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Burmistrz Andrzej Jaros otrzymał absolutorium 
Rada Miejska w Wolborzu udzieli-
ła Burmistrzowi Andrzejowi Jaro-
sowi absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2021. Burmistrz
podziękował radnym i współpra-
cownikom za wspólny wysiłek. 

Dochody budżetu gminy Wolbórz
wykonano w kwocie 55.423.476,21
zł, co stanowiło 101,78 % planu, w
tym dochody własne planowane w
kwocie 24.309.002,02 zł, wykonano
w kwocie 24.817 365,92 zł, co stano-
wi 102,09 % planu.

Plan wydatków w 2021 rok wynosił
60.961.154,65 zł. Wydatki zrealizo-
wano w kwocie 57.787.121,85 zł, co
stanowi 94,79 % planu. Na realizację
inwestycji zaplanowano w budżecie
Gminy w 2021 r. kwotę
16.678.415,36 zł, co stanowiło 27,36
% ogółu planu wydatków. Wysoki
udział wydatków inwestycyjnych w
strukturze wydatków wskazuje na
prorozwojowy charakter gminy, tym
bardziej, że planowane inwestycje
zrealizowano  w 93,30 %. 

Działalność inwestycyjna ukierunko-
wana była nie tylko na rozbudowę
infrastruktury technicznej, ale też
infrastruktury społecznej. Warto
dodać, że wydatki inwestycyjne
gminy są realizowane przede wszyst-
kim dzięki pozyskiwaniu środków z
Unii Europejskiej, dotacjom z budże-
tu państwa oraz środkom własnym.
Wysoki udział wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem świadczy
o dużej samodzielności finansowej
oraz zdolności do obsługi zadłużenia,
a w przyszłości do sięgania po różne-
go rodzaju źródła finansowania inwe-
stycji. 

Gmina Wolbórz pozyskała dotacje na
współfinansowanie zadań inwesty-
cyjnych ze środków UE w kwocie
2.715.585,38 zł, dotacje z budżetu
województwa na realizacje zadań
własnych majątkowych w kwocie:
59.830,00 zł, dotacje z Funduszu
Dróg Lokalnych w kwocie
336.042,00 zł, dotacje na zadania
inwestycyjne z ogólnej rezerwy
budżetowej w kwocie 1.000 000,00
zł, dotację z Powiatu Piotrkowskiego
w kwocie 195.000,00 zł oraz dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
kwocie 991.231,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowane w
wysokości 9.612.862,52 zł zostały

zrealizowane w kwocie 9.520.069,52
zł.

Andrzej Jaros Burmistrz Wolborza
omówił przedstawiony radnym
Raport o stanie gminy za rok 2021,
natomiast realizję budżetu Gminy
Wolbórz za 2021 rok przedstawiła
Skarbnik Gminy Izabela Midera.
Realizację budżetu Wolborza za rok
2021 pozytywnie oceniły Regionalna
Izba Obrachunkowa w Łodzi oraz
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Wolborzu. 

- Dziękuje radnym oraz moim współ-
pracownikom za wysiłek włożony w
realizację budżetu miasta i gminy w
trudnym przecież roku pandemicz-
nym. Cieszę się, że nasza gmina jest w
dobrej kondycji finansowej, a zapla-
nowane zadania, mimo trudności,
konsekwentnie realizujemy dla wspól-
nego dobra mieszkańców. - podsumo-
wał Andrzej JarosBurmistrz Wolbo-
rza. 

Radni w drodze głosowania udzielili
wotum zaufania oraz absolutorium
Andrzejowi Jarosowi, dwie osoby
wstrzymały się od głosu. 

W imieniu radnych gratulacje Bur-
mistrzowi Andrzejowi Jarosowi i
Skarbnik Izabeli Miderze złożyli
przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Klewin wraz z wiceprze-
wodniczącą Barbarą Dziubałtows-
ką.

Blisko 3,8 mln zł na inwestycje z rzą-
dowego Programu Inwestycji Stra-
tegicznych zasili nasz teren. 

Pieniądze przeznaczone będą  na: 
Modernizacja drogi powiatowej Nr
4332E w obrębie PGR Bogusławice -
784 tys. zł
Przebudowa drogi gminnej w Komor-
nikach - 3 mln zł
Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros
podziękował naszym parlamenta-
rzystom za wsparcie zgłoszonych
projektów - to dla naszej społeczności
bardzo dobra informacja - dodał Bur-
mistrz Jaros. 
Co istotne, Gmina Wolbórz otrzyma
największe wsparcie w powiecie
piotrkowskim.

Gmina Wolbórz dostała 3,8 mln zł 
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Pszczoła w mieście-
powstanie ogród dla owadów
Wolbórz dostał 61 000,00 zł na pro-
jekt „Pszczoła w mieście - Ogrody
przyjazne naturze". Na terenie
Szkoły Podstawowej w Wolborzu
utworzony zostanie teren zieleni
wraz z bazą edukacyjną i ulami. 

Gmina Wolbórz ma długoletnie trady-
cje miodosytnictwa, to u nas działa
uruchomiony Inkubator Pszczelarski,
w którym pszczelarze przetwarzają
miód wyprodukowany przez pszczo-
ły. Te małe owady pełnią ogromną
rolę w naszym ekosystemie, dlatego
ważne jest aby troszczyć się o pszczo-
ły i zapewniać im dobre warunki do
bytowania w naszym regionie. 

Urząd Miejski w Wolborzu właśnie
otrzymał informacje o przyznanej
dotacji w wysokości 61.468,00 zł na
projekt „Województwo Łódzkie
Ogrodem Polski - Ogrody przyjazne
naturze - pszczoła w mieście"

W ramach projektu na terenie Szkoły
Podstawowej w Wolborzu utworzony
zostanie teren zieleni wraz z bazą edu-
kacyjną w postaci uli dla pszczół oraz
tablic dydaktycznych o tematyce
pszczelarskiej. Wykonane zostaną
nasadzenia z wykorzystaniem trady-
cyjnych odmian rodzimych w tym
głównie miododajnych oraz łąka
kwietna.  

Kim jest pszczelarz? Czym jest ul? Co
to pszczela rodzina? Jakie znaczenie

mają pszczoły dla otaczającego nas
świata? Dlaczego powinniśmy o nie
dbać, jak kiedyś, a jak dziś pozyskuje
się miód pszczeli...? - Na te i inne pyta-
nia odpowiedź pozwoli uzyskać
utworzona dzięki pozyskaniu dotacji
zielona przestrzeń publiczna wraz z
ulami i tablicami dydaktycznymi
poświęconymi pszczołom

Pomysł realizacji projektu pn. „Ogro-
dy przyjazne naturze - pszczoła w
mieście" zrodził się z dostrzeżenia
faktu, jak niewiele przeciętny czło-
wiek wie o pszczołach, zapylaczach,
ich roli w życiu człowieka, jak mocno
żyje w świecie mitów o pszczołach.
Dodatkowo edukacja globalna wska-
zuje, jak ważne jest dbanie o zacho-
wywanie równowagi między potrze-
bami ludzi, a potrzebami naturalnego

środowiska, co tylko wzmocniło chęć
tworzenia projektu. 

Po zrealizowaniu prac inwestycyj-
nych w ramach zadania planuje się
zorganizowanie spotkań z pszczela-
rzami z Wolborskiego Stowarzysze-
nia Pszczelarzy, w celu umożliwienia
dotknięcia, zobaczenia i zaznajomie-
nia się z przedmiotami związanymi z
pszczelarstwem. Z pewnością dla
uczestników spotkań oraz dla
uczniów korzystających z bazy edu-
kacyjnej inwestycja wpłynie na stwo-
rzenie miejsca bioróżnorodnego,
przyjaznego pszczołom i bogatego w
rośliny miododajne.

Projekt zostanie zrealizowany do
końca października 2022 r. . 

15 lat współpracy z Jabłonką 

Wolbórz potęgą energii wiatrowej 
Na terenie gminy Wolbórz, w Pro-
szeniu odbyła się konferencja nt.
energetyki odnawialnej. To właśnie
u nas realizowana jest obecnie
jedna z największych w kraju inwe-
stycji - budowa turbin wiatrowych.

O energetycznej przyszłości Polski
rozmawiali specjaliści w tej dziedzi-
nie oraz politycy, którzy spotkali się w
poniedziałek (04.07.2022) w Prosze-
niu w gminie Wolbórz. To właśnie w
powiecie piotrkowskim realizowana
jest obecnie jedna z największych w
kraju inwestycji w odnawialne źródła
energii (OZE). Stanęło tu łącznie 15
turbin wiatrowych. Osiem z dziewię-
ciu wiatraków postawiono już w gmi-
nie Wolbórz, a sześć kolejnych czeka
na uruchomienie w sąsiedniej gminie
Moszczenica. 

- Kończymy właśnie na ziemi piotr-
kowskiej budowę naszej 30-megawa-
towej farmy wiatrowej. To pierwsza
taka farma z Zielonego Zwrotu Tauro-
na, którą będziemy mieli przyjemność
oddać do użytku. Spotkanie jest bar-
dzo ważne, bo dyskutujemy o ustawie
"10H". Ona na dzisiaj nie pozwala na
to, byśmy mogli rozwijać energetykę
wiatrową, dlatego liczymy na jej libe-
ralizację. Od wtorku ma być gotowy
projekt, który będzie
omawiany w Sejmie.
Liczę na to, że dzięki
niemu biznes energe-
tyki wiatrowej będzie
mógł znów przecho-
dzić "złote lata" -
mówi Wojciech
Więcławek, prezes
Tauron Zielonej Ener-
gii. - Okazało się, że w
tym regionie istnieje

zapotrzebowanie na energię, dlatego
jako grupa Tauron jesteśmy tu obecni.
Nasze turbiny powinny ruszyć w ciągu
kilku najbliższych tygodni - dodaje.

Doprowadzenie inwestycji w OZE na
terenie powiatu piotrkowskiego trwa-
ło kilka lat. Ten proces nadal się toczy,
ale widać już finisz, z czego cieszy się
gospodarz miasta i gminy Wolbórz.
- Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o sta-
wianie na zieloną energię. Mowa tu
nie tylko o powstającej właśnie naj-
większej w okolicy farmie wiatrowej,
bo już wcześniej pięć wiatraków na
naszym terenie mieliśmy. Do tego
notujemy duże zainteresowanie foto-
woltaiką w gminie. Kończymy właś-
nie plany zagospodarowania dla sze-
ściu miejscowości w okolicach farmy,
by uporządkować sprawy związane ze
wznoszeniem budynków na tym tere-
nie. Korzyścią dla gminy jest też oczy-
wiście podatek, który będzie wpływał
do kasy urzędu. Firma wybudowała
też utwardzone drogi polne, a miesz-
kańcy, którzy przeznaczyli swoje zie-
mie na tę inwestycję, będą się cieszyć z
dochodów - wylicza burmistrz
Andrzej Jaros.  

W Jabłonce na Orawie odbyła się
konferencja nt. współpracy samo-
rządowej między sześcioma mias-
tami partnerskimi. Wolbórz od 15
lat znajduje się w tym gronie. 

15 lipca 2022 roku w Orawskim Cen-
trum Kultury w Jabłonce odbyło się
spotkanie zaprzyjaźnionych, europej-
skich samorządów, w którym uczest-
niczyły delegacje miast Trstena, Hori-
ce, Nagymanyok, Brebu, Reichel-
sheim oraz Wolborza na czele z Bur-
mistrzem Andrzejem Jarosem i Zbig-
niewem Klewinem przewodniczą-
cym Rady Miejskiej. Na pamiątkę
tych jubileuszy Wójt Jabłonki Antoni

Karlak wręczył pamiątkowe podzię-
kowania.
W trakcie konferencji przedstawiciele
miast dyskutowali nt. dotychczaso-
wej współpracy w ramach międzyna-
rodowego partnerstwa. Poruszony był
także temat wpływu pandemii
COVID-19 i wojny w Ukrainie na
społeczną rzeczywistość samorzą-
dów i lokalnych społeczności. 

W sobotę i niedziele goście z miast
partnerskich wzięli udział w Oraw-
skim Lecie, które Jabłonka od wielu
lat organizuje na lokalnym stadionie.
Prezentowany jest tam góralski folk-
lor, są koncerty, wystawy rękodzieła i
zabawy dla najmłodszych.

Kolejne pieniądze dla Gminy 
Kolejne pieniądze trafiły do Miasta
i Gminy Wolbórz. Tym razem sko-
rzystały także sołectwa i organiza-
cje pozarządowe. 

Dobry początek tygodnia dla naszego
Miasta i Gminy Wolbórz. 18 lipca
2022 w Wolborskim Centrum Kultury
zostały podpisane umowy dotacji na
projekty zgłoszone przez nasze orga-
nizacje i sołectwa. Umowy podpisy-
wali wicemarszałek województwa
łódzkiego Zbigniew Ziemba, Bur-

mistrz Wolborza Andrzej Jaros oraz
sołtysi.

Podpisane umowy dotacji dotyczą
następujących projektów: 
1. „Województwo Łódzkie Ogrodem
Polski - Ogrody przyjazne naturze -
pszczoła w mieście" kwota dotacji
61.468,00 zł 
2. „Budowa kortu tenisowego" z
ramach programu  „Infrastruktura
sportowa Plus". Koszt zadania
337.245,37 zł, kwota dotacji
100.000,00 zł

3. "W Dębowym Gaju - opowieść o
sile wspólnoty". Dotacja dla WTKiT
w wysokości 19.900,00 zł. 
4. Granty w ramach programu „Sołec-
two na plus": Świątniki, Żarnowca
Duża, Komorniki. Każde sołectwo
otrzymało 12.000,00 zł.  
5. Gminna Spółka Wodna w Wolbo-
rzu dostała środki na konserwacje
rowów. Koszt zadania 83.000,00 zł, w
tym dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego 41.500,00 zł.



IIIw i a d o m o ś c i  w o l b o r s k i e21 l ipca 2022 r.
Z i e  m i a  P i o t r  k o w  s k a

Młodzież z OSP rywalizowała w Proszeniu 
10 lipca po raz XVIII OSP Prosze-
nie zorganizowało Indywidualne
Zawody Sportowo-Pożarnicze dla
dzieci i młodzieży w wieku 4 – 16 lat.

W zawodach wystartowało 53
zawodników w 7 kategoriach wieko-
wych. Zawodom przyglądali się
zaproszeni goście Burmistrz Wolbo-
rza Andrzej Jaros, przewodniczący
Rady Miejskiej w Wolborzu Zbig-
niew Klewin, Inspektor ds. ochrony
ppoż. Urzędu Gminy w Wolborzu
Jan Badek oraz prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Wolborzu dh Jacek Miksa.

W poszczególnych kategoriach
pierwsze trzy miejsca zajęli:
    • w kategorii dzieci do 6 lat –
Miłosz WOŹNIAK - Proszenie,
Timur KAMIŃSKI – Ukraina i Ola
LISZEWSKA - Proszenie
    • w kategorii dziewcząt 7 – 10 lat –
Anastazja GIELEC, Karolina WOŹ-
NIAK i Magdalena LISZEWSKA –
wszystkie z OSP Proszenie
    • w kategorii chłopców 7 – 10 lat –
Kuba MAZURKIEWICZ – Prosze-

nie, Oskar ZAREMBA i Filip KRA-
WIEC– obaj OSP Żarnowica
    • w kategorii dziewcząt 11 – 13 lat –
Amelia WYRĘBSKA – Lubiaszów,
Zofia BĄK – Młynary i Julia KWAR-
CIANA - Proszenie
    • w kategorii chłopców 11 – 13 lat –
Franciszek DZIUBAN – Lubiaszów,
Jakub SZCZEPANIK – Żarnowica i
Kacper PIPIŃSKI - Młynary
    • w kategorii dziewcząt 14 – 16 lat –
Zuzanna ROSIAK – Proszenie i Klau-
dia DZIUBAN - Lubiaszów
    • w kategorii chłopców 14 – 16 lat –
Adam JAŚKOWSKI - Lubiaszów,
Dawid BĄK – Młynary i Aleksander
KLEWIN – Lubiaszów.

Wszyscy startujący zawodnicy otrzy-
mali od organizatorów  pamiątkowe
butony oraz dyplomy, a najlepsi
nagrodzeni zostali piłkami. Zawody
perfekcyjnie zostały zorganizowane i
przeprowadzone zostały przez dru-
hów z OSP Proszenie, którymi kiero-
wali Prezes Zarządu OSP dhRyszard
Mazurkiewicz i Naczelnik OSP dh
Damian Kopiński.

Piknik strażacki w Lubiaszowie
Tradycyjnie na terenie OSP Lubiaszów odbył się, jak co roku, strażacki piknik. 
Organizatorzy druhowie z OSP, panie z KGW i Rada Sołecka przygotowali wiele atrakcji dla młodszych
i starszych. Dla wszystkich był poczęstunek oraz koncert Kapeli Fakiry. 

W Polichnie powitali lato
Koło Gospodyń Wiejskich w
Polichnie zorganizowało spotkanie
integracyjne z okazji trwającego
lata. 

Takie spotkania integracyjne lokal-
nych społeczności organizowane są
regularnie przez Koła Gospodyń
Wiejskich w gminie Wolbórz. Tym
razem członkinie KGW w Polichnie
zaprosiły swoje koleżanki z innych

kół, by wspólnie pobiesiadować,
wymienić doświadczenia dotyczące
realizowanych projektów, które pod-
trzymują tradycje i lokalne zwyczaje.
W spotkaniu wziął udział Andrzej
JarosBurmistrz Wolborza oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zbig-
niew Klewin. Dla uczestników przy-
gotowane były konkursy oraz wspól-
na biesiada. 
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Letni Festiwal rozpoczęty
Piękny koncert, piękna muzyka i
piękna poezja a wszystko to w mist-
rzowskim wykonaniu. W niedzielę
3 lipca 2022 rozpoczął się cykl kon-
certów w  wolborskiej kolegiacie.

Pierwszy z czterech koncertów w
kolegiacie wolborskiej już za nami.
"Romantyzm nieśmiertelny" to tytuł
koncertu, który rozpoczął XV już edy-
cję Letniego Festiwalu w Kolegiacie
Wolborskiej. Twórczość naszych
wieszczów narodowych przypomniał
zgromadzonym wybitny aktor Jerzy
Zelnik, który wręcz zaczarował wol-
borską publiczność swoją interpreta-
cją utworów romantyzmu.

Artyście towarzyszyła na fortepianie
pianistka Sylwia Orzechowska, pięk-
nie oddając muzyką nastrój tamtej
epoki.

Koncert podsumował Andrzej Jaros
Burmistrz Wolborza. W koncercie
wziął udział Zbigniew Ziemba wice-
marszałek województwa łódzkiego.
Partnerem wydarzenia było Woje-
wództwo Łódzkie. 

Kolejny koncert 24 lipca w kolegiacie
o 19:00. Zapraszamy wstęp wolny.
Organizatorem Letniego Festiwalu
jest Wolborskie Centrum Kultury, a
dyrektorem artystycznym Robert
Grudzień, Honorowy Obywatel Wol-
borza. 

Utrudnienia w Bogusławicach
W związku z remontem drogi gminnej w Bogusławicach w dniu 25.07.2022 r. wprowadzona zostanie czasowa
organizacja ruchu.

Zamknięty dla ruchu zostanie odcinek od skrzyżowania z drogą prowadzącą w kierunku szkoły w Komornikach do
skrzyżowania z drogą w kierunku Brudak. Trasa objazdu została przedstawiona na załączniku graficznym i oznaczona
kolorem niebieskim. Za utrudnienia przepraszamy.


