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Dożynki Gminno-Parafialne w Wolborzu  
Rolnicy Gminy Wolbórz wraz z
Burmistrzem Wolborza Andrze-
jem Jarosem podziękowali 4 wrześ-
nia 2022 za tegoroczne zbiory. 

Dożynki rozpoczęła prezentacja
wieńców oraz korowód dożynkowy,
który w asyście orkiestry z OSP z Żar-
nowicy przeszedł do kolegiaty. Tam
ks. Tomasz Owczarek odprawił Msze
Świętą dziękczynną, następnie na
ręce proboszcza ks. Owczarka i Bur-
mistrza Jarosa złożone zostały chleby
i dożynkowe wieńce. Wieńce dożyn-
kowe przygotowały sołectwa Lubia-
tów, Żarnowica, Żywocin, Komorni-
ki, Młynary, Psary Witowskie, Bogu-
sławice, Proszenie, Świątniki, Psary
Stare, Polichno, Lubiaszów, Mło-
szów, Kaleń, Wolbórz, Golesze Duże,
Kuznocin. 
Po Mszy Świętej uczestnicy Dożynek
spotkali się na pl. Jagiełły, gdzie przy-
gotowano dożynkowy obiad. Wcześ-
niej chleb podzielili i rozdali miesz-
kańcomZbigniew Ziembawicemar-
szałek województwa łódzkiego, ks.
Tomasz Owczarek, Burmistrz Wol-
borzaAndrzej Jaros, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Zbigniew Klewin
oraz tegoroczni starościna i starosta
dożynek. W tym roku zostali nimi: 
Anna Gurdziołek- Starościna Doży-
nek w Wolborzu
Pani Anna Gurdziołek jest Sołtysem
Sołectwa Lubiatów. 
Od 10 lat wraz z mężem prowadzi
gospodarstwo rolno-hodowlane w
Lubiatowie. Ich działania są skiero-
wane na hodowlę bydła mlecznego i
bydła opasowego. W latach 2014-
2020 skorzystała z unijnych środków
w ramach projektu "Młody Rolnik”

rozbudowując gospodarstwo. Dodat-
kowo jest wiceprzewodniczącą KGW
Lubiatów. Bierze czynny udział w
życiu sołectwa.

Kamil Gajda - Starosta Dożynek w
Wolborzu
Pan Kamil Gajda prowadzi gospodar-
stwo od 18 lat, otrzymał je od rodzi-
ców i kontynuuje produkcję roślinną i
zwierzęcą, rozbudowując, dzięki
środkom unijnym rolniczą produkcję.
Dziś gospodaruje na prawie 300 ha,
posiada hodowlę 600 loch w cyklu
zamkniętym oraz duży nowoczesny
park maszynowy. Kamil Gajda
inwestuje też w ekologię - energię
odnawialną - farmy wiatrowe. 
Mieszkańcy Gminy Wolbórz mogli
skosztować na pl. Jagiełły potraw
regionalnych przygotowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich. Na scenie
wystąpiły zespoły Wolborskie Nuty i
Nad Wolbórka, Zespół Pieśni i Tańca
"Mali Lubochnianie", dziecięcy
zespół ludowy "Koraliki" z Czarnoci-
na, Orkiestra OSP Żarnowica oraz
Kapela Folkowa "Fakiry”. Wśród
gości dożynek byli także radni powia-

towi Elżbieta Ościk, Michał Szy-
mański i Krzysztof Kondaszewski. 
Burmistrz Wolborza Andrzej Jaros
serdecznie dziękuje wszystkim zaan-

gażowanym w przygotowanie tego-
rocznych dożynek, Kołom Gospodyń
Wiejskich, OSP i Wolborskiemu Cen-
trum Kultury. 
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Rodzina Gajdów wyróżniona
Rodzinie Gajdów z Żarnowicy Dużej przyznano nagrodę na etapie wojewódzkim konkursu Agroliga. 

W sobotę 27 sierpnia 2022 w Piotrkowie Trybunalskim podczas Wystawy Rolniczej ROLSZANSA wyróżniono gospo-
darstwo rolne z gminy Wolbórz. W kategorii rolnicy tytuł laureata otrzymało gospodarstwo Państwa Kamila Gajdy i
Beaty Jaros-Gajdyz Żarnowicy Dużej w gminie Wolbórz. Oprócz wyróżnienia i statuetki laureaci odebrali także nagro-
dę Burmistrza Wolborza, którą wręczył zastępca burmistrza Dymitr Jędryka. 

Kort tenisowy w Wolborzu otwarty
Symbolicznego otwarcia kortu
tenisowego w Wolborzu dokonali
serwując tenisowymi rakietami
Zbigniew Ziemba Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego, Piotr
Wojtysiak Starosta Powiatu Piotr-
kowskiego oraz Andrzej Jaros Bur-
mistrz Wolborza. 

- Serdecznie dziękuje Panu Marszał-
kowi Zbigniewowi Ziembie za przy-
znaną na inwestycję dotację w wyso-
kości 100.000,00 zł, dziękuje Radzie
Miejskiej z przewodniczącym Zbig-
niewem Klewinem za przychylność
rady i zaplanowanie w budżecie
pozostałej brakującej kwoty na budo-
wę. Dziś mamy w Wolborzu kolejny
nowoczesny obiekt sportowy dla
mieszkańców. - powiedział Andrzej
JarosBurmistrz Wolborza. 

- Wolbórz ma dobrego gospodarza,
który wie jak umiejętnie wykorzystać
pieniądze. Inwestowanie w sport dzie-
ci i młodzieży to dobrze wydane pie-
niądze. - powiedział Marszałek Zbig-
niew Ziemba.
- Tego obiektu zazdroszczę jako sta-
rosta, i myślę, że podobnie myślą inni
samorządowcy w regionie, bo to jedy-
ny kort tenisowy na terenie powiatu (z
wyjątkiem Piotrkowa). Myślę, że
powinniśmy do naszych samorządo-
wych turniejów dodać teraz nową
dyscyplinę, tenis ziemny. - podsumo-
wał Piotr Wojtysiak, Starosta Piotr-
kowski. 
W trakcie spotkania na korcie teniso-
wym w Wolborzu rozegrany został
pokazowy mecz naszych rodzimych
tenisistów grających w amatorskiej
lidze. Zagrali i opowiedzieli o tenisie

Mariusz Jaśkowski i Radosław
Popielawski. Mecz obejrzała mło-
dzież ze szkół podstawowych z Wol-
borza i Komornik. 
Dziś tenis, za sprawą najlepszej teni-
sistki na świecie Polki Igi Świątek,
cieszy się coraz większą popularno-
ścią wśród młodych ludzi. Teraz
wszyscy zainteresowani mogą bez-
płatnie korzystać z pełnowymiarowe-
go kortu tenisowego o powierzchni
poliuretanowej z piłkochwytami.
Zakupiono też rakiety i piłki tenisowe.
Każdy zainteresowany może teraz
zadzwonić pod numer opiekuna kortu
i zarezerwować obiekt, tel. 695 444
108. Na inwestycję otrzymaliśmy
dotację w wysokości 100 tys. złotych
w ramach programu "Infrastruktura
sportowa Plus". Całość inwestycji
kosztowała 337.245,39 zł. 

Ogłoszenie

Zarząd KOM-WOL Spółka z o.o. w Wolborzu ogłasza przetarg pi-
semny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w
Wolborzu, ul. Kitowicza 53, działka nr ew. 200, obr. nr 01 Miasto
Wolbórz. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1128 m2. Nierucho-
mość jest zabudowana budynkiem magazynowo – warsztatowo – biu-
rowym parterowym o powierzchni użytkowej 169 m2. Działka jest
ogrodzona. Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej. Dostęp do
nieruchomości z drogi powiatowej asfaltowej - ul. Kitowicza. Nie-
ruchomość jest podłączona do gminnych sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej oraz do sieci energetycznej. W ulicy Kitowicza usytuowana
jest sieć gazowa.
Nieruchomość jest udostępniona do oglądania w godzinach 8-14, po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailem. Numer te-
lefonu do Spółki 44 61 64 543; e-mail: firma@komwol.pl
Warunki przetargu, dokumentacja i formularz ofertowy dostępne są
na stronie www.komwol.pl lub w siedzibie Spółki.

Krzyż wrócił na kolegiatę 
Zakończony został remont zabytkowej iglicy z krzyżem na wolbor-
skiej kolegiacie. Prace przy zabytkowej wieży, iglicy wolborskiej
kolegiaty trwały kilka miesięcy.

W tym czasie zdemontowany został krzyż, który był na szczycie iglicy.
Remont został zakończony 16 września 2022, a krzyż wrócił na swoje
miejsce. Ciekawostką jest to, że w zabytkowej iglicy umieszczona została
kapsuła czasu, w której znalazły się zapiski dotyczące dzisiejszego Wol-
borza. Kiedyś, przy okazji kolejnego remontu iglicy, następne pokolenia
odczytają zapiski z kapsuły. (Fot. B. Ostalak)
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Protest Sołtysów w sprawie wypowiedzi
publicznej Marty Smejdy
Sołtysi Gminy Wolbórz wystosowali pismo do Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Łódzkiej w sprawie wypowiedzi
publicznej Marty Smejdy na I Konferencji  Sołtysów Ziemi Łódzkiej, która odbyła się 27 sierpnia 2022. Treść
poniżej. 

Uczniowie z Komornik
sprzątali 
Akcja sprzątania w Wolborzu zorganizowana została w ramach między-
narodowej kampanii Sprzątanie Świata 2022. Uczniowie klas 1-3 ze Szko-
ły Podstawowej w Komornikach, 16 października br. przyłączyli się do
akcji Sprzątania Świata 2022.

Ta międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci
weekend września przyczynia się do pogłębiania świadomości ekologicznej
społeczności, a przy tym jest okazją do spotkań integracyjnych dla dzieci i mło-
dzieży na początku roku szkolnego.

Szpital dla zwierząt w Kole 
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt w Kole został w piątek 16
września 2022 oficjalnie otwarty.

Leśny ośrodek zdrowia dla zwierząt
w Kole to jedyne takie miejsce w
województwie łódzkim. Trafiają tu
zwierzęta porzucone, a także te, które
uległy różnym wypadkom, np. komu-
nikacyjnym. W uroczystym otwarciu
wziął udział m.in. Burmistrz Wolbo-
rza Andrzej Jaros, który podarował
obraz pokazujący pałac biskupów w
Wolborzu, gdzie mieści się rolnicza
szkoła, kształcąca młodych ludzi w
zakresie pracy ze zwierzętami. 

- Serdecznie gratuluje Nadleśnictwu
oraz leśnikowi Pawłowi Kowalskie-
mu realizacji tej inwestycji. To wspa-
niałe miejsce wypełnione nowoczes-
nym sprzetem ale także miłością i
pasją do zwierząt. - powiedział
Andrzej JarosBurmistrz Wolborza. 
W budynku znajduje się nowoczesna
sala operacyjna dla zwierząt a także
miejsca do prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych. Inwestycja kosztowała 4
miliony złotych, część funduszy
pochodziła z budżetu województwa,
środków własnych Lasów Państwo-
wych a także z Unii Europejskiej.

Dopłaty dla mieszkańców do ścieków
Rada Miejska uchwaliła dopłaty
dla mieszkańców do stawek za
odprowadzenie ścieków na terenie
gminy. Wniosek złożył Burmistrz
Wolborza Andrzej Jaros. 

Gmina Wolbórz otrzyma niebawem
zatwierdzenie nowych taryf za zbio-
rowe odprowadzanie ścieków na tere-
nie Gminy Wolbórz. Taryfy będą obo-
wiązywały przez 3 kolejne lata. W
związku z galopującą inflacją nastąpi
znaczny wzrost stawek opłat za 1m3
odprowadzanych ścieków w stosun-
ku do cen aktualnie obowiązujących. 

- Już teraz zwróciłem się do Rady
Miejskiej z wnioskiem o zatwierdzenie
dopłat by mieszkańcy, odbiorcy usług
zbiorowego odprowadzania ścieków
nie byli obciążani gwałtownymi
wzrostami cen, które po uwzględnie-
niu dopłat wyniosłyby nie więcej niż
10 % w stosunku do obecnej wysoko-
ści. 
Uchwała została podjęta przez Radę
31 sierpnia 2022 by choć trochę ulżyć
mieszkańcom w kosztach codzienne-
go życia - powiedział Andrzej Jaros
Burmistrz Wolborza. 
Dopłaty będą obowiązywać od dnia
wejścia w życie taryfy zatwierdzonej

decyzją Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Warszawie. W dniu
podjęcia uchwały taryfa nie jest jesz-
cze zatwierdzona.
Poniżej uchwalona przez Radę Miej-
ską Wolborza wysokość dopłat dla
mieszkańców: 
• taryfowa grupa S1 – 1,37 zł netto za
każdy 1 m3
• taryfowa grupa S2 – 1,56 zł netto za
każdy 1 m3 
• taryfowa grupa S3 – 1,58 zł netto za
każdy 1 m3 
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Wolbórz gościł zawodników MMA i K-1
Wirtuoz Challenge 9 Peace and
Love to Fight za nami. Były emocje i
walki zorganizowane na najwyż-
szym poziomie. Gala odbyła się tra-
dycyjnie w hali sportowej szkoły
podstawowej w Wolborzu w piątek
16 września 2022 r.

Organizatorem gali sportów walki
jest od lat w naszym mieście Stowa-
rzyszenie Wirtuoz. Hala wypełniona
była kibicami do ostatniego miejsca, a
w octagonie prezentowali się zawod-
nicy z różnych stron naszego regionu.
Wydarzenia od lat obejmuje patrona-
tem Burmistrz Wolborza Andrzej
Jaros. 

OSP Wolbórz na podium 
Druhny i druhowie z Wolborza zdobyli drugie miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych w Ręcznie (27.08.2022). Rywalizacja druhów z OSP zorganizowana została już
po raz dwunasty. 

W rywalizacji wzięło udział 25 drużyn reprezentujących 10 gmin powiatu piotrkowskiego, w tym 10 Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, 5 kobiecych drużyn pożarniczych i 10 męskich drużyn pożarniczych. Uczestnicy rywalizowali w
kilku konkurencjach. Drugie miejsce, zarówno w kategorii żeńskiej jak i męskiej, zajęli druhny i druhowie z OSP Wol-
bórz. Gratulujemy.

Wyjazdowa Komisja Rady
Radni Rady Miejskiej przejechali
gminnymi drogami by zapoznać się
ze stanem realizowanych inwesty-
cji. Wyjazdowe spotkanie radnych
Rady Miejskiej odbywa się regu-
larnie co kilka miesięcy.

Taki objazd gminy ma na celu zapo-
znanie się ze stanem dróg, które
wymagają modernizacji oraz postę-
pem realizowanych już inwestycji.

Na zakończenie objazdu gminy radni
spotkali się w Domu Ludowym w
Żywocinie, w którym zakończony
został kompleksowy remont. 
- Sala Domu Ludowego wygląda
teraz bardzo okazale, gratuluje Soł-
tysce Małgorzacie Lula i przewodni-
czącej KGW Monice Żerek oraz całej
społeczności, która pracowała spo-
łecznie przy remoncie. - powiedział
Andrzej JarosBurmistrz Wolborza. 

50-lecie Domu Kultury z dotacją
„Duża kultura w małym mieście- prezentacja dorobku i dziedzictwa kulturalnego gminy Wolbórz” - na
taki projekt Stowarzyszenie Przyjaciół Wolborza otrzymało dofinansowanie w wysokości  14.000 zł  w
ramach programu Województwa Łódzkiego „Kulturalnie regionalnie”. 

Umowa na realizację zadania została podpisana 13 września w Wolborskim Centrum Kultury pomiędzy wicemar-
szałkiem Województwa Łódzkiego Zbigniewem Ziembą a prezesem Stowarzyszenia Teresą Dudą i sekreta-
rzem Grażyną Szustorowską. Projekt zakłada organizację uroczystej gali z oprawą multimedialną - koncertu
jubileuszowego z okazji 50-lecia domu kultury w Wolborzu, który odbędzie się 29 września b.r. Podczas koncertu
prezentowane będą różne formy działalności domu kultury. Wszystkim zebranym przybliżona będzie również
historia powstania tej instytucji. 


