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I. WSTÆP 

 
Celem �Programu Rozwoju Miejscowo�ci Wolbórz� opracowanego na lata 

2005-2010 jest nakre�lenie kierunków rozwoju, ochrony i wykorzystania 

wiejskiego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzglêdnieniem walorów 

przyrodniczo � krajobrazowych wsi. Úrodkiem i celem Programu jest 

mobilizacja lokalnych spoùeczno�ci i wyzwolenie aktywno�ci do dziaùañ na 

rzecz poprawy warunków i jako�ci ¿ycia we wsi. Wa¿ne jest podniesienie            

i wzbogacenie atrakcyjno�ci turystycznej gminy oraz poprawa jej wizerunku 

poprzez wùa�ciwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako cennych 

produktów turystycznych. 
 
II. ZARYS HISTORII WOLBORZA 

 
Wolbórz jest jedn¹ z najstarszych miejscowo�ci w Polsce, prze¿ywaù w swej 

historii ró¿ne okresy � dynamicznego rozwoju oraz stagnacji i upadku. Na 
terenie dzisiejszego Wolborza istniej¹ �lady osadnictwa ludzkiego sprzed 4 

tysiêcy lat. Pierwsza historyczna wzmianka pochodzi z 1065 roku; Wolbórz byù 

wtedy czoùem opola, a nastêpnie o�rodkiem kasztelani, która w XII wieku 

przeszùa w posiadanie biskupstwa kujawsko-pomorskiego we Wùocùawku 

(Wolbórz staù siê drug¹ siedzib¹ biskupów kujawskich). Przez Wolbórz 

przebiegaù �bursztynowy� szlak komunikacyjny na trasie: Gdañsk-£êczyca-
Wolbórz-Piotrków i dalej do Krakowa. W �redniowieczu przez Wolbórz 

przebiegaù prowadz¹cy z Litwy i Mazowsza do Maùopolski i Wielkopolski 

�litewski� szlak komunikacyjny. Wolbórz prawa miejskie otrzymaù w XIII 

wieku (1273 rok) i od tego czasu a¿ do XVI wieku nast¹più najwiêkszy rozwój 

Wolborza (rolnictwo, o�wiata, handel, rzemiosùo � o�rodek produkcji sukna). W 

rozwidleniu rzeki Moszczanki wybudowany zostaù zamek, powstaùy ko�cioùy i 

ratusz. W zamku wolborskim przebywali sùynni wùadcy: Wùadysùaw Jagieùùo, 

Zygmunt August, Wùadysùaw IV, Jan Kazimierz, Michaù Korybut Wi�niowiecki, 

Jan III Sobieski i Stanisùaw August Poniatowski. Z Wolborza wywodzi siê m.in. 

ksi¹dz Jêdrzej Kitowicz - kantor kolegiaty wolborskiej, który w �Opisie 

obyczajów� barwnie przedstawiù opis dygnitarzy pañstwowych i ko�cielnych 

przebywaj¹cych na zamku wolborskim, jad¹c na sejm do Piotrkowa. Z tym 

okresem zwi¹zana jest równie¿ postaã Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który 

urodziù siê w Wolborzu, a po studiach peùniù przez blisko 20 lat funkcjê wójta 

wolborskiego. W 1544 roku ko�cióù �w. Mikoùaja podniesiono do godno�ci 

kolegiaty, w mie�cie istniaùo wtedy jeszcze piêã innych  ko�cioùów. W XVI 

wieku Wolbórz nale¿aù do najwiêkszych miast ówczesnego województwa 

sieradzkiego i ùêczyckiego, liczyù ok. 4000 mieszkañców, dziaùaùo tu ponad 260 

rzemie�lników, istniaùy 3 szpitale, 400 domów, ratusz miejski i zamek biskupi z 

wùoskim ogrodem i zwierzyñcem. 
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Od XVII wieku po zniszczeniach najazdu szwedzkiego, licznych po¿arach, 

epidemiach nastêpuje powolny upadek miasta. W 1870 roku dekretem wùadz 

carskich Wolbórz traci prawa miejskie, a siedziba wùadz gminy przeniesiona 

zostaje na pewien czas do Bogusùawic. Lata nastêpne a¿ do czasu uzyskania 
niepodlegùo�ci byùy okresem stagnacji. O¿ywienie gospodarcze nast¹piùo 

dopiero w okresie miêdzywojennym  - porz¹dkowano zabudowê Wolborza, 

zbudowano niektóre obiekty u¿yteczno�ci publicznej (Dom Miejski zwany 

Spoùecznym, szkoùa podstawowa) oraz drogi. W 1938 roku uruchomiono 
Chrze�cijañsk¹ Spóùkê Weùniarsk¹ �Runo�. W latach 1939-1945 teren gminy 
byù miejscem aktywnego ruchu partyzanckiego, jak równie¿ dziaùalno�ci na 

rzecz polsko�ci � tajne nauczanie. Po wojnie mieszkañcy przyst¹pili do 

odbudowy, nast¹più dalszy rozwój Wolborza. Wybudowano wówczas nowe 

budynki dla: o�rodka zdrowia z izba porodow¹, urzêdu pocztowego, 

Gromadzkiej Rady Narodowej, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, Domu Kultury, 

lecznicy dla zwierz¹t i przedszkola. Od 1973 roku Wolbórz peùni rolê wsi 

gminnej. W 1993 roku Wolbórz odzyskaù swój herb, który przestawia w polu 

tarczy koloru czerwonego biaù¹ oblankowan¹ wie¿ê z gankami. Wej�cie i okna 

maj¹ barwê czarn¹. Wie¿a i ganki poryte s¹ bùêkitnym dachem, a  dach wie¿y 

dodatkowo wieñczy zùota kula. Na dachach umieszczone s¹ biaùe chor¹giewki.  
Mimo licznych zniszczeñ ocalaùy obiekty architektury sakralnej stanowi¹ce dzi� 

chlubê Wolborza i gminy. Do najcenniejszych zabytków Wolborza nale¿y 

Zespóù Paùacowo-Parkowy z XVIII wieku oraz ukùad urbanistyczny 
miejscowo�ci ksztaùtowany pocz¹wszy od XIII wieku w widùach rzek Wolbórki 

i Moszczanki.  
 
III. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOÚCI WOLBÓRZ 

 

3.1.Informacje ogólne 

 

Soùectwo Wolbórz jest jednym z 22 soùectw nale¿¹cych do Gminy Wolbórz, 

która poùo¿ona jest w �rodkowej czê�ci Polski. Gmina Wolbórz administracyjnie 

jest jedn¹ z 11-stu gmin powiatu piotrkowskiego, który znajduje siê w 

województwie ùódzkim. Powierzchnia soùectwa wynosi 1762,1728 ha. 

Miejscowo�ã Wolbórz poùo¿ona jest przy trasie szybkiego ruchu � drodze 
krajowej Nr 8 pomiêdzy Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem 

Mazowieckim (w odlegùo�ci 16 km od Piotrkowa Trybunalskiego i 14 km od 

Tomaszowa Mazowieckiego). Graniczy z nastêpuj¹cymi soùectwami: 

Bogusùawice, Úwi¹tniki, Mùynary, Psary Witowskie, Psary Lechawa, Polichno, 
Ýarnowica, Mùoszów, Stanisùawów i Studzianki. Soùectwo Wolbórz zamieszkuje 

2332 osoby, w tym miejscowo�ã Wolbórz 2278 mieszkañców oraz Krzykowice 

54 mieszkañców.  
W Wolborzu mieszcz¹ siê nastêpuj¹ce instytucje: Urz¹d Gminy, Bank 

Spóùdzielczy, Urz¹d Pocztowy, Gminny O�rodek Pomocy Spoùecznej i punkt 
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konsultacyjny, Gminny O�rodek Kultury, O�rodek Zdrowia, Publiczna Szkoùa 

Podstawowa i Publiczne Gimnazjum, Przedszkole Samorz¹dowe oraz Zespóù 

Szkóù � Rolnicze Centrum Ksztaùcenia Ustawicznego. 
  
3.2. Úrodowisko przyrodnicze 

 
Krajobraz gminy Wolbórz jest równinny. Jego urozmaiceniem s¹ niewysokie 

wydmy w poùudniowej czê�ci gminy, które pokryte s¹ lasem. Lasy i grunty le�ne 

zajmuj¹ 27,9% ogólnej powierzchni gminy. Dominuj¹ siedliska boru 

mieszanego i sosnowego. Najcenniejsze stanowiska florystyczne chronione s¹   
w trzech rezerwatach przyrody: �Lubiaszów�, �Dêby w Meszczach� i �Czarny 

£ug�. Poùudniowo-wschodni¹ czê�ã gminy obejmuje swoim zasiêgiem 

Sulejowski Park Krajobrazowy i jego otulina. Na terenie Wolborza istniej¹ 
obszary i obiekty cenne przyrodniczo, które zostaùy objête ochrona prawn¹. 

Nale¿¹ do nich: aleja 20 lip drobnolistnych oraz park przy Zespole Paùacowym 

Biskupów Kujawskich. W granicach gminy Wolbórz znajduj¹ siê równie¿ 

zabytkowe parki podworskie: w Bogusùawicach i Lubiatowie (wpisane do 

rejestru zabytków) oraz w Goleszach (zapisany w ewidencji konserwatorskiej). 

Bior¹c pod uwagê zró¿nicowanie przestrzenne walorów przyrodniczych 

zauwa¿a siê, i¿ fragment poùudniowy gminy to rezerwaty przyrody i park 
krajobrazowy, a póùnocna czê�ã to przede wszystkim parki podworskie i park 

paùacowy.  
Wschodni¹ granicê gminy na dùugo�ci okoùo 11 km stanowi obrze¿e, 

utworzonego na Pilicy, Zbiornika Sulejowskiego � najwiêksza atrakcja 

przyrodniczo-krajobrazowa, stwarzaj¹ca dogodne warunki do rozwoju turystyki 

i rekreacji. Przez gminê przepùywaj¹ trzy rzeki: Wolbórka (lewobrze¿ny dopùyw 

Pilicy), Moszczanka (dopùyw Wolbórki) oraz Golaszanka (dopùyw Moszczanki).  
Na obszarze wsi gleby odznaczaj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem. Na dnach dolin 

rzecznych wystêpuj¹ gleby muùowo-bagienne, zawieraj¹ce znaczny procent 

czê�ci organicznych. Wysoczyzny pokryte s¹ glebami wytworzonymi z glin 

zwaùowych oraz piasków naglinionych. W obrêbie gleb wytworzonych z glin 

zwaùowych wystêpuj¹, w postaci pùatów gleby bielicowe odznaczaj¹ce siê 

ró¿nym stopniem spiaszczenia (gleby �rednie i sùabe). W podùo¿u wystêpuj¹ 

utwory górnokredowe, takie jak wapienie i margle, które przykryte s¹ utworami 

trzecio i czwartorzêdowymi. S¹ to gùównie piaski ró¿noziarniste przykryte 

warstw¹ gliny piaszczystej. 
    
3.3. Sfera spoùeczna  

 

Ludno�ã 

Wie� gminn¹ Wolbórz zamieszkuje 2278 mieszkañców, w tym 1799 osób w 

wieku powy¿ej 18 lat, co stanowi blisko 80% ogóùu mieszkañców. Úrednia 

gêsto�ã zaludnienia wynosi 129 osób na 1 km
2. Podstawowym êródùem 
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utrzymania mieszkañców miejscowo�ci Wolbórz jest: praca zarobkowa              

w istniej¹cych zakùadach na terenie gminy oraz poza gmin¹, wùasna dziaùalno�ã 

usùugowo-handlowa i rolnictwo. 
28,6% ogóùu wyksztaùconych mieszkañców gminy Wolbórz ma wyksztaùcenie 

przynajmniej �rednie, ale tylko 5,3 % posiada wyksztaùcenie wy¿sze. Wy¿szy 

poziom wyksztaùcenia reprezentuj¹ kobiety; 33% ogóùu wyksztaùconych kobiet 

to kobiety maj¹ce wyksztaùcenie przynajmniej �rednie.  
Struktura bezrobocia na terenie gminy przedstawia siê nastêpuj¹co: wg stanu na 

31.12.2003 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiùa 474 osoby,     

w tym 114 osób z prawem do zasiùku. Okoùo 50% ogóùu bezrobotnych stanowi¹ 

kobiety; 75% bezrobotnych na terenie gminy to osoby w wieku 18-44 lata.  
 

O�wiata 

Na terenie Wolborza funkcjonuje Publiczne Gimnazjum, Publiczna Szkoùa 

Podstawowa oraz Przedszkole Samorz¹dowe. Szkolnictwo �rednie reprezentuje 

Zespóù Szkóù � Rolnicze Centrum Ksztaùcenia Ustawicznego im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, mieszcz¹cy siê w Paùacu Biskupów Kujawskich.          

W Zespole Szkóù RCKU mùodzie¿ ma mo¿liwo�ã ksztaùcenia w nastêpuj¹cych 

szkoùach dziennych: Liceum Ogólnoksztaùc¹ce, Technikum Informatyczne, 

Technikum Samochodowe, Technikum Hodowli Koni, Technikum Technologii 
Ýywno�ci, Technikum Technologii Drewna i Zasadnicza Szkoùa Zawodowa 

oraz wieczorowych (Policealne Studium Zawodowe i 3-letnie Uzupeùniaj¹ce 

Technikum dla Dorosùych).    
  
Sùu¿ba zdrowia 
W miejscowo�ci Wolbórz funkcjonuje O�rodek Zdrowia, w którym mie�ci siê 

poradnia dla dorosùych, pediatryczna i stomatologiczna. W o�rodku 

wykonywane s¹ szczepienia dla dzieci i zabiegi iniekcyjne. W piwnicach 

budynku O�rodka Zdrowia mieszcz¹ siê pomieszczenia przystosowane do 

spotkañ grupy AA. W 2005 roku zostan¹ przystosowane i zaadoptowane 

pomieszczenia dla potrzeb Gminnego O�rodka Pomocy Spoùecznej i �wietlicy 

�rodowiskowej. 
  
Bezpieczeñstwo publiczne 

W Wolborzu znajduje siê Posterunek Policji, obsùuguj¹cy terytorialnie obszar 

caùej gminy Wolbórz. 
W zakresie ochrony przeciwpo¿arowej na terenie soùectwa funkcjonuje jedna      

z 14 jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej dziaùaj¹cych na terenie caùej gminy 

Wolbórz. Od 1995 roku jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Wolborzu jest 

wù¹czona do krajowego systemu ratowniczo-ga�niczego. Stra¿acy nie tylko 

gasz¹ po¿ary, ale równie¿ uczestnicz¹ w likwidacji skutków kolizji drogowych, 

klêsk ¿ywioùowych i innych zagro¿eñ oraz organizuj¹ ¿ycie sportowe, 

kulturalne, pracuj¹ spoùecznie i wzorowo reprezentuj¹ Wolbórz i caù¹ gminê. 
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Stra¿ po¿arna cieszy siê w Wolborzu ogromnym uznaniem, szacunkiem               

i poparciem spoùeczeñstwa, ko�cioùa, instytucji, organizacji i zakùadów pracy. 

Przy OSP dziaùa Orkiestra Dêta, która z du¿ym powodzeniem obsùuguje 

wszystkie uroczysto�ci stra¿ackie, ko�cielne i gminne. Zespóù liczy trzydziestu 

muzyków. W 2005 roku OSP w Wolborzu obchodziã bêdzie 200-lecie swojej 
dziaùalno�ci. Jednostka posiada liczne dokumenty, przedmioty, narzêdzia oraz 

sprzêt pochodz¹cy z XIX i XX wieku, przedstawiaj¹ce bezcenn¹ warto�ã 

historyczn¹. 
 

Kultura 

Funkcje upowszechniania kultury na terenie gminy prowadzi Gminny O�rodek 

Kultury, który skutecznie propaguje kulturê w�ród mieszkañców. Mie�ci siê      

w nim Gminna Biblioteka Publiczna, maj¹ca swoje filie w Goleszach i Polichnie 
(istniej¹ równie¿ biblioteki przy szkoùach) oraz kawiarenka internetowa. Przy 

GOK-u dziaùaj¹ zespoùy amatorskiego ruchu artystycznego, m.in. Dzieciêcy 

Zespóù Tañca Ludowego, Dzieciêcy Zespóù Wokalny, Mùodzie¿owy Zespóù 

Rokowy, Wokalny Zespóù Ludowy �Nad Wolbórk¹�, Zespóù Pie�ni i Tañca 

�Wolborzanie�, Zespóù Tañca Estradowego �Amicus�, Zespóù Tañca 

Irlandzkiego, Zespóù Wokalny �Paradise� oraz Koùo Teatralne. Dom kultury 

prowadzi równie¿ koùa zainteresowañ, tj. koùo plastyczne i recytatorskie. Przy 
GOK-u funkcjonuj¹ równie¿: Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki, 

Klub Seniora �U�miech�, Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

Zwi¹zek Kombatantów i Byùych Wiêêniów Politycznych, Klub Anonimowych 

Alkoholików, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej �Zacisze�, 

Koùo Gospodyñ Wiejskich. Ponadto w Wolborzu istnieje tak¿e Wspólnota 

Gruntowo-Le�na, koùa ùowieckie i wêdkarskie, funkcjonuje Ludowy Uczniowski 

Miêdzyszkolny Klub Sportowy oraz Orkiestra Dêta, Bractwo Úwiêtej Trójcy       

i Chór Parafialny �Cantate Deo�. 
W Wolborzu istnieje tak¿e spoùeczna organizacja o nazwie Stowarzyszenie 

Przyjacióù Wolborza, której celem jest kultywowanie tradycji, prowadzenie 

badañ nad przyszùo�ci¹ gminy, upowszechnianie wiedzy o historii                        
i teraêniejszo�ci, a tak¿e troska o zabytki i estetykê regionu. W byùym Paùacu 

Biskupów Kujawskich Stowarzyszenie utworzyùo Izbê Muzealn¹ im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego, w której gromadzone s¹ eksponaty z zakresu  

archiwistyki, numizmatyki, archeologii i regionu.  
Na terenie Wolborza od 1921 roku dziaùa Towarzystwo Sportowe �Szczerbiec�, 

które ma znacz¹ce osi¹gniêcia w propagowaniu sportu. Na wyró¿nienie 

zasùuguj¹ przede wszystkim sekcje piùki no¿nej, tenisa stoùowego i siatkówki. 
Towarzystwo zarz¹dza stadionem sportowym, które latem pozostaje tak¿e do 

dyspozycji mieszkañców gminy. Na potrzeby spoùeczeñstwa, gùównie 

mùodzie¿y szkolnej pozostaje tak¿e nowoczesna, peùnowymiarowa hala 

sportowa, zlokalizowana przy Publicznym Gimnazjum w Wolborzu.   
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Dziedzictwo historyczne i religijne 

Dziedzictwem bogatej przeszùo�ci gminy s¹ stosunkowo liczne zabytki 

budownictwa skoncentrowane przede wszystkim w Wolborzu.   
Gùówne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowo�ci Wolbórz: 

 ukùad urbanistyczny miejscowo�ci gminnej Wolbórz ksztaùtowany 

pocz¹wszy od XIII wieku w widùach rzeki Wolbórki i Moszczanki;  
 zespóù paùacowy dawnej rezydencji biskupów kujawskich z 1773 roku 

zaprojektowany przez architekta Franciszka Placidi. Zespóù obejmuje 

budynek paùacowy w stylu póênego baroku, dwie oficyny paùacowe oraz 

dwa pawilony. Mocno zdewastowany po konfiskacie dóbr biskupich (byù 

m.in. przeznaczony na koszary i schronisko dla inwalidów wojennych) 

zostaù pieczoùowicie odrestaurowany w latach 1950-1961 stanowi¹c 

najbardziej okazaùy akcent architektoniczny Wolborza. Do paùacu 

przylega obszerny park zaùo¿ony w stylu barokowym z cennym 

drzewostanem. Aktualnie zespóù jest siedzib¹ Zespoùu Szkóù Rolnicze 

Centrum Ksztaùcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego. W gùównym budynku byùego paùacu biskupów 

kujawskich, w trzech maùych salkach od 27 paêdziernika 1963 roku 

mie�ci siê Izba Muzealna im. Andrzeja Frycza  Modrzewskiego, 

powstaùa z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjacióù Wolborza; 
 ko�cióù parafialny p.w. �w. Mikoùaja pochodz¹cy z XV wieku, 

wielokrotnie przebudowywany m.in. w XVIII wieku przez architekta 
Franciszka Placidi, z wie¿¹ zwieñczon¹ barokowym heùmem. W ko�ciele 

zachowaùy siê liczne obiekty liturgiczne, a tak¿e obrazy pêdzla 

Franciszka Smuglewicza; 
 kaplica cmentarna p.w. �w. Anny w Wolborzu z XIX wieku 
 kaplica p.w. �w. Rocha przy ul. Warszawskiej, usytuowana przy mo�cie 

na rzece Wolbórce pochodz¹ca z XIX wieku  
 zabytki techniki - drewniany zbo¿owy mùyn wodny na rzece Moszczance  

z XIX w. 
 stanowiska archeologiczne podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej 
 Miejsca Pamiêci Narodowej: 

 Pomnik upamiêtniaj¹cy walcz¹cych za ojczyznê w latach 

1943/44, rozstrzelanych w Pieñkach Karliñskich i innych 

miejscach (cmentarz rzymskokatolicki) 
 Mogiùa ¿oùnierzy polegùych w czasie I-szej wojny �wiatowej w 

1914 r. (cmentarz rzymskokatolicki) 
 Pomnik puùkownika Ludwika Glazera (cmentarz 

rzymskokatolicki) 
 Obelisk polegùych we wrze�niu 1939 roku (cmentarz 

rzymskokatolicki) 
 Tablice upamiêtniaj¹ce wydarzenia historyczne (Ko�cióù p.w. �w. 

Mikoùaja) 
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 Pomnik Andrzeja Frycza Modrzewskiego w parku na Placu      
Wù. Jagieùùy 

 Kapliczka na Placu Stefana Siniarskiego 
 Kapliczka �Stefana Czarnieckiego�, zwana tak¿e �szwedzk¹�, 

która usytuowana jest u zbiegu ulic Grunwaldzkiej                          
i Czarnieckiego. Ksztaùt kapliczki wskazuje na jej XVIII-wieczne 
pochodzenie. Wedùug tradycji zostaùa wybudowana dla 

upamiêtnienia zwyciêskiej potyczki stoczonej przez Polaków ze 

Szwedami w 1656 roku pod Wolborzem. W 1969 roku kapliczka 
zostaùa odnowiona staraniem Stowarzyszenia Przyjacióù 

Wolborza; 
 Pomnik �Dwa Miecze� na dziedziñcu paùacu biskupów � obecnie 

ZSRCKU 
 cmentarz rzymskokatolicki w Wolborzu. 

 
W Wolborzu odbywaj¹ siê corocznie nastêpuj¹ce uroczysto�ci religijne i 

imprezy kulturalne: 
o uroczysto�ci odpustowe �w. Mikoùaja (6 grudnia); 
o uroczysto�ci odpustowe �w. Rocha (16 sierpnia); 
o uroczysto�ci �w. Anny (26 lipca); 
o obchody �wiêta stra¿ackiego �w. Floriana (5 maja); 
o obchody �wi¹t ko�cielnych: Bo¿e Ciaùo, Zielone Úwi¹tki; 
o obchody zwi¹zane z Noc¹ Úwiêtojañsk¹ (23 czerwca); 
o konkurs na najùadniejsz¹ pisankê i kraszankê wielkanocn¹; 
o Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze; 
o Wolborski Bieg Uliczny (1 czerwca); 
o Dni Wolborza (czerwiec); 
o Festiwal Gor¹cych Serc im. Waldemara Goszcza (styczeñ); 
o Arty�ci Dzieciom (kwiecieñ). 

 

Zaopatrzenie w wodê 

System wodoci¹gowy zasilany jest z ujêcia wody zlokalizowanego na terenie 

Wolborza. Wodoci¹g �Wolbórz� o dùugo�ci sieci 12 km doprowadza wodê do 

miejscowo�ci Wolbórz - 589 przyù¹czy. 
 
Kanalizacja i oczyszczanie �cieków 

Na terenie wsi Wolbórz funkcjonuje oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna z 
podwy¿szonym usuwaniem biogenów o przepustowo�ci 500 m

3/dobê. Do 

oczyszczalni przyjmowane s¹ �cieki kanalizacyjne oraz dowo¿one wozami 

asenizacyjnymi. Dùugo�ã sieci kanalizacyjnej na terenie Wolborza wynosi     
11,2 km, do której przyù¹czonych jest 214 gospodarstw i posesji. Miejscowo�ã 

skanalizowana jest w 70%.  
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Gospodarka odpadami staùymi 

Na terenie gminy od 2001 roku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 

(szkùo biaùe, szkùo kolorowe, makulatura i tworzywa sztuczne � opakowania). 
Organizacj¹ i wykonaniem usùug odbioru odpadów na terenie caùej gminy 

Wolbórz zajmuje siê Spóùdzielnia AGROMEL z Wolborza, na podstawie 

zawartych indywidualnie umów z mieszañcami gminy. Odpady transportowane 
s¹ na skùadowisko w Mùynarach, którego wùa�cicielem jest Gmina Wolbórz 

(zarz¹dzaj¹cym skùadowiskiem jest firma KOM-WOL Sp. z o.o. z Wolborza). 
Jednostkami zajmuj¹cymi siê odbiorem surowców wtórnych z terenu gminy s¹: 

JUKO  z Piotrkowa Trybunalskiego (odbiór stùuczki szklanej) i EKOSYSTEM   

z Woli Krzysztoporskiej (odbiór tworzyw sztucznych).  
 
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  

Zaopatrzenie w energie elektryczn¹ gminy Wolbórz zapewniaj¹ cztery linie 

napowietrzne, ka¿da o mocy 15 kV, wyprowadzane ze stacji 110/15 kV. 
Aktualna sieã rozdzielcza 15 kV gminy pokrywa jej zapotrzebowanie na energiê  

elektryczn¹. Dla terenów nowych pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, 

przemysùowe wraz z usùugami planowana jest budowa odpowiedniej ilo�ci stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV oraz zasilaj¹cych je linii 15 kV. Na terenie 

Wolborza w latach 2005-2006 planowana jest budowa stacji transformatorowej 
GPZ o mocy 12 MW wraz z lini¹ zasilaj¹c¹ 2×110 kV. 
 
Telekomunikacja  

Aktualne potrzeby telekomunikacyjne gminy zaspokajane s¹ w oparciu               

o istniej¹cy w Piotrkowie Trybunalskim wêzeù telekomunikacyjny, gùówne 

przewodowe poù¹czenie telekomunikacyjne relacji Piotrków � Tomaszów               

i Tomaszów � £ódê oraz lokaln¹ centralê telefoniczn¹ ù¹cz¹ca siê z abonentami. 
Teren gminy obejmuj¹ swoim zasiêgiem operatorzy telefonii komórkowej. Na 

terenie miejscowo�ci Wolbórz zlokalizowane s¹ dwa maszty telefonii 

komórkowej. 
  
System komunikacyjny 

Przez teren soùectwa Wolbórz przebiega droga krajowa Nr E8 relacji Warszawa-
Wrocùaw, drogi powiatowe: Wolbórz � Baby - £ódê, Wolbórz � Ujazd � £ódê -
Skierniewice, Wolbórz - Lubiaszów Nowy - Sulejów, Wolbórz - Moszczenica, 
drogi gminne: Wolbórz � Zwierzyniec � Modrzewek - Mùoszów, Wolbórz 

Zwierzyniec � Modrzewek - Modrzewek Kolonia - Apolanka oraz ulice na 
terenie miejscowo�ci Wolbórz. 
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3.5. Sfera gospodarcza 

 
Gospodarka i rolnictwo 

Pomimo, i¿ gmina Wolbórz jest gmin¹ rolnicz¹ z rozwiniêt¹ funkcj¹ 

rekreacyjno-letniskow¹, to wiêkszo�ã mieszkañców Wolborza nie utrzymuje siê 
z rolnictwa. �ródùem ich utrzymania jest praca w sferze produkcyjno-usùugowej. 

Miejscowo�ã Wolbórz peùni funkcje wsi gminnej, grupuj¹cej wszystkie 

najwa¿niejsze usùugi. Na terenie Wolborza zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce 

zakùady pracy: Formaplan Polska Sp. z o.o.,  Huta Szkùa Gospodarczego               

i Artystycznego �Finezja�, F.M. SILESIA, ZSRCKU Wolbórz, Firma 

Konfekcyjna �Eliza�, AUCHAN Wolbórz, GS Samopomoc Chùopska, 

Spóùdzielnia AGROMEL, Urz¹d Gminy wraz z Placówkami O�wiatowymi, 
Firma Mazurek, Firma Brzeziñski-Rutkowski.  
 
 

 

 



IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOÚCI WOLBÓRZ 

 

 

Kluczowe 

obszary 

problemowe 

Analiza 

Co jest? 

Diagnoza 

Jak jest? 

Plan 

Jak ma byã? 

Programy 

Co? W jaki 

sposób?  

Projekty 

Co konkretnie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Co wyró¿nia? 

- Zabytkowe obiekty 

kulturowe: 

* Zespóù Paùacowy 

Biskupów Kujawskich 

wraz z zabytkowym 
parkiem w stylu 
barokowym 
* Ko�cióù Parafialny 

p.w. �w. Mikoùaja  
* Kaplica cmentarna 
p.w. �w. Anny 
* Kaplica p.w. �w. 

Rocha 
*Miejsca Pamiêci 

Narodowej 
 
- Walory 

krajobrazowo-

turystyczne 

 

- Atrakcyjne poùo¿enie 
geograficzne w 

centrum Polski przy 

trasie szybkiego ruchu 

(droga krajowa E8) 

� Miejscowo�ã  

poùo¿ona jest w przy 

trasie szybkiego ruchu 
E8 pomiêdzy 

Piotrkowem 
Trybunalskim a 
Tomaszowem 
Mazowieckim w 
widùach rzek Wolbórki 

i Moszczanki. 
� Zlokalizowany w 

poùudniowej czê�ci 

Wolborza Zespóù 

Paùacowo-Parkowy 
Biskupów Kujawskich 

z XVIII wieku jest 
siedzib¹ Zespoùu Szkóù 

RCKU; dziêki 

staraniom dyrekcji 
szkoùy zabytek zwany 
�Polskim Wersalem� 

poddany zostaù  w 

ostatnich latach 
zabiegom 
konserwatorskim i 
upiêkszaj¹cym.  

� Wykorzystane w 

peùni walory 

turystyczno-
krajobrazowe 
miejscowo�ci. 
� Produkt turystyczny 

� Po¿arnicze Centrum 

Historyczno-
Edukacyjne Ziemi 
£ódzkiej - miejsce 
które warto zwiedziã 

zapoznaj¹c siê z 

histori¹ najstarszej 

jednostki po¿arniczej 

w Polsce. 
 
� Wybudowana 

obwodnica Wolborza 
� eliminacja trasy 
przewozu materiaùów 

niebezpiecznych 
przez centrum 
Wolborza. 

� Budowa 

Po¿arniczego 

Centrum 
Historyczno-
Edukacyjnego Ziemi 
£ódzkiej 
W budynku 
prezentowane bêd¹ 
eksponaty (znaczna 
czê�ã zbiorów ju¿ jest 

w posiadaniu 
jednostki OSP i w 
Izbie Muzealnej 
Stowarzyszenia 
Przyjacióù Wolborza) 

stra¿ackie oraz 

zwi¹zane z ziemi¹ 

wolborsk¹. 
Centrum peùniùo 

bêdzie funkcje 

muzealno-edukacyjn¹ 
oraz bêdzie 

produktem 
turystycznym dla 
osób licznie 

� Budowa 

Po¿arniczego 

Centrum 
Historyczno-
Edukacyjnego Ziemi 
£ódzkiej przy 

istniej¹cej �wietlicy 

Ochotniczej Stra¿y 

Po¿arnej w 

Wolborzu;  
� Zaprojektowane s¹ 

cztery sale 
wystawowe: trzy 
ogrzewane mniejsze i 
jedna przystosowana i 
wykorzystana do 
gromadzenia w niej 
eksponatów 

wielkogabarytowych. 
� Budynek Centrum 

poù¹czony bêdzie z 

istniej¹c¹ �wietlic¹ 

OSP Wolbórz. 
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- Placówki o�wiatowe i 

kulturalne: 

*Publiczne Gimnazjum 
* Publiczna Szkoùa 

Podstawowa 
* Przedszkole 
Samorz¹dowe 
* ZSRCKU 
* Gminny O�rodek 

Kultury 
* O�rodek Zdrowia 
* Sala gimnastyczna 
przy gimnazjum 
* Stadion Sportowy 
 
- Aktywno�ã 

mieszkañców � liczne, 

prê¿nie dziaùaj¹ce 

organizacje, 

stowarzyszenia oraz 

wolborska jednostka  

OSP 

� Brak obwodnicy 

Wolborza 
� Publiczne 

Gimnazjum, Publiczna 
Szkoùa Podstawowa 

oraz Przedszkole 
Samorz¹dowe � 
budynki wymagaj¹ce 

modernizacji. 
� Gminny O�rodek 

Kultury � brak 
parkingu przed 
budynkiem, 
wymagaj¹ca remontu 

czê�ã budynku. 
� Stadion Sportowy � 
brak trybun, zùy stan 

nawierzchni. 
� Nowoczesna, 

peùnowymiarowa sala 

gimnastyczna. 
� Najstarsza w Polsce, 

o bogatej historii 
prê¿nie dziaùaj¹ca 

jednostka Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej w 

Wolborzu. 
� Bogata historia i 

tradycje miejscowo�ci 

oraz wolborskiej 
jednostki OSP. 

odwiedzaj¹cych 

gminê. 
 
� Budowa obwodnicy 

Wolborza 

 
 
 
� Obwodnica 
Wolborza ù¹cz¹ca 

drogê krajow¹ E8 z 

droga powiatow¹ 
Moszczenica 
Wolbórz.  
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2. Jakie peùni 

funkcje? 

Wie� peùni funkcjê 

centrum: 

*administracyjnego, 
* handlowego 
* usùugowego 
* kulturalnego 
* o�wiatowego 
* zdrowotnego  
 

� Miejscowo�ã peùni 

funkcje prawidùowo. 
� Funkcjê o�wiatowo-
kulturaln¹ zapewnia 

w miarê swoich 

mo¿liwo�ci 

gimnazjum, szkoùa 

podstawowa, zespóù 

szkóù oraz GOK. 

� Rozwój warunków 

turystyczno-
wypoczynkowych. 
� Rozwój funkcji 

agroturystycznych. 
� Rozbudowa 

zaplecza usùugowego. 
� Rozwiniêcie sektora 

drobnej 
przedsiêbiorczo�ci. 

� Utrzymanie miejsc 
zieleni w nale¿ytym 

stanie. 
� Rozwiniêcie 

nowych form 
dziaùalno�ci 

turystycznej. 
� Utworzenie nowych 

zakùadów daj¹cych 

zatrudnienie 
mieszkañcom. 
 

� Aktywny 

wspóùudziaù 

mieszkañców w 

tworzeniu planów 

zagospodarowania 
przestrzennego gminy  
� Szkolenia rolników 

w zakresie 
wspóùpracy z Uni¹ 

Europejsk¹ 
� Tworzenie grup 

producenckich oraz 
specjalistycznych 
gospodarstw 
rodzinnych. 
� Zorganizowanie 

�cie¿ek rowerowych 
 

 

 

 

 

3. Kim s¹ 

mieszkañcy? 

Liczba mieszkañców: 

2278 osób  

Mieszkañcy to w 

wiêkszo�ci ludno�ã 

miejscowa (ok. 80% to 
osoby w wieku powy¿ej 

18 lat) oraz na pobyt 
czasowy (internat 
ZSRCKU 122 osoby), 
przyjezdna (mùodzie¿ 

ucz¹ca siê w ZSRCKU) 

i sezonowa. 

� Spoùeczeñstwo z 

roku na rok coraz 
bardziej ubo¿eje, 

pojawiaj¹ siê coraz 

czê�ciej  patologie. 
� Widoczna coraz 

wiêksza aktywno�ã 

mieszkañców w celu 

podniesienia 
standardu ¿ycia we 

wsi i jej estetyzacji. 
 

� Spoùeczeñstwo 

powinno byã bardziej  

zintegrowane, 
podnosz¹ce swoje 

kwalifikacje i poziom 
wyksztaùcenia, 

zaanga¿owane w 

¿ycie wsi, z aktywn¹ 

mùodzie¿¹. 
  
 
 

� Umo¿liwienie i 

stworzenie realizacji i 
rozwoju 
zainteresowañ oraz 

podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 
mieszkañców. 
� Integracja 

mieszkañców.  

� Podnoszenie 

poziomu 
wyksztaùcenia i 

kultury mieszkañców 

poprzez 
organizowanie 
szkoleñ, kursów, 

dyskusji i imprez 
kulturalnych. 
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4. Co daje 

utrzymanie? 

* Praca zarobkowa 
* Dziaùalno�ã 

usùugowo-handlowa 
* Rolnictwo  
* Úwiadczenia 

emerytalne i rentowe 
* Zasiùki wypùacane 

przez GOPS 
* Zasiùki dla 

bezrobotnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Czê�ã mieszkañców 

to ludzie bezrobotni 
� Du¿a grupa osób 

szukaj¹cych pracy 

wyje¿d¿a poza 

miejsce 
zamieszkania, do 
du¿ych miast. 
 

� Mieszkañcy  

powinni mieã 
zapewnione godziwe 
warunki pracy i pùacy 

w Wolborzu i w 
okolicznych 
miejscowo�ciach. 
Poprawa warunków 

bytowych ludno�ci 

mo¿e sprawiã 

wielofunkcyjny 
rozwój wsi poprzez 

turystykê i rekreacjê 

oraz usùugi.  
� Wie� otwarta na 

nowe do�wiadczenia 

zorganizowana i 
aktywna.  
 
 
 
 

� Rozwój bazy 

turystyczno-
rekreacyjnej - 
budowa zbiornika 
wodnego na rzece 
Moszczance. 
� Pozyskanie 

inwestorów z 

zewn¹trz.  
� Rozwój 

ekoturystyki i 
agroturystyki. 
� Utworzenie nowych 

miejsc pracy. 
 
� Rozbudzenie 

inicjatyw w 
spoùeczeñstwie w 

celu szukania nowych 
êródeù dochodów. 
 

� Budowa zbiornika 

retencyjnego o 
powierzchni 20 ha na 
rzece Moszczance, 
speùniaj¹cego równie¿  

funkcje rekreacyjne. 
Zbiornik 
zlokalizowany bêdzie 

w dolinie rzeki 
Moszczanki; zbiornik 
powstanie poprzez 
wybudowanie zapory 
w odlegùo�ci 7,5-8,5 
km od êródeù rzeki. 

Wzdùu¿ póùnocnej 

strony zbiornika 
biegnie droga 
powiatowa relacji 
Wolbórz-
Moszczenica,  
poùudniowa strona to 

u¿ytki le�ne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na terenie 

miejscowo�ci dziaùa: 

* Stowarzyszenie 
Przyjacióù Wolborza 
* Wolborskie 
Towarzystwo Kultury i 
Turystyki 
* Ochotnicza Stra¿ 
Po¿arna  
* Towarzystwo 
Sportowe �Szczerbiec� 

� Bardzo aktywnie 

dziaùaj¹ce organizacje 

i stowarzyszenia.  

� Nale¿y poùo¿yã 

wiêkszy nacisk na 

promowanie dziaùañ i 
sukcesów organizacji 

i stowarzyszeñ. 

� Pozyskiwanie 

wiêkszej liczby 

czùonków do 

istniej¹cych ju¿ 

organizacji i 
stowarzyszeñ. 
� Anga¿owanie ludzi 

mùodych w sprawy 

wsi i caùej gminy. 
� Pozyskiwanie 

� Wspóùpraca 

organizacji, 
stowarzyszeñ i wùadz 

gminy w rozwoju i 
promocji 
miejscowo�ci i 

gminy. 
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5. Jak jest 

zorganizowana? 

* Rada Soùecka  
* Klub Seniora 
* Polski Zwi¹zek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 
* Zwi¹zek Kombatantów 

i Byùych Wiêêniów 

Politycznych 
* Klub AA 
* zespoùy amatorskiego 

ruchu artystycznego 
dziaùaj¹ce przy GOK-u 
* Stowarzyszenie 
Wzajemnej Pomocy 
Abstynenckiej �Zacisze� 

* Koùo Gospodyñ 

Wiejskich 
* koùo wêdkarskie 
* Wspólnota Gruntowo-
Le�na 

wsparcia finansowego 
i �rodków na rozwój 

miejscowo�ci. 

 

 

 

6. W jaki 

sposób 

rozwi¹zuj¹ 

problemy? 

Rada Soùecka 
Soùtys 
Wójt Gminy  
Rada Gminy 
Zebrania mieszkañców 
 

� Wspóùpraca z 

mieszkañcami 
 

Peùniejszy zakres 

wspóùpracy, wiêksza 

efektywno�ã i 
sprawno�ã. 

� Zwiêkszenie 

przepùywu informacji 

do mieszkañców o 

dziaùaniach wùadz 

gminy we wsi. 
� Zwiêkszenie 

zaanga¿owania 

ludno�ci w sprawy 

wsi. 

� Wspólne 

planowanie, 
organizowanie, 
motywowanie oraz 
kontrola dziaùañ. 
� Zwiêkszenie 
czêstotliwo�ci zebrañ 

wiejskich z 
przedstawicielami 
wùadz gminy. 
� Uspoùecznienie 

procesów 

planistycznych. 
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� Miejscowo�ã 

powinna byã zadbana, 
estetyczna �zielona� 
� Wiêcej zieleni 

wokóù posesji, k¹ciki 

zieleni w centrum 
miejscowo�ci, 

odnowa elewacji 
domów. 
 
 

� Inwestycje 

prowadzone w 
zgodnie z wieloletnim 
planem 
inwestycyjnym.  
� Poprawa estetyzacji 

zabudowy wsi. 
 
 

�  Pogadanki z 

mieszkañcami na 
temat prawidùowego 

utrzymania obej�ã. 
�  Organizowanie 

konkursów np. �na 

najpiêkniejszy 

ogródek�. 
� Nasadzenia 

drzewek, 
¿ywopùotów. 

� Budynki 

u¿yteczno�ci 

publicznej wizytówk¹ 

miejscowo�ci. 
 
 

� Modernizacja 

budynku Urzêdu 

Gminy. 
 
 
 
 

� Wymiana okien na 
parterze, remont 
pomieszczeñ na 

piêtrze i ocieplenie 

budynku UG; 
Budowa podjazdu dla 
niepeùnosprawnych 

przed budynkiem. 
 

 

 

 

 

 

 

7. Jak wygl¹da  

wie�? 

- wie� o zabudowie 

zwartej 
- piêknie poùo¿ona  
- dobre poù¹czenie 

komunikacyjne (droga 
krajowa E8) 
- zadbane posesje 
- zadbane obiekty 
u¿yteczno�ci publicznej 
- szerokie, o�wietlone 

ulice 
- zieleñ na placach i 

skwerach 
 

� Zadbane obej�cia o 

zró¿nicowanej 

architekturze. 
� Poprawa jako�ci 

dróg wewnêtrznych i 

dojazdowych, 
budowa chodników. 

� Poprawa stanu 

nawierzchni dróg, 

zwiêkszenie 

bezpieczeñstwa 

mieszkañców. 

� Budowa 

nawierzchni dróg i 

chodników. 

� Budowa 

nawierzchni dróg i 

chodników wraz z 

kanalizacj¹ 
deszczow¹ w 

Wolborzu � Osiedle 
1000-lecia. 

 

 

 

 

- Kultywowanie 

uroczysto�ci 

religijnych:  

* uroczysto�ci 

odpustowe:  

� Cykliczne i dobrze 

zorganizowane. 
 

� Propagowanie tych 

obyczajów i tradycji 

w pozostaùych wsiach 

gminy Wolbórz. 

� Zachêcanie ludno�ci 

wsi i gminy do 
udziaùu w 

organizowanych 
uroczysto�ciach na 

� Promocja imprez 

kulturalnych. 
� Kultywowanie 

obchodzonych 
uroczysto�ci i �wi¹t. 
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8. Jakie 

obyczaje i 

tradycje 

pielêgnuje i 

rozwija? 

�w. Mikoùaja,  
�w. Anny, �w. Rocha    
* �wiêta ko�cielne: 
Bo¿e Ciaùo, Zielone 

Úwi¹tki 
* Úwiêto stra¿ackie 

�Úw. Floriana� 
- Obrzêdy zwi¹zane z 

Noc¹ Úwiêtojañsk¹ 

- Konkurs na 

najùadniejsz¹ pisankê i 

kraszankê 

wielkanocn¹ 

- Imprezy kulturalne: 

* Dni Wolborza 
* Wolborski Bieg 
Uliczny 
* Gminne Zawody 
Sportowo-Po¿arnicze 
* Festiwal Gor¹cych 

Serc im. Waldemara 
Goszcza (impreza 
charytatywna) 
* Arty�ci Dzieciom 

(impreza charytatywna) 
 

 terenie Wolborza. 
� Promowanie imprez 

okoliczno�ciowych 

poza terenem gminy. 

 

 

 

 

 

- domy jednorodzinne  
- dwa bloki 
- obej�cia zadbane 
- wie� zaopatrzona w 

wodê w 100% 
- funkcjonuj¹ca 

� Domy wolnostoj¹ce 

prywatne, stara i 
nowa zabudowa. 
� Wiêkszo�ã 

budynków ogrzewana 

wêglem. 

� Mieszkania 

ogrzewane olejem 
opaùowym i gazem 
� Ukwiecenie i 

zadrzewienie obej�ã 
� Peùna kanalizacja 

Zachêciã 

mieszkañców wsi do 
bie¿¹cego dbania o 

czysto�ã i porz¹dek w 

obej�ciu. 
 

� Peùne 

skanalizowanie 
miejscowo�ci. 
� Peùniejsze 

zaanga¿owanie  

mieszkañców w 
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9. Jakie s¹ 

mieszkania i 

obej�cia? 

oczyszczania �cieków 
- wie� w czê�ci 

posiadaj¹ca sieã 

kanalizacji sanitarnej 
(70% miejscowo�ci) 

oraz sieã kanalizacji 

deszczowej (gùówne 

ulice) 

 
 
 

sanitarna 
miejscowo�ci. 
 

tradycyjnym 
konkursie �Czysta 

Wie��. 
� Organizowanie 

konkursów typu: 

�Najpiêkniejsza 

posesja�. 
 
 

 

10. Jaki jest 

stan otoczenia i 

�rodowiska 

naturalnego? 

- organizowana 
corocznie akcja 
�Sprz¹tanie �wiata� 
- selektywna zbiórka 

odpadów 
- coroczny konkurs 
�Czysta Wie�� 
 

� Przyjazny 

mikroklimat, 
malownicze 
poùo¿enie, czyste 

powietrze. 

� Czyste i przyjazne 

�rodowisko dla ludzi i 

przyrody. 
� Wykorzystanie 

naturalnych walorów 

przyrodniczych i 
turystycznych. 
  

� Podnoszenie 

�wiadomo�ci 

ekologicznej  
mieszkañców. 
� Promocja 

miejscowo�ci i jej 

atutów poza gmin¹.  

� Rozszerzyã program 

segregacji odpadów. 
� Opracowanie i 

realizacja programu 
promocji 
miejscowo�ci i 

gminy. 
 

 

 

 

 

 

 

- Publiczne Gimnazjum 
- Publiczna Szkoùa 

Podstawowa 
- Zespóù Szkóù 

Rolniczych � Centrum 
Ksztaùcenia 

Ustawicznego 

� Bogata oferta 

edukacyjna. 
� Brak dociepleñ 

czê�ci budynków. 
� Wymagaj¹ca 

modernizacji 
instalacja grzewcza. 

� Poprawa warunków 

nauki.  
� Bogata oferta bazy 
sportowej  dla dzieci i 
mùodzie¿y, jak 

równie¿ mieszkañców 

i osób przyjezdnych 

� Modernizacja 

budynku Publicznego 
Gimnazjum. 
 

� Modernizacja 
budynku polegaã 
bêdzie na wymianie 

okien i êródùa ciepùa 

oraz dociepleniu 
�cian budynku z 

zewn¹trz. 



Plan Rozwoju Miejscowo�ci Wolbórz 

___________________________________________________________________________ 

 20 

 

 

 

 

11. Co 

proponuje 

dzieciom i 

mùodzie¿y? 

- Przedszkole 
Samorz¹dowe, 
- nowoczesna, 
peùnowymiarowa sala 
gimnastyczna przy 
gimnazjum 
- Gminna Biblioteka 
Publiczna 
- Gminny O�rodek 

Kultury 
- zespoùy taneczne 
- koùa zainteresowañ 

dziaùaj¹ce w GOK 

� Niewystarczaj¹ca 

infrastruktura 
sportowa. 
� W miarê dobrze 

zaopatrzona 
biblioteka gminna. 
� Czê�ciowo  nie 

wyremontowany 
budynek Gminnego 
O�rodka Kultury, 

brak parkingu przed 
budynkiem; brak 
kawiarenki 
internetowej. 

(turystów i letników). 
�  Uaktywnienie zajêã 

pozaszkolnych dla 
dzieci i mùodzie¿y. 
� Poprawa warunków 

dziaùalno�ci GOK. 
 
 

� Modernizacja 

budynku Publicznej 
Szkoùy Podstawowej. 
 
 
 
 
 
 
 
� Realizacja 

Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej na 
lata 2006-2010 
terenie Gminy 
Wolbórz. 
 
 
 
 
 
 
 

� Wymiana drzwi i 

okien, wymiana 
instalacji grzewczej i 
êródeù ciepùa oraz 

docieplenie �cian i 

dachu to prace 
zwi¹zane z 

modernizacj¹  
budynku szkoùy 

podstawowej. 
� W ramach 

modernizacji 
Stadionu Sportowego 
w Wolborzu 
wykonane zostan¹ 
nastêpuj¹ce prace: 

poszerzenie i 
wydùu¿enie pùyty 

boiska, budowê 
trybun i o�wietlenia. 
� Budowa kortów 

tenisowych i basenu 
przy Szkole 
Podstawowej i 
Gimnazjum. 
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� Remont budynku 

Gminnego O�rodka 

Kultury. 

� Remont sali kinowej 

i piêtra budynku 

GOK-u oraz budowa 
parkingu przed 
budynkiem; 
uruchomienie 
kawiarenki 
internetowej i zakup 
telebimu. 
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V. ANALIZA SWOT 

 

MOCNE STRONY 

1. Poùo¿enie geograficzne w centrum kraju. 
2. Dobrze rozwiniêta sieã dróg z tras¹ szybkiego ruchu E8. 
3. Walory przyrodnicze (lasy, rzeki, Zbiornik Sulejowski, Sulejowski Park 

Krajobrazowy, rezerwaty przyrody). 
4. Wzmo¿ony ruch turystyczny zwi¹zany z przejazdem przez Wolbórz 

£odzian posiadaj¹cych na obrze¿ach Zalewu Sulejowskiego dziaùki 

letniskowe.    
5. Istniej¹ce zabytki historyczne i kulturowe. 
6. Dziaùalno�ã organizacji spoùecznych. 
7. Funkcjonuj¹cy O�rodek Zdrowia, Gminny Dom Kultury, placówki 

o�wiatowe. 
8. Zwodoci¹gowanie miejscowo�ci. 
9. Oczyszczalnia wraz z sieci¹ kanalizacyjn¹. 
10. Potencjalne tereny pod inwestycje � typu centra logistyczne. 
11. Aktywna i otwarta spoùeczno�ã lokalna. 
12. Tradycje Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.  

 

 

S£ABE STRONY 

1. Brak obwodnicy Wolborza. 
2. Brak peùnej sieci kanalizacyjnej.  
3. Brak dociepleñ budynków (termomodernizacja) czê�ci obiektów 

u¿yteczno�ci publicznej. 
4. Strukturalne bezrobocie. 
5. Niewystarczaj¹ca ilo�ã obiektów rekreacyjno-sportowych (np. basen, 

k¹pielisko). 
 

 

ZAGROÝENIA 

1. Postêpuj¹cy ni¿ demograficzny i starzenie siê spoùeczeñstwa. 
2. Migracja mùodzie¿y do du¿ych miast. 
3. Brak �rodków finansowych. 
4. Uci¹¿liwo�ã ze strony transportu samochodowego (haùas, przewóz 

materiaùów niebezpiecznych). 
5. Zwiêkszony ruch komunikacyjny na drogach z kierunku £odzi nad Zalew 

Sulejowski.  
6. Kataklizmy i ¿ywioùy czêsto nawiedzaj¹ce gminê. 
7. Zagro¿enia powodziami i podtopieniami (rzeka Wolbórka i Moszczanka). 
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SZANSE 

1. Pozyskanie �rodków pomocowych na inwestycje. 
2. Pozyskanie inwestorów i kapitaùu. 
3. Upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze (budowa Po¿arniczego 

Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi £ódzkiej w Wolborzu). 
4. Wykreowanie Po¿arniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi 
£ódzkiej jako produktu turystycznego. 

5. Sprzyjaj¹ca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich. 
6. Budowa obiektów sportowych (m.in. basen, korty tenisowe). 
7. Czyste �rodowisko. 
8. Rozwój ekoturystyki i agroturystyki.  
9. Poprawa estetyki gminy. 
10. Poprawa stanu nawierzchni dróg. 
11. Peùna kanalizacja. 
 

 
 
VI. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOÚCI  

 

CEL 1 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury kulturalnej, 

turystyczno-rekreacyjnej i sportowej. 

 

Dziaùania: 

 

1. Budowa Po¿arniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi 
£ódzkiej w Wolborzu. 

 
2. Remont budynku Gminnego O�rodka Kultury. 

 
3. Budowa obiektów sportowych � korty tenisowe i basen przy Publicznym 

Gimnazjum w Wolborzu. 
 

4. Modernizacja Stadionu Sportowego w Wolborzu. 
 
5. Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Moszczance, speùniaj¹cego tak¿e 

funkcje rekreacyjne. 
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CEL 2 

 

Rozwój wsi i poprawa warunków ¿ycia mieszkañców  

 

Dziaùania: 

 

1. Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Samorz¹dowego w 

Wolborzu. 
 

2. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum i Publicznej 
Szkoùy Podstawowej w Wolborzu. 

 
3. Remont budynku Urzêdu Gminy. 

 
4. Budowa nawierzchni ulic i chodników wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ w 

Wolborzu � Osiedle 1000-lecia. 
 

5. Budowa obwodnicy Wolborza. 
 

6. Dokoñczenie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowo�ci. 
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VII. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIÆWZIÆCIA  

 

Plan Rozwoju Miejscowo�ci Wolbórz opracowany przez mieszkañców wsi 

zakùada realizacje zadañ w sferze ¿ycia spoùeczno-kulturalnego, rekreacyjno-
turystycznego i gospodarczego. W celu zapewnienia realizacji planowanych 
zadañ niezbêdna jest budowa �Po¿arniczego Centrum Historyczno-

Edukacyjnego Ziemi £ódzkiej w Wolborzu�. Budynek poprzez prezentacjê 
zgromadzonych w nim eksponatów stra¿ackich jak równie¿ zwi¹zanych z 

histori¹ ziemi wolborskiej peùniù bêdzie funkcje muzealno-edukacyjn¹. Budynek 

Centrum bêdzie tworzyã caùo�ã z istniej¹c¹ �wietlic¹ Ochotniczej Stra¿y 

Po¿arnej w Wolborzu, gdzie odbywaã siê bêd¹ szkolenia stra¿aków, 

konferencje, seminaria itp. Dziêki funkcjonowaniu Po¿arniczego Centrum 
Historyczno-Edukacyjnego Ziemi £ódzkiej tury�ci i mieszkañcy wsi bêd¹ mogli 

przez caùy rok zwiedzaã muzeum i ogl¹daã zgromadzone w nim eksponaty 

eksponowane w czterech salach wystawowych. Centrum bêdzie produktem 

turystycznym dla osób licznie odwiedzaj¹cych gminê i podró¿uj¹cych drog¹ E8. 

Dziêki budowie i funkcjonowaniu Po¿arniczego Centrum Historyczno-
Edukacyjnego Ziemi £ódzkiej w Wolborzu zostanie zmniejszone bezrobocie: 

po�rednio w trakcie budowy oraz przy obsùudze organizowanych imprez, 

wycieczek, konserwacji i restauracji eksponatów oraz bezpo�rednio poprzez 

stworzenie dwóch nowych etatów (kustosz i pracownik gospodarczy). Bêdzie 

impulsem dla rozwoju dziaùalno�ci usùugowej (utworzenie np. punktu informacji 

turystycznej z pami¹tkami, stoiska z napojami, sùodyczami) i kulturalnej 

(organizowanie wspólnie z Gminnym O�rodkiem Kultury wystawek 

tematycznych i okoliczno�ciowych).  
Po¿arnictwo wolborskie, tak jak i sam Wolbórz, ma dùugie i bogate dzieje, a za 

spraw¹ Andrzeja Frycza Modrzewskiego zajêùo poczesne miejsce w historii 
ochotniczych stra¿y po¿arnych w Polsce.  
 
W 2005 roku obchodzone bêdzie 200-lecie istnienia OSP w Wolborzu. Budowa 
muzeum bêdzie ukùonem w kierunku historii i tradycji wolborskiej stra¿y 

po¿arnej, jak równie¿ wizytówk¹ wsi - miejscem, które warto zwiedziã 

zapoznaj¹c siê z histori¹ najstarszej jednostki po¿arniczej w Polsce. 
 
W uzasadnieniu powy¿szego przedsiêwziêcia, nale¿y zauwa¿yã, ¿e rozwój 

kultury i tradycji, choã nie przynosi bezpo�rednich korzy�ci materialnych, 

wpùywa na ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia. Jest katalizatorem przemian spoùeczno-
kulturalnych. Bêdzie to miaùo przeùo¿enie na inne dziedziny ¿ycia mieszkañców 

wsi i caùej gminy Wolbórz. 
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Zakres prac obejmuje: 
- roboty budowlane zewnêtrzne i wewnêtrzne, 
- instalacje wodno-kanalizacyjne, 
- instalacje gazowe, 
- instalacje elektryczne, 
- instalacje odgromowe. 
 
 

VIII. KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIÆWZIÆCIA 

 
Ogólny koszt inwestycji to koszt robót  831 638,95 PLN 
 
W latach 2005-2006 planuje siê wykonaã nastêpuj¹ce prace: 
 
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej � 5 665,63 PLN 
- wykonane przyù¹cza wodno-kanalizacyjnego � 24 218,60 PLN 
- wykonanie przyù¹cza i instalacji gazowej wewnêtrznej � 17 049,06 PLN 
- wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej � 20 208,03 PLN 
- wykonanie przyù¹cza z przebudow¹ zasilania 26 769,18 PLN 
- prace ogólnobudowlane � 587 760,77 PLN 
                                suma  - 681 671,27 PLN 
                   podatek VAT - 149 967,68 PLN 
                           RAZEM � 831 638,95 PLN 

 

 

 

Harmonogram planowanego przedsiêwziêcia � budowa Po¿arniczego 

Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi £ódzkiej w Wolborzu 

 

czerwiec/lipiec 2005 r. � podpisanie umowy o dofinansowaniu przedsiêwziêcia  

lipiec/sierpieñ 2005 r. � przeprowadzenie procedury przetargowej 
paêdziernik/listopad 2005 r. � listopad 2006 r. -  roboty budowlane  
grudzieñ 2006 r. � rozliczenie projektu 
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IX. HARMONOGRAM WDRAÝANIA PLANU NA LATA 2005-2010 

 

 

Cel Dziaùanie Termin realizacji 

1. Budowa Po¿arniczego 

Centrum Historyczno-
Edukacyjnego Ziemi 
£ódzkiej 

2005-2006 

2. Remont budynku 
Gminnego O�rodka Kultury 

2005-2006 

3. Budowa obiektów 

sportowych � korty tenisowe 
i basen przy Publicznym 
Gimnazjum w Wolborzu 

2007-2010 

4. Modernizacja Stadionu 
Sportowego w Wolborzu 

2005-2006 

 

 

 

 

Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój 

infrastruktury 

kulturalnej, 

turystyczno-

rekreacyjnej i 

sportowej 

5. Budowa zbiornika 
retencyjnego na rzece 
Moszczance 

2007-2010 

1. Termomodernizacja i 
remont budynku Przedszkola 
Samorz¹dowego w 

Wolborzu 

2005 

2. Termomodernizacja 
budynku Publicznego 
Gimnazjum i Publicznej 
Szkoùy Podstawowej w 

Wolborzu 

2006 

3. Remont budynku Urzêdu 

Gminy 
2006 

4. Budowa nawierzchni ulic  
i chodników wraz z 

kanalizacj¹ deszczow¹  
w Wolborzu � Osiedle  
1000-lecia  

2005-2007 

5. Budowa obwodnicy 
Wolborza 

2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój wsi i poprawa 

¿ycia mieszkañców 

6. Dokoñczenie budowy 

kanalizacji sanitarnej na 
terenie miejscowo�ci 

2005-2006 

 


