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Modernizacja ujęć wody

Trwa realizacja kluczowej dla
gminy Wolbórz inwestycji polega-
jącej na pełnym zabezpieczeniu
mieszkańców w bieżącą wodę.
Wydajność ujęć wody zwiększy się
z 60 do 120 m3 na godzinę. 

Poprawa zaopatrzenia w wodę miesz-
kańców Gminy Wolbórz to jedna z
najważniejszych tegorocznych inwe-
stycji. Są jeszcze na terenie gminy
miejsca, gdzie bywają problemy z

wodą, szczególnie latem, kiedy zapo-
trzebowanie jest większe, a ciśnienie
w kranach drastycznie spada. Nieba-
wem to się zmieni. 
- Woda bieżąca w kranie jest niezbęd-
nym elementem naszego codziennego
życia, dlatego od lat przygotowywa-
liśmy przebudowę ujęć wody w Wol-
borzu i Polichnie, aby zabezpieczyć jej
odpowiednie ciśnienie w kranach
oraz jakość wody. Teraz inwestycja
warta blisko 6,7 mln zł jest w trakcie

realizacji. - powiedział Andrzej
Jaros Burmistrz Wolborza. 

Burmistrz Jaros wraz z zastępcą
Dymitrem Jędryką i przewodniczą-
cym Rady Miejskiej Zbigniewem
Klewinem spotkali się na terenie
inwestycji ze Zbigniewem Klauzem
wiceprezesem miejskiej spółki
KOM-WOL. 
Inwestycja polega na przebudowie
wraz z termomodernizacją oraz
wymianą instalacji technologicznych
i urządzeń towarzyszących na ujęciu
wody w Polichnie i w Wolborzu. Przy
okazji dobudowywana jest sieć wodo-
ciągowa na odcinku Wolbórz - Stani-
sławów. Ponadto w ramach inwesty-
cji 1000 budynków na terenie gminy
wyposażonych zostało w nowoczes-
ne wodomierze wraz z systemem ich
zdalnego odczytu z wykorzystaniem
technologii GSM. 

Cała inwestycja w wodociągowy sys-
tem gminy poprawi zaopatrzenie w
wodę mieszkańców całej Gminy
Wolbórz. Projekt realizowany jest z
dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład w wysokości
4.900.000,00 zł. Wartość inwestycji to
6.642.000,00 zł.

Dwa nowe ronda w Wolborzu
Dwa nowe ronda na głównej ulicy
Modrzewskiego w Wolborzu są już
gotowe. Ruch odbywa sie teraz
płynnie, a same ronda doskonale
wpisały się w krajobraz miasta. 

Główna ulica miasta, ul. Modrzew-
skiego jest terez bezpieczniejsza. W
latach minionych na dwóch głównych
skrzyżowaniach z Polną i Sportową
oraz przy kolegiacie na skrzyżowaniu
z ul. Świętokrzyską dochodziło do
wypadków i kolizji. Nie wspominając
o długim czekaniu na włączenie się do
ruchu. Teraz to się zmieniło. 

- Nowe ronda spowolniły samochody
poruszające się po ul. Modrzewskiego
ale i poprawiły płynność ruchu pojaz-
dów na tych skrzyżowaniach dróg. Już
teraz nie czekamy prawie wcale na
Sportowej przy Biedronce czy na jezd-
ni jednokierunkowej przy kolegiacie i
urzędzie aby włączyć się do ruchu.
Jest płynnie, bezpiecznie ale i ekolo-
gicznie. Myślę, że Wolborzanie szybko
przyzwyczają się do tej nowej organi-
zacji ruchu i przyjmą ją z zadowole-
niem. - powiedział Andrzej Jaros
Burmistrz Wolborza. 
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Przebudowa szkoły w Komornikach
Zajrzeliśmy do Szkoły Podstawo-
wej w Komornikach, w której trwa
kompleksowa przebudowa budyn-
ku. Zdemontowano już stare drew-
niane stropy.

Na terenie gminy wyremontowaliś-
my kompleksowo już dwie szkoły
podstawowe. Nowoczesne obiekty
edukacyjne są już w Proszeniu i w
Goleszach Dużych. Teraz remontuje-
my, a w zasadzie jest to kompleksowa
przebudowa szkoły podstawowej w
Komornikach. Szkoła po moderniza-
cji zyska nowoczesny system grzew-
czy, a przede wszystkim będzie to
obiekt w pełni dostosowany do obec-
nych standardów. 
31 października 2022 r. teren budowy
odwiedzili Andrzej Jaros Burmistrz
Wolborza, jego zastępca ds. inwesty-
cyjnych Dymitr Jędryka oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zbig-
niew Klewin.
- Zdemontowane zostały stropy, które
były drewniane i jak się potwierdziły
nasze przypuszczenia była to bardzo
dobra decyzja. Drewno było już zbut-
wiałe i odkładanie w czasie remontu
szkoły byłoby bardzo złą decyzją. Cie-

szę się, że prace postępują, pogoda
sprzyja wykonawcy. Wierzę, że tak jak
w Proszeniu i Goleszach, szkoła w
Komornikach będzie po remoncie
kolejną wizytówką dobrze wydanych
pieniędzy z budżetu gminy.. - powie-
dział Andrzej Jaros Burmistrz Wolbo-
rza. 
Blisko setka dzieci, która na czas
modernizacji szkoły w Komornikach

uczy się teraz w wolborskiej podsta-
wówce, w nowym roku szkolnym
2023/24  wróci do pięknego nowo-
cześnie wyposażonego obiektu. 
Przebudowa, rozbudowa i termomo-
dernizacja budynku Szkoły Podsta-
wowej w Komornikach:
Dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: 5.000.000,00 zł, 
Wartość inwestycji: 9.716.074,88 zł. 

Rusza budowa dróg
w Wolborzu
i Swolszewicach
Budujemy i modernizujemy drogi
wraz z infrastrukturą na terenie
Gminy Wolbórz. Środki finansowe
w wysokości 4,8 mln zł pozyskaliś-
my z Rządowego Funduszu Polski
Ład. 

W ramach pozyskanych środków
finansowych planujemy budowę ul.
Słonecznej wraz z budową sieci kana-
lizacji deszczowej w ul. 1-go Maja
oraz ul. Grunwaldzkiej w Wolborzu, a
także przebudowę drogi powiatowej
w miejscowości Swolszewice Duże
w zakresie budowy chodnika i prze-
budowy nawierzchni.
- Obecnie ul. Słoneczna posiada
nawierzchnię nieutwardzoną, bez
odprowadzania wód deszczowych,
dlatego powstanie systemu sieci
kanalizacji deszczowej i rowów jest
tam niezbędne. Na ul. Słonecznej
wykonane zostanie również oświetle-
nie uliczne oraz chodnik poprawiają-
cy bezpieczeństwo pieszych. Wykona-
my też sieć kanalizacji sanitarnej oraz
odcinek sieci wodociągowej. - powie-
dział Andrzej Jaros Burmistrz Wol-
borza. 
Swolszewice też z nową drogą. 
- W miejscowości Swolszewice Duże
kontynuujemy przebudowę drogi. W
roku 2021 został wybudowany został

tam odcinek chodnika oraz usunięto
kolizje z infrastrukturą techniczną. W
lutym 2023 roku planujemy kontynua-
cję przebudowy nawierzchni, budowę
kolejnego odcinka chodnika, budowę
zjazdów indywidualnych, wykonanie i
umocnienie rowów i odcinka kanali-
zacji deszczowej. - dodał Burmistrz
Wolborza. 
Wymienione dwa zadania wpłyną na
poprawę bezpieczeństwa i komfortu
zarówno w ruchu pieszym jak i samo-
chodowym, przyczynią się do popra-
wy stanu technicznego nawierzchni
dróg, a przede wszystkim polepszą
jakość życia mieszkańców w tych
lokalizacjach. 
Dofinansowanie: 4.800.000,00 zł z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POL-
SKI ŁAD
Koszt całej inwestycji:  7.720.636,02
zł

Pszczoła w mieście już jest 
Pszczoły w ulach już się zadomowi-
ły. Utworzona została ścieżka edu-
kacyjna. 

Ule i pszczoły mają doskonałe warun-
ki do produkcji miodu na skwerze nie-
opodal Szkoły Podstawowej w Wol-
borzu. Teren z ulami został ogrodzo-
ny, a otacza go piękny starodrzew lip i
akacji. Szacujemy, że z ustawionych
uli każdego roku pszczoły wyprodu-
kują około 200 l miodu, który przeka-
zany zostanie do gminnych szkół.
- Jak zapewniają nas pszczelarze, nie
ma obaw, że pszczoły mogą być jakim-
kolwiek zagrożeniem dla uczniów

pobliskiej szkoły. Dziś byliśmy w
pobliżu pszczelego ogrodu i byliśmy
zupełnie ignorowani przez te poży-
teczne owady. Realizacja tego projek-
tu z pewnością przyczyni się do pozna-
nia pszczół i ich roli w ekosystemie. To
od tych owadów zależy w dużej mierze
całe środowisko naturalne. - powie-
dział Andrzej Jaros Burmistrz Wol-
borza, który odwiedził pszczeli
ogród. 
Przypomnijmy, Wolbórz dostał
61.000,00 zł na projekt „Pszczoła w
mieście - Ogrody przyjazne naturze”.
Gmina Wolbórz ma długoletnie tra-
dycje 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. 
Wiosną zaplanowane są spotkania
edukacyjne z pszczelarzami z Wol-
borskiego Stowarzyszenia Pszczela-
rzy. Zadanie jest w całości finansowa-
ne z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Łódzkiego w ramach projektu:
"Województwo Łódzkie Ogrodem
Polski"- Ogrody Przyjazne naturze.

Żarnowica ma nową salę
Pięknie odremontowane pomiesz-
czenie ogrzewane i klimatyzowane
mieści się w Domu Ludowym. Z
lokalną społecznością spotkał się i
pogratulował efektu prac Andrzej
Jaros Burmistrz Wolborza. 

Centrum Aktywizacji Społecznej, bo
tak nazywa się wyremontowana sala
spotkań, to kolejny etap remontu
Domu Ludowego w Żarnowicy.
Wcześniej na budynku wymieniono
już dach, a w roku przyszłym roz-
pocznie się modernizacja zaplecza
kuchennego. 18 listopada 2022 w
nowej sali spotkali się wszyscy zaan-
gażowani w tę inwestycję: Radny
Rady Miejskiej Łukasz Jagiełło, Soł-
tyska Kamila Szost, członkinie
lokalnego KGW i druhowie OSP Żar-
nowica. 
- Współpraca samorządu z Radą
Sołecką, KGW i OSP daje dobre efek-
ty. Dziś jesteśmy tego świadkami.
Dzięki tej współpracy udało się
wygospodarować środki z budżetu

gminy i funduszu sołeckiego, a dodat-
kowo pomógł nam Urząd Marszał-
kowski w Łodzi przyznając na tę inwe-
stycję 12.000,00 zł. Serdecznie gratu-
luje Wam, lokalnej społeczności i
zapewniam, że nadal będziemy
inwestować w ten obiekt. - powiedział
Andrzej JarosBurmistrz Wolborza. 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Klewin wraz z Burmist-
rzem i jego z-cą Dymitrem Jędryką
przekazali lokalnej społeczności, z
okazji otwarcia nowej sali, telewizor,
który będzie teraz na jej wyposażeniu.
W sali będą odbywały się spotkania
KGW, OSP i inne aktywności lokal-
nej społeczności. Najbliższe spotka-
nie już 10 grudnia o 16:00, będą to
warsztaty dekorowania świątecznych
skarpet. 
Serdecznie podziękowania dla Wice-
marszałka Województwa Łódzkiego
Zbigniewa Ziemby, który przyznał
Żarnowicy grant na remont pomiesz-
czenia. 
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Pierzawka w Młynarach

Oszczędzamy energię
Gmina Wolbórz włącza się w oszczędzanie energii elektrycznej wyłącza-
jąc oświetlenie ulic. 

Do odwołania wyłączamy oświetlenie uliczne na terenie całej gminy w godz.
23:30 do 4:30 z wyjątkiem głównych ciągów komunikacyjnych w Wolborzu
ul. Modrzewskiego, Warszawska, Świętokrzyska i pl. Jagiełły. 

Kapliczki sfotografowane
Wystawę fotografii kapliczek i przydrożnych krzyży można obejrzeć w Centrum
Pożarniczym w Wolborzu. Zapraszamy. 
30 października 2022 r. miało miejsce otwarcie foto wystawy „MAŁA ARCHITEKTURA SAKRALNA GMINY
WOLBÓRZ” połączone z prelekcją dr Piotra Wypycha, autora większości zdjęć na wystawie, na temat najciekaw-
szych obiektów (kapliczek, krzyży) w naszej gminie. Na wystawie można zobaczyć również prace Mariusza Bogusław-
skiego i Grzegorza Klauza.
Wystawa to podsumowanie projektu realizowanego przez  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WOLBORZA.
"RatujMY zabytki- sos dla małej architektury sakralnej" .
Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
- Wspólnie dla Dziedzictwa.

Cech Rzemiosł na pielgrzymce 
Kilkanaście osób wzięło udział w ogólnopolskiej pielgrzymce organizowa-
nej przez Cech Rzemiosł Różnych. 

Pielgrzymka Rodzin i Małżeństw do Częstochowy odbyła się 25 września 2022
r. Uczestnicy pielgrzymki zwiedzili sanktuarium w Leśniowie i Muzeum Rze-
miosł Różnych. Opiekunem pielgrzymki był ksiądz Mirosław. 

To już tradycja w naszej  gminie. Kobiety z Gminy Wolbórz cały sobotni wieczór (19.11.2022) darły pierze na pod-
uchę dla malucha. 

Tradycyjna Pierzawka odbyła się tym razem w Domu Ludowym w Młynarach. Udarte pierze będzie wykorzystane, jak
co roku, na poduchę dla pierwszego malucha narodzonego w gminie Wolbórz w 2023 r. Pierze oprócz Pań z Kół Gospo-
dyń Wiejskich darli także przez chwilęAndrzej JarosBurmistrz Wolborza i Piotr Wojtysiak- Starosta Piotrkowski. 
Dla organizatora tegorocznej Pierzawki KGW Młynary, zarówno Burmistrz jak i Starosta ufundowali upominki i słody-
cze.
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10 lat Grupy Motocyklowej
19 listopada 2022 roku Grupa
Motocyklowa „WOLBÓRZ”
zakończyła tegoroczny sezon.
Wydarzenie to zbiegło się z 10 rocz-
nicą powstania grupy. 

Obchody uroczystości urodzinowych
rozpoczęły się w wolborskiej Kole-
giacie. Mszę świętą odprawił ksiądz
Piotr, który w słowie wspomniał o
działaniach patriotycznych i charyta-
tywnych motocyklistów. W drugiej
części spotkania podsumowano mija-
jący rok i wspólne 10 lat, w trakcie któ-
rych odbyło się 50 wspólnych wyjaz-
dów po Polsce i świecie, 60 spotkań

integracyjnych, 23 uroczystości pat-
riotyczne i akcje charytatywne, 11
asyst na ślubach oraz 5 „Moto-Miko-
łajów”. Podczas podsumowań nie
zabrakło podziękowań dla wszyst-
kich członków grupy, a w szczególno-
ści dla Prezesa Zdzisława Walasz-
kiewicza, który piastuje to stanowi-
sko od początku istnienia. Specjalne
wyróżnienie oraz statuetkę Człowie-
ka Dziesięciolecia Grupy Motocyklo-
wej otrzymał Waldemar Gosk. W
spotkaniu uczestniczył nasz kolega z
zaprzyjaźnionej grupy MotoStars -
Burmistrz Szczuczyna Artur
Kuczyński, który wręczył na ręce

Prezesa pamiątkowy medal z okazji
330-lecia powstania miasta Szczu-
czyn. Motocykliści włączyli się także
w zbiórkę charytatywną na leczenie
chorego na SMA Jasia Czarneckiego.
Dopełnieniem jubileuszu było
podziękowanie dla Burmistrza Wol-
borza Andrzeja Jarosaza wspieranie
działalności naszej grupy, który otrzy-
mał pamiątkowy ryngraf. 6 grudnia
2022 tradycyjne „motomikołajki”
organizowane przez Grupę Motocy-
klową. Wypatrujcie motocyklistów w
mikołajowych strojach. 

Świętowanie Niepodległości 
Msza Święta za Ojczyznę w kole-
giacie zainaugurowała obchody
Święta Odzyskania Niepodległości
w Wolborzu. Następnie złożono
kwiaty pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. 

Wcześniej uczestnicy Mszy Świętej
mogli wysłuchać pieśni patriotycz-

nych w wykonaniu finalistów powia-
towego konkursu "Z młodej piersi się
wyrwało". Koncert odbył się pod pat-
ronatem Burmistrza Wolborza
Andrzeja Jarosaoraz Michała Szy-
mańskiego wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu Piotrkowskiego. 
W uroczystości patriotycznej w Wol-
borzu wzięły udział poczty sztandaro-

we szkół i organizacji, a muzyczny
klimat tworzyli: w kościele chór Can-
tate Deo oraz na pl. Jagiełły orkiestra
OSP z Żarnowicy. 
Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros
serdecznie dziękuje wszystkim
mieszkańcom za tak liczny udział w
patriotycznej uroczystości 104 rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości. 

Wygrał Wolbórz
Turniej Sołectw Gminy Wolbórz w
piłkę siatkową o Puchar Burmist-
rza Andrzeja Jarosa wygrała dru-
żyna z Wolborza. 

Turniej został rozegrany w sobotę 19
listopada 2022 r. w hali sportowej w
Wolborzu. Puchary wręczał Andrzej
Jaros Burmistrz Wolborza. Sędzią
głównym był Łukasz Jagiełło, a
organizatorem turnieju tradycyjnie
Zbigniew Klewin, przewodniczący
Rady Miejskiej. Kolejne miejsca

zajęły sołectwa: 2 Komorniki, 3
Lubiaszów, 4 Polichno, 5 Golesze, 6
Świątniki, 7 Żarnowica, 8 Proszenie,
9 UM Wolbórz, 10 Lubiatów. Dla
wszystkich zawodników był przygo-
towany przez KGW Golesze smacz-
ny bigos i chleb ze smalcem. Gratulu-
jemy uczestnikom i finalistom. To
była dobra rywalizacja. Kolejny tur-
niej sołectw już po nowym roku, tym
razem będzie to rywalizacja w bad-
mintona. 


