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„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem
smucić… tak jakbyś wierzyła w godzinę
rozstania, że masz niebawem z dobrą
wieścią wrócić.” Ks. Jan Twardowski
Do historii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach 6 listopada 2021
roku dokładamy kolejną kartę. Kartę z
napisem pożegnanie Pani Aliny Karolak
– nauczyciela emeryta szkoły w Piekarach, ale także nauczyciela na naszym
terenie szkoły w Dobrej i w Skęczniewie.
Pani Alina Karolak urodziła się 15 grudnia 1951 roku w Terespolu. Tam też
ukończyła Szkołę Podstawową – 1965
r. i Liceum Ogólnokształcące – 1969 r.
Następnie podjęła Studia Zawodowe
w Wyższym Studium Nauczycielskim
UAM w Poznaniu na kierunku filologia
rosyjska, które ukończyła w 1972 r.
Pracę zawodową Pani Alina rozpoczęła w Kaczkach Średnich w ZSZ jako nauczyciel języka rosyjskiego oraz wychowawca w internacie w roku 1973. Po
zmianie miejsca zamieszkania od roku
1980 podjęła pracę w Kaliszu.
Los zetknął nas w roku 1989 i tak zaczęła się przygoda Pani Aliny z nauczaniem
i wychowaniem naszych dzieci oraz wielką działalnością społeczną na ich rzecz
– pracą w ZHP. Lata 1990/91 to praca
w Szkole Podstawowej w Dobrej.
Od 1 października 1991 r. do 31 sierpnia 1995 r. pracuje w Punkcie Filialnym
Szkoły w Piekarach, w Skęczniewie, jako
kierownik Punktu Filialnego.
W związku ze zmianami organizacyjnymi – zmniejszona liczba oddziałów, od
1 września 1995 r. Pani Alina została
przeniesiona jako nauczyciel do Szkoły
w Piekarach.
Lata do 2004 roku to czas wytężonej
pracy nauczania m.in. języka rosyjskiego i głównie edukacji dzieci klas
1 – 3 oraz reaktywowanie harcerstwa.
Na naszym terenie powstaje drużyna
harcerska „Włóczykije” oraz drużyna
zuchowa „Słoneczna gromada”. Pani
Alina prowadzi kronikę harcerską.
Przejście na emeryturę nie przerwało
Pani Alinie zapału do pracy harcerskiej.
W pamięci pozostaną piękna tradycja
przekazywania Betlejemskiego Światła
Pokoju, obchody Dnia Myśli Braterskiej,
Liga Drużyn, turnieje tenisa stołowego,
Festiwale piosenki zuchowej i harcer-

skiej z licznymi sukcesami, biwaki, rajdy,
obozy, rozsławianie szkoły w Piekarach.
W swojej pracy stawiała na młodzież
i wykorzystywała jej inicjatywy.
Wykazywała się ogromną troską i odpowiedzialnością za efekty dydaktyczno

Wspomnienie
o śp. Alinie Karolak
– wychowawcze. Zdobyła wielki szacunek i uznanie za swoją aktywną pracę
wśród uczniów, rodziców i rady pedagogicznej.
Nauczyciele, pracownicy, uczniowie,

rodzice, koleżanki emerytki i koledzy
emeryci składają podziękowania za
przekazaną wiedzę, za doświadczenie,
entuzjazm i pasję, z których mogliśmy
czerpać wzór, za bycie członkiem nauczycielskiej rodziny. Jeszcze nie tak
dawno spotykaliśmy się w szkole, na
różnych uroczystościach szkolnych,
podczas organizacji działań zuchów
i harcerzy. Niestety przyszedł czas pożegnania.
Mieć kogoś tak oddanego pracy nauczycielskiej i społecznej to dla nas
ogromny zaszczyt.
Pani Alinka odeszła fizycznie od nas, ale
na zawsze zostanie w naszej pamięci.
Pani Alinko, spoczywaj w pokoju.
Aleksandra Kotas
Dyrektor ZS-P w Piekarach

Śp. Alina Karolak była bardzo aktywnym członkiem zespołu AleBabki od
początku powstania zespołu w roku
2010, działającego w obecnej formie pod patronatem Centrum Kultury
w Dobrej.
Tak ją wspomina koleżanka i kierowniczka
zespołu Halina Rutka - Cudowna osoba. Jej
śmierć zaskoczyła i zasmuciła nas wszystkich.
Była człowiekiem ogromnej dobroci,
o wielkim sercu. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, nigdy nie zabrakło
jej czasu dla drugiego człowieka. Była
wielkim lokalnym patriotą zaangażowanym w sprawy małej społeczności.
Z pewnością dobrze wspominać będą
ją koleżanki z zespołu AleBabki wraz
z instruktorką śpiewu p. Marleną.
Choroba
przyszła
niespodziewanie.
Do ostatnich chwil starała się zachować
pogodę ducha.
Niech odpoczywa w pokoju. Zapewniamy
o naszej pamięci i modlitwie.
Słów żalu i bólu nie kryła również emerytowana dyrektor ZS-P w Piekarach Teresa
Stencel - Są pożegnania, na które nigdy nie
będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze
wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas
lawina wspomnień. To wszystko możemy
odnieść do naszej koleżanki Aliny, którą
wspominać będziemy jako osobę pełną
ciepła, pełną życzliwości, empatii i energii.
Była wzorem nauczyciela wychowawcy,
dbającego o wszystkie potrzeby uczniów.
Nie szczędziła ani czasu, ani sił żeby je zaspokajać. Należała do tej grupy nauczycieli, która swą postawą życiową i poświęceniem, pogodą ducha i otwartością
pokazywała co jest w życiu ważne. Kochała
swoją pracę i dobro dziecka było dla niej
najważniejsze. Rozumiała i wprowadzała
w życie słowa Janusza Korczaka, że dzieci
rodzą się ze skrzydłami a nauczyciele pomagają je rozwinąć {...}.
Śp. Alinę Karolak żegnają
Burmistrz Dobrej wraz z pracownikami UM
w Dobrej, Przewodniczący RM w Dobrej wraz
z Radnymi i Sołtysami. Dyrektorzy i Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych Gminy Dobra
Druhowie z jednostek OSP Gminy Dobra
Koleżanki i koledzy z ZS-P w Piekarach i Dobrej
Koleżanki z zespołu AleBabki
Harcerze i zuchy

Śp. Alina Karolak zmarła 31 października
2021r. w wieku 70 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
6 listopada w Parafii Świętej Katarzyny
w Pęczniewie.
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Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na wieczny
spoczynek świętej pamięci Stanisława
Stasiaka.
Stanisław Stasiak podczas swoich 60
lat życia oprócz tego, że był
mężem i ojcem pełnił wiele
funkcji:
- w latach 1981-1984 pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Brudzyniu jako specjalista do spraw
produkcji zwierzęcej,
- w latach 1984-1989 pracował w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w
Kościelcu jako specjalista do spraw zootechniki,
- w Urzędzie Gminy i Miasta Dobra pracował od 1989 roku,- w latach 19921994 był Zastępcą Burmistrza Gminy i
Miasta Dobra,
- w latach 1994-2007 pełnił funkcję Kierownika Administracji Urzędu Gminy i
Miasta Dobra,
- Od 2007 roku do dnia swojej śmierci
czyli 1 grudnia 2021 roku był Sekretarzem w Urzędzie Miejskim w Dobrej,
- w latach 1996-2002 był delegatem do
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz członkiem Zarządu Konińskiej Izby Rolniczej,
ponieważ Pan Stanisław Stasiak był także rolnikiem,
- w latach 1998-2002 był Radnym
Rady
Powiatu
Tureckiego
a zarazem – przewodniczącym komisji
budżetowej,
- w latach 2006-2015 działał aktywnie w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania
„Przymierze Jeziorsko”,
- Pan Stanisław Stasiak był założycielem
po reaktywacji i wieloletnim, bo ponad
15 lat Prezesem Klubu Sportowego Wicher Dobra. A do dnia swojej śmierci,
był także Prezesem Honorowym tegoż
Klubu,
- był wiceprezesem i szefem Komisji d/s
Dyscypliny w Okręgowym Związku Piłki
Nożnej w Koninie,
- działał aktywnie w Zarządzie Wspólnoty Gruntowej w Dobrej.
Stanisław Stasiak znany był ze swojego
zamiłowania do historii regionu. Był lokalnym regionalistą. Mógł się poszczycić
ogromnym zbiorem materiałów źródłowych, zdjęć oraz publikacji naukowych,
na podstawie których napisał między
innymi książkę pt. „Dobra-zarys dziejów miasta”, „Przewodnik Turystyczny
– Miasto i Gmina Dobra”, który do dnia
dzisiejszego dodrukowujemy i rozdajemy naszym gościom. Był autorem opracowania pod tytułem „Konfederacja
Barska 1768-1772”, które to opracowa-

nie wydaliśmy w 2020 roku, w związku
z 250. rocznicą Bitwy Konfederatów
z wojskami rosyjskimi pod Dobrą. Napisał także wiele artykułów i felietonów
opublikowanych w kronice wielkopol-
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samorządowca, otwartego i wrażliwego
człowieka oddanego społeczności Gminy Dobra.
Wielokrotnie ze śp. Stanisławem Stasiakiem rozmawialiśmy choć dane nam
było współpracować ze sobą
tylko 3 lata. Zawsze lubił rozmawiać na różne tematy.
Miał bardzo szeroką wiedzę
i niektórymi informacjami
mnie osobiście zaskakiwał.
Zawsze z tych rozmów przebijała troska o lokalną społeczność i o to,
co dla tej społeczności jest i było ważne.
Za swoją pracę Pan Stanisław Stasiak był
wielokrotnie odznaczany.
- Złotą Honorową Odznaką Konińskiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
- Złotą Honorową Odznaką Wielkopolskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
- Srebrną Honorową Odznaką Polskiego
Związku Piłki Nożnej,
- został również odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.
Niestety nie zdążył odebrać już tego
ostatniego odznaczenia mimo tego, iż
służby Wojewody wraz z naszym Urzędem mimo choroby chciały osobiście
odznaczenie dostarczyć do domu. Nieubłagana śmierć wyrwała z naszej lokalnej społeczności człowieka sumiennego,
uczynnego, solidnego i zdyscyplinowanego, który tej działalności poświęcił
wiele energii i pracy. Takim zapamiętamy Cię Panie Stanisławie, jako człowieka
uśmiechniętego, pogodnego, honorowego i wrażliwego.
Składam wyrazy głębokiego współczucia
Żonie, Dzieciom, bliższej i dalszej Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym.

Wspomnienie
o śp. Stanisławie Stasiaku
skiej, lokalnym informatorze samorządowym Dobrzanin i na stronie internetowej. W tej dziedzinie pozostawił po
sobie pustkę. Trudno znaleźć kogoś innego z tak rozległą wiedzą historyczną
dotyczącą naszego regionu.

Był również miłośnikiem sportu i turystyki. Przyczynił się do reaktywacji i rozkwitu Miejsko - Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego Wicher Dobra, którego Prezesem był ponad 15 lat. Działał
aktywnie w Wielkopolskim i Konińskim
Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Wielokrotnie organizował piesze wędrówki
i krajoznawcze rajdy rowerowe. Jego
znajomość terenu zdobyta podczas tych
wędrówek była nieocenionym źródłem
informacji przy planowaniu inwestycji
i opracowaniu planów i strategii. Sam
osobiście uczestniczyłem w dwóch rajdach rowerowych podczas, których Pan
Stanisław opowiadał nam historie związane z obiektami, budynkami, czy nawet
drzewami, które napotykaliśmy po drodze i to nie tylko na terenie naszej Gminy.
Był bardzo zaangażowany we wszystkie
aspekty pracy samorządowej. Dbał o wizerunek Gminy Dobra. Był twórcą wielu
dokumentów urzędowych związanych z
rozwojem sołectw i całej gminy.
W zmarłym tracimy wybitnego pracownika i fachowca administracji lokalnej i

Wielu z tych, którym pomagałeś Panie
Stanisławie, ale też wielu z tych, którzy
Ciebie wspierali odeszło do wieczności –
teraz Ty dołączyłeś do nich. Czuwaj tam
z wysokości nad nami tak abyśmy pozostali wierni zasadom i wyznawanym
wartościom.

Burmistrz Dobrej wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej
wraz z Radnymi i Sołtysami.
Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek
Organizacyjnych Gminy Dobra
Druhowie z jednostek OSP Gminy Dobra

Śp. Stanisław Stasiak zmarł 1 grudnia
2021r. w wieku 60 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pw.
NNMP w Dobrej. Prochy zmarłego spoczęły 6 grudnia na dobrskim cmentarzu
parafialnym.
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Gmina Dobra może pochwalić się kolejnym laureatem konkursu wojewódzkiego pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”.
Tym razem sołectwo Potworów zdobyło tytuł laureata i nagrodę ufundowaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
W dniu 13 listopada 2021r.podczas uroczystej gali zorganizowanej w Rychwale, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski osobiście wręczał tytuły oraz

rzecz wspólnego dobra, jaką jest przyjazna, zadbana wieś, zamieszkała przez zintegrowaną grupę mieszkańców aktywnych
w działaniu na rzecz wspólnoty, a ten efekt był widoczny przy
każdej inicjatywie sołeckiej.
Cieszymy się, że Potworów, jako kolejne nagrodzone za aktywność sołectwo, dołączyło do grona laureatów konkursu
pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”, jakimi są miejscowości
Żeronice, Piekary i Skęczniew
w naszej gminie.

AKTYWNE SOŁECTWA W GMINIE DOBRA
nagrody przedstawicielom wyróżnionych sołectw.
Nasze sołectwo Potworów zostało docenione za wieloletni
wkład w realizację programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,
warto podkreślić iż to nie tylko inwestycje, zakupy wyposażenia do świetlicy wiejskiej, czy wydarzenia takie, jak słynny
„Dzień żniwiarza” miały wpływ na ocenę. Nie byłoby tych
działań bez współpracy mieszkańców i samorządu gminy na

Gala wręczenia nagród Konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska.
Na zdjęciu laureaci z Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim

Mieszkańcy sołectwa Potworów w świetlicy wiejskiej w Potworowie.
Redakcja: Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
S T O P K A
R E D A K C Y J N A
tel. 63-279-99-31 e-mail dobrzanin@dobra24.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Dobrej przy współudziale Centrum Kultury w Dobrej i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
Skład: Jacek Gajewski Redaguje: zespół pod kierownictwem Jacka Gajewskiego
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek w nadesłanych materiałach.
Za treść reklam i ogłoszeń nie odpowiadamy. Dystrybucja Dobrzanina prowadzona jest poprzez placówki
handlowe na terenie Gminy Dobra. Dostępna jest także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dobrej
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NOWA DZIELNICOWA W DOBREJ
Z dniem 27 października 2021 roku powołano nowego dzielnicowego dla rejonu miasta
Dobra. St.sierż. Marlena Łukasik objęła rejon w którym jako ustalony priorytet działań
dzielnicowego będzie m.in. ograniczenie ilości osób spożywających alkohol oraz zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie Placu Mały Rynek w Dobrej.
Dzielnicowa diagnozuje wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustala ich przyczyny i pomaga w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Dzielnicowa
posiada telefon służbowy 786-936-543 oraz e-mail dzielnicowy.dobra1@po.policja.
gov.pl . Trzeba jednak pamiętać, że nie pełni służby całodobowo, a pocztę i telefony komórkowe odbiera w godzinach służby. W przypadku chęci zgłoszenia natychmiastowej
interwencji należy skontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Z przyjemnością informujemy Państwa,
iż zakończone zostały prace związane
z
zagospodarowaniem
terenu
rekreacyjnego w miejscowości Piekary,
gdzie z inicjatywy mieszkańców oraz
przy zaangażowaniu Samorządu Gminy Dobra zrealizowano dwa projekty
współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W
pierwszym
etapie w ramach
konkursu Pięknieje
Wielkopolska
Wieś w programie
Wielkopolska
Odnowa Wsi 2020+ zakupiono elementy
siłowni zewnętrznej, wybudowano
altanę oraz wykonano ogrodzenie terenu
wraz z nasadzeniem roślin ozdobnych.

wkładzie własnym z budżetu Gminy
Dobra w wysokości 9 999,37 zł.
Należy tu podkreślić rolę mieszkańców
Piekar, którzy z własnej inicjatywy podjęli
temat zagospodarowania przestrzeni
publicznej, a w ostatecznym efekcie
poprawienia estetyki miejscowości
Piekary poprzez zagospodarowanie
pustego terenu gdzie powstał plac o
charakterze rekreacyjnym. Wkład pracy

więcej mieszkańcy już zgłosili do
Burmistrza Dobrej inicjatywę dalszego
inwestowania środków z funduszu
sołeckiego w kwocie 7 000,00 zł.
w kolejnym roku.
Równolegle na terenie tym trwały
prace w ramach programu pn.
„Błękitno – zielone inicjatywy dla
Wielkopolski”, gdzie Gmina Dobra
pozyskała środki w wysokości 16 000,00
zł. oraz zaangażowała
wkład
własny
4 000,00 zł., za co
można było zakupić
i nasadzić drzewa oraz
krzewy m.in. dęby,
catalpy, jałowce, kosodrzewinę, irgę,
tak żeby stworzyć przestrzeń zieloną
i podnieść walory rekreacyjne terenu.
Tak
zagospodarowana
przestrzeń
wpłynie na podniesienie atrakcyjności
tego regionu, co wpływa także na
walory turystyczne naszej gminy,
a warto podkreślić iż plac rekreacyjny
znajduje się na malowniczej skarpie,
przy drodze głównej w miejscowości
Piekary, łączącej uzdrowisko Uniejów z
terenem zbiornika Jeziorsko, co sprzyja
turystyce zwłaszcza rowerowej.

Oddano plac rekreacyjny w Piekarach

Pozyskane zostały tu środki w wysokości
47 000,00 zł. z dotacji Samorządu
Województwa Wielkopolskiego przy

własnej mieszkańców stanowi istotny
udział w kosztach zadania, a co ważne
samego zaangażowania i wysiłku nie da
się wycenić żadną miarą.

Przeznaczone na ten cel zostały
także środki funduszu sołeckiego
Piekar w wysokości 15.000,00 zł. Co

Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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Centrum Kultury zrealizowało w pełni jeden z etapów
projektu „Dobra kultura w pełnym wymiarze”.
Zakupiono sprzęt wideo oraz zainstalowano tablice
i urządzenia mające posłużyć zwiększeniu dostępności
do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych.

Dobrzanin
ofertę dla osób nie mogących fizycznie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez CK, szczególnie teraz w dobie
wszechobecnej pandemii.
To w dyspozycji Narodowego Centrum Kultury, państwowej
instytucji kultury, znalazły się środki z programu unijnego
Polska Cyfrowa, w ramach których NCK ogłosiło konkurs pn.

KONWERSJA CYFROWA
DOMÓW KULTURY
Przypomnijmy, iż Centrum Kultury w Dobrej znalazło się
wśród 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski,
które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Projekt pn.
„Dobra kultura w pełnym wymiarze” otrzymał 87,5 punktów
i znalazł się na 87 miejscu.
Na początku listopada br. ogłoszony został przetarg na dostawę sprzętu wideo, zakup i montaż pętli indukcyjnych oraz wykonanie i montaż 2 map tyflograficznych obiektu i 20 tabliczek
informacyjnych na drzwi z napisami brajlowskimi.
W ramach zamówienia zakupiono m.in. kamery reporter-

skie, komputery z oprogramowaniem do montażu wideo
i streamingu, mikser wideo, oświetlenie studyjne, mikroporty,
mikrofon studyjny, laserowy projektor multimedialny, statywy do kamer i lamp itp. Sprzęt ma posłużyć m.in. do zapisu
i transmitowania wydarzeń organizowanych przez CK, do archiwizacji działań podejmowanych przez ośrodek. Dzięki możliwości przeprowadzania transmisji na żywo, poszerzy swoją

„Konwersja cyfrowa domów kultury.” W czwartek 23 grudnia,
dyrektor Centrum Kultury w Dobrej Jacek Gajewski w obecności Wiceministra Rolnictwa Ryszarda Bartosika, Burmistrza
Dobrej Tadeusza Geblera oraz jego zastępcy Przemysława
Tomczaka dokonał prezentacji zakupionego sprzętu. Dyrektor
Gajewski nie kryje zadowolenia z pozyskanego sprzętu, który,
jak twierdzi, bez wątpienia uatrakcyjni ofertę CK. W pierwszej
połowie przyszłego roku planowane jest szkolenie z obsługi

programu do montażu wideo (DaVinci Resolve) oraz streamingu (vMix HD). W planach przewidziane są warsztaty z podstaw
filmowania: zapis wideo, kompozycja kadru, oświetlenie studyjne, montaż. Z oferty skorzystać będą mogły w pierwszej kolejności osoby, które poprzez nabyte umiejętności chciałyby
wesprzeć CK podczas planowanych wydarzeń i uroczystości.
Materiał informacyjny
Centrum Kultury w Dobrej
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Mamy to! Pierwsza w pełni tego słowa
znaczeniu sztuka na deskach Zawodowego Teatru Amatorskiego Centrum
Kultury w Dobrej za nami. 19 grudnia,
przy pełnej widowni, mieszkańcy gminy i powiatu mieli okazję obejrzeć premierę spektaklu „Opowieść wigilijna”
wyreżyserowanego przez Przemysława
Dąbrowskiego na podstawie opowiadania Charlesa Dickensa pod tym samym tytułem.
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wać mało estetyczny sufit, wygipsować
ściany a przede wszystkim wymienić
stare kurtyny i wykładzinę na scenie.
Pojawiła się sterowana bezprzewodowo
główna kurtyna sceniczna. W „Opowieści wigilijnej” ze względu na ograniczenia jakie niesie za sobą nieduża scena
i jej zaplecze, postanowiono wykorzystać możliwości jakie daje technika.
Dlatego dwie sceny zostały wcześniej
nagrane i wyświetlone na umieszczonym nad sceną ekranie. Jest tu okazja

Pojawiły się kwiaty i mnóstwo selfie,
oczywiście najwięcej tych w towarzystwie niesamowitego Sławomira Suleja,
który swoją osobowością zyskał wielu
fanów i przyjaciół.
Podsumowując, przy pracach do spektaklu wzięło udział 25 aktorów i 6 osób zawodowo związanych z teatrem, filmem
lub sceną muzyczną.
Projekt: Przygotowanie i wystawienie
przedstawienia teatralnego „Opowieść
wigilijna” współfinansowany był przez
W trwające od
Urząd
Markilku miesięcy
szałkowski
próby zaangażoWojewództwa
wanych było 20
Wielkopolskieaktorów amago, Centrum
torów z Dobrej
Kultury w Doi Turku. Byli to
brej i Stowagłównie uczestrzyszenie „Zanicy wcześniejgraj” w Zagaju.
szych warsztaZawodowy Teatr Amatorski Centrum Kultury w Dobrej Dyrektor Gatów
wokalno
jewski wyra- aktorskich orził
nadzieję,
ganizowanych w CK oraz w MDKu Turek. by podziękować za udostępnienie do że sztukę uda się wystawić jeszcze raz
W spektaklu pojawili się też instrumen- nagrania swojego mieszkania przez Pa- w okolicach 22 stycznia 2022 roku.
taliści z orkiestry dętej Dobra – Żeronice. nią Celinę Gil a także tzw. leśniczówki Dla zainteresowanych spektakl będzie
Szczególnego charakteru dodała główna do sceny w plenerze przez Pana Maria- można obejrzeć już w Sylwestra na kapostać, którą zgodził się zagrać Sławo- na Czupryńskiego. Część rekwizytów do nale YouTube.

PIERWSZA PREMIERA TEATRU
W DOBREJ

mir Sulej. Wybitny aktor Teatru Nowego
w Łodzi, szerokiej publiczności znany
głównie z produkcji telewizyjnych Kudłatego w „Kilerze”, czy Małpy z „Poranka
kojota”. Sztuka odbyła się na nowo wyremontowanej scenie i sali widowiskowej. Inwestycja doszła do skutku dzięki
dofinansowaniu samorządu województwa wielkopolskiego oraz gminy Dobra.
Środki z programu „Kulisy kultury” i samorządu gminnego pozwoliły wymienić
instalację elektryczną, obniżyć i zabudo-

spektaklu wypożyczono z Teatru Nowego w Łodzi, zaś charakteryzacją aktorów
zajęła się Bernadetta Kundzicz, profesjonalna charakteryzatorka z Łodzi.
Sztuka trwająca ok 45 minut przyjęta
została owacją na stojąco. Nie szczędzono gratulacji i podziękowań wszystkim
osobom zaangażowanym w projekt.
W imieniu wszystkich zebranych na
widowni swoje wyrazy uznania wyraził Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler
dziękując twórcom projektu i aktorom.

„Opowieść wigilijna”
Reżyseria Przemysław Dąbrowski, adaptacja Lena Ledoff i Przemysław Dąbrowski, video Jacek Gajewski, charakteryzacja Bernadetta Kundzicz,
opracowanie muzyczne Lena Ledoff,
przygotowanie wokalne Adam Rymarz,
realizacja nagrania „Przybieżeli do Betlejem” Przemysław Kuczyński, asystent
reżysera Michał Kruk.
Materiał informacyjny
Centrum Kultury w Dobrej
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Dobrej, Centrum Kultury w Dobrej
oraz Koła Gospodyń Wiejskich
działające na terenie Gminy.
Stoiska z rękodziełem , wysokiej
jakości ozdoby świąteczne,
czy regionalne przysmaki były
specjalnością Kół Gospodyń
Wiejskich z takich
miejscowości jak
Długa Wieś, Czajków,
Potworów, Rzechta,
Rzymsko Skęczniew,
Strachocice, Miłkowice, Mikulice,
Ostrówek oraz Żeronice.
Na uczestników Jarmarku czekał
Mikołaj w pięknie przyozdobionym
domku przez członków
Stowarzyszenia „Dobra Nasza!”, z
którym można było zrobić sobie
zdjęcie a także otrzymać upominek.
Swoje rękodzieło pokazały
również dzieci i młodzież z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej,
które wraz z rodzicami oraz
wychowawcami przygotowały
ozdoby świąteczne podczas

dyrekcji i nauczycieli, którzy z wielką
życzliwością i zaangażowaniem
przygotowali i prowadzili warsztaty,
wraz z dziećmi wykonali ozdoby,
organizowali dekoracje, wystawę i
sprzedaż rękodzieła.
Na Jarmarku swoje stoiska
ze świątecznymi dekoracjami

Pierwszy Jarmark

Zapowiedzią nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia w Gminie Dobra
był Jarmark Bożonarodzeniowy,
który odbył się na Miejskim
Targowisku w niedzielę 12 grudnia.
Było to wydarzenie wyjątkowe,
zorganizowane po raz pierwszy w
naszej Gminie. Świąteczne dekoracje,
sznury świateł, smakowite zapachy

i jedyna w swoim rodzaju
atmosfera, przyciągnęły tłumy
mieszkańców. Przy organizacji
Jarmarku współpracowały ze sobą
w sposób szczególny: Gmina Dobra,
Stowarzyszenie „Dobra-Nasza!”,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w

warsztatów bożonarodzeniowych
zorganizowanych we współpracy z
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
z Dobrej. Stoiska z ich rękodziełem
były licznie odwiedzane podczas
Jarmarku. Należy tu podkreślić wkład
i zaangażowanie Rady Rodziców,

prezentowali również przedstawiciele
Domu Pomocy Społecznej w
Skęczniewie oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy w Żeronicach.
Najmłodsi uczestnicy mogli skorzystać
z wielu przygotowanych atrakcji.
Na targowisku można było spotkać
Świętych Mikołajów i Anioła z
cukierkami oraz Alpaki Cudaki. Na hali
sportowej na dzieci i rodziców czekał
animator Pan Marek Górski z licznymi
konkursami i zabawami.
Organizacja tego typu wydarzenia jest
wielkim wyzwaniem logistycznym, w

które zaangażował się bezpośrednio
Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Dobrej Tomaszem Gilem oraz
Zastępcą Burmistrza Przemysławem
Tomczakiem.
Organizatorzy jeszcze raz serdecznie
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dziękują:
•
Wszystkim obecnym na
Jarmarku KGW i Stowarzyszeniom za
zaangażowanie i udział w Jarmarku
Bożonarodzeniowym.
•
Panom Janowi Dzierdzickiemu
oraz Zbigniewowi Gilowi za pełnienie
roli Świętego Mikołaja.
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za wystawienie swoich wyrobów
rękodzielniczych.
•
Sołectwu Długa Wieś za
zakupione z Funduszu Sołeckiego
oświetlenie świąteczne, które
udekorowało plac targowy na którym
odbywał się Jarmark.
•
Centrum Kultury w Dobrej za

Bożonarodzeniowy w Dobrej
•
Dyrekcji ZSP w Dobrej oraz
Radzie Rodziców Szkoły i Przedszkola

zabezpieczenie nagłośnienia i oprawę
muzyczną.
•

12 grudnia na Hali Sportowej w Dobrej odbyły sie Warsztaty Bożonarodzeniowe
poprzedzające Jarmark

w Dobrej za zaangażowanie
w przygotowanie warsztatów
bożonarodzeniowych i stoisk na
Jarmarku.
•
Domowi Pomocy Społecznej
ze Skęczniewa oraz Środowiskowemu
Domowi Samopomocy z Żeronic

Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Dobrej za pomoc organizacyjną i
techniczną.
•
Druhom Strażakom z
jednostek OSP z gminy Dobra na czele
z Druhem Komendantem Jarosławem
Dulinem za zabezpieczenie

prądu oraz pilnowanie porządku
i bezpieczeństwa uczestników
Jarmarku.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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W dniu 28.10.2021 na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Biura Powiatowego
w Turku Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler
został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” nadaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych.
Przypominamy, że Burmistrz pracował w
latach 1999-2003 w Wielkopolskiej Izbie
Rolniczej jako kierownik Biura Powiatowego w Turku a w latach 2004-2018 w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Koninie i w Turku.

ODZNACZENIA DLA BURMISTRZA
10.11.2021 r. Burmistrz Dobrej Tadeusz
Gebler otrzymał kolejne odznaczenie.
Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów województwa wielkopolskiego nadał Panu Tadeuszowi Geblerowi
BRĄZOWY MEDAL Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego. Pan Burmistrz otrzymał serdeczne
podziękowania i wyrazy uznania za
wkład, wsparcie i zaangażowanie w działalność tutejszej jednostki policji.

PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ
Dotacja dla sołectw Rzechta, Miłkowice oraz Potworów
Z radością informujemy o wynikach konkursu „Odnowa Wsi, szansą dla aktywnych sołectw” realizowanego w ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi”.
Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego uzyskało 71 projektów, w tym 3 projekty złożone przez sołectwa z terenu Gminy Dobra.
Dotacje otrzymały:
- Sołectwo Rzechta w wysokości 7 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Zakup i montaż wyposażenia do
świetlicy wiejskiej w Rzechcie”.
- Sołectwo Miłkowice w wysokości 6 556,00 zł na realizację projektu pn.: „Rozwój miejscowości Miłkowice
poprzez zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia”.
- Sołectwo Potworów w wysokości 3 900,00 zł na realizację projektu pn.: „Podniesienie standardu świetlicy
wiejskiej w Potworowie poprzez zakup wyposażenia”.
Zadania zostaną zrealizowane do końca 2021 r.
Gratulujemy i cieszymy się z tego, że udało się pozyskać kolejne środki, które posłużą mieszkańcom naszej gminy.
Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Krzysztofowi Grabowskiemu.
Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
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Wyjątkowy jubileusz obchodziła w dniu 21.11.2021 r. Pani Barbara Szkopik z Piekar,
która świętowała swoje 100 urodziny. Ten szczególny dzień to nie tylko zaszczyt dla
Jubilatki i święto rodzinne, ale także ważne wydarzenie w historii Gminy Dobra i Parafii
Skęczniew.

100 LAT

PANI BARBARY
SZKOPIK Z PIEKAR

Z okazji swoich setnych urodzin Pani Barbara w towarzystwie najbliższej rodziny oraz
władz samorządowych, Burmistrza Dobrej Tadeusza Geblera, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Dobrej Tomasza Gila oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radnego
Cezarego Madaja uczestniczyła we Mszy Świętej sprawowanej w Jej intencji przez księdza
proboszcza Grzegorza Wawrzyniaka z prośbą o dalsze łaski dla Jubilatki.
Burmistrz Dobrej w imieniu Samorządu Gminy Dobra złożył szanownej Jubilatce najserdeczniejsze gratulacje i życzenia oraz w towarzystwie samorządowców wręczył kwiaty, list
okolicznościowy, upominek oraz list z życzeniami od Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego.
Z okazji pięknego Jubileuszu jeszcze raz życzymy Pani Barbarze wszelkiej pomyślności, radości i pogody ducha, niech kolejne lata upływają w zdrowiu wśród najbliższych
w atmosferze wsparcia i miłości.

Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej

3 MIEJSCE ZA WIELKĄ PYRĘ
KG W w Po t w o ro w i e
20 listopada Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler
uczestniczył wraz z KGW „Potworowianki”
w konkursie organizowanym przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski pn. „Na największą
wielkopolską pyrę oraz najsmaczniejsze jadło
z pyry” odbywającym się w Ostrzeszowie.
Panie z KGW w Potworowie na konkurs zawiozły pyrę o wadze 1,298 kg! I tym samym wywalczyły 3 miejsce w konkursie. Oprócz tego Panie przygotowały pięknie udekorowany stół, na
którym przedstawiały swoje rękodzieło, pyszne
jadło z pyry oraz inne przysmaki.
Gratulujemy serdecznie, życzymy dalszych pomysłów i cieszymy się, że Panie z KGW w Potworowie godnie reprezentowały Gminę Dobra na
konkursie w Ostrzeszowie.
Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
/Agnieszka Serafińska/
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nad miliard złotych.
W gminie Dobra w ramach programu Laboratoria przyszłości zostały złożone dwa wnioski.
Informujemy, że szkoły z terenu gminy Dobra uzyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 164 000,00 zł.
odpowiednio:
Zespół Szkolno Przedszkolny - Szkoła Podstawowa w
Dobrej - 104 000,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa w
Piekarach 60 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna reali- na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach wyżej
zowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współ- wymienionego programu.
pracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach
Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły
otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte po-

TYTUŁ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO
W dniu 30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim w
Dobrej Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wręczył pani Katarzynie Chrzempiec, nauczycielce języka niemieckiego, akt nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Następnie pani Katarzyna złożyła ślubowanie przewidziane w artykule 15 Karty Nauczyciela.
Życzymy pani Katarzynie dalszych sukcesów
zawodowych oraz kolejnych awansów.

W dniu 20 listopada w Rzymsku oddany został do użytkowania zakupiony
przez jednostkę lekki samochód pożarniczy marki FORD TRANSIT.
Prezesowi, druhnom i druhom z OSP Rzymsko gratulujemy i życzymy aby
zakupione auto służyło jak najlepiej lokalnej społeczności.

FORD TRANSIT DLA OSP W RZYMSKU
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OBCHODY NARODOWEGO DNIA
NIEPODLEGŁOŚCI
Uroczystości upamiętniające odzyskanie niepodległości przez
Polskę w 1918 r. rozpoczęły się od wczesnych godzin rannych.
O godzinie 10. Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler uczestniczył
we Mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku a następnie wspólnie z Przewodniczącą Koła Sybiraków w Turku Panią Anną Wronowską złożył kwiaty i znicze
pod tablicami znajdującymi się na zewnątrz świątyni w Turku.
Niezwykle podniosłą chwilą było wręczenie odznaki Sybiraków dla Sztandaru Sybiraków. Odznakę Sybiraków otrzymał
również Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej
- Krzysztof Kucharski.
Następnie na hali sportowej w Dobrej odbył się turniej piłki
nożnej dla młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywny Orlik w Dobrej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Turku i Gminą Dobra. Dyplomy oraz medale za uczestnictwo w turnieju wręczył uczestnikom Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler wraz z zastępcą Przemysławem Tomczakiem.
O godzinie 17. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej z udziałem władz Samorządowych oraz
Pocztów Sztandarowych, orkiestry Dętej OSP Dobra-Żeronice
i chóru kościelnego została odprawiona Msza święta za Ojczyznę przez księdza kanonika Wojciecha Marciszewskiego.
Podczas mszy niezwykle wymowną homilię wygłosił ksiądz
prefekt Piotr Wolny.
Przemówienie z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości wygłosił również Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, który
mówił o pracy dla Ojczyzny ponad podziałami, o szacunku dla
drugiego człowieka i o tym, iż wolność i niepodległość musi-

my pielęgnować, bo nikt nam jej nie dał na zawsze.
Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów pod pomnikami i tablicami znajdującymi się na Skwerze Jana Pawła II
w Dobrej i odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę
Dętą OSP Dobra-Żeronice oraz znanych pieśni patriotycznych.

ODPRAWIONO MSZĘ ŚWIĘTĄ
ZA ZMARŁYCH DRUHÓW
W dniu 21 listopada br. w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego
Andrzeja Apostoła w Tokarach odbyła się Msza święta Zaduszkowa w intencji zmarłych Druhów strażaków z powiatu tureckiego odprawiona przez
księdza Antoniego Janickiego, Kapelana Powiatowego strażaków. W mijającym roku do wieczności odeszli ze społeczności Gminnych Ochotniczych
Straży Pożarnych w Dobrej Druhowie
+ Dariusz Potasiński - OSP Strachocice;
+ Józef Frątczak – OSP Piekary;
+ Franciszek Kośla – OSP Miłkowice;
+ Piotr Górski – OSP Potworów;
+ Ryszard Stęcel – OSP Dobra;
+ Krzysztof Michalak – OSP Mikulice;

+ Stanisław Zasiadczyk – OSP Dąbrowica;
+ Henryk Serafin – OSP Skęczniew;
+ Józef Kiciński – OSP Żeronice;
+ Władysław Augustyniak – OSP Żeronice;
+ Marek Flejter – OSP Żeronice.

Na zakończenie Mszy świętej zostały poświęcone odznaczenia Związku OSP przyznane pośmiertnie druhom strażakom i przekazane rodzinom zmarłych w celu umieszczenia ich na nagrobkach. Po Mszy
świętej prezes Powiatowego Koła Związku Sybiraków w Turku Anna Wronowska wręczyła księdzu proboszczowi pamiątkową książkę o Katyniu wraz
z dedykacją w podziękowaniu za wsparcie i pamięć o zmarłych.
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Siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało 90-cio procentowe
dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizacje budynków strażnic.

DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI SIEDMIU STRAŻNIC
W dniu 17 oraz 23 listopada 2021 r.
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przedstawiciele Gminy
Dobra oraz ochotniczych straży pożarnych podpisali umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach

kosztów

naboru:
„Przedsięwzięcia
z zakresu ochrony
powietrza
wspierającego działalność
ochotniczych straży pożarnych”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w
ramach tego naboru dofinansował projekty polegające na termomodernizacji
budynków ochotniczych straży pożarnych, w tym montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz ogrzewania
elektrycznego na potrzeby OSP. Wsparcie ze strony WFOŚiGW w Poznaniu ma
charakter dotacji do wysokości 90 %

kwalifikowalnych,
nie więcej
jednak niż 30 tys. zł.
Dzięki realizacji tych projektów uzyskany zostanie efekt ekologiczny polegający na redukcji emisji CO2 do atmosfery.
W ramach ww. naboru dotacje otrzymały następujące projekty:
•
Przedsięwzięcie pn.: „Zakup
i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Strachocicach.”
Całkowity koszt 33 500,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 30
000,00 zł.
•
Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i

montaż pompy ciepła wraz z osprzętem
w budynku strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Potworowie.” Całkowity
koszt 34 000,00 zł, dofinansowano ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w
kwocie: 30 000,00 zł.
•
Przedsięwzięcie pn.:
„Zakup
i montaż pompy ciepła wraz
z osprzętem w budynku
strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rzechcie.” Całkowity koszt 33 500,00 zł,
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
•
Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i
montaż pompy ciepła wraz z osprzętem
w budynku strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skęczniewie.” Całkowity
koszt 33 500,00 zł, dofinansowano ze
środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
•
Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i
montaż instalacji ogrzewania elektrycznego oraz zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej wraz z osprzętem
w budynku strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rzymsku.” Całkowity koszt
33 500,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

								
Dobrzanin
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
•
Przedsięwzięcie pn.:
„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piekarach.” Całkowity koszt
33 400,00 zł, dofinansowano
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w kwocie: 30
000,00 zł.
•
Przedsięwzięcie pn.:
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„Zakup i montaż instalacji
fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Linnem.” Całkowity koszt
28 000,00 zł, dofinansowano
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu w kwocie:
25 200,00 zł.
https://www.wfosgw.poznan.
pl/
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
/autor Zbigniew Szymczak/

GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW
BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM

Dofinansowanie
zakupu komputerów
dla dzieci byłych
pracowników
PPGR
Gmina Dobra zaprasza do składania wniosków na zakup
sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych
pracowników PPGR.
Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki
i prawnuki byłych pracowników PGR.
Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich –
w ramach programu REACT-EU.
Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi
w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz
dostępu do Internetu.
Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:
• zamieszkują w miejscowości/gminie, w której
funkcjonowało zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
• są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice,
dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących
w PGR-ach,
• nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia
przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021),
komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego
laptopem zakupionego ze środków publicznych lub

środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,
lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub
pełnoletnich uczniów wraz z formularzem kontaktowym
oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych
należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Plac
Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.
Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne
z przyznaniem dofinansowania. Realizacja projektu
przez Gminę Dobra uzależnione jest od pozyskania
grantu oraz jego wysokości.
Gmina Dobra zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania
grantu w pełnej wysokości
na zadanie, wprowadzi dodatkowe kryteria wyboru
osób uprawnionych do udziału w programie.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
oraz kontaktując się telefonicznie z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Dobrej:
(63) 279 90 11, (63) 279 99 22.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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10.12.2021 r. w Dobrej gościliśmy
Pana Rafała Gila Zastępcę Dyrektora
Departamentu Gospodarki
Mieniem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
Pan Rafał Gil wraz z Burmistrzem

inwestycji to kwota 16 031,52 zł z czego
14 428,36 zł to kwota dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast
pozostałe 1603,16 zł to wkład własny
z budżetu gminy Dobra.
Dla przypomnienia w ubiegłym roku

DROGA W ŻERONICACH I DRZEWA MIODODAJNE

ODDANE

Dobrej Tadeuszem
Geblerem, Zastępcą
Burmistrza
Przemysławem Tomczakiem oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Dobrej Tomaszem Gilem dokonali
uroczystego oddania kilku inwestycji.
W pierwszej kolejności została
odebrana droga Gminna UgoryŻeronice. 1115 metrowy odcinek został
zrealizowany za kwotę 675 022,77 zł i
wykonany został przez Zakład Usługowo
– Produkcyjny Roboty Drogowo –
Budowlane „ROL-DRÓG” Rafał Świątek
z Rajska.
Na tą inwestycję zostały pozyskane
środki z Województwa Wielkopolskiego
w ramach dofinansowania budowy
(przebudowy) dróg dojazdowych do
gruntów rolnych o szer. 4 m – w kwocie
113.500,00 złotych. Pozostała kwota
inwestycji w wysokości 561 522,77 zł
pochodziła z budżetu Gminy Dobra.
Następnie został dokonany odbiór
drzew miododajnych (klony) w ilości 80
sztuk, które zostały nasadzone w parku
za Centrum Kultury w Dobrej. Wartość

zostały również
pozyskane
pieniądze na
zakup drzew miododajnych, które to
drzewa zostały posadzone również w
parku za Centrum Kultury w Dobrej,
w parku w Skęczniewie oraz przy
Stadionie Miejskim w Długiej Wsi.
Wówczas posadzono 109 drzew za
kwotę 21863,85 z czego 19 677,47 zł
pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego.
Dzięki pozyskanym środkom
nasadziliśmy znacznie więcej drzew niż
zostało wyciętych w skutek pielęgnacji
lub prowadzonych inwestycji.
Za wszystkie środki jakie otrzymaliśmy
z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego
składamy podziękowania
w szczególności Panu Wicemarszałkowi
Krzysztofowi Grabowskiemu oraz
Wicedyrektorowi Rafałowi Gilowi.
Liczymy na dalsze wsparcie, gdyż
wnioski na kolejne dofinansowania, na
drogi oraz drzewa miododajne zostały
już złożone.

								
Dobrzanin
Drogę w Szymanach wykonano dzięki
wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego pozyskano
800 tys. zł na tę inwestycję. Nowa nawierzchnia powstała na odcinku 880
metrów, a droga liczy sobie pięć metrów
szerokości. Koszt prac to 789 299, 61 zł.
Jak podkreślał burmistrz Dobrej Tadeusz
Gebler, samorząd nie wyłożył na budowę drogi ani złotówki. Gmina zainwe-
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dości nie krył również obecny na miejscu
minister Ryszard Bartosik, podkreślając,
że jest to kolejna inwestycja drogowa
z symbolicznym udziałem środków
gminnych. Parlamentarzysta zachęcał
innych samorządowców, aby składali
wnioski, ubiegając się o środki rządowe.
Gotowy jest już również pierwszy etap
przebudowy drogi Dobra-Linne-Ostrówek, który również powstał przy udzia-

Świąteczne prezenty dla kierowców

Przedświąteczny czas przyniósł dobre
wieści dla kierowców i mieszkańców
gminy Dobra. Oficjalnie oddano do
użytku nową drogę w Szymanach. Gotowy jest już także pierwszy etap prac
na trasie Dobra - Linne - Ostrówek.

stowała jedynie blisko dziewięć tysięcy
złotych w dokumentację projektową,
którą wykonano przed złożeniem wniosku. Inwestycja w Szymanach poprawi
komunikację pomiędzy
drogą powiatową Boleszczyn - Rzechta
i drogą powiatową Przykona-Dobra. Ra-

le środków rządowych, pochodzących
z Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota pozyskana na wsparcie tej inwestycji to
1 575 883 zł, przy czym po stronie gminy jest to wkład własny w wysokości
393 970, 75 zł.
Źródło: iTurek.net

Radni przyjęli budżet. Ponad 10 milionów na inwestycje
Uchwała budżetowa przygotowana na 2022 rok zakłada dochody gminy w wysokości ponad 36 milionów złotych, natomiast wydatki szacowane są na poziomie niespełna 39 milionów. Po stronie wydatków kwotę ponad 10 milionów złotych
zaplanowano na wykonanie inwestycji. Wśród zaplanowa-

nych zadań niespełna siedem milionów złotych przeznaczone
zostanie na inwestycje związane z oświatą. Dwa główne działania to budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej.
Na transport i łączność, czyli przede wszystkim infrastrukturę
drogową zaplanowano w przyszłorocznym budżecie ponad

2,2 mln zł. Planowane inwestycje w tym zakresie to m.in.
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola
Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m, na którą zaplanowano w budżecie kwotę 1,7 mln zł. Tym, co samorządowe
budżety obciąża w znaczny sposób jest oświata. W przyszłym
roku subwencja wyniesie 5,9 mln zł, zaś wydatki oszacowano
na kwotę 9,7 mln zł. Brakującą część gmina będzie musiała
zatem dołożyć z własnych środków.
Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany
zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisje
rady.
- Budżet jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne opiewa w uchwale
na przyszły rok na kwotę ponad 10 mln zł i tutaj przez ostatnie
trzy lata nie było takiego roku, abyśmy mieli takie wydatki zaplanowane w budżecie. Co ważne, z tych 10 mln zł większość
to środki zewnętrzne, prawie 480 tys. zł to środki nasze, z naszych dochodów. Myślę, że to duży sukces jeśli chodzi o plan
budżetu na rok przyszły - mówił burmistrz Tadeusz Gebler.
Radni zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem przyszłorocznego budżetu.
Źródło: iTurek.net
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ZAGRALI DLA PAULINY
I DARIUSZA

W dniu 5 grudnia br. w Malanowie odbył się charytatywny turniej piłki nożnej
dla Pauliny i Dariusza. Drużyna z Gminy Dobra w składzie: Mateusz Śleboda,
Sławomir Wesołek, Sebastian Gwizdalski i Marcin Marciniak oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie Czarek, Przemek, Rafał, Robert
i Sebastian dzielnie rywalizowali w rozgrywkach wspierając ten szczytny cel.
Dziękujemy wszystkim za udział i reprezentowanie naszej Gminy.

WSPÓLNE INWESTYCJE
NA DROGACH POWIATOWYCH
18 listopada oficjalnie oddano do użytku kilka wspólnych inwestycji drogowych Gminy Dobra i Powiatu Tureckiego.
Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Radny Rady Powiatu Tureckiego Andrzej Fryt, Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Zastępca Burmistrza Przemysław Tomczak, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dobrej Tomasz Gil oraz Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych
w Turku Andrzej Paruszewski spotkali się aby dokonać przeglądu
dróg powiatowych, które zostały pokryte nową nawierzchnią.
W ramach umów wyremontowano nawierzchnię dróg
bitumicznych w technologii powierzchniowego utwardzenia
emulsją i grysami oraz w technologii cienkiego dywanika na
zimno. Wyremontowano odcinki dróg Zieleń – Skęczniew,
Smulsko – Dąbrowica – Wygoda, Marcjanów - Kawęczyn – Mikulice. Łączna wartość przeznaczona na nowe nawierzchnie na
drogach w Dobrej wyniosła prawie pół miliona złotych.
Dodatkowo ze wspólnych środków Powiatu Tureckiego oraz
Gminy Dobra ZDP wyłożył kostką brukową ulicę Okrzei w Dobrej za kwotę około 50 tys złotych.

								
Dobrzanin
W środę 1 grudnia odbyło się podsumowanie sportowe roku
2021 dla zawodników uczęszczających na zajęcia sportowe
organizowane przez Stowarzyszenie Aktywny Orlik i MGLKS
Wicher Dobra.
Udział w podsumowaniu wzięło ponad 80 zawodników z
czterech grup (skrzaty, żaki, orlik młodszy i orlik starszy).
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Najlepszy bramkarz Jakub Przybylski
Odkrycie sezonu Filip Szymański
Podsumowanie było okazją do wręczenia nagród za frekwencję na zajęciach w roku 2021 r. Sprzętem sportowym zostali
nagrodzeni Dominik Kubacki, Julia Łopata, Antoni Glapa, Bartek i Błażej Michalak.

Roczne podsumowanie działań sportowych organizowanych
przez Stowarzyszenie Aktywny Orlik i MGLKS Wicher Dobra
na obiektach sportowych Gminy Dobra.
Każdy z zawodników otrzymał pamiątkową statuetkę ufundowaną przez Gminę Dobra.
Statuetki wręczali Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Zastępca Burmistrza Przemysław Tomczak, oraz Jan Dzierdzicki Vice
Prezes MGLKS Wicher Dobra.
Nagrodami i statuetkami zostali nagrodzeni również najlepsi

W tym roku Stowarzyszenie Aktywny Orlik prowadziło również zbiórkę makulatury i kasztanów. Koszulki sportowe za
największą ilość makulatury otrzymali Błażej Budka i Wojciech
Poniedziałek. Najwięcej kasztanów w tym roku ponad 160 kg
zebrał Filip Szymański, a na drugim miejscu był Jakub Szremski. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez Stowarzy-

zawodnicy w każdej grupie.
Najlepszy Zawodnik grupa skrzat Wojciech Stępniak
Najlepszy zawodnik grupa żak Szymon Człapa
Najlepszy zawodnik grupa orlik młodszy Marcel Kołodziejczak
Najlepszy zawodnik grupa orlik starszy Jagoda Mikowska

szenie Aktywny Orlik.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zawodnicy mogli posilić się smaczną pizzą, ufundowaną przez MGLKS Wicher Dobra i Restaurację Vega.

W każdy poniedziałek
w godzinach
10.00 - 11.00
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej
TOMASZ GIL
pełni dyżur w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Dobrej

G. Łakomicki
Jeśli posiadasz stare zdjęcia związane z historią naszej gminy, np.
zdjęcia osób, ulic, budynków lub
przedmioty czy dokumenty, które mogłyby wzbogacić zasoby Izby Pamięci
i
Tradycji
Ziemi
Dobrskiej
i chciałbyś się nimi podzielić z innymi
prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty
przez Centrum Kultury w Dobrej. Tel.: 786 863 321, e-maJacek Gajewski
il: ziemiadobrska@gmail.com
Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dobrskiej

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ DOTYCZĄCA
PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
Główny lekarz weterynarii apeluje do Rolników, właścicieli gospodarstwa utrzymujących świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października
2021r.
Posiadanie planu bezpieczeństwa
biologicznego, jest jednym
z wymagań zawartych
w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki
zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605.
Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na
obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu
31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.
Informacja o zasięgu obszarów objętych ograniczeniami jest aktualizowana przez Główny Inspektorat Weterynarii i dostępna pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa
Plan bezpieczeństwa biologicznego może zostać opracowany na wzorach przygotowanych przez Główny
Inspektorat Weterynarii:
•
Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w
liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz
spoza gospodarstwa”.
•
Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w
liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
Wzory tych dokumentów oraz wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań
bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie dostępne są na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-wymagan-rwk-2021605-po-31102021.
Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się
do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.
W zakresie weryfikacji posiadania przez rolników producentów trzody chlewnej, których gospodarstwa
zlokalizowane są w strefach występowanie ognisk ASF, planów bezpieczeństwa biologicznego oraz potrzeby ich zatwierdzania u właściwego powiatowego lekarza weterynarii, udzielana zostanie nieodpłatna pomoc przez doradców rolniczych.
Na terenie gminy Dobra doradcą rolniczym jest Pan Krzysztof Kwinciak, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra,
tel: 606 275 502.

Brak posiadania przez rolnika stosownego planu bezpieczeństwa biologicznego
będzie weryfikowany rzez Główny Inspektorat Weterynarii, a jego brak obciążony karami.
Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
/Agnieszka Serafińska/

