
N
 a terenie gminy znajdują 
się obiekty, które świad-
czą o interesującej prze-
szłości tych okolic. We 
wsiach Młyny Piekarskie, 

Józefów, Dąbrowica, Miłkowice  
znajdują się cmentarzyska ciało-
palne, kręgi kamienne, ślady osad 
z czasów począwszy od neolitu, aż 
po średniowiecze. Ciekawych zna-
lezisk dokonali archeolodzy w Łęgu 
Piekarskim, gdzie trafili na tzw. 
”groby książęce”, pochodzące z  II 
wieku.  

Dwór w Długiej Wsi 
Pierwsza wzmianka o Długiej Wsi 
pochodzi z roku 1419 roku, kiedy to 
właścicielem połowy miejscowości 
został Jan z Grabia. Odwiedzając 
Długą Wieś warto zobaczyć Zespół 
Dworsko-Parkowy. Znajdują się tam 
dwór pochodzący z 1874 roku, park 
z aleją kasztanową oraz kopiec oto-
czony fosą (pozostałość fortalicji).  

Dwór w Długiej Wsi wybudowali 
Skórzewscy nieopodal kopca, 
na którym właściciele klucza dobr-
skiego wznieśli w średniowieczu 
drewnianą fortalicję, później muro-
wane dwory obronne.  

Po roku 1945 roku dworem zarzą-
dzała lokalna administracja. Przez 
te wszystkie lata pełnił różne funk-
cje.Miała tu swą siedzibę admini-

stracja, biblioteka, służba zdrowia, 
oświata, stowarzyszenia. Obecnie 
w odrestaurowanym dworze znaj-
duje się Przedszkole Samorządowe 
w Dobrej.  

Kopiec otoczony był fosą, która 
dla mieszkańców znana jest dziś 
jako wyspa. Nikt nie miał wątpliwo-
ści, że kryje ona tajemnice z prze-
szłości. Przeprowadzono tam bada-
nia archeologiczne. Zdaniem arche-
ologów w  XIV wieku istniało w tym 
miejscu pierwotne grodzisko na pla-
nie sześcioboku. Natomiast w wieku 
XV znajdował się tam murowany 
kościół. Kolejnym budynkiem zlo-
kalizowanym w tym miejscu jest  
murowany z fundamentami z ka-
mieni, cegły i zaprawy wapiennej 
dwór. Najprawdopodobniej wybu-
dowano go za czasów któregoś 
z Walewskich bądź Mączyńskich. 
Czwartym obiektem była budowla 
nazwana na roboczo przez archeolo-
gów kuchnią, ale mogła to też być ja-
kaś inna budowla gospodarcza 
sprzed stuleci.   

W Długiej Wsi, na całym obszarze 
miejscowości można zauważyć sto-
jące krzyże przydrożne. Przekazy 
ustne mówią, iż ustawiane były 
w ubiegłych wiekach dla ochrony 
przed epidemiami np.: cholerą, 
dżumą. Pod tymi krzyżami do dziś 
modlą się pątnicy z procesji Emaus.

WARTO ZOBACZYĆ

Cmentarz żydowski  
Znajduje się przy ul. Narutowicza w Do-

brej. Istniał w tym miejscu już w XVII 
wieku. Ostatnie pochówki miały miejsce 
na początku XIX wieku. W trakcie okupa-
cji władze niemieckie teren cmentarza 
oczyściły z macew i urządziły zielony 
skwer. W 2008 roku zostało wybudo-

wane pamiątkowe lapidarium.

Dwór i przydrożne krzyże 
Długa Wieś, gmina Dobra, powiat turecki

 Cmentarz parafialny rzymsko-  
-katolicki przy ul. Kościuszki 

Znajdują się tam m.in.: grobowce rodziny 
Dzierżawskich, groby żołnierzy z I Wojny 
Światowej, czy też grób mgr farmacji  

Witolda Ereta – pierwszego burmistrza 
Dobrej w II Rzeczpospolitej.

Kapliczka św. Barbary 
Znajduje się przy ul. Dekerta w Dobrej. 

W kapliczce posadowiono  figurę  
św. Barbary,  upamiętniająca miejsce  lo-
kalizacji drewnianego kościółka pod tym 
samym wezwaniem, który został roze-

brany przez Niemców podczas okupacji.

Park z aleją kasztanową 
Znajduje się w Długiej Wsi w Zespole 
Dworsko-Parkowym. Rosnące w niej 

kasztanowce są pomnikami przyrody. 
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