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Ciekawe obiekty architektoniczne 
Długa Wieś, Dobra, Miłkowice, Skęczniew, gmina Dobra, powiat turecki

Gmina Dobra 
Otwarta na turystów 
i bogata w zabytki
Malownicze tereny gminy Dobra sprzyjają rozwojowi 
turystyki. Doceniają je przede wszystkim mieszkańcy 
dużych aglomeracji, którzy w okresie letnim chętnie 
odwiedzają okoliczne miejscowości.  Będąc w okolicy 
warto przyjrzeć się bliżej znajdującym się tu zabytkom.

G
mina Dobra położona jest 
we wschodniej Wielko-
polsce, na skrajach Wyso-
czyzny Tureckiej oraz Ko-
tliny Sieradzkiej i Kolskiej. 

Ma przede wszystkim charakter rol-
niczy, na jej terenie znajduje się 
około 600 gospodarstw rolnych zaj-
mujących się głównie uprawą zbóż 
i produkcją zwierzęcą. Natomiast 
w miasteczku oraz w jego okolicy 
skupione są zakłady produkcyjne. 

Ponad 70 proccent powierzchni 
gminy obejmuje Uniejowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu. Tereny po-
łożone przy zbiorniku Jeziorsko (ob-
jęte obszarem Natura 2000) oraz 
sam zbiornik, tworzą korzystne wa-

runki dla rozwoju turystyki, szcze-
gólnie dla amatorów sportów wod-
nych.  

Malownicze tereny to także zna-
komite miejsce dla miłośników wy-
cieczek pieszo-rowerowych i kon-
nych. Warto tu wybrać się na wy-
cieczkę Nadwarciańskim Szlakiem 
Rowerowym, który biegnie od Poz-
nania do zbiornika Jeziorsko. Nie bez 
znaczenia dla turystów jest fakt, iż 
nieopodal, w sąsiedniej gminie Unie-
jów, znajduje się jeden z najwięk-
szych kompleksów termalno-base-
nowych w Polsce.  

Na terenie gminy znaleźć można 
także  ciekawe obiekty architekto-
niczne. Bez wątpienia należą do nich 

zabytkowe kościoły w Dobrej (Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, 
zbudowany w latach 1905-1912), 
w Miłkowicach (pw. Św Mikołaja Bi-
skupa, z lat 1880-1882) i w Skęcznie-
wie (pw. św. Trójcy z 1825 roku).  

Na uwagę zasługuje także aleja 
kasztanowa będąca częścią zespołu 
dworsko-parkowego z końca XIX 
wieku na terenie miejscowości 
Długa Wieś. Miasteczko Dobra, które 
uzyskało prawa miejskie ok. 1392 
roku, może poszczycić się średnio-
wiecznym układem urbanistycz-
nym, gdzie dominują kamienice 
z XIX wieku. Jest to główny ośrodek 
administracyjny, handlowy i gospo-
darczy gminy. 

BURMISTRZ ZAPRASZA:
 

Szanowni Państwo! 
Gmina Dobra jest miejscem z niewątpliwie cie-

kawą historią, wartą zgłębienia. Ma wiele 
do zaoferowania zwiedzającym. Zbiornik Je-
ziorsko, stanowi najbardziej atrakcyjną tury-

stycznie część gminy Dobra. Również ze 
względu na wiele obecnych zabytków i po-

mników przyrody oraz innych miejsc godnych 
uwagi, warto odwiedzić naszą gminę. Wielkim 
kapitałem gminy Dobra są jej mieszkańcy. To 
ludzie niezwykle zaangażowani w losy swojej 
małej ojczyzny. Z dużym poświęceniem włą-
czają się w wiele akcji i inicjatyw społecznych. 

Zdobyte dzięki nim doświadczenie stanowi 
często pierwszy krok do powstawania wielu 

cennych pomysłów. Z dumą mogę przedsta-
wić Gminę Dobra, jako miejsce dynamicznego 
rozwoju. Od kilku lat podejmowane są nowe 
inicjatywy, pojawiają się kolejne inwestycje, 

a dotychczasowe udogodnienia ulegają roz-
budowie. Prowadzimy kompleksowe działa-
nia, których celem jest znaczne polepszenie 
standardu życia mieszkańców. Gmina Dobra 

jest Pełna Piękna. 
 

Tadeusz Gebler, 
burmistrz gminy Dobra


