się w październiku 2019 r., w Akade-
mii Ekonomiczno-Humanistycznej w
Warszawie, podczas której uczniowie
uczestniczyli w szkoleniach i warszta-
tach wprowadzających do programu. 
W ramach obowiązkowych zadań
samorząd uczniowski zrealizował 4
wyzwania z obszarów: Wybory i
kwestie formalne, Komunikacja i
media, Działania uczniów i uczennic
oraz Uczenie się i nauczanie. Każde
zadanie było opisane i poddane ocenie
mentora. Trzy z nich uznano za
SUPERRELACJE i wyróżniono w

ALEI GWIAZD SZKOŁY DEMO-
KRACJI.
Za ostatnie wyzwanie, zrealizowane
zdalnie z powodu pandemii, zespół
otrzymał od organizatorów WYRÓŻ-
NIENIE SPECJALNE.  W trakcie
realizacji projektu gościł w naszej
szkole ekspert i mentor Programu
Szkoła Demokracji p. Janusz Żmij-
ski, autor m.in. podręczników do
nauki wiedzy o społeczeństwie. Jed-
nym z warunków zaliczenia projektu

był udział zespołu zadaniowego w
trzech wybranych szkoleniach lider-
skich: Finansowanie, Komunikacja i
informowanie, Młody Lider, Inicjaty-
wa obywatelska młodych, Debata
oxfordzka, które miały uzupełnić
praktyczną pracę uczniów w szkole.
3 czerwca 2020 r., za pomocą aplikacji
Microsoft Times, Centrum Edukacji
Obywatelskiej zorganizowało zakoń-
czenie i podsumowanie programu.
Podczas spotkania uczniowie wzięli

udział w warsztatach z trenerami,
omówili jedno z wybranych zadań,
odpowiadali na zadawane przez inne
zespoły pytania oraz zaprezentowali
wykonaną wcześniej w programie
GIMP grafikę.
Szkole Podstawowej w Goleszach
Dużych jako jedynej w powiecie
piotrkowskim i jednej z dwóch szkół
w województwie łódzkim przyznano
Certyfikat Szkoły Demokracji. W
projekt zaangażowali się wszyscy

uczniowie, dzięki czemu nauczyli się
współdziałania, odpowiedzialności
za podejmowane decyzje oraz dbania
o swoje najbliższe otoczenie. 
Od października czas na kolejne
wyzwania Szkoły Demokracji.
Zespół projektowy: Bartłomiej
Kosiorek, Filip Popielski, Natalia
Popielska, Kinga Serwik, Damian
Skwarczyński. Opiekunem zespołu
była p. Agata Jaworska

W niedzielę 12 lipca 2020 r.  na
Cmentarzu Parafianym w Wolbo-
rzu odbyły się Powiatowe Obchody
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Pol-
skiej. 

Na uroczyste Powiatowe Obchody
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Pol-
skiej w dniu 12.07.2020 r. zaprosili
Starosta Piotrkowski Piotr Wojty-

siak i Burmistrz Wolborza Andrzej
Jaros. W trakcie uroczystości odbyła
się Msza Św. w Kościele Św. Anny na
Cmentarzu Parafialnym w Wolborzu,
a następnie uroczysty apel. Złożone
zostały kwiaty i zapalono znicze. W
uroczystości wzięli udział m.in. Zbig-
niew Klewin przewodniczący Rady
Miejskiej w Wolborzu, powiatowi

radni Elżbieta Ościk i Michał Szy-
mańskioraz z-ca Burmistrza Wolbo-
rza Dymitr Jędryka i Sekretarz
Gminy Elżbieta Bijoch. 
W trakcie Apelu Pamięci odczytane
zostały nazwiska mieszkańców ziemi
piotrkowskiej bestialsko zamordowa-
nych przez hitlerowskich oprawców
24 czerwca 1944 w karlińskim lesie.
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Letni festiwal wystartował
Maciej Miecznikowski brawurowo rozpoczął 5 lipca 2020 r. XIII Festiwal w Kolegiacie Wolborskiej. Festiwal
odbywa się pod patronatem Andrzeja Jarosa Burmistrza Wolborza. 

Zebrani mieszkańcy naszej gminy w kolegiacie wolborskiej usłyszeli różnorodny repertuar okraszony ciekawymi i
humorystycznymi anegdotami. Publiczność zgotowała artyście gromkie brawa. Koncert poprowadziła pani Nina Pol.
Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem "1920 - Cud życia Św. Jana Pawła II. 100 rocznica urodzin Papieża Polaka".
Dyrektorem festiwalu jest przyjaciel naszej gminy, jej honorowy obywatel Robert Grudzień. Terminy kolejnych kon-
certów na załączonym plakacie. Zapraszamy.

Europejskie wakacje z WCK
W roku szkolnym 2019/2020 samo-
rząd uczniowski Szkoły Podstawo-
wej im. Stefana Żeromskiego w
Goleszach Dużych wziął udział w
Ogólnopolskim Programie Szkoła
Demokracji.

Dwa tygodnie trwała wakacyjna wir-
tualna podróż po Europie zorganizo-
wana przez Wolborskie Centrum Kul-
tury. Codziennie dzieci poznawały
inny kraj należący do Unii Europej-
skiej. Dowiedziały się wiele o historii,
kulturze, regionalnych smakach i naj-
ciekawszych zabytkach poszczegól-
nych krajów. Było mnóstwo zabaw i
gier, które popularne są choćby w
Hiszpanii czy Francji. Nie mogło
zabraknąć oczywiście mini olimpiady
greckiej, na zakończenie której każdy
z uczestników otrzymał laur zwycię-
stwa. Było również tworzenie ogrom-
nej włoskiej pizzy z papieru i hiszpań-
skiej piniaty. Sporo emocji dostarczy-
ła dzieciom również słynna La Toma-
tina- bitwa na pomidory, które zastąpi-
ły doskonale papierowe kule. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za fajną zabawę a pani Joannie
Biniek z "AgiBagi Animacje - Ani-
mator Zabaw dla Dzieci" za przygoto-
wanie wakacyjnych zajęć. Podzięko-
wania kierujemy również do pań z
piotrkowskiego biura informacji
europejskiej Europe Direct za popro-
wadzenie Letniej Akademii Młodego
Europejczyka.


