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W dniach 19/20 stycznia 2022 roku w Centrum Kultury w Dobrej odbyły się warszta-
ty w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Warsztaty prowadził dok-
tor nauk humanistycznych Maciej Dowgiel.
Celem działań szkoleniowych jest wsparcie zespołów kadr kultury w podnoszeniu 
kompetencji w zakresie projektowania oferty kulturowej on-line.
Efektem działań będzie zbudowanie sieci nowocześnie działających domów  
kultury, które wykorzystają narzędzia cyfrowe w sposób celowy i efektywny dla roz-
woju edukacji kulturalnej i animacji kultury oraz współpracy ze społecznością lokalną.
Program szkoleniowy jest częścią działań realizowanych w projekcie Konwer-
sja cyfrowa domów kultury. Projekt realizowany jest w ramach działania 3.2  
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Podczas warsztatów po raz pierwszy został wykorzystany sprzęt zakupiony  
w ramach projektu –  laptopy i laserowy projektor multimedialny. 

SZKOLENIE Z PODNOSZENIA KOMPETENCJI CYFROWYCH  
DLA INSTYTUCJI KULTURY

 BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Materiał informacyjny
CK w Dobrej

Wpisowe: Bieg dzieci 15 zł. / Bieg główny 25 zł.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Aktywny Orlik
Gmina Dobra

Wsparcie dla Zbyszka Zachęcamy do wsparcia Pana Zbyszka Ziętka, chorego  
mieszkańca gminy Dobra, borykającego się m.in.

 z powikłaniami po przeszczepie płuc.
Zdrowiu Pana Zbigniewa zagroziło samoistne włóknienie 

płuc. Mężczyzna nie został jednak sam ze swoim problemem. 
Przykładowo w kwietniu ubiegłego roku w Dobrej  odbyła się 
charytatywna impreza, a jej celem było pozyskanie funduszy 

na zakup przenośnego koncentratora tlenu. W lipcu 2011 roku 
Pan Zbyszek przeszedł wymagany przeszczep płuc, lecz to nie 

zakończyło jego zdrowotnych kłopotów.
Zbigniew Ziętek przebywa obecnie pod kontrolą lekarzy  

z Zabrza, co rodzi kłopoty także natury finansowej. Przeszczep 
płuc przyniósł ze sobą powikłania, które wymagają drogiego 

leczenia i rehabilitacji. Ta jest tym trudniejsza, iż miesiące 
poruszania się na wózku również odcisnęły piętno na stanie 

fizycznym. Przekazanie 1% swojego podatku uczyni łatwiejszym 
proces leczenia i rehabilitacji.

Osobom chcącym wesprzeć
1% swojego podatku przydadzą 

się poniższe dane:

Zapraszamy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Dobrej, 
który odbędzie się w niedzielę 06 marca 2022 r.
- Bieg Główny pod Patronatem Burmistrza Dobrej. Długość 
Biegu Głównego 1963 metry, od Parkingu Leśnego na trasie 
Dobra - Piekary do Miejsca Pamięci Ostatni Schron Groźnego
- Bieg dla dzieci

Zapisy u Animatora Orlika Grzegorza Łakomickiego (tel. 785 
210 599, Messenger lub bezpośrednio na Hali Sportowej).
Uczestnicy biegu głównego otrzymają pakiet startowy  
w postaci medalu, koszulki i numeru startowego. 
Wszyscy uczestnicy biegu dla dzieci otrzymają me-
dale. Uczestnicy dostaną też ciepły posiłek w po-
staci zupy. Wśród wszystkich, którzy ukończą bieg,  
rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
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SZANOWNI PAŃSTWO!

Za nami rok 2021, był to trzeci rok obecnej kadencji  
  samorządu. W ubiegłym roku przedstawiłem Państwu 

sprawozdanie za dwa pierwsze lata mojej pracy (2019-2020), 
dziś oddaję w Państwa ręce sprawozdanie za rok 2021. Ob-
fitował on w wiele ważnych działań jakie podejmowałem 
wraz z Radą Miej-
ską, co zapew-
ne sami Państwo 
ocenicie czytając 
poniższe zestawie-
nie, w którym sta-
rałem się zebrać 
wiele aspektów 
mojej działalności 
na rzecz Państwa  
i naszej Gminy. Czas pandemii, mniejsze wpływy do bu-
dżetu i niepewna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza za-
pewne miały wpływ na moją pracę i rozwój naszej Gmi-
ny ale zapewniam Państwa, że  
zawsze czyniłem wszystko, co tylko 
w mojej mocy aby jak najkorzystniej 
poprowadzić naszą Gminę ku lep-
szej przyszłości, tak aby móc zawsze 
powiedzieć, że zrobiłem wszystko, 
co tylko możliwe aby mogło być le-
piej. Dowodem na to są liczne do-
finansowania, które nasza Gmina 
pozyskała z różnych instytucji, czy to 
państwowych, czy samorządowych. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że jest 
jeszcze wiele do zrobienia, dlatego 
pod koniec mojego sprawozdania 
znajdziecie Państwo opisanych kilka 
projektów do realizacji w obecnym 
roku.
W tym miejscu chcę złożyć podzię-
kowania radnym Rady Miejskiej  
w Dobrej za dobrą współpracę, 
dziękuję moim współpracownikom  
z Urzędu Miejskiego w Dobrej na 
czele z Panem Wiceburmistrzem  
i Kierownikami poszczególnych  
referatów, wszystkim Dyrektorom i Kierownikom oraz 
pracownikom jednostek organizacyjnych gminy. To dzię-
ki Państwa zaangażowaniu mogliśmy w wielu projek-
tach uczestniczyć oraz podejmować trud pracy dla  
naszej lokalnej społeczności.
Dziękuję również za współpracę wszystkim sołtysom, przed-
siębiorcom, druhom strażakom z Ochotniczych Straży  
Pożarnych na czele z druhem Prezesem i druhem Komendan-
tem  Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP,  
delegatom gminnym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Księżom  
z parafii położonych na terenie naszej gminy, Policji, Kołom Go-
spodyń Wiejskich, Klubowi Sportowemu Wicher Dobra, Kołu 
Łowieckiemu Nr 13 „Szarak”, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi 
Dobrskiej i wszystkim innym podmiotom, stowarzyszeniom  

i mieszkańcom, z którymi miałem przyjemność współpraco-
wać.
Większość z poniżej prezentowanych zadań była realizowa-
na z dofinansowaniem różnych urzędów i instytucji, gdyż 
staram się efektywnie inwestować nasze budżetowe środki, 
co kosztowało bardzo wiele pracy i zaangażowania ze strony 
pracowników Urzędu Miejskiego jak i jednostek organizacyj-
nych Gminy. Wkład pracy pracowników Urzędu Miejskiego  

i jednostek orga-
nizacyjnych Gminy                                          
w wypełnianie  
i rozliczanie wnio-
sków dotyczących 
dofinansowań wie-
lokrotnie przyniósł 
sukces, za co ser-
decznie dziękuję. 
Dziękuję również 

Parlamentarzystom, Panu Wiceministrowi Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Panu Marszałkowi Województwa Wielkopolskie-
go, Panu Wojewodzie, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu, Państwowemu Fundu-
szowi Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych, Komendzie Powiatowej 
i Komendzie Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej, poszczególnym Mi-
nisterstwom, z których płynęły środki  
w ramach różnych programów za 
przychylność dla naszego samorządu. 

Poniżej przedstawiam sporzą-
dzone w punktach sprawoz-

danie z działań zrealizowanych                                                   
i podejmowanych w 2021 roku.
 
1. 2021 rok rozpoczęliśmy od urucho-
mienia Żłobka Samorządowego w Do-
brej, który wybudowaliśmy między 
innymi za środki pozyskane od Wo-
jewody Wielkopolskiego w ramach  
Resortowego program rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi w wieku  
do lat 3 „MALUCH+”. Wartość za-
dania, to kwota 744.970,00 zł,  

dofinansowanie 594.000,00 zł (79,73%), wkład własny Gminy 
Dobra, to kwota 150.970,00 zł. Żłobek został wybudowany dla 
18 dzieci do lat 3.

2. Wybudowanie żłobka, to jedno, natomiast utrzymanie 
funkcjonowania żłobka, to już coś innego. Dlatego też jesz-
cze w roku 2020 czyniliśmy starania aby pozyskać środki 
niezbędne do utrzymania pracowników i pokrycia kosztów 
funkcjonowania żłobka. Nasze działania okazały się skutecz-
ne i dzięki pozyskanym środkom na funkcjonowanie żłobka 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Stawiamy 
na dobry start” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu 

MINĄŁ TRZECI ROK...
sprawozdanie z działalności w roku 2021 

na stanowisku Burmistrza Dobrej 
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S T O P K A  R E D A K C Y J N A

Socjalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 umożliwiliśmy powrót 
rodzicom, szczególnie mamom do pracy zawodowej dając im 
nieodpłatną opiekę nad dziećmi do 30 września 2022 roku. 
Jedyna opłata jaka pojawiła się w żłobku, to opłata za wyży-
wienie w kwocie miesięcznej 121 zł. Otrzymane dofinanso-
wanie, to kwota 873.581,81 zł (95%) a całkowita wartość pro-
jektu, to 919.559,81 zł. Wkład własny Gminy Dobra, to kwota 
45.978,00 zł (5%).

3. W minionym roku wybudowaliśmy przy Żłobku Samorzą-
dowym taras i ogrodzenie tworząc w ten sposób miejsce do 
zabaw dla dzieci bezpośrednio przy budynku, oraz zamonto-
waliśmy klimatyzację w budynku żłobka łącznie za kwotę oko-
ło 35.000,00 zł.

4. Przez cały rok 2021 wraz z Partnerem projektu firmą DGA 
S.A. z Poznania realizowaliśmy w Szkołach Podstawowych 
naszej Gminy projekt „DOBRA EDUKACJA, kompleksowy pro-
gram wsparcia 2 Szkół Podstawowych w Gminie Dobra”. Re-
alizacja projektu objęła działania partnerów opisane w 5 za-
daniach: 
•  doposażenie pracowni przedmiotowych oraz doskonale-

nie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie 
doświadczeń i eksperymentu oraz z zakresu wykorzystania                             
e-podręczników.
•   wsparcie uczniów (w tym o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych i uczniów niepełnosprawnych) w rozwijaniu kom-
petencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez 
prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kółek 
zainteresowań.
•   doradztwo zawodowe – wyposażenie uczniów w wiedzę na 
temat własnych predyspozycji i ścieżek rozwoju.
•   wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi i wykorzystanie pozytywnie 
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych.
•   kształcenie nauczycieli. 
Wartość projektu ogółem, to kwota 405.550,68 zł, w tym środ-
ki własne pochodzące z budżetu Gminy Dobra, to 23.780,00 
zł, natomiast 381.770,68 zł, to kwota dofinansowania ze środ-
ków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego dystrybuowa-
nych przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski.

5.  W 2021 roku uruchomiliśmy transport Door to Door (od 
drzwi do drzwi) za środki pozyskane w 100% z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki 
temu dofinansowaniu zakupiliśmy nowy mikrobus do prze-
wozu osób korzystających z usług indywidualnego transpor-
tu Door to Door w Gminie Dobra. Koszt zakupu samochodu, 
to kwota 183.885,00 zł pokryty w 100% z dofinansowania. 
W ramach projektu zatrudniliśmy koordynatora i kierowcę, 
których koszty utrzymania również w 100% pokrywane są  
z dofinansowania. Całkowita wartość projektu grantowego 

wynosi 514.480,00 zł, w tym wkład funduszy europejskich, to 
433.603,74 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Wyżej wymienione przedsięwzięcie cieszy się dużym za-
interesowaniem mieszkańców potrzebujących wsparcia, gdyż  
w roku 2021 zakwalifikowaliśmy do transportu 187 osób,  

Pierwsze urodziny żłobka

Nowy ogrodzony taras przy żłobku

Nowe auto do programu Door to Door
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w tym 65 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
Ilość zrealizowanych transportów, to 768. Samochód w 2021 
roku (od miesiąca marca) przejechał prawie 40 tys. km.

6.  W związku z niedoborami wody pitnej szczególnie w okre-
sie letnim wykonaliśmy w 2021 r. odwiert otworu do głębo-
kości prawie 100 metrów, przeznaczonego na studnię głębi-
nową na ujęciu wody w Rzymsku. Obecne ujęcie składało się  

z 2 studni czwartorzędowych (studnia nr 1 wykonana zosta-
ła w lipcu 1970 r. natomiast studnia nr 2 wykonana została  
w październiku 2010 r. Obie studnie mają głębokość do 45 
metrów). Wartość inwestycji ogółem, to koszt 152.524,92 zł., 
były to środki pochodzące w 100% z budżetu Gminy Dobra.

7.  Na bieżąco realizowaliśmy zadania związane z moderni-
zacją i przebudową wodociągów na terenie miasta i gminy 
partycypując w kosztach rozbudowy tej instalacji, co łącznie 
pochłonęło około 200.000,00 zł.

8.  W 2021 roku zrealizowaliśmy na terenie Gminy Dobra ge-
neralne remonty i przebudowy 5 dróg. Poniżej przedstawiam 
zrealizowane zadania:
•   zakończyliśmy I etap remontu drogi gminnej Dobra –  

Linne – Ostrówek na odcinku o długości około 3,3 km i sze-
rokości 5 metrów. Wartość tej inwestycji ogółem, to kwota  
1.994.853,75 zł., w tym 1.575.883,00 zł., to dofinansowanie 
(80%) pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na-
tomiast 393.970,75 zł., to środki pochodzące z budżetu gminy 
Dobra stanowiące (20%) wartości inwestycji. Drugi a zarazem 
ostatni etap remontu przedmiotowej drogi rozpocznie się 
wiosną br.
•   sfinansowaliśmy remont drogi gminnej w miejscowości 
Januszówka na odcinku 668 metrów i szerokości 3 metrów 
układając nawierzchnię asfaltową. Wartość inwestycji ogółem 
wyniosła 191.000,00 zł, zadanie w 100% zostało sfinansowa-
ne ze środków własnych Gminy Dobra.
•    dokonaliśmy przebudowy drogi gminnej położonej w miej-

scowości Żeronice. W ramach zadania wykonaliśmy 1115 me-
trów drogi o szerokości 4 metrów z masy bitumicznej. Wartość 
inwestycji ogółem, to kwota 675.022,77 zł., w tym środki wła-
sne Gminy Dobra, to 561.522,77 zł., natomiast 113.500,00zł., 

to środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy 
(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
•  przebudowaliśmy drogę gminną w miejscowości Szymany 
(Chrapczew – Zagaj) poprzez ułożenie masy bitumicznej na 
odcinku około 880 m i szerokości 5 m. Wartość inwestycji, to 
kwota 789.299,61 zł., która w całości została pozyskana ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
•   przebudowaliśmy drogę gminną w Łęgu Piekarskim. W ra-
mach zadania wykonaliśmy 775 metrów drogi o szerokości 4 
metrów z masy bitumicznej. Wartość inwestycji ogółem wy-
niosła 244.668,50 zł., w tym 111.918,50 zł., to środki własne 
Gminy Dobra, natomiast 132.750,00 zł., to kwota dofinanso-
wania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego w ramach dofinansowania budowy (przebudowy) dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.

9.  Swoimi działaniami staraliśmy się wspierać Jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobra,  
w związku z tym, na przełomie września i października 2021r. 
pomogliśmy w przygotowaniu wniosków i pozyskaniu środ-
ków na realizację takich zadań jak:
•  zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potworowie. Wartość 
przedsięwzięcia ogółem: 34.000,00 zł., w tym 30.000,00 zł, to 
środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu, 
natomiast 4.000,00 zł., to środki własne OSP.
•   zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie. Wartość 

Inwestycja Dobra-Linne-Ostrówek

1115m od Kantorki do Żeronic

Odcinek Chrapczew-Zagaj doczekał się finału
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przedsięwzięcia ogółem: 33.500,00 zł., w tym  30.000,00 zł, to 
środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu, 
natomiast 3.500,00 zł., to środki pochodzące z budżetu Gminy 
Dobra.
•   zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocicach. War-
tość przedsięwzięcia ogółem: 33.500,00 zł, w tym   30.000,00 
zł, to środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Po-
znaniu, natomiast 3.500,00 zł., to środki własne OSP.
•   zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budyn-
ku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechcie. Wartość 
przedsięwzięcia ogółem: 33.500,00 zł., w tym 30.000,00 zł., to 
środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu, 
natomiast 3.500,00 zł., to wkład własny OSP.
•   zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku 
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linnym. Wartość 
przedsięwzięcia ogółem: 28.000,00 zł., w tym 25.200,00 zł.,                                   
to środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Pozna-
niu, natomiast 2.800,00 zł., to wkład własny OSP.
•   zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku straż-
nicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach. Wartość przed-
sięwzięcia ogółem: 33.400,00 zł., w tym 30.000,00 zł., to 
środki pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu, 
natomiast 3.400,00 zł., to wkład własny OSP.
•   zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego oraz 
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku strażnicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymsku. Wartość przedsię-
wzięcia ogółem: 33.500,00 zł., w tym 30.000,00 zł., to środki 
pochodzące z dofinansowania WFOŚiGW w Poznaniu, nato-
miast 3.500,00 zł., to wkład własny OSP.
•   zakup i montaż bramy garażowej w budynku strażnicy OSP 
w Żeronicach. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 7.800,00 zł., 
w tym 6.050,00 zł., to środki pochodzące z dofinansowania KG 
PSP, natomiast 1.750,00 zł., to środki pochodzące z budżetu 
Gminy Dobra.
•   zakup i montaż bramy garażowej w budynku strażnicy OSP 
w Mikulicach. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 7.800,00 zł., 
w tym 6.050,00 zł., to środki pochodzące z dofinansowania KG 
PSP, natomiast 1.750,00 zł., to środki pochodzące z budżetu 
Gminy Dobra.
•   zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego oraz ratownic-
twa wodnego dla OSP Dobra. Wartość przedsięwzięcia ogó-
łem: 8.190,00 zł., w tym 7.000,00 zł., to środki pochodzące z 
dofinansowania KG PSP, natomiast 1.190,00 zł., to środki po-
chodzące z budżetu Gminy Dobra.
•   zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w 
Piekarach. Wartość przedsięwzięcia ogółem: 7.000,00 zł., w 
tym 5.630,00 zł., to środki pochodzące z dofinansowania KG 
PSP, natomiast 1.370,00 zł., to środki pochodzące z budżetu 
gminy Dobra.

10.   Od 1 września 2021 r. do 30.11.2021 r. realizowaliśmy 
program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. 180 
uczniów klas I-III SP w Dobrej brało udział w pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływa-
nia. Uczniowie podczas 10 wyjazdów po 2 godz. lekcyjne w 
grupach 15 osobowych pod opieką trenera nabywali umiejęt-
ności pływania. Wartość projektu ogółem to kwota 32.400,00 

zł., w tym środki własne gminy, to 16.200,00 zł., natomiast 
16.200,00 zł. to kwota dofinansowania ze środków Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

11.   Zakupiliśmy sadzonki drzew miododajnych w ilości 80 szt. 
przeznaczonych do nasadzeń zastępczych w parku za Centrum 

Kultury w Dobrej. Koszty zakupu sadzonek to kwota 16.031,52 
zł., w tym 1.603,16 zł. pochodziło ze środków własnych Gminy 
Dobra, natomiast 14.428,36 zł., to dofinansowanie pochodzące ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

12.   Zakończyliśmy jeden z etapów zadania pt.: „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęcz-
niew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Dobra.” W ramach operacji typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wspieranie inwe-
stycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. W ramach za-
kończonego etapu zostało wybudowanych 35 przydomowych 
oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Skęczniew, Żeronice, 
Rzymsko, Rzechta, Wola Piekarska, Mikulice, Piekary, Łęg Piekar-
ski, Moczydła, Szymany, Józefów, Dąbrowa, Potworów, Stefanów, 
Ugory, Dąbrowica Kolonia, Rzymsko BG, Czajków, Strachocice. W 
następnym etapie realizowanym w 2022 roku wybudujemy 1015 
metrów systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 
w miejscowości Skęczniew. Wartość projektu ogółem, to kwota 
632.999,85 zł., w tym 358.614,90 zł., to dofinansowanie unijne z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nato-
miast 274.384,95 zł., to wkład własny właścicieli posesji na któ-
rych zostały wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

13.  Uzyskaliśmy dofinansowania na realizację zadania pt.: „Za-
gospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce 
gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach.” W ramach pozyska-

80 drzew posadzono w parku za CK
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nych środków zostały zakupione elementy siłowni zewnętrznej, 
wybudowano altanę oraz wykonano ogrodzenie terenu wraz z 
nasadzeniem roślin ozdobnych (drzewa oraz krzewy m.in. dęby, 
catalpy, jałowce, kosodrzewinę, irgę). Prace trwały na przełomie 
września i listopada 2021 r.
Wartość projektu ogółem, to kwota 91.709,00 zł., w tym 

47.000,00 zł. pochodzi z dotacji Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, w 
ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+, 16.000,00 
zł. pochodzi z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wiel-
kopolski”, 15.000,00 zł. fundusz sołecki Piekary, oraz 13.709,00 
zł., to środki pochodzące z budżetu Gminy Dobra.

14.  W ramach IX edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla ak-
tywnych sołectw” pozyskaliśmy dofinansowania z Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego dla trzech sołectw z terenu 
Gminy Dobra, i tak:
•   dla sołectwa Potworów na realizację zadania pt.: „Podnie-
sienie standardu świetlicy wiejskiej w Potworowie”. Na zakup 
stołów i krzeseł przeznaczono kwotę 6.000,00 zł., z czego 
3.900,00 zł., to dofinansowanie Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, natomiast 2.100,00 zł. to wkład własny ze 
środków Gminy Dobra,

•   dla sołectwa Miłkowice na realizacje zadania pt.: „Rozwój 
miejscowości Miłkowice poprzez zakup materiałów promocyj-
nych i wyposażenia”. W ramach pozyskanych środków zaku-
piono namiot promocyjny oraz wyposażenie w postaci stołów 
i ławek. 6.566,00 zł., to dofinansowanie z Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, natomiast 3.444,00 zł., to środki 
pochodzące z funduszu sołeckiego miejscowości Miłkowice,
•   dla sołectwa Rzechta na realizację zadania pt.: „Zakup  
i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie”.  
W ramach wykonanego zadania o wartości 10.000,00 zł. zaku-
piono wyposażenie do świetlicy wiejskiej – klimakonwektory. 
7.000,00 zł., to dofinansowanie z Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, natomiast pozostałe 3.000,00 zł., to środki 

pochodzące z funduszu sołeckiego miejscowości Rzechta.

15.  Zrealizowaliśmy przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę”, czyli 
program udzielający wsparcia dla Gminy Dobra w realizacji za-
dań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego 
dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Pol-
ski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultu-
ry i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadanie to pozwo-
liło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała 
praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte było na praktycz-
nym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu  
w centrach nauki, stworzyło uczniom warunki do zdobywa-
nia nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku 
edukacyjnym. Wsparcie objęło organizację 2 wycieczek jed-
nodniowych w kl. I-III i IV-VIII w Szkole Podstawowej w Pie-
karach oraz organizację 1 wycieczki 3 dniowej w kl. IV-VIII 
Szkoły Podstawowej w Dobrej. Wartość projektu ogółem to 
kwota 22.392,00 zł., w tym 17.913,00 zł., to środki pocho-
dzące z Ministerstwa Edukacji i Nauki, natomiast 4.479,00 zł., 
to środki pochodzące od rodziców dzieci, które uczestniczyły  
w wycieczkach. 

16.  Bierzemy także udział w Programie „Szkolny Klub Spor-
towy”. Ideą Programu jest organizacja i prowadzenie syste-
matycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy  
w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika, w grupach 
15-20 osobowych. W Gminie Dobra w 2021 r. zostały zorga-
nizowane 4 grupy : 1 w SP w Piekarach i 3 w SP w Dobrej. 
Wartość projektu ogółem, to kwota 4.540,00 zł., w tym środki 
własne Gminy to 700,00 zł., natomiast 3.840,00 zł., to dofi-
nansowanie pochodzące ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

17.  Inwestowaliśmy również środki w Centrum Kultury w Do-
brej, dzięki czemu zostały zrealizowane następujące działania:
•   poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury  
w Dobrej, poprzez remont Sali Głównej wraz z wymianą 

    Mieszkańcy sołectwa Potworów w świetlicy wiejskiej

Kulisy kultury/sala widowiskowa przed i po remoncie



      luty 20228 Dobrzanin

instalacji elektrycznej. Wniosek o dofinansowanie tego przed-
sięwzięcia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w ramach programu Kulisy Kul-
tury. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano na 
realizację powyższego zadania kwotę 50.000,00 zł., natomiast    
z budżetu Gminy Dobra dołożono 60.000,00 zł. Dzięki zabez-
pieczonym środkom finansowym dokonano remontu sceny, 
zakupiono nowe kulisy, zmodernizowano instalację elektrycz-
ną, wykonano nowy podwieszany sufit, zdemontowano starą 
boazerię i wygładzono ściany oraz wymieniono lampy.
•   Dyrektor Centrum Kultury złożył wniosek do projektu  
o nazwie „Dobra kultura w pełnym wymiarze” realizowane-
go z Funduszy Europejskich w ramach konkursu Konwersja  
Cyfrowa Domów Kultury ogłoszonego przez Narodowe Cen-
trum Kultury. Projekt znalazł się na 87 miejscu wśród 200 
szczęśliwców. W konkursie startowało ponad 1200 domów 
kultury z całej Polski. Wartość zadania, to 189.540,00 zł., 
z czego 167.130,00 zł., to środki unijne (88,18%). Pozostałe 

środki 22.410,00 zł., to wkład własny Gminy Dobra. W ramach 
projektu zainstalowano na sali widowiskowej pętlę indukcyj-
ną dla osób korzystających z aparatów słuchowych z wbu-
dowaną cewką indukcyjną. Zakupiono pętlę indukcyjną tzw. 
walizkową, czyli przenośną oraz małą pętlę indukcyjną „je-
den na jeden” do biura. Wykonano 2 mapy typograficzne dla 
osób z problemami wzroku oraz 20 tabliczek informacyjnych 
na drzwi z opisem tradycyjnym oraz brajlowskim. Ponadto 
zakupiono kamery reporterskie, komputery z oprogramowa-
niem do montażu wideo i do transmisji na żywo. Oświetlenie 
studyjne, mikrofon studyjny i mikroporty, cyfrowy projektor 
multimedialny oraz mikser audio wideo a także statywy do 
kamer i lamp. Zakupiony sprzęt pozwoli m.in. otworzyć się na 
szerszą publiczność poprzez wykorzystanie Internetu a także 
da możliwość archiwizacji wydarzeń organizowanych na tere-
nie Gminy.

18.  Podpisaliśmy umowę na realizację Programu „Kraszewski. 
Komputery dla Bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie 
zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycz-
nych poprzez wyposażenie Biblioteki Publicznej w Dobrej  
w nowoczesny sprzęt komputerowy. Wartość projektu ogó-
łem, to kwota 15.000,00 zł., w tym 12.750,00 zł., to dofi-
nansowanie pochodzące z Instytutu Książki z siedzibą w 
Krakowie, natomiast 2.250,00 zł., to wkład własny z budże-
tu Gminy Dobra. Dzięki temu dofinansowaniu zakupiono 3 
komputery.

 
19. Uczestniczymy w Programie wieloletnim „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Uzy-
skaliśmy wsparcie, które udzielone jest w ramach programu 
wieloletniego na zakup książek będących nowościami wydaw-
niczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizację działań pro-
mujących czytelnictwo w Przedszkolu w Piekarach, a także na 
zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebę-
dących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposaże-
nia do bibliotek szkolnych, zakup sprzętu komputerowego do 
wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, zakup elemen-
tów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, 
półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia i realizację 
działań promujących czytelnictwo w ZSP w Dobrej. Wartość 
projektu ogółem to kwota 18.125,00 zł., w tym środki własne 
Gminy Dobra, to 3.625,00 zł., natomiast 14.500,00 zł. to środ-
ki pochodzące z budżetu państwa.

20. Rozbudowaliśmy monitoring miejski o kolejne kamery 
umieszczone na budynku Urzędu Miejskiego i budynku Dwor-
ca PKS za kwotę 7.000,00 zł.

21.  Wyremontowaliśmy chodnik przy Pl. Słowackiego w Do-
brej poprzez wymianę 
krawężników i kostki, 
położyliśmy także asfalt 
na odcinku drogi łączą-
cej Pl. Słowackiego z ul. 
Wiatraki. Łączne koszty 
tego zadania, to kwota 
około 65.000,00 zł.

22.  Wykonaliśmy insta-
lację oświetlenia ulicz-
nego i drogowego lub 
montaż dodatkowych 
lamp a także dokumen-
tację projektową dla na-
stępujących lokalizacji:
• wykonaliśmy oświe-
tlenie w miejscowości 
Miłkowice za kwotę 
21.525,00 zł.
•  wykonaliśmy oświe-

Sprzęt zakupiony w ramach projektu

3 zestawy komputerowe trafiły do Biblioteki Publicznej
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tlenie w miejscowości Miłkowice przy drodze krajowej za 
kwotę 13.600,00 zł.
• wykonaliśmy oświetlenie w miejscowości Mikulice za kwotę 
109.470, 00 zł. 
•  wykonaliśmy oświetlenie w miejscowości Dąbrowica za 
kwotę 27.798, 00 zł.
• wykonaliśmy oświetlenie w miejscowości Żeronice za kwotę 
28.782, 00 zł.
• wykonaliśmy oświetlenie w miejscowości Rzymsko za kwotę 
52.700,00 zł.
• wykonaliśmy oświetlenie w miejscowości Chrapczew i Lin-
ne” (Golimówka) za kwotę 12.915,00 zł.
• wykonaliśmy oświetlenie dojścia do Hali Sportowej 
w Dobrej od ulicy Narutowicza oraz oświetlenie par-
kingu przy Hali Sportowej a także dokonaliśmy wy-
miany opraw oświetleniowych na energooszczędne  
w Parku w Długiej Wsi oraz ustawiliśmy dodatkową lampę 
na Otwartej Strefie Aktywności (OSA). Koszt tego zadania, to 
19.000,00 zł.
• dokonaliśmy montażu dodatkowych opraw oświetlenio-
wych na ul. Orzeszkowej w Dobrej, oraz w miejscowościach   
Piekary i Zborów za kwotę około 9.500,00 zł.
•  wymieniliśmy latarnie wraz z oprawami oświetleniowymi  
na Placu Mały Rynek w Dobrej za kwotę 15.575,00 zł.
•  wykonaliśmy dokumentację projektową dotyczącą budowy    
linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejsco-
wości Chrapczew - Etap II za kwotę 11.945,47 zł.
•   wykonaliśmy dokumentację projektową dotyczącą budowy 
linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejsco-
wości Moczydła za kwotę 12.445,93 zł.
•   wykonaliśmy dokumentację projektową dotyczącą budowy 
linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejsco-
wości Strachocice za kwotę 10.000,00 zł.
•  dokonaliśmy poprzez Spółkę Oświetleniową „Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe” wymiany opraw oświetlenia ulicznego  
i drogowego w Długiej Wsi oraz na ul. Dekerta i 1 Maja w Dobrej.  
W ramach ww. zadania zostały wymienione lampy sodowe 
na inteligentne lampy LEDowe. Całkowity koszt wymiany 41 
lamp to 55.227,00 zł., sfinansowany w ramach projektu SOWA 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pn.: „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej po-
przez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego 
na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódz-
kiego i dolnośląskiego”.

23.  Wykonaliśmy dodatkowe odprowadzenie wody z kanali-
zacji deszczowej na ul. Kilińskiego w Dobrej celem odprowa-
dzenia nadmiernych ilości wody szczególnie po intensywnych 
opadach deszczu, tak aby nie tworzyły się zastoiska wody, 
przeznaczając na ten cel 20.000,00 zł.

24.  W ramach programu współpracy Gminy Dobra z organiza-
cjami pozarządowymi zostały udzielone dwie dotacje celowe:

•  dotacja dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowe-
go WICHER w Dobrej w wysokości 65.000,00 zł na realizację 
zadania dotyczącego wspierania i upowszechniania kultu-
ry fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez szkolenie  
w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizację  

i udział w zawodach sportowych,
•  dotacja dla Stowarzyszenia Aktywny Orlik w wysokości 
1.900,00 zł na realizację zadania pt.: „Lato dla zdrowia z dala 
od używek”.

25. Nieustannie staramy się prowadzić rzetelną i spraw-
ną opiekę społeczną dzięki działalności Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, poprzez który to Ośro-
dek rozdysponowywanych jest prawie 12.000.000,00 zł. rocz-
nie, w większości pochodzących ze środków rządowych prze-
kazywanych przez Wojewodę ale także ze środków własnych 
Gminy.

26. Osoby o odpowiednio niskich kryteriach dochodowych 
otrzymują także wsparcie w postaci darów żywnościowych, 
które są im wydawane po ich pozyskaniu z Banku Żywności 
w Koninie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobrej w ramach programu „Pomoc Żywnościowa”. Dary 
wydawane były poprzez pracowników M-GOPS w Dobrej przy 
udziale pracowników z innych jednostek organizacyjnych gmi-
ny. Z pomocy żywnościowej w 2021 roku skorzystały 733 oso-
by, wydane zostały 3 paczki dla każdej z osób, łączna liczba 
paczek, to 2199 o łącznej wadze prawie 35 ton.

27. Pozyskaliśmy dotację od Wojewody Wielkopolskiego na 
funkcjonowanie Klubu Seniora w kwocie 19.871,92 zł. Ca-
łość kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora  
w 2021 roku, to kwota 60.083,92 zł w związku z czym z budże-
tu Gminy Dobra przekazaliśmy 40.212,00 zł.

28.  W roku 2021 pozyskano dla Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Żeronicach środki z Urzędu Wojewódzkiego  
w Poznaniu na remont i wyposażenie w kwocie 193.285,35 
zł., z tego 192.376,35 zł na zadania remontowe, a 909,00 zł. 

Ruch to zdrowie, szczególnie w obecnych czasach
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na zakup wyposażenia do pracowni stolarskiej. Zakres prac re-
montowych wykonanych w ŚDS w Żeronicach w ramach pozy-
skanych środków obejmował:

•  remont budynku Śro-
dowiskowego Domu 
Samopomocy, poprzez 
wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej ścian fun-
damentowych – kwota 
165.471,85 zł.
• remont sanitariatu dla 
uczestników – kwota 
13.635,58 zł.
•  remont sanitariatu 
dla personelu – kwota 
13.268,92 zł.

 
Przeprowadzenie osuszania ścian fundamentowych było nie-
zbędne ze względu na widoczne oznaki działania wilgoci – za-
równo na ścianach zewnętrznych, jak i w pomieszczeniach. 
Wykonane prace pozwolą uchronić budynek przed dalszą de-
gradacją. Remont sanitariatu męskiego dla uczestników ŚDS 
polegał na wymianie płytek ceramicznych oraz sanitariatów. 
Sanitariat nosił znaczne ślady użytkowania ze względu na ko-
rzystanie z niego przez dużą liczbę osób od początku funkcjo-
nowania ŚDS, tj. od 2007 roku. Natomiast remont sanitariatu 
dla personelu obejmował przebudowę pomieszczenia, zało-
żenie ogrzewania, wymianę płytek ceramicznych oraz wymia-
nę sanitariatów. Zakup wyposażenia do pracowni stolarskiej  
w kwocie 909,00 zł obejmował doposażenie w piłę do precy-
zyjnych cięć w drewnie i płycie oraz zakup opalarek do drew-
na. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach 
uczęszcza 31 osób z różnym stopniem niepełnosprawności, 
gdzie mają zabezpieczoną opiekę, uczestnicy korzystają także 
z wyżywienia i zajęć terapeutycznych.

29.  W ramach zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Do-
brej wyremontowaliśmy kilka lokali komunalnych poprawia-
jąc ich standard.

30. Na bieżąco poprzez działalność Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej dokonywano napraw i uzupełnień w nawierzchni 
dróg gminnych asfaltowych oraz żwirowano i równano drogi 
gruntowe. Dokonywano koszenia poboczy i wycinki krzaków. 
Dokonano również szeregu naprawy przepustów i czyszczono 
rowy przydrożne. Dbano także o porządek i czystość w par-
kach, na placach i skwerach będących własnością naszego 
samorządu, opróżniano kosze na terenie miasta, zamiatano  
i grabiono liście, przycinano drzewa i krzewy. Na to zadanie  
w 2021 roku wydatkowano około 460.000,00 zł.

31.  Dbamy sukcesywnie o infrastrukturę sportową tj. Stadion 
Miejski w Długiej Wsi oraz boiska typu ORLIK. Na to zadanie  
w ramach budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej przezna-
czamy co rok kwotę ponad 70.000,00 zł.
32.  Na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w roku 
2021 zakupiliśmy kosiarkę do koszenia poboczy i rowów oraz 
zamiatarkę do chodników i ulic za łączną kwotę 52.000,00 zł.

33.  Utwardziliśmy około 2,2 kilometra dróg tłuczniem dro-
gowym oraz tzw. destruktem na terenie sołectw: Stefanów, 
Wola Piekarska, Czyste, Czajków, Mikulice i Młyny Piekarskie 
za kwotę ok. 85.000,00 zł.
34.  Kontynuujemy wprowadzony w 2020 roku program dofi-
nansowania 50% kosztów kastracji i sterylizacji psów i kotów 
cieszący się coraz większym powodzeniem.

35.  Kontynuujemy finansowanie wprowadzonej w 2020 roku 
Dobrskiej Karty Dużej Rodziny, dzięki czemu członkowie tych 
rodziny mogą korzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a dzięki podpisanemu porozumieniu 
z Burmistrzem Turku mogą korzystać z ulg w opłatach za ba-
sen, kino, czy też park wodny.

36. Co roku z budżetu Gminy Dobra przeznaczamy kwotę 
około 240.000,00 zł na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach ochrony 
przeciwpożarowej.

37.  Rozliczyliśmy I etapu utylizacji odpadów rolniczych (folie 
rolnicze i sznurki), na które to zadanie pozyskaliśmy 50.000,00 
zł. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 4.000,00 zł. dołożyli-
śmy z budżetu Gminy Dobra. Uzyskaliśmy także nową dotację 
na rok 2022 w wysokości 50.000,00 zł., dzięki czemu przystą-
pimy do zbiórki odpadów rolniczych również i w tym roku.

38.  W ubiegłym roku uzyskaliśmy dofinansowanie i podpisali-
śmy umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na utylizację eternitu. Kwota przyzna-
nego dofinansowania to 105.000,00 zł, a całkowita wartość 
zadania, to kwota 180.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane 
w 2022 roku.

Nowa zamiatarka i kosiarka w ZGK w Dobrej

Inwestycja w wyposażenie OSP to inwestycja w bezpieczeństwo
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39. Jako samorząd zobowiązani jesteśmy także prowadzić 
edukację przedszkolną, która realizowana jest w ZS-P w Do-
brej i ZS-P w Piekarach łącznie dla około 180 dzieci.

40. Na cele edukacyjne przeznaczamy rocznie około 
9.700.000,00 zł., z czego subwencja oświatowa, dochody wła-
sne szkół np. z wpłat za wyżywienie oraz dotacja do przed-
szkola łącznie wynoszą około 6.435.000,00 zł, a pozostała 
część środków w kwocie ponad 3.300.000,00 zł stanowi część 
pochodzącą z budżetu Gminy Dobra.

41.  W 2021 roku z budżetu Gminy Dobra wspieraliśmy rów-
nież zadania innych jednostek i instytucji w zakresie ich po-
trzeb i pomysłów. Poniżej prezentujemy działania jakie Gmina 
Dobra wspierała:
• partycypowaliśmy w kosztach remontów dróg powiatowych 
na terenie Gminy Dobra kwotą około 256.000,00 zł. pocho-
dzącą z naszego budżetu, dzięki czemu wyremontowano 
nawierzchnię dróg bitumicznych w technologii powierzch-
niowego utwardzenia emulsją i grysami oraz w technologii 
cienkiego dywanika na zimno. Wyremontowane odcinki dróg 
to: Zieleń – Skęczniew (2,9 km. powierzchniowe utwardzenie 
oraz 1,2 km. cienki dywanik), Smulsko – Dąbrowica – Wygoda 
(4 km. powierzchniowe utwardzenie), Marcjanów - Kawęczyn 
– Mikulice (1 km. powierzchniowe utwardzenie). Łączna 
wartość środków przeznaczonych na nowe nawierzchnie, 
na drogach powiatowych w Gminie Dobra wyniosła ponad                       
500.000,00 zł. Dodatkowo została wyłożona kostką brukową 
część ulicy Okrzei w Dobrej należąca do Powiatu Tureckiego 
za kwotę około 50.000,00 złotych;
•  udzieliliśmy Powiatowi Tureckiemu wsparcia finansowego 
na „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją po-
mieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla po-
trzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Turku”. Wysokość udzielonej dotacji, to 100.000,00 zł.
•  udzieliliśmy wsparcia finansowego na zakup radiowozu dla 
Komendy Policji w Dobrej kwotą 13.000,00 zł.
•  udzieliliśmy wsparcia dla Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Turku na zakup nowego samochodu ratowniczo 
– gaśniczego z napędem terenowym. Kwota dofinansowania 
pochodząca z budżetu Gminy Dobra przeznaczona na ten cel 
to 15.000,00 zł.
•  w tym roku oddaliśmy wspólnie z Powiatem Tureckim do 
użytkowania II etap remontu drogi powiatowej – ulica ks. Lu-
dwika Sperczyńskiego w Dobrej. W ramach zrealizowanego 

zadania została wykonana przebudowa ulicy ks. Ludwika Sper-
czyńskiego w Dobrej na odcinku 210 metrów – od skrzyżowa-
nia Pl. Wojska Polskiego (Kościół NNMP) do ul. Parkowej. War-
tość inwestycji ogółem, to 240.000,00 zł., z czego 125.000,00 
zł., to środki pochodzące z budżetu Gminy Dobra, natomiast 
115.000,00 zł., to kwota pochodząca z budżetu Powiatu Tu-
reckiego;
•  udzieliliśmy wsparcia finansowego dla mieszkańców po-
szkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała w Gmi-
nie Nowy Targ. W czerwcu 2021 r., przekazaliśmy na ten cel 
kwotę 10.000,00 zł.
•   przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego 26.965,00 zł. na dofinansowanie kosztów 
opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycz-
nego dla projektu „Budowa nowej linii kolejowej Turek-Ko-
nin”.
•  udzieliliśmy dotacji z budżetu Gminy Dobra w wysokości 
10.000,00 zł. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Mił-
kowice. Dotacja została wykorzystana na remont ścian prezbi-
terium oraz osuszenie ścian kościoła.
•  udzieliliśmy dofinansowania dla Spółki Wodnej w kwocie 
5.000,00 zł.

Oczywiście nie są to wszystkie działania i przedsięwzięcia,   
 które zostały zrealizowane w 2021 roku, po-

nieważ nie sposób wszystkich drobnych aczkol-
wiek ważnych dokonań składających się na cało-
kształt działalności samorządu przedstawić i wymienić. 
Żywię jednocześnie nadzieję, że rok 2022 będzie równie  
bogaty w nowe pomysły, realizowane inwestycje i pozyskiwa-
ne środki. Mamy już kilka przygotowanych dużych projektów, 
które będą realizowane w 2022 roku, a oto one:

1.   W 2022 r. planujemy zrealizować przebudowę drogi 
gminnej Długa Wieś – Dobra. Celem planowanego zadania 
jest wykonanie drogi, kanalizacji deszczowej, obustronnych 
chodników i oświetlenia ulicznego na odcinku 904 m. Inwe-
stycja ma zostać wykonana za kwotę 1.730.142,60 zł., w tym 
1.110.889,00 zł., to dofinansowanie unijne PROW 2014-2020 
przyznane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 
natomiast 391.122,96 zł. pochodzić będzie ze środków wła-
snych budżetu Gminy Dobra.

2.  W 2022 r. planujemy również rozpocząć realizację zadań, na 
które uzyskaliśmy dofinansowania w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina 
Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.588.279 zł. 
Otrzymane środki zostaną przeznaczone na trzy inwestycje 
takie jak:
•  budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Piekarach, w kwocie 2.797.471,00 zł., plus środki  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.797.471,00 
zł., co daje łącznie 4.594.941,66 zł.
•  poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej, w wysokości 2.175.809,00 
zł., plus środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
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w kwocie 2.000.000,00 zł, co daje łącznie 4.175.809,00 zł.

•   przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew-Wo-
la Piekarska-Rzechta, w wysokości 1.615.000 zł., plus środki  
z budżetu Gminy Dobra w kwocie 85.000,00 zł., co daje łącz-
nie 1.700.000,00 zł.

3.  Również w 2022 r. zrealizujemy dwa złożone wnioski w ra-
mach programu Laboratoria przyszłości realizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum  
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach pro-
gramu Laboratoria przyszłości Gmina Dobra uzyskała łącznie 
dofinansowanie w wysokości 164.000,00 zł. z przeznaczeniem 
na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej 
infrastruktury. Odpowiednio: Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Dobrej – 104.000,00 zł., oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny                                                                       
w Piekarach 60.000,00 zł.

Na zakończenie ze względu na to, że ważne miejsce w budże-
cie Gminy Dobra każdego roku zajmują środki przeznaczone na 
Fundusz Sołecki, przedstawiam Państwu zestawienie poszcze-
gólnych sołectw z przypisaną im kwotą funduszu i zadaniami, 
które były zrealizowane. Fundusz Sołecki, to środki finansowe 
wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane 
dla sołectw (jest ich na terenie Gminy Dobra 27) na wykona-
nie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia miesz-
kańców. To zebranie wiejskie, czyli mieszkańcy danego sołec-
twa podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. 
środki finansowe. Na realizację zadań w ramach Funduszu So-
łeckiego w Gminie Dobra w 2021 roku zostały przeznaczone 
środki w łącznej wysokości 509.545,66 zł. i przeznaczone na 
następujące działania.
•  Fundusz sołecki Chrapczew: 14.945,74 zł.
W tym 11.900,00 zł zostało przeznaczone na budowę linii  
kablowej, oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości 
Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji, oraz 3.000,00 
zł. na zakupienie namiotu plenerowego.

•  Fundusz sołecki Czajków: 14.945,47 zł.
Kwota w całości została przeznaczona na remont dróg na tere-
nie sołectwa Czajków.
•  Fundusz sołecki Dąbrowica: 20.343,84 zł.
Kwota została w całości przeznaczona na budowę linii ka-
blowej, oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości  
Dąbrowica Kolonia.
•  Fundusz sołecki Długa Wieś: 25.342,32 zł.
W tym 1.499,03 zł. zostało przeznaczone na zakup materia-
łów na potrzeby utrzymania Stadionu Miejskiego w Długiej 
Wsi, 5.000,00 zł. na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Dobrej, 3.800,00 zł. na zakup, dostawę  
i montaż wiaty przystankowej, 12.000,00 zł. na zagospodaro-
wanie Zespołu Dworsko – Parkowego w Długiej Wsi poprzez 
wykonanie elementów małej architektury i rozbudowę oświe-
tlenia parkowego oraz 3.000,00 zł. na integracyjne warsztaty 
Bożonarodzeniowe.

•   

Fundusz sołecki Januszówka: 14.545,59 zł.
Kwota w całości przeznaczona na przebudowę drogi gminnej 
we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 metrów. 

•   

Fundusz sołecki Józefów: 15.745,23 zł.
10.000,00 zł przeznaczone zostało na wykonanie altany na po-
trzeby sołectwa Józefów na działkach nr 83/1 i 83/2 w miej-
scowości Józefów oraz 5.745,23 zł. na zakup materiałów do 
celów utwardzenia i oświetlenia placu na działkach nr 83/1  
i 83/2 w miejscowości Józefów.
•   Fundusz sołecki Linne: 23.192,98 zł.
W tym 1.000,00 zł został przeznaczony na zakup materiałów 
do utrzymania zieleni przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw  
i przy stawie oraz za kwotę 22.192,98 zł. przeprowadzono  
remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne.
•   Fundusz sołecki Łęg Piekarski: 14.795,52 zł.
Środki te w całości zostały przeznaczone na przebudowę drogi 
gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim 

Warsztaty BożonarodzenioweNowe ławki na wyspie

Wybudowana nawierzchnia asfaltowa we wsi Januszówka 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej
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o długości ok. 630 metrów.
•   Fundusz sołecki Mikulice: 28.491,37 zł.
15.959,29 zł. to środki przeznaczone na remont  świetlicy wiej-
skiej w Mikulicach, natomiast za kwotę 12.532,17 zł. zakupiono 
materiały i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Mikulicach.
•   Fundusz sołecki Miłkowice: 19.444,11 zł.
16.000,00 zł. zostało przeznaczone na remont drogi gminnej w 
miejscowości Miłkowice położonej na dz. nr 392 oraz 3.444,11 
zł. na rozwój miejscowości Miłkowice poprzez zakup materia-
łów promocyjnych oraz wyposażenia.
•   Fundusz sołecki Moczydła: 13.445,93 zł.
1.000,00 zł. to kwota za którą zakupiono tablicę informacyj-
ną sołectwa oraz 12.445,93 zł. przeznaczono na budowę linii 
kablowej, oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości 
Moczydła.
•   Fundusz sołecki Ostrówek: 15.945,17 zł.
Środki w całości zostały przeznaczone na remont  świetlicy 
wiejskiej w Ostrówku.
•   Fundusz sołecki Piekary: 16.594,97 zł.
15.000,00 zł. przeznaczone zostało jako wkład własny w re-
alizację projektu pn.: ”Zagospodarowanie terenu rekreacyj-
no - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej                       
w Piekarach” oraz 1.594,97 zł. przeznaczono na organizację 
festynu rodzinnego w Piekarach. 
•   Fundusz sołecki Potworów: 16.844,90 zł.
Środki w całości wykorzystano na zakup i montaż siłowni ple-
nerowych w sołectwie Potworów.
•   Fundusz sołecki Rzechta: 24.143,60 zł.
Za 18.143,60 zł. został przeprowadzony remont świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Rzechta oraz 3.000,00 zł. przeznaczono 
na zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rze-
chcie (klimakonwektory).

•   Fundusz sołecki Rzymsko: 25.842,17 zł.
W tym 14.000,00 zł. zostało przeznaczone na ogrodzenie 
placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku, 3.000,00 zł., na 
utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzymsko, 241,02 zł. 
na zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czysto-
ści i porządku terenów wokół świetlicy wiejskiej w Rzymsku, 
2.000,00 zł., na rozbudowę instalacji elektrycznej w świetlicy 
wiejskiej w Rzymsku na potrzeby ogrzewania elektrycznego, 
1.000,00 zł., wynajęcie kontenera na odpady budowlane oraz 
5.600,00 zł., na budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki.

•   Fundusz sołecki Rzymsko BG: 15.245,38 zł.
W tym 15.000,00 zł. przeznaczone na zakup kontenerów biu-
rowych na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Rzymsko BG oraz 245,38 zł. na zakup materiałów 
eksploatacyjnych do sprzętu do utrzymania zieleni na placu 
wiejskim w miejscowości Rzymsko BG.
•   Fundusz sołecki Skęczniew: 35.039,39 zł.
Za kwotę 31.039,39 zł. przeprowadzono remont świetlicy 
wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup mate-
riałów oraz wykonanie usługi, za 1.000,00 zł. zakupiono ma-
teriały eksploatacyjne do utrzymania czystości i porządku na 
terenie sołectwa, oraz 3.000,00 zł. zostało przeznaczone na 
zagospodarowanie, utrzymanie czystości i porządku w parku 
w Skęczniewie.
•   Fundusz sołecki Stawki: 15.045,44 zł.
Środki w całości przeznaczone zostały na remont drogi gminnej 
na działce o numerze 751 w miejscowości Młyny Piekarskie.
•   Fundusz sołecki Stefanów: 15.045,44 zł.
Kwota w całości przeznaczona na remont drogi gminnej  
w miejscowości Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej 
nr 92 - etap I.
•   Fundusz sołecki Strachocice: 20.293,85 zł.
W tym 15.000,00 zł. przeznaczonych zostało na remont bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie 
wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia), 3.800,00 zł na 
zakup, dostawę i montaż wiaty przystankowej oraz 1.493,85 
zł. na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach 
(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).
•   Fundusz sołecki Strachocice Kolonia: 19.843,99 zł.
W tym 16.000,00 zł. zostało przeznaczonych na remont bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie 
wspólne z sołectwem Strachocice), 2.043,99 zł. na organizację 
festynu rodzinnego oraz 1.800,00 zł. na zakup wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne 
z sołectwem Strachocice).
•   Fundusz sołecki Szymany: 13.795,82 zł.
10.000,00 zł. wykorzystano na przebudowę drogi gminnej  
w miejscowości Szymany o długości ok. 900 metrów na czę-
ści nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 109 
obręb Szymany - wykonanie dokumentacji, oraz 3.759,82 zł. 
przeznaczono na obcięcie zadrzewień i gałęzi przy drogach 
gminnych na terenie sołectwa.

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi w Łęgu Piekarskim

Klimkonwektory już pracują w świetlicy wiejskiej w Rzechcie

Droga przed przebudową

Po przebudowie możemy już jeździć drogą asfaltową
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•   Fundusz sołecki Ugory: 19.494,10 zł.
18.986,03 zł. zostało przeznaczonych na remont świetlicy 
wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem 
Żeronice) oraz 495,59 zł. na zakup materiałów do utrzymania 
porządku i zieleni na terenie sołectwa.

•   Fundusz sołecki Wola Piekarska: 19.943,96 zł.
16.443,87 zł. to środki przeznaczone na remont drogi gmin-
nej w miejscowości Wola Piekarska położonej na działce ew. 
nr 90, 3.000,00 zł. na organizację festynu rodzinnego oraz 
500,00 zł. na zakup materiałów i artykułów do utrzymania 
placu wiejskiego. 

•   Fundusz sołecki Zagaj: 15.745,23 zł.
Kwota w całości przeznaczona na remont drogi w miejscowo-
ści Czyste na działce o numerze 51.
•   Fundusz sołecki Żeronice: 19.943,96 zł.
18.943,96 zł. zostało przeznaczona na remont świetlicy wiej-

skiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem 
Ugory) oraz 1.000,00 zł. na usługę wynajęcia koparko - łado-
warki celem usunięcia korzeni drzew.

Z wyrazami szacunku
  Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

świetlica wiejska w Żeronicach

W dniu 11 stycznia br., mieliśmy przyjemność gościć na  
terenie naszej Gminy przedstawicieli z Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem wizyty naszych go-
ści było oficjalne wręczenie Burmistrzowi Dobrej statuetki 
oraz dyplomu za zajęcie przez gminę Dobra II miejsca w wo-
jewódzkim konkursie pt: „Wielkopolska Otwarta na Innowa-
cyjny Samorząd”. 

Nasz samorząd został nagrodzony za wprowadzenie nowe-
go, ciekawego rozwiązania w postaci Usługi indywidualnego 
transportu door-to-door w Gminie Dobra, która to usługa zde-
cydowanie wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców, 
szczególnie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

W spotkaniu, które stało się bardzo ciekawą areną wymiany 
doświadczeń i informacji uczestniczyli przedstawiciele ROPS-u 
w Poznaniu, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Zastępca Bur-

mistrza Przemysław Tomczak, pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Dobrej oraz zaproszeni kierownicy gminnych jednostek or-
ganizacyjnych, które współpracują z ROPS. Podczas spotkania 
zostały wymienione doświadczenia w pracy oraz pomysły na 
nowe innowacyjne rozwiązania, które warto głębiej przeana-
lizować.
Dziękujemy za docenienie naszej działalności i życzymy sobie 
oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu 
owocnej współpracy!Nagroda za inicjatywę DOOR-TO-DOOR Materiał informacyjny  

Urzędu Miejskiego w Dobrej
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17 stycznia br. Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler 
uczestniczył w uroczystości zorganizowanej z okazji 
1 urodzin Żłobka Samorządowego w Dobrej. Był tort, 
odświętne stroje, życzenia i trochę wspomnień. 

Ten miniony rok był dla nas wielkim wyzwaniem, szcze-
gólnie organizacyjnym, aby w odpowiedni sposób uru-
chomić placówkę, przeprowadzić rekrutację i zapewnić 
dzieciom właściwą opiekę. Nie udało by się to, gdyby nie 
współpraca pomiędzy dyrekcją żłobka, opiekunkami i 
pracownikami samorządowymi. Był to rok bardzo praco-
wity i pełen doświadczeń. 
Przy tej okazji chcielibyśmy skierować kilka słów do Ro-
dziców naszych podopiecznych. Dziękujemy Państwu 
za zaufanie, którym nas obdarzyliście, powierzając nam 
swoje pociechy. Każdego dnia dokładamy wszelkich sta-
rań, aby otoczyć je opieką i miłością, stwarzając im w 
żłobku drugi dom. 
Radosne buzie wszystkich dzieci są najlepszym podsu-
mowaniem dzisiejszego święta.
Gmina Dobra realizuje projekty pn. „Stawiamy na dobry 
start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Re-
sortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „MALUCH+”. To dzięki tym programom 
powstał Żłobek Samorządowy w Dobrej, który zapewnia 
opiekę dla 18 dzieci i dzięki którym do września 2022 r. 
opłata za pobyt dziecka w żłobku jest symboliczna.

Materiał informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Dobrej

PIERWSZE URODZINY 
ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W DOBREJ

W nocy z  9 na 10 lutego 1940 roku władze sowieckie rozpoczę-
ły pierwszą z czterech masowych deportacji Polaków na Syberię.  
W przerażających warunkach transportowano naszych Rodaków 
na „nieludzką ziemię”. W czasie transportu deportowani umierali 
z wyczerpania, głodu i zimna. Natomiast ci, którzy przeżyli sybirac-
ką gehennę i powrócili w rodzinne strony nigdy nie zapomnieli  
o złożeniu hołdu swoim przodkom.
10 lutego br., by upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń 
Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Prezes Związku 
Sybiraków Koła Terenowego w Turku Anną Wronowską, obecnie 
mieszkanką miejscowości Stawki w gminie Dobra, złożyli kwiaty  
i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi zesłanych na  
Sybir Mieszkańców Powiatu Tureckiego. W delegacji uczestniczyli 
także Starosta Turecki Dariusz Kałużny, opiekun Związku Sybira-
ków Ewa Ogrodowczyk, Radny Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Sobczak, Radni Rady Miejskiej w Turku: Pani  
Janina Kolęda oraz Pan Grzegorz Wojtczak oraz Naczelnik Wydzia-
łu Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku Sławomir Kosobudzki.

Materiał informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Dobrej

82. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR
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Po raz 30 w kraju, 23 raz w Dobrej za-
grała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. W tym roku w sztabie #5142 Cen-
trum Kultury w Dobrej zarejestrowało 
się 54 wolontariuszy, zgłoszonych było 
7 sztabowych puszek stacjonarnych, 
zorganizowano koncerty i licytacje. 
Do sztabu w Dobrej dołączyli: Gminny 
Ośrodek Kultury we Władysławowie, 
Centrum Kultury Biblioteka Publiczna 
w Przykonie oraz Szkoła Podstawowa w 
Kowalach Pańskich. W Przykonie zebra-
no 15.532.25 zł., we Władysławowie 
5416,36, w Dobrej 30.699,95 zł.

razem to kwota:
51.648,56 zł.,

która wesprze tegoroczny cel Fundacji:
„Dla zapewnienia najwyższych stan-

dardów diagnostyki i leczenia wzroku  
u dzieci”

W tym roku zdecydowaliśmy się na or-
ganizację koncertu finałowego w hali 
sportowej. Dotychczasowe miejsce – 
sala widowiskowa 
CK, pomijając nawet 
kwestię pandemii, 
było już zbyt ciasne by 
pomieścić wszystkich 
uczestników wyda-
rzenia. Przy pomocy 
pracowników szkoły i 
zakładu komunalne-
go ustawiona została 
scena i krzesła, poja-
wiła się też dekoracja 
przysłana ze sztabu 
WOŚP. O godzinie 
17.00 rozpoczęliśmy 
koncert, podczas któ-
rego prezentowały 
się zespoły i soliści z 
Centrum Kultury w 
Dobrej. Nagłośnienie 
i światła realizował, 
od lat włączający się w tę akcję dj/wo-
dzirej Marek Górski.  Pomiędzy wystę-
pami Tomasz Gil licytował torty, vouche-
ry i gadżety dostarczone przez sztab  
WOŚP, lecz najwięcej pojawiło się tych 
od lokalnych darczyńców. Zlicytowa-
no ich w sumie ponad 130 za kwotę 
15.455,00 zł. Najwięcej emocji wzbudził 
licytowany „Dzień w fotelu Burmistrza 

Dobrej”. Po zaciętej aukcji ostatecznie 
właścicielem vouchera został Szymon 
Stencel z Dobrej i to on spędzi jeden 
dzień w fotelu dobrskiego włodarza, w 
ustalonym wcześniej terminie. Przy tej 
licytacji Pan Szymon wsparł fundację 
na kwotę 2.700 zł. i nie była to jedyna, 
którą zakończył zwycięsko. Przy tej licz-

bie gadżetów trudno wymieniać wszyst-
kie aukcje. Dużą popularnością cieszyły 
się kosze wędlin, torty, stroje i artykuły 
sportowe, kosze kwiatów, kosze ze sma-
kołykami, kalendarze, grill, wieczne pió-
ra, książki, vouchery kosmetyczne, skle-

powe, gastronomiczne a nawet bony 
na badanie techniczne pojazdu. Wiele 
gadżetów to piękne, misternie wykona-
ne przez mieszkańców rękodzieła. Jak 
zwykle „dobrze” licytowały się pluszowe 
misie. Największy, o słusznej wielkości 
i wadze Kubuś Puchatek, wylicytowany 
został przez Burmistrza Dobrej za kwo-
tę 600 zł. Pluszak, wystawiony na aukcję 

przez Pana Marcina Szymczaka z Dobrej 
już w poniedziałek został przekazany 
przez nowego właściciela do dobrskie-
go przedszkola. Przy wejściu na koncert 
Restauracja „VEGA” serwowała smacz-
ną grochówkę, kawę i herbatę. I tutaj 
można było wesprzeć akcję wrzucając 
do puszki drobny datek. W „grochówko-
wej” puszce uzbierano 593,87 zł.  

W trakcie koncertu wolontariusze przy-
bywali na halę sportową z puszkami by 
rozliczyć się z zebranych datków. Przed-
ostatni dzień stycznia wyjątkowo im nie 
sprzyjał. Rekordowe statystki zarażo-
nych covidem Polaków oraz wyjątkowo 
brzydka pogoda – deszcz i silny wiatr, 
zatrzymały ludzi w domach, dlatego  
i w puszkach było mniej niż zwykle. Nie 

przeszkodziło to jednak rekordziście  
z zeszłego roku. Dziewięcioipółletni Fi-
lip Nerka i w tym roku nie miał sobie 
równych. Wynik z poprzedniego roku 
– 2033,10 zł. w 30 Finale podwyższył 
do 2.350,00 zł. Wśród wolontariuszy  
z największą liczbą datków znalazła się 
też Pani Małgorzata Janczak z Rzym-
ska (834,11 zł.) oraz Otylia Sitkowska  

WOŚP za nami!      30 Finał 

Prowadzący Tomasz Gil i Klaudia Grabowska

Amatorska Grupa Kabaretowa DOBRA, DOBRA! 3 dwuosobowe stanowiska rozliczały wolontariuszy

Śnieżynki w tańcu
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z Kun (721,77 zł.). W ciągu dnia wolontariusze zbierający w Do-
brej mogli przyjść do domu kultury ogrzać się gorącą herbatą  
i skosztować smacznych słodkości. Zakład Cukierniczo-Piekar-
ski „MARK” w Dobrej upiekł puszyste pączki a Gminna Spół-
dzielnia Samopomoc Chłopska w Dobrej drożdżowe bułki  
z serem.
Również podczas niedzielnego koncertu w gabinecie szkolnej 
pielęgniarki w hali sportowej można było przyjąć pierwszą 
lub przypominającą dawkę szczepionki przeciwko COVID 19.  
Z okazji tej skorzystały 54 osoby.

WOŚP za nami!      

SPONSORZY I OFIARODAWCY GADŻETÓW:
Zakład Mięsny „Smoliński” w Dobrej, Zakład Cukierni-
czo – Piekarski „Mark”  Teresa i Marek Gabryś, Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Dobrej, Restau-
racja VEGA, Market „Stary Młyn” w Dobrej – Krzysztof 
Ogrodowczyk, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Zastęp-
ca Burmistrza Przemysław Tomczak,  Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Żeronicach, Dom Pomocy Społecznej  
w Skęczniewie, KGW Długa Wieś, KGW Potworów, KGW 
Żeronice, sklep odzieżowy Edyty Adamczyk, Urszula i An-
drzej Piątkowscy,  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobr-
skiej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej, Pizzeria 
„Pod papugami”, Firma OPTIM/Zina, Firma VIGO, Gmi-
na Dobra,  Edyta Matczak, Katarzyna Raźniewska, Kinga 
Kwiatkowska/Dobra Kwiaciarnia by Kinga, Zespół SERE-
NADA, Małgorzata Wacławek, Stowarzyszenie „Aktywny 
Orlik”, Mateusz Adamiak/Kwiaciarnia Inspiracja, Gabrie-
la i Magdalena Maciejewskie/Maciejkowe Love, Nikola 
Cerbst/Gabinet Kosmetyczny, PPUH Agromax Ugory, 
Anna Gebler, Marcin Szymczak, Restauracja VEGA, Dobr-
ski Klub HDK.

 
Składam serdeczne podziękowania osobom działającym  
w Gminnym Sztabie Fundacji WOŚP w Dobrej oraz 
wspierającym jego działalność, a także wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji oraz bezpiecznego 
i sprawnego przebiegu 30 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

W ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE  
30 FINAŁU WOŚP WŁĄCZYLI SIĘ: 

Tomasz Gil, Marek Górski, Marek Milczarek, Monika i 
Rafał Grzelewscy, Mateusz Grzelewski, Renata Kosow-
ska, Marlena Jesionek, Alicja Jesionek, Wiktor Gasiń-
ski, pracownicy Centrum Kultury w Dobrej, pracowni-
cy Biblioteki Publicznej w Dobrej, pracownicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej, pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Dobrej, Zbigniew Gil, pracow-
nicy restauracji VEGA.

Szef sztabu #5142
Centrum Kultury w Dobrej

Jacek Gajewski

Orkiestra dęta Dobra-Żeronice

Mateusz Tomczak z wylicytowanym miśkiem

Zespół SERENADA

Filip Nerka
wolontariusz 
rekordzista

Szymon Stencel wylicytował 
dzień w fotelu burmistrza

Wylicytowanego Kubusia burmistrz przekazał najmłodszym

Światełko do nieba
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Uczennice Natalia Pawlak – klasa VII i Zuzanna 
Skrobania – klasa VIII otrzymały wyróżnienie 
w konkursie o charakterze historyczno – pro-
filaktycznym „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
1918/1919” do którego zaprosiła uczniów Mar-
gareta Budner, Senator RP. Konkurs polegał na 
wykonaniu pracy plastycznej związanej z wyda-
rzeniami i bohaterami powstania wielkopolskie-
go (1918/1919). 

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE 
PLASTYCZNYM PT: 

„POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 
1918/1919” 

WYRÓŻNIENIE W XI POWIATOWYM
 KONKURSIE PLASTYCZNYM 

„CO MI W DUSZY GRA” 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Materiał informacyjny
ZS-P w Piekarach

Uczennica klasy VIII Zuzanna Skrobania otrzy-
mała wyróżnienie w XI POWIATOWYM KON-
KURSIE PLASTYCZNYM „CO MI W DUSZY 
GRA”. Celem  konkursu było popularyzowa-
nie wśród młodzieży zdrowego stylu życia po-
przez preferowanie twórczej aktywności oraz 
prezentacja dorobku artystycznego uczniów. 
Organizatorami konkursu było Liceum Ogól-
nokształcące w Turku. Zuzia otrzymała  
dyplom i nagrodę książkową.

I miejsce  w XXIII Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej Powiatu Tureckiego 
w Drużynowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt - 18.11.2021 r. w Mala-
nowie,   zajęła drużyna dziewcząt 
w składzie: Dominika Andrzejczak, 
Oliwia Walasek, Natalia Grubska. 
II miejsce  w XXIII Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej Powiatu Tureckie-
go w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Chłopców  zajęła drużyna w 
składzie: Sebastian Gruszczyński, 
Karol Tomaszak. Opiekunowie  
p. Jerzy Durka i p. Wojciech Błaże-
łek

25.11.2021 roku w  Kłodawie  w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej Mistrzostwa Rejonu Konińskiego w Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Dziewcząt, I miejsce zajęły: Dominika Andrzejczak, Oliwia Walasek, 
Natalia Grubska i tym samym zdobyły awans do Mistrzostw Wielkopolski.
trener/opiekun Wojciech Błażełek. 

SUKCESY W TENISIE STOŁOWYM

Materiał informacyjny
ZS-P w Piekarach

Materiał informacyjny
ZS-P w Piekarach

NataliaWeronika Konrad Uczniowie Pani Oli



                                    luty  2022 19Dobrzanin

Od 25 października do 9 listopada 
2021r. odbywały się szkolne  i rejono-
we etapy Wojewódzkich Konkursów 
Przedmiotowych. 
W bieżącym roku szkolnym 23 uczniów 
ZSP  w Dobrej  sprawdzało swoją wiedzę  
w Wojewódzkich Konkursach przedmio-
towych organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu z takich przed

miotów jak: biologia (1), geografia (6), 
historia (1), język angielski (4), język nie-
miecki (1), język polski (3) i matematyka 
(7). W tym roku konkursy miały charak-
ter tradycyjny - czyli uczestnicy praco-
wali z testem drukowanym. Największy 
sukces odniosła Natalia Tomczyk (8c), 
która awansowała  do etapów rejono-
wych konkursu z takich przedmiotów 

jak: biologia, historia i język polski a z 
historii Natalia awansowała do finału 
wojewódzkiego, zajmując 9. pozycję na 
liście finalistów. Gratulujemy Natalii wie-
dzy i życzymy tytułu Laureata na etapie 
wojewódzkim WK Historycznego. Gra-
tulacje przekazujemy także opiekunce, 
Pani Ewie Durka, której praca i wsparcie 
zaowocowały tak wysokim wynikiem.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

13 stycznia br. Centrum Kultury w Dobrej zorganizo-
wało Wieczór Kolęd w wykonaniu uczestników kół 
wokalno-tanecznych oraz Społecznego Ogniska Mu-
zycznego działających przy ośrodku.

Podczas koncertu zaprezentowało się ponad dwudziestu wokalistów i instru-
mentalistów. Byli soliści, dua i tria instrumentalne. Był taniec Śnieżynek i wy-
stępy wokalne. Koncert odbył się w sali kameralnej w dekoracji i klimacie bo-
żonarodzeniowym w obecności rodziców, dziadków, rodzeństw i znajomych. 
Koncertu wysłuchali też burmistrz Tadeusz  Gebler oraz dyrektor ZS-P w Pieka-
rach Aleksandra Kotas. Po prezentacjach dyrektor CK Jacek Gajewski podzię-
kował uczestnikom koncertu a instruktorom wręczył drobne upominki świą-
teczne. Wcześniej takie otrzymywali też schodzący ze sceny artyści. Również 
burmistrz Gebler wyraził swoje podziękowania za zorganizowanie Wieczoru 
Kolęd, pogratulował też  młodym artystom oraz ich instruktorom.

NOWOROCZNY WIECZÓR KOLĘD
Beatka

Nikola Klaudia

Oliwia

Trio: Paweł, Mateusz i Pan Wojtek Burmistrz Gebler i dyrektor Gajewski

UCZENNICA  KLASY 8C NATALIA TOMCZYK Z AWANSEM DO FINAŁU 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

Materiał informacyjny CK w Dobrej

Materiał informacyjny
ZS-P w Dobrej
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Postać Stefana Filipczaka zapewne wie-
lu osobom kojarzy się z Powstaniem 
Wielkopolskim. Mówi się zwykle o nim 
w grudniu kiedy przypada rocznica 
wielkopolskiego zrywu. Jednak udział  
w walkach o niepodległość Ojczyzny to 
nie jedyna zasługa Stefana Filipczaka. 
Na kartach lokalnej historii gminy Dobra 
zapisał się jako wielki patriota, odrodzi-
ciel powojennej Polski oraz odważny 
człowiek  o wielkim sercu.   
  
Z Dobrej do Legio-
nów Piłsudskiego

Stefan Filipczak uro-
dził się 31 lipca  1902 
roku w Łodzi.  Jego 
rodzice to Anna  
z domu Stencel i Józef 
Filipczak, obydwoje 
pochodzący z gmi-
ny Dobra, którzy wyjechali do Łodzi w 
poszukiwaniu pracy. Stefan urodził się  
w domu gdzie wartości patriotyczne  
i polskość miały duże znaczenie. Ojciec 
Stefana  brał udział w powstaniu łódzkim 
w 1905 roku.  Był to bunt robotników 
przeciwko carowi, który miał również 
charakter zrywu niepodległościowego. 
Józef za udział w tejże rewolucji został 
skazany na wywiezienie na Sybir - do cze-
go ostatecznie nie doszło, ponieważ uda-
ło się przekupić urzędników i Filipczak 
został wypchnięty z kordonu skazańców 
i wywieziony z miasta.  W konsekwen-
cji cała rodzina musiała uciekać z Łodzi.  
W 1906 roku  Filipczakowie kupują od nie-
mieckiego właściciela posiadłość w Czy-
stym w gminie Dobra. Wówczas tę miej-
scowość zamieszkiwali głównie osadnicy 
pochodzenia niemieckiego. Filipczakowie 
byli drugą polską rodziną, która tam za-
mieszkała. Józef w trosce o swoje dzieci 
- mając nauczkę po rewolucji w Łodzi - 
prosił by żadne z nich  nie angażowały się 
w sprawy kraju.  Na nic jednak zdały się 
prośby ojca. Młody Stefan był na tyle od-
ważny, że uciekł z domu kiedy dowiedział 
się o tym, że  w Turku organizowana jest 
mobilizacja do Legionów Piłsudskiego. 
Początkowo ze względu na swój młody 
wiek przydzielony został  do pracy jako 
pomoc przy felczerze. Od 11 listopada 
1918 roku brał udział w rozbrajaniu i li-
kwidacji niemieckich pozycji na terenie 
Turku i powiatu tureckiego. Następnie 
29  grudnia 1918 roku  jako jedyny z  gmi-
ny Dobra dołącza do ochotników, którzy 

kierują się w stronę Poznania by walczyć  
w zrywie Wielkopolski. Tam bierze czyn-
ny udział w walkach pod Powidzem, na-
stępnie uczestniczył w dalszych starciach 
na linii: Trzemeszno, Mogilno, Żnin, Szu-
bin, Chodzież, Piła i Krzyż. 

Powrót do domu

Po zakończeniu Powstania Wielkopol-
skiego wraca do rodzinnego Czystego.  

Jednak  w 1920 roku wyrusza znów by 
walczyć z bolszewikami.  Bierze udział  
w starciach między innymi w okolicach 
Lwowa. Walka o niepodległość Ojczyzny 
kosztowała młodego Filipczaka wiele po-

święcenia, wyrzeczeń i heroizmu. W swo-
ich opowieściach wspomniał o panują-
cym lęku nie tylko przed wrogiem na polu 
walki, ale również przed dziką zwierzyną. 
Zdarzało się, że wilki podchodziły tak 
blisko obozowiska , że atakowały konie. 
Szczególnie trudne warunki panowały 
zimą i jesienią. Mokrą odzież trzeba było 
suszyć wieczorami przy ognisku. Wnucz-
ka Pana Stefana wspomina, że do dziś ma 
w głowie wyobrażenie tego co opowiadał 
dziadek – żołnierzy siedzących w grupach 
wieczorem przy ognisku grzejących się  

i suszących ubrania. Mimo trudnych wa-
runków jakie  wówczas były, wśród żoł-
nierzy panowała ogromna serdeczność, 
braterstwo oraz jedność.  W roku 1971 
Stefan Filipczak za udział w Powstaniu 
Wielkopolskim zostanie mianowany pod-
porucznikiem.    

Pierwszy powojenny wójt 

Po roku 1920 Filipczak wraca do Czyste-
go. Podejmuje 
naukę w semi-
narium nauczy-
cielskim. Nie roz-
poczyna jednak 
pracy w zawo-
dzie nauczyciela. 
Wyjeżdża na Ku-

jawy, gdzie z po-
lecenia podejmu-
je prace u posła 

ziemi kujawskiej Stanisława Kulińskiego,  
któremu prowadził biuro poselskie aż do 
wybuchu II Wojny Światowej. Tam pozna-
je swoją przyszłą żonę Eugenię Kulińską – 
córkę posła u którego pracował.  W 1936 
roku Eugenia ze Stefanem przeprowadza-
ją się do Wielkopolski. Decyzja ta jest po-
dyktowana problemami Eugenii z płuca-
mi. Lekarze zalecali zmianę klimatu , który 
okazał się być bardzo sprzyjający w Czy-
stym. W 1938 roku Filipczakowie stawia-
ją nowy dom. Przy pracach budowlanych 
pomaga teść Kuliński – który był również 
cenionym budowniczym. Niestety  rok 
1939 burzy spokój rodziny. Po wkrocze-
niu Niemców Filipczakowie dostają go-
dzinę na spakowanie się i opuszczenie 
domu. Eugenia wraca sama na rodzinne 
Kujawy, natomiast Stefan bierze udział 
w kampanii wrześniowej  gdzie walczy w 
bitwie pod Sochaczewem.  Po skończeniu 
wojny obronnej Polski wraca do żony do 
Włocławka, gdzie do 1945 roku pracuje  
w sklepie. Po wkroczeniu do Polski wojsk 
rosyjskich Filipczakowie wracają do ro-
dzinnego Czystego. Ich dom zamieszkany 
jest wówczas przez niemiecką rodzinę. 
Podczas wysiedlania tych ludzi z  domu  
Filipczaków, Stefan po raz kolejny wyka-
zuje się odwagą  Staje w obronie niemiec-
kiej rodziny prosząc u Sowietów o ich 
ocalenie, gdy ci chcą ich zabić. Powojen-
na organizacja życia społecznego nie jest 
łatwa, panuje bieda, ludzie nie potrafią  
w większości ani pisać ani czytać. Filip-
czak przez wcześniej zdobyte wykształ-
cenie i  doświadczenie w administracji 
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zostaje pierwszym powojennym wójtem 
gminy Dobra. Pełniąc tę funkcję zasłynął 
w gminie z bardzo odważnej decyzji,  za 
którą  niemal zapłacił własnym życiem. 
Rosjanie konfiskowali bydło z gospo-
darstw  tłumacząc, że jest to bydło zosta-
wione przez Niemców.  Nie zgadzał się  
z tym Pan Stefan który kazał przyjść  
w nocy chłopom i zabrać bydło.  Kiedy 
władza dowiedziała się kto stoi za ode-
braniem bydła, nałożona została na wójta  
kara śmierci. Rosjanie przyjechali do 
domu Filipczaka, by wykonać na nim wy-
rok śmieci- na szczęście Stefan był poza  
domem. W domu były tylko dzieci wój-
ta wraz z ciocią.  Przez kilka dni Rosjanie 
przebywali na podwórzu w ich obejściu 
oczekując na powrót Filipczaka. Popijali 
przy tym alkohol, zabijali zwierzęta z go-
spodarstwa. Swoim zachowaniem chcieli 

zmusić domowników by powiedzieli  gdzie 
przebywa Filipczak. Wójt dowiedziawszy 
się o całej sytuacji dzięki swoim kontak-
tom dotarł do odpowiednich ludzi i wpły-
nął na to, że  wyrok śmierci został mu cof-
nięty. Stefan Filipczak powtarzał, że każda 
władza kiedyś się skończy, ale pod każdą 
władzą należy pracować dla dobra Ojczy-
zny. Tak też sam czynił i stał  się lokalnym 
organizatorem życia społecznego nie tyl-
ko w gminie, ale głównie na terenie, na 
którym mieszkał. Był kierownikiem szkoły 
w Rzechcie. Wnuczka Pana Stefana wspo-
mina, że - Dziadziuś rano uczył w szkole 
w Rzechcie, wracał do domu  rowerem  
i wykonywał pracę przy własnym obej-
ściu. Popołudniami wsiadał na rower  
i jechał uczyć w szkole w Piekarach. Na 
tamten czas szkoła miała bardzo duże 

znaczenie. Nie była tylko miejscem do na-
uki, ale i stwarzała przestrzeń do spotkań 
integrujących lokalne społeczeństwo. 

Organizowane  były zabawy choinkowe 
bądź akademie z różnych okazji na które 
mógł przyjść każdy mieszkaniec. Kierow-
nik  wszystkich traktował na równi. Kiedy 
na jakieś występy do szkoły w Rzechcie 
przyszły dzieci z innych szkół, dostawały 
taki sam poczęstunek jak dzieci z Rzech-
ty. Filipczak cieszył się niesamowitym au-
torytetem wśród uczniów oraz starszych 
mieszkańców. Dodatkowo w domu przyj-
mował ludzi, którym pomagał w pisaniu 
różnych podań i pism urzędowych. Przy-
chodziły do niego również osoby z pro-
blemami zdrowotnymi. Jeśli trzeba było 
wykonać jakiś zastrzyk czy opatrunek 
albo doradzić się jak leczyć daną przypa-
dłość, wtedy wszyscy przychodzili do Fi-
lipczaka. Organizował zebrania i kursy dla 
rolników w których uczył ich gospodaro-
wania. Sam czytał czasopisma i dokształ-
cał się w tematach rolniczych, by później 
móc przekazać wiedzę dalej.  Był założy-
cielem koła rolniczego składającego się  
z mieszkańców Zagaju i Czystego pozy-
skał też środki na zakup sprzętu rolnicze-
go. Udostępnił swój teren na użytek koła, 
na którym przechowywane były maszyny 
do prac polowych. Dom Filipczaków był 
zawsze otwarty dla wszystkich, którzy 
potrzebowali rady, pomocy czy schronie-
nia. W marcu 1946 roku dom w Czystym 
odwiedził Eugeniusz Kokolski ps. „Groź-
ny” był to dowódca partyzanckiego od-
działu antykomunistycznego. Żołnierze 
wracali z bitwy pod Prażuchami, podczas 
której „Groźny” został postrzelony w płu-
co. Stefan opatrywał rannego dowódcę  
u siebie w domu.     
Filipczak był osobą o ogromnej wrażli-
wości. Poruszały go sprawy dotyczące 
Polski i jej losów. Ze  wzruszeniem mówił  
o Żołnierzach Niezłomnych. Jego wiel-

kim pragnieniem było to, by oddana zo-
stała im należna cześć i chwała.  Bardzo 
mocno przeżywał dewastację cmenta-

rza ewangelickiego  
w Czystym, która po-
stępowała po roku 
1945. Gdy w 1978 
roku zostaje wybrany 
na Stolicę Apostol-
ską Papież Polak Ka-
rol Wojtyła ze łzami  
w oczach stwierdza, 
że teraz już Polska 
sobie poradzi. Miał 
na myśli to, że wy-
zwoli się spod komu-
nistycznego jarzma. 

Niestety tych przemian i tej całkowicie 
wolnej Polski - którą tak umiłował i dla 
której tak bardzo się poświęcił - nie uda-
ło mu się doczekać. Zmarł w wieku 78 
lat 23 kwietnia w 1980 roku  pochowany 
został na cmentarzu w Skęczniewie. Ste-
fan Filipczak zostawił po sobie wspaniałe 
świadectwo jak można żyć i pracować dla 

dobra Ojczyzny bez względu na aktualnie 
panującą władzę. Zostawił po sobie ka-
non ponadczasowych wartości i zasad,  
z których dziś możemy wiele się nauczyć. 
Z perspektywy ludzi żyjących współcze-
śnie można bez wahania powiedzieć, że 
był to nasz cichy lokalny bohater.

Tekst spisany na podstawie wspomnień 
Pani Barbary Wesołowskiej –

 wnuczki Stefana Filipczaka. 

Paulina Gąsiorek

Stefan Filipczak z wnuczkami  
Barbarą i Wiolettą

Wnuczka Barbara Wesołowska 
 z portretem dziadka
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W niedzielę 6 lutego 2022 r. rozegrany został Cha-
rytatywny Turniej Kręgli Fińskich, które w ostatnim  
czasie cieszą się ogromny zainteresowaniem.
Zwycięzcami turnieju zostały dwa zespoły gości  
z Bojanowa.

I miejsce - Kozłowski Tomasz, Stanek Tomasz (Timbers 
Bojanowo);
II miejsce - Aleksander Kozłowski, Mateusz Kozłowski, 
Szymon Pyzikiewicz (Timbers Bojanowo);
III miejsce - Łukasz Bartosik, Aleksander Bartosik;
IV miejsce -  Tomasz Człapa i Szymon Człapa;
Trzecia drużyna z Bojanowa, w której występowali ak-
tualny Mistrz i Vice Mistrz Polski odpadła w ćwierćfi-

Charytatywny Turniej Kręgli Fińskich

GRAMY DLA ANDRZEJA                           czyli

OSP Skęczniew zwycięzcą Gminnego
 Turnieju Halowej Piłki Nożnej

Za nami Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej. W sobotę 12 lute-
go o miano zwycięzcy walczyli druhowie z terenu gminy Dobra. 
Ostatecznie najlepszą drużyną okazała się OSP Skęczniew.

Rywalizacja miała miejsce w hali sportowej w Dobrej. W turnieju 
udział wzięło siedem drużyn z terenu gminy- OSP Strachocice, OSP 
Potworów-Marcinów, OSP Dąbrowica, OSP Dobra, OSP Rzymsko, 
OSP Skęczniew, OSP Linne.
Poniżej prezentujemy wyniki rywalizacji:
I miejsce: OSP Skęczniew.
II miejsce: OSP Linne.
III miejsce: OSP Strachocice.
IV miejsce: OSP Rzymsko.
Królem strzelców został Łukasz Człapa z OSP Strachocice, nato-
miast najlepszy bramkarz, to Maciej Skrzypiński z OSP Skęczniew.
Należy nadmienić, że zwycięska drużyna już 12 marca walczyć  
będzie o mistrzostwo powiatu tureckiego.

nale. 
Stowarzyszenie Aktywny Orlik dzięku-
je:
- Timbers Bojanowo za przyjazd po-
nad 200 kilometrów i wsparcie naszej 
zbiórki; 
- sponsorom nagród Zakład Mięsny 
Smoliński, oraz firmie ZINA
- Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu 

w Dobrej, który zorganizował aż 4 ze-
społy;
- Wojciechowi Błażełkowi za pomoc  
w przygotowaniu hali;
- wszystkim, którzy byli i wspierali na-
szą akcję.
Dzięki turniejowi udało się zebrać 
kwotę 2 tys. złotych, które zostały 
przekazane na rehabilitację Andrzeja 
Śmiei.

Drużyna pracowników ZSP w Dobrej. Drużynę zasilił  
przedstawiciel OSP Dobra - Piotr Nowak

Grzegorz Łakomicki
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W tym roku po raz kolejny Zarząd Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP w Do-
brej, przystąpił do organizacji gminnych 
eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „ZAPOBIEGAJMY POŻA-
ROM” organizowanego przez Zarząd 
Główny ZOSP RP. 

Konkurs miał na celu zainteresowanie 
dzieci, młodzieży i fascynatów ochroną 
przeciwpożarową, tradycją i życiem śro-
dowisk strażackich oraz rozwój uzdolnień 
plastycznych. Tematyka konkursu obej-
mowała udział jednostek straży pożar-
nych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz w 
szkoleniu, zawodach, działalności pre-
wencyjnej, kulturalnej i historię pożarnic-
twa. 
Do konkursu mogły przystąpić dzieci, 
młodzież oraz twórcy – amatorzy.  Kon-
kurs przeprowadzony był w pięciu gru-
pach wiekowych.
Do eliminacji gminnych w Dobrej prace 
swoich podopiecznych przesłali: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieka-
rach, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Żeronicach. 
Wyniki konkursu gminnego rozstrzy-
gniętego w dniu 13 grudnia 2021 r.: 
I grupa – przedszkola:

1. Adela Krajewska – ZSP w Piekarach;
2. Lena Dudek – ZSP w Dobrej;
3. Wiktoria Przybylak – ZSP w Dobrej;
4. Gabriela Graczyk – ZSP w Dobrej;
5. Hanna Gajewska – ZSP w Dobrej
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV: 
1.Karolina Gil – ZSP w Dobrej;
2. Lena Zasiadczyk – ZSP w Piekarach;
3. Marta Kaczmarzyńska – ZSP w Dobrej;
4. Joanna Kraska – ZSP w Piekarach;
5. Gabriela Szymczak – ZSP w Dobrej.
III grupa wiekowa – szkoły podstawowe 
klasy V-VIII:
1. Zuzanna Skrobania – ZSP w Piekarach;
2. Julia Jałkiewicz – ZSP w Piekarach;
3. Nikola Czyżak – ZSP w Piekarach;
4. Alicja Mila – ZSP w Dobrej;
5. Małgorzata Czupryńska – ZSP w Do-
brej.
V   grupa – osoby dorosłe:
1. Karol Światłowski – ŚDS w Żeronicach.
Prace z miejsc na podium i wyróżnienia 
przeszły do etapu powiatowego. Nieba-
wem wszyscy laureaci konkursu z etapu 
gminnego otrzymają nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Burmistrza Dobrej. 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
„Zapobiegajmy pożarom” - etap gminny

Materiał informacyjny  
Urzędu Miejskiego w Dobrej

W dniu 17 lutego br. we wczesnych go-
dzinach rannych między innymi przez te-
ren naszej gminy przeszła wichura wraz 
z opadami deszczu, powodu-
jąc duże straty w budynkach 
mieszkalnych i inwentarskich, 
w budynkach, w których pro-
wadzona jest działalność go-
spodarcza oraz niszcząc setki 
drzew. W tych trudnych dla nas 
wszystkich chwilach z pomocą przyszła 
Powiatowa Państwowa Straż Pożarna 
w Turku a przede 
wszystkim jednost-
ki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z 
terenu naszej gmi-
ny. Jednostki OSP 
pomiędzy 17 a 19 
lutego br. wyjeżdża-
ły 44 razy do róż-
nych zdarzeń. Jed-
nostka OSP Dobra 
25 razy, jednostka OSP Piekary 17 razy, 
jednostka OSP Rzechta 1 raz i Jednostka 
OSP Strachocice 1 raz. Z wyżej wymie-
nionych 44 wyjazdów 21, to wyjazdy do 
zabezpieczenia uszkodzonych budyn-

ków a 23 wyjazdy, to wyjazdy do poła-
manych drzew zalegających na liniach 
energetycznych, budynkach i drogach. 

Wiele miejscowości i domostw do dnia 
dzisiejszego nie posiada jeszcze prądu, 

co powoduje utrudnienia w normalnym 
funkcjonowaniu. Na szczęście podczas 
wichury ale też podczas akcji ratowni-
czych nie ucierpieli ludzie i ratownicy. 
Serdecznie dziękuję druhom i druhnom 

z PSP i OSP na czele z druhem Prezesem 
i druhem Komendantem Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Po-

żarnych w Dobrej za wielkie 
zaangażowanie i trud wniesio-
ny w niesienie pomocy miesz-
kańcom naszej gminy ale też i 
gmin ościennych. Bez Wasze-
go zaangażowania i bezintere-
sownej służby wiele osób do 

dnia dzisiejszego oczekiwało by pomo-
cy. Dziękuję również osobom prywat-

nym za użyczanie 
swojego sprzętu 
w postaci łado-
warek telesko-
powych, dzięki 
którym można 
było znacznie 
przyspieszyć ak-
cje ratownicze. 
Dziękuję również 
radnym i sołty-

som za przekazywanie niezbędnych in-
formacji pomiędzy urzędem a mieszkań-
cami.

Burmistrz Dobrej
/-/Tadeusz Gebler

WICHURA I JEJ SKUTKI
s t r a ż a c y  w  a k c j i




