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4 5 , 5 0 a n awet 65 l at m in ę ł o
C Z Y L I J U B I L E U S Z PA R M A Ł Ż E Ń S K I C H

Na zdjęciu Jubilaci obchodzący 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego, wśród nich również para 65-latków

Każde małżeństwo co roku obchodzi ważne święto – swoją rocznicę ślubu. 31 maja br. odbyły się uroczystości związane
z obchodami jubileuszu pożycia małżeńskiego. W jednym miejscu spotkali się małżonkowie, którzy mogą pochwalić się już
45, 50 a nawet 65 letnim stażem małżeńskim. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Dobrej, a ich dalsza część odbyła się w Centrum Kultury w Dobrej.
ciąg dalszy na str. 8 i 9

Wielki Finał Licytacji
zakończony sukcesem!
25 kwietnia 2021 r. w Centrum Kultury w Dobrej, odbył
się wirtualny wielki finał charytatywnej licytacji dla Pana
Zbigniewa Ziętka, która miała na celu m. in. zebranie
środków na zakup przenośnego aparatu tlenowego.
Przypominamy, że Pan Zbigniew od lat zmaga się ze
samoistnym włóknieniem płuc, a przebyta choroba
wywołana wirusem Covid-19 poważnie pogorszyła
wydolność przeszczepionego płuca, co poskutkowało
koniecznością wprowadzenia tlenoterapii. Pan Zbigniew
tlen powinien mieć cały czas przy sobie, żeby mógł się
„swobodnie” poruszać. Wymusza to konieczność zakupienia
przenośnego aparatu tlenowego.

ciąg dalszy na str. 7
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30 kwietnia br. Burmistrz Dobrej Tadeusz
Gebler spotkał się z najlepszymi uczniami szkół
średnich z terenu powiatu tureckiego, będącymi
mieszkańcami gminy Dobra. Gościł Wiktorię Kin,
absolwentkę Zespołu Szkół Technicznych w Turku,
Justynę Gogolewską absolwentkę Zespołu Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kaczkach Średnich oraz Kacpra Czupryńskiego
absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego
w Turku.

Wyróżnienie
od Burmistrza Dobrej
Wyróżnione osoby otrzymały od Burmistrza
Dobrej listy gratulacyjne oraz nagrody. Cieszymy
się, że wśród mieszkańców Gminy Dobra są
osoby, które osiągają wysokie wyniki w nauce
i zachowują nienaganną postawę w życiu
szkolnym. Ich osiągnięcia świadczą nie tylko
o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dużej
dojrzałości, a poprzez swoją postawę promują
gminę Dobra.
Życzymy dalszych sukcesów, wytrwałego dążenia
do wyznaczonych przez siebie celów, twórczego
zapału oraz satysfakcji z kolejnych osiągnięć!

Justyna Gogolewska odbiera gratulacje
od Burmistrza Dobrej

Wiktoria Kin z gratulacjami
od Burmistrza Dobrej

Burmistrz Gebler gratuluje wyników
Kacprowi Czupryńskiemu

Sukces w powiatowym konkursie językowym „Language Abenteuer”
Ze s p ó ł S z ko l n o - P r ze d sz ko l ny w D o b re j

28 kwietnia 2021 r. odbył się finał Powiatowego Konkursu
Językowego „Language Abenteuer in Kaczki Średnie”.
W tym roku żywa nauka języków obcych miała formę online,
a uczniowie nabywali wiedzę z prezentacji, ćwiczeń i gier
językowych przesłanych wcześniej przez organizatorów
konkursu, ZSR CKP w Kaczkach Średnich.
W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie
piętnastu szkół powiatu tureckiego. ZS-P w Dobrej
reprezentowali: Natalia Olszewska, Szymon Antosik, Kinga
Wodzińska, Martyna Milczarek i Martyna Wesołowska.
Udział naszych uczniów został zwieńczony sukcesem
Martyny Wesołowskiej, która zajęła II miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zdjęciu od lewej Sławomir Kosobudzki, Naczelnik Wydziału Oświaty
Starostwa Powiatowego w Turku, Barbara Oleksy opiekunka uczniów
ZS-P w Dobrej, laureatka Martyna Wesołowska

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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Martyna Milczarek w gronie najlepszych uczniów Wielkopolski
Ze s p ó ł S z ko l n o - P r ze d sz ko l ny w D o b re j
18 maja 2021 r. o godz. 10:00 w Muzeum Narodowym
przy al. Marcinkowskiego 9 w Poznaniu odbyło się wręczenie
listów gratulacyjnych uczniom, którzy zostali wielokrotnymi
laureatami lub otrzymali najwyższą liczbę punktów
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych. Jedną
z wyróżnionych osób była uczennica naszej szkoły Martyna
Milczarek, która w tym roku szkolnym została laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego oraz finalistką
konkursów: Geograficznego, Matematycznego, Języka
Angielskiego i Języka Polskiego. Podczas uroczystości
Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński oraz
Wielkopolski Kurator Oświaty Pan Robert Gaweł wręczyli
Listy Gratulacyjne zaproszonym uczniom, pogratulowali
ogromnych sukcesów i życzyli powodzenia w dalszej
edukacji. Ograniczenie liczby uczestników tej jakże ważnej
dla uczniów uroczystości wynikające z reżimu związanego
z pandemią spowodowało, że nie wszyscy laureaci otrzymali
zaproszenia i mogli wziąć w niej udział.
Po części oficjalnej, w uznaniu ogromnej wiedzy
i umiejętności laureatów, Wielkopolski Kurator Oświaty
zaprosił obecnych do zwiedzania ekspozycji Muzeum
Narodowego.
Opracowała: I. Chwiałkowska
z-ca dyr. ZS-P w Dobrej

Martyna Milczarek odbiera gratulacje od Wojewody Wielkopolskiego
i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Burmistrz Dobrej serdecznie dziękuje
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Przed Urzędem Miejskim w Dobrej
za przekazanie nowych flag Województwa
flagi na masztach!
Wielkopolskiego oraz Państwu Katarzynie
i Piotrowi Kujawińskim właścicielom firmy
„VIGO”, którzy uszyli okazałe flagi Polski i Unii Europejskiej. W ramach akcji „Biało Czerwona” przekazaliśmy mieszkańcom
Gminy Dobra ponad 100 biało-czerwonych flag, które zdobiły Naszą Gminę. Flaga to nasz symbol narodowy i powinniśmy ją
szanować. Pamiętajmy Flagi powinny być: czyste, mieć „żywe” kolory i odpowiedni wzór, nie mogą być pomięte i postrzępione.
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Burmistrz Dobrej informuje, że Wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich” pt.: „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra”, został rozpatrzony pozytywnie.
W związku z powyższym, 15 kwietnia 2021 r. w Urzędzie
Miejskim w Dobrej gościliśmy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego oraz
Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem
Pana Rafała Gila.

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA GMINY DOBRA!!!
Celem wizyty Pana Marszałka było podpisanie umowy
pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego,
a Gminą Dobra, która określa prawa i obowiązki stron
związane z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020.
Celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia
mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Dobra. W ramach programu zostanie wybudowanych 1,015 km. systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków
komunalnych oraz powstanie 35 przydomowych oczyszczalni ścieków – to podstawowe usługi, które staramy się

zapewnić każdemu mieszkańcowi naszej Gminy.
Kwota przyznanej pomocy wynosi 684 277 zł tj. do 63,63 % planowanych do poniesienia kosztów kwalifikowalnych operacji.
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I miejsce w konkursie „Cztery pory roku z OZE” dla Zuzanny Skrobani
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach
W Dniu Dziecka 1 czerwca 2021 r. w budynku Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się wręczenie
nagród w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym Dla
Młodzieży klas VII - VIII promującej OZE pt. „Cztery pory
roku z OZE” , organizowanym przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego, w którym nasza uczennica kl. VII
Zuzanna Skrobania zajęła I miejsce w subregionie
konińskim i otrzymała tytuł laureata. Obsługę konkursu
prowadził Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego
w Poznaniu.
Konkurs był częścią przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Dni
Energii” - edycja 2021 i składał się z części wiedzowej i pracy
plastycznej – wykonanie kalendarza na 2022 rok.
Celem konkursu było zainteresowanie uczestników
odnawialnymi źródłami energii, poszerzenie wiedzy,
rozwijanie kreatywności, wyobraźni jak i postaw przyjaznych
OZE.
Oprócz nagrody dla uczennicy jaką okazał się rower, Pani
dyrektor odebrała dla szkoły symboliczny czek - na kwotę
tysiąc pięćset złotych.
Udział w tak zaszczytnej uroczystości dał możliwość
nagrodzonej uczennicy, rodzicowi i pani dyrektor poznania
siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
W konkursie brało udział 8 uczniów.
Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Ewa Urbańczyk.
Opracowała: Aleksandra Kotas
Dyrektor ZS-P w Piekarach

Wyróżnienie
w Powiatowym Konkursie
Plastycznym
dla Martynki Kraski
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Piekarach

Na zdjęciach Martynka przy swojej pracy z wychowawcą
panią Mariolą Pacześną

Uczniowie szkoły w Piekarach licznie
odpowiedzieli na konkurs plastyczny
ogłoszony przez Starostwo Powiatowe
w Turku z okazji Dnia Matki pt. ,,Kartka
dla Mojej Mamy”. Radość była wielka
kiedy okazało się, że wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II Martynka Kraska.
W dniu 1 czerwca 2021 roku Martynka
wraz z mamą i wychowawcą panią Mariolą Pacześną była na uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Turku.
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TRANSPORT DOOR TO DOOR W GMINIE DOBRA ROZPOCZĘTY!!
Od 1 kwietnia rozpoczęliśmy realizację usług transportowych „od drzwi do drzwi” w ramach projektu pod nazwą: „Usługi
indywidualnego transportu door to door” w Gminie Dobra, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Jest to usługa całkowicie bezpłatna, skierowana do pełnoletnich mieszkańców Gminy Dobra potrzebujących wsparcia
w zakresie przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego.
Taki rodzaj transportu jest niezbędny ze względu na wykluczenie komunikacyjne mieszkańców naszej gminy.
Od kilku tygodni odbieramy zgłoszenia od osób, chcących skorzystać z tej wyjątkowej usługi. Nasi mieszkańcy najczęściej
zgłaszają potrzebę przejazdu z miejsca zamieszkania do instytucji medycznych. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.30-15.30. Podczas takiego kontaktu ustalamy potrzeby osoby zgłaszającej się do programu, oraz
wybieramy najdogodniejszy sposób zamawiania transportu.
Mieszkańcy z każdym dniem przekonują się do tej formy pomocy, a ci którzy już z niej skorzystali są bardzo zadowoleni.
Osobom, które ze względu na niepełnosprawność mają problemy
z poruszaniem się zapewniamy pomoc asystenta, który pomoże w dotarciu do celu. Wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie.
Transport można zamówić z dużym wyprzedzeniem. Jeśli mieszkaniec kwalifikujący się do skorzystania z usługi zna już terminy
np. wizyty lekarskiej czy urzędowej, wtedy może zarezerwować transport jak najwcześniej. Jeśli będziemy mieli w tym czasie
wolny termin z pewnością go zabezpieczymy. Już teraz można składać zapotrzebowanie na czerwiec czy późniejsze terminy.
Wspomniany transport został odebrany przez mieszkańców z dużym entuzjazmem a z rozmów przeprowadzonych z tymi,
którzy już z niego skorzystali wynika, że przyczynił się do polepszenia funkcjonowania wielu osób.
Krótkie podsumowanie dotyczące okresu trwania usługi transportowej, czyli od 01.04 do 18.05. 2021r.
•
Na dzień 18.05.2021r. do projektu zapisało się 95 osób.
•
Zrealizowaliśmy już około 80 przejazdów.
•
Cele były różnorodne: wizyty lekarskie, rehabilitacyjne, dentystyczne, sprawy urzędowe a nawet wyjazdy
zorganizowane w celu spędzenia czasu wolnego.
•
Zasięg tras także był mniej lub bardziej rozległy, najczęściej obejmował teren Powiatu Tureckiego i Gminy Dobra, ale
były też wyjazdy do Poznania, Łodzi czy Konina.
Warto dodać, że na 261 samorządów w naszym województwie podobna usługa funkcjonuje tylko w 4 jednostkach.
Zapraszamy do kontaktu w siedzibie Urzędu Miejskiego lub pod nr tel. 533 384 080.
W razie pytań nasz koordynator wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości.

Projekt pn. ”Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej
wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
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strza Dobrej Przemysława Tomczaka
z ... niespodzianką! Dużym zainteresowaniem cieszył się również robot sprzątający i koszulka z autografem Kamila
Gardzielika czy przejażdżka Mustangiem.
Zacięta licytacja toczyła się także o sesję
fotograficzną od MKF Marta Kiernicka
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na wszystkich licytacjach online wynosi
18 025 zł.
Na zadane pytanie czy udało się podaW imieniu Pana Zbigniewa Ziętka oraz
rować oddech Twojemu tacie? Sandra
jego bliskich składamy serdeczne poodpowiada: „Tak, uważam, że jak najdziękowania dla wszystkich darczyńców
bardziej.” Rozmawiając dalej, o emooraz sponsorów, a także dla wielu osób
cjach i odczuciach, które towarzyszyły
zaangażowanych w przygotowanie i poSandrze i jej rodzinie dowiedzieliśmy
prowadzenie Wielsię, że: „już dzień
kiego Finału Licytacji:
wcześniej było czuć
Panu Jackowi Gajewstres i napięcie, czy
skiemu – Dyrektorowszystko się uda,
wi Centrum Kultury
czy przygotujemy
w Dobrej, Panu Tolicytację dobrze, czy nam wyjdzie. Niosło Fotografia czy produkty zakładu mięsne- maszowi Gilowi – Przewodniczącemu
to ze sobą zmartwienie, ale też i trochę go Smoliński, zakładu mięsnego Anny Rady Miejskiej w Dobrej oraz Małgorzastrach. Jednakże już po pierwszej licyta- Tomczak, oraz torty z cukierni Mark cie Marszałek - Zastępczyni Przewodnii
czącego Rady Rodziców w szkole
w Kaczkach Średnich. Podziękowania należą się
również Pani Karolinie Koralewskiej, Tomaszowi
Męclowi oraz całemu zespołowi
informatyków.
Wszystkim pozoSandra Ziętek z bratem czuwali nad licyta- stałym osobom
Licytację prowadzili: Małgorzata Marszałek i Tomasz Gil
i
występującym
cją w Internecie
artystom, którzy
swoją obecnością przekazali wielkie
wsparcie i uświetnili przeprowadzane
licytację: Oliwi Kustosz, Marysi Gajewskiej, Aleksandrze Kowalczyk, Patrycji
Pietrzak, Alicji Jesionek, Wiktorii Waliszek, Klaudii Gardzielik, Idze Kurasik,
Mariuszowi Szymczakowi oraz grupie
kabaretowej w składzie Antek Cerbst,
Ekipa techniczna podczas pracy
Adam Janiszewski, Szymon Antosik
i Kacper Witaszczyk.
My również dołączaNa scenie Centrum Kultury wystąpiło
my się do podziękowiele osób. Na zdjęciu Klaudia Gardzielik
wań. Gratulujemy tak
cji czuliśmy chyba tylko radość i zaskoudanego Wielkiego
czenie. Zwłaszcza ja w momencie, gdy
Finału i cieszymy się,
okazało się, że moja klasa w tajemnicy
że pomimo pandemii
przede mną przygotowała niespodziani dziwnych czasów,
kę!”. Tą niespodzianką był czek dla Pana
w których obecnie
Zbigniewa o wartości 600 zł przekazany
żyjemy, wciąż pood wychowawczyni Sandry oraz jej koletrafimy być razem,
żanek i kolegów z klasy.
mamy wielkie serca
Wystąpiła również grupa kabaretowa działąjąca przy CK
Licytacja rozkręciła się na dobre po
w Dobrej
i chcemy pomagać.
pierwszej części. Wśród wielu przekazanych na licytację przedmiotów najwięk- Pana Ogrodowczyka. Od anonimowego
szym powodzeniem cieszyły się kosze darczyńcy z Zabrza, Pan Zbigniew otrzyMateriał informacyjny
świeżych jaj z kurników od Burmistrza mał spirometr o wartości 475 zł.
Urzędu Miejskiego w Dobrej
Dobrej Tadeusza Geblera i Wiceburmi- Łączna kwota, którą udało się zebrać
Agnieszka Serafińska

Wi e l k i F i n a ł L i c y tac j i
zakończony sukcesem!
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>>> ciąg dalszy ze str. 1
Organizatorem spotkania był samorząd
Gminy Dobra. W uroczystościach wzięli
udział: Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Zastępca Burmistrza Przemysław
Tomczak, Tomasz Gil – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrej, Beata Kmieć
- Skarbnik Dobrej, Barbara Stasiak –
zastępca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, Jacek Gajewski - Dyrektor
Centrum Kultury w Dobrej oraz kapłani
z parafii Dobra, Boleszczyn i Miłkowice.

prawnuków oraz radość, którą możecie
dzielić z przyjaciółmi i rodziną.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą
w dobrskim kościele

Aby uświetnić uroczystość młodzież pod
opieką instruktorów z Centrum Kultury
i ZS-P w Dobrej przygotowała Jubilatom
występ okolicznościowy. Burmistrz złożył najserdeczniejsze życzenia dla każdej
z świętujących par. Życzył dużo miłości
i zdrowia na dalsze lata. Kończąc swoją
wypowiedź stwierdził: Drodzy Jubilaci.
Wy najlepiej wiecie, że małżeństwo to
nie tylko piękne i podniosłe i radosne
chwile, ale też dzielenie z drugą osobą
trosk, smutków i niepowodzeń. W przysiędze małżeńskiej ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe i z tej
próby Wy tu obecni wyszliście zwycięsko. Zapewne największą nagrodą dla
Was są Wasze dzieci, uśmiech wnuków,

Głównym punktem uroczystości było
wręczenie przez Burmistrza Dobrej
Tadeusza Geblera przyznanych przez
Prezydenta RP medali Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Medal ten stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. To jedyne odznaczenie rangi
państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które
otrzymać można wyłącznie we dwoje,
jako nagrodę za wytrwałość w miłości
i wierności oraz złożonej 50 lat wcześniej przysiędze małżeńskiej.
Jako pierwsi to zaszczytne odznaczenie
odebrali Państwo Marianna i Stanisław
Boryccy, którzy w 2020 r. obchodzili już
65 lecie zawarcia związku małżeńskiego.

W dalszej kolejności medale wręczono parom małżeńskim, które w 2020r.
obchodziły Jubileusz 50 lecia zawarcia związku małżeńskiego. Medale
otrzymali: Janina i Józef Baraniakowie,
Barbara i Czesław Gawronowie, Helena i Stefan Kaczewiakowie, Marianna
i Kazimierz Kawczyńscy, Zofia i Stanisław
Kąciakowie, Zofia i Daniel Pisarscy oraz
Renata i Eugeniusz Szczepaniakowie.
Pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty otrzymały pary, które stają u progu jubileuszu
45-lecia pożycia małżeńskiego. Wyrazy
szacunku i uznania przekazano Urszuli
i Jerzemu Czupryńskim, Alfredzie i Józefowi Janasom, Teresie i Tadeuszowi
Karmelitom, Annie i Stanisławowi Kolędom, Urszuli i Henrykowi Kustoszom,

jubileusz par

Mszę św. o błogosławieństwo na dalsze lata
odprawili w koncelebrze: ks. kan. Wojciech
Marciszewski - dziekan dekanatu Dobra, ks.
Franciszek Zygadliński - proboszcz parafii
Boleszczyn oraz ks. Rafał Kędzierski - proboszcz
parafii Miłkowice.

Na zdjęciu pary małżeńskie obchodzące 45-lecie zawarcia związku małżeńskiego

Krystynie i Tadeuszowi Miłowskim,
Halinie i Zdzisławowi Różańcom, Elżbiecie i Józefowi Kwiatkowskim, Irenie
i Mieczysławowi Gruchotom, Krystynie
i Czesławowi Polińskim, Reginie i Janowi
Robaszkom, Marii i Szczepanowi Sobczakom oraz Genowefie i Józefowi Szymczakom.
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Państwo Baraniakowie
(50-lecie)

Państwo Boryccy (65 lat małżeństwa)
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Państwo Gawronowie
(50-lecie)

małżeńskich

Państwo Kawczyńscy
(50-lecie)

Młodzież zaprezentowała okolicznościowy
program dedykowany Jubilatom

Pan Pisarski, ze wzgl. Zdrowotnych
żony przybył sam (50-lecie)

Państwo Szczepaniakowie
(50-lecie)

W dniu 7 czerwca Burmistrz Dobrej Tadeusz
Gebler, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Dobrej Tomasz Gil oraz Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrej Barbara
Stasiak złożyli wizytę jeszcze dwóm parom
małżeńskim, które w tym roku świętują 50
rocznicę ślubu, a ze względów zdrowotnych
i nadal obecną pandemię nie mogły uczestniczyć w uroczystościach obchodzonych
tydzień wcześniej. Pani Kazimierze i Panu
Kazimierzowi Nowakom oraz Pani Jadwidze
i Panu Józefowi Skoniecznym wręczono odznaczenia, pogratulowano tak pięknej rocznicy i złożono życzenia zdrowia na dalsze
wspólne lata.

Państwo Nowakowie
(50-lecie)

Państwo Kąciakowie
(50-lecie)

Państwo Kaczewiakowie
(50-lecie)

Państwo Skonieczni
(50-lecie)
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Heraldyka jako nauka pomocnicza historii w zasadzie bardzo
często pozwala odczytać to co jest zawarte w graficznej formie
jakim jest herb. Herby według ustalonych reguł są znakami
osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji oraz państw. Początkowo były używane przez rycerzy jako bojowe znaki rozpoznawcze. Herby rodowe powstały wcześniej od miejskich
i dlatego heraldyka w zasadzie wzoruje się na heraldyce
rycerskiej. Herb miejski jest symbolem miasta. Powinien
wyróżniać się prostotą
budowy i bogactwem motywów godeł. Najczęściej
herby miejskie powstawały
na wzór występujących na
pieczęciach miast.
Nie
jest
znany akt nadania praw miejskich dla miasta Dobra.
Z posiadanych publikacji i opracowań wiadomo, iż działo się to
w 1392 roku, bądź nieco wcześniej. Miało to miejsce zapewne za poprzedników Grabskich, tzn. właścicieli w XIV wieku

tutejszych dóbr, czyli Zarembów. Z opracowań heraldycznych
znamy herby tych rodów rycerskich, ale na temat pieczęci
miejskich Dobrej źródła i opracowania z tamtych czasów milczą. Znana jest za to pieczęć Jana Grabskiego (herb Pomian)
z 1 maja 1442 roku pod dokumentem panów Królestwa
Polskiego, rozstrzygających sprawę zwolnień mieszczan królewskich od ceł. Po ostatnim z Grabskich, Stanisławie udziały we własności klucza dobrskiego znalazły się w wielu rękach, miasto Dobra
w XVI wieku ulegało
pożarom,
powstało miasto Zamysłów,
a więc okoliczności
do tego, aby zachowały się dokumenty były nie sprzyjające. Do pewnej stabilizacji, jeżeli chodzi
o kwestie własnościowe, doszło w wieku XVII i XVIII. Wówczas właścicielami Dobrej były rody Mączyńskich (herbu
Świnka), bądź Walewskich (herbu Kolumna). W tym miejscu w kwestii pierwszego znanego herbu Dobrej wiele wyjaśnia informacja zawarta w Kalendarzu Parafialnym na
rok 1929 dla Dobrej i okolicy autorstwa ks. Romana Kmiecika. W Kalendarzu czytamy: w dniu 12 czerwca 1827 roku
Komisarz Obwodu Kaliskiego skierował pismo do Urzędu Municypalnego w Dobrej w sprawie herbu miasta.
W odpowiedzi wysłano mu dwa odciski herbu, „z których
pierwszy z roku 1677 pod znakiem P.P. Mączyńskiego, drugi zaś
pod znakiem Barana z roku 1785 za Dziedzictwa przed lat P.P.
Gałeckiego, prócz których żadnych innych dotąd miasto tutejsze nie posiadało i nie posiada – nad pierwszy znakiem wieprza, z powodu iż drugi znakiem barana już od lat kilkunastu zaginął. Czyli zaś który z obuch Herbów tych potwierdzonym był
przez Rząd ślad żaden w aktach Urzędu tutejszego nie znajduje
się”. Ów ankieta heraldyczna jest wspominana w publikacjach
dotyczącej heraldyki miejskiej. Czasami pojawiają się daty
związane z rokiem 1867, ale też i z 1847. Na koniec ks. Kmiecik stwierdził: „Obecnie na pieczęci magistrackiej jest baran”.
Z wizerunkami herbu Świnka miasta Dobra mogłem spotkać
się w opracowaniach Wiktora Wittyga i Mariana Gumowskiego, w których to przypisywano naszą pieczęć miejscowości Dobre, położonej dzisiaj w województwie mazowieckim.
Otóż Wiktor Wittyg w opracowaniu „Pieczęcie miast Dawnej
Polski” wydanym przez Wydawnictwo Muzeum Narodowe-

Jak to z herbem Dobrej
w przeszłości bywało?

Patera z herbami miast województwa konińskiego

Pieczęć magistratu w Dobrej
(do roku 1933)

Pieczęć z okresu zaborów osady Dobra

Pieczęć Zarządu Miejskiego
w Dobrej (1945-1950)

								
Dobrzanin
go w Krakowie w 1905 roku w zeszycie 3 na stronie 53 umieścił 3 wizerunki odcisków pieczęci. Opis pieczęci nr 3 dotyczy Dobrej: „Pieczęć okrągła (35 mm) przedstawia na tarczy
pół dzika na prawo. Dokoła w otoku napis: SIGILLVM*OPPIDI*DOBDA*1622* ꙮ *. Pieczęć wyciśnięta na dokumencie z r.
1622”. Za Wittygiem ten sam błąd popełnił Marian Gumowski
w opracowaniu „Herby miast województwa warszawskiego”
wydanym przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne w 1938
roku. Tezę o pomyłce badaczy potwierdza publikacja Marka
Adamczewskiego, łódzkiego heraldyka, w publikacji „Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku” wydawnictwa
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dokumentach archiwalnych miasta Dobra widnieje pieczęć
z wizerunkiem barana. Wymiary jej wynosiły 45 mm . W otoku zewnętrznym widnieje napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA
* WOJEWÓDZ. ŁÓDZKIE pow. TURECKI*. W otoku wewnętrznym: MIASTO DOBRA MAGISTRAT. Spotykane są odciski pieczęci koloru czerwonego bądź zbliżonego do fioletowego. 23
marca 1933 roku ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego przemianowała magistraty na zarządy
miejskie. W swojej pracy w zasadzie nie spotkałem odcisków
pieczęci Zarządu Miejskiego w Dobrej z wizerunkiem barana,
a jedynie z orłem - godłem Polski. W latach 1935 – 1939 ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wspólnie
z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Wydział Archiwów) zatwierdziło na wniosek
zainteresowanych miast łącznie tylko 104 herby. W 1937
roku liczba miasta wynosiła 603. Podobna sytuacja była
w okresie 1945-1950. Okazuje się, że pieczęć magistracka nie zaginęła. Po kilkudziesięciu latach nieobecności
wróciła w nowym tysiącleciu do Dobrej za sprawą pewnego mieszkańca aglomeracji łódzkiej. Można ją oglądać
na wystawie w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Dobrskiej. W czasach Polskiej Rzeczpospoltej Ludowej
pieczęcie urzędowe zawierały wizerunek orła - godła
państwowego. Dopiero 21 grudnia 1978 roku ustawa
Odcisk pieczęci miasta
Herb Świnka Mariana
o odznakach i mundurach dała możliwość właściwym
Dobra 1627
Gumowskiego (1938)
radom narodowym ustanawiania herbu miasta lub woDIG z 2000 roku. Otóż autor Heraldyki wspierając się autory- jewództwa. Jednak większość rad z tej możliwości nie skorzytetem profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego dokonał opi- stała. W przypadku Dobrej epizodycznie wizerunek barana
su tej samej pieczęci miasta Dobra: SIGILLVM DOBRA 1627, na tarczy herbowej pojawiał się. Trzeba tutaj zauważyć okoW polu pieczęci jednołukowa tarcza herbowa. W tarczy gło- licznościowy proporczyk wykonany w 1980 roku na 75-lecie
wa dzika w prawo – odmienione godło szlacheckiego herbu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej. Na tablicy informacyjŚwinka Mączyńskich. Wymiar 35 mm”. Marek Adamczewski nej dotyczącej miasta i gminy Dobra stojącej na rynku w latach
uzupełnił uwagi o to że: „Opis pieczęci oraz adnotacje o od- siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, rówciskach pieczęci w księgach grodzkich sieradzkich znajdują nież umieszczony był wizerunek barana na tarczy przypomisię w raporcie Józefa nający herb Junosza. W tamtym okresie pojawiały się niezbyt
Szaniawskiego,
ar- dobrze sprawdzone informacje dotyczące spuścizny historyczchiwariusza akt daw- nej w zakresie heraldyki. Pan Franciszek Jaśkowiak twierdził
nych kaliskich nade- w treści przewodnika turystycznego dla województwa posłanym w związku znańskiego wydanego w 1967roku, iż herb Dobrej to poczwórz ankietą heraldycz- ny krzyż. Jestem posiadaczem patery ceramicznej prezentuną z 1867 r.”. War- jącej herby miast województwa konińskiego. Niewątpliwie
to wspomnieć, iż zleceniodawca i projektant miał nie lada zadanie. Konfronw 1627 roku właści- tując herby poszczególnych miast z obecnie obowiązującymi
cielem Dobrej był można zauważyć niekiedy na tarczach herbowych zupełnie
Łukasz
Mączyński. inne wizerunki. W przypadku Dobrej można domniemywać,
Wyobrażenie godła iż grafik miał podpowiedź związaną z pierwszą pieczęcią, czyli
miejskiego
różniło herbem Świnka Mączyńskich. Literatura tematu, czyli heraldysię
nieco
od
rysunku
ki miast w tamtych czasach na ogół zawierała lukę dotyczącą
Pieczęć Urzędu Osady Dobra
herbu
szlacheckiego.
naszego herbu. Monumentalne dzieło wydane na uczczenie
z lat 1916 -1918
Złotnik opuścił rękę, tysiąclecia państwa polskiego w latach sześćdziesiątych ubietrzymającą w ściśniętej garści pysk dzika. Ten sam autor pisze głego wieku pt.: „Miasta polskie w tysiącleciu” co prawda zarównież o wcześniej wspominanej pieczęci zawierającej herb wiera hasło miasto Dobra, ale niestety zagadnienie związane
Ignacego Gałeckiego. W otoku widnieje napis: „SIGILLVM z herbem zostało pominięte. W popularnych wydawnictwach
OPPIDI Dobra 1785”. W polu pieczęci fantazyjna tarcza herbo- drukowanych też trudno trafić na wizerunek graficzny herbu
wa. W tarczy baran w prawo – godło szlacheckiego herbu Ju- Dobrej. Jeszcze w latach osiemdziesiątych nabyłem Kalendarz
nosza Gałeckich. Wymiar 34 mm”. Po utracie praw miejskich Wielkopolski na rok 1987 rok. Publikacja zawiera wiele cieka1870 roku na odciskach pieczęci urzędowej osady Dobra wid- wych informacji z historii regionu, demografii oraz turystyki.
niał dwugłowy orzeł Cesarstwa Rosyjskiego.
W okresie międzywojennym na wielu magistrackich
Ciąg dalszy na kolejnej stronie >>>
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Ciekawostką są też herby ponad 100 miast, bądź miejscowości
z przeszłością miejską. Herbu Dobrej nie ma. Ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym zezwoliła radom na
podejmowanie uchwał dotyczących herbów. Wiele rad gmin
i miast w tamtych latach przyjmowało takie uchwały. Ówczesna Rada Miejska w Dobrej przyjęła uchwałę nr I/6/95 w dniu
23 marca 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
i Miasta Dobra. Już w § 1 pkt. 4 wymienionej uchwały Rada
ustaliła, iż herbem gminy jest
wizerunek białego barana na
zielonej murawie i w czerwonym polu. Projekt herbu gminy
do tej uchwały
opracowywały
dwie osoby. Byli
to pracownicy
s a m o r z ą d ow i :
Barbara Kominiczarczyk (wykonanie graficzne
projektu herbu)
i autor niniejszego
tekstu,
zajmujący
się
opracowaniem
merytorycznym.
Tablica informacyjna z herbem (1979r.)
Przystępując
do pracy nad
herbem pierwszym krokiem oczywiście były uwarunkowania historyczne i heraldyczne. Dostęp do źródeł, publikacji
czy też informacji w owym czasie był co najmniej skromny.
Przy wspomnianej luce publicystycznej w zakresie wizerunku
herbu Dobrej podstawą były: Kalendarz ks. Kmiecika, Herby
Szlachty Polskiej Sławomira Górzyńskiego i Jerzego Kochanowskiego oraz Herbarz Kórnicki. Opracowując herb zaproponowałem kształt tarczy charakterystyczny dla okresu (XVIII
wiek), kiedy to Ignacy Gałecki nabył klucz dobrski. Z godłem
(wizerunkiem) heraldycznym nie było problemu. Było to
typowe godło zoomorficzne jakich wiele w heraldyczne, w tym
przypadku oczywiście baran. Uszczegóławiając jest to baran
biały ze złotymi rogami, na zielonej murawie w czerwonym
polu tarczy. W związku z tym, że jest to herb szlachecki Junosza zaproponowałem odmianę herbu z klejnotem z pięciu piór
strusich nad hełmem. Wizerunek samego godła był oparty
o ten zaprezentowany w Herbarzu Kórnickim. Odstąpiono od
wizerunku barana z pieczęci magistrackiej, wzorowanym chyba na rasie owcy merynos, na rzecz smukłej sylwetki, z bardziej zaakcentowanymi rogami. Tak opracowany heraldycznie
i graficznie herb wraz ze Statutem Gminy i Miasta Dobra został przyjęty przez radnych. W praktyce herb bywa stosowany
w formie uproszczonej tzn. bez klejnotu. W Urzędzie Miejskim w Dobrej odcisk pieczęci z uproszczoną wersją herbu jest
stosowany na aktach prawnych oraz na wielu innych dokumentach. Herb w pełnej krasie jest umieszczony na karoserii

Dobrzanin
samochodów bojowych Ochotniczej Straży Pożarnej, szczycą
się nim sportowcy Klubu Sportowego WICHER (znajduje się
w logo klubu na sztandarze). Czasami nieznajomość zasad
heraldycznych powoduje nieuzasadnioną krytykę związaną
z klejnotem heraldycznym (co to za jakieś pióra na tym herbie, stwierdził kiedyś pewien radny minionych kadencji). Od
przyjęcia herbu miasta i gminy Dobra minęło wiele lat. W
publikacjach z ostatniego okresu dotyczących heraldyki miejskiej nie ma już luk wspomnianych wcześniej. W
publikacji pt.: Herbarz
miast polskich autorstwa
Andrzeja Plewako i Józefa Wanaga z 1994 roku
herb Dobrej w gronie 812
pozostałych miast jest
uwzględniony. Wydawnictwo MUZA SA w 1998
roku wydało monumentalne dzieło pt.: Leksykon
miast polskich autorstwa
Jerzego Kwiatka i Teofila
Lijewskego. W Leksykonie
ujęto 875 haseł dotyczących miast wówczas istniejących w Polsce, w tym
również miasto Dobra
z herbem zawierającym
wizerunek barana zgodnego z uchwałą Rady
Miejskiej.
Herb utrwalił się w świadomości mieszkańców nie
Proporczyk okolicznościowy
tylko miasta i gminy. Jest
Ochotniczej Straży Pożarnej
swoistym logo Gminy pow Dobrej (1980r.)
zwalający identyfikować
wspólnotę samorządową. Starosta bydgoski Ignacy Gałecki,
leżący w krypcie dobrskiej świątyni, nie tylko pozostaje w
naszej pamięci jako marszałek konfederacji barskiej na województwo sieradzkie, ale i ten, po którym pozostał herb Dobrej.
W publikacjach, z którymi miałem okazję się zapoznać, moje poszukiwania były ukierunkowane na tematy
związane bezpośrednio z heraldyką Dobrej. Wiemy z historii,
iż w dzisiejszych granicach Dobrej jest byłe miasto Zamysłów.
Niestety nie miałem okazji stwierdzić, iż heraldycy odszukali
w archiwach herb Zamysłowa, a takowy zapewne był. W zasadzie wszystkie władze miejskie stosowne dokumenty pieczętowały pieczęcią miejską. Kiedyś w pewnym przewodniku turystycznym autor napisał, iż zasadźcą Zamysłowa był Lampard
Żarnicki. Nie podobno, aby herb rodowy Żarnickich widniał
na pieczęci miejskiej Zamysłowa, gdyż wspomniany zasadźca
był tylko dzierżawcą. Lokacja Zamysłowa na gruntach Długiej
Wsi spowodowana była pożarem, w wyniku, którego spłonęło
miasto Dobra. Swego czasu historyk dr Jerzy Łojko z Konina
informował mnie na okoliczność wystawy dotyczącej ksiąg
miejskich Turku w Muzeum Mehoffera, iż zachowały się księgi z zapisami dotyczącymi Zamysłowa. Być może jest to trop,
który pozwoli historykom, heraldykom bądź regionalistom na
dotarcie do herbu Zamysłowa.
Stanisław Stasiak
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Gdzie ksiądz Roman Kmiecik drukował Kalendarz Parafialny?
Przekazując ten tekst do publikacji
jestem
świadom
skromności tej informacji, ale
z lokalnego punktu widzenia
regionalisty ma on swój wymiar i zainteresuje czytelników.
Otóż w latach 1924-1930 obowiązki duszpasterskie sprawował w Dobrej ksiądz Roman
Kmiecik. Był osobą z doświadczeniem redakcyjnym. Wcześniej pełniąc posługę duchową
w Radomsku był współzałożycielem, a także wykonywał
ks. Roman Kmiecik
obowiązki zastępcy redaktora
naczelnego „Gazety Radomskiej”. Przez rok był dyrektorem
Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej we Włocławku,
a przez trzy miesiące pełnił obowiązki redaktora naczelnego „Słowa Kujawskiego”. Doświadczenie redakcyjne skłoniło
księdza w 1928 roku do publikacji Kalendarza Parafialnego na
rok 1929 dla Dobrej i okolicy. Wykonując kwerendę w miejscowym magistracie, wertując Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich, Encyklopedię Orgelbranda, Liber Beneficiorum Jana Łaskiego oraz wiele innych

Okładka Kalendarza

Kalendarz na 1929 rok
strona tytułowa

Reklamy w Kalendarzu

Kościół parafialny
pocztówka z 1929r.

źródeł oraz publikacji, napisał i złożył do druku pozycję wyjątkową dla naszej społeczności, czym był i jest Kalendarz Parafialny. Muszę nadmienić, że następną parafią, w której pełnił
posługę był Tuliszków. Dla tej parafii również wydał kalendarz
parafialny. Wertując nasz kalendarz już na stronie tytułowej
możemy dowiedzieć się, iż był drukowany Czcionkami tłoczni
„ZIEMI SIERADZKIEJ” w Sieradzu. Skąd taki wybór drukarni?
Otóż przede wszystkim decydowała
pobliskość geograficzna Sieradza.
Po drugie to, że drukarnią kierowała
też osoba duchowna, ks. Aleksander
Brzeziński. Drukarnię i introligatornię ks. Brzeziński założył jeszcze w
1919 roku. Drukarni nadano nazwę
Ziemia Sieradzka – Zakłady Wychowawczo-Zawodowe Grafiki i Sztuki
Stosowanej. W 1936 roku zmieniono nazwę na Zakłady Wychowawcze
Akcji Dobrej Książki i Artystycznych
Dzieł Kościelnych „Ziemia Sieradzka”.
W czasie wojny Niemcy zlikwidowali
drukarnię w Sieradzu, ale przezorni
pracownicy zdołali zabezpieczyć i Kościółek św. Barbary,
ukryć część maszyn i czcionek. Po II pocztówka z 1929r.
wojnie światowej
w poniemieckim
domu (z czasów
okupacji) przy ul.
ks.
Leśniewskiego (wcześniej 23
stycznia) sieradzcy
drukarze uruchomili drukarnię. Po
remoncie i adaptacji budynku drukarMagistrat, pocztówka z 1929r.
nia funkcjonowała,
aż do lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy zakład został sprywatyzowany. Działał do 2007 roku, w którym ostatecznie upadł. W tamtym czasie jeszcze do końca znajdowały się dwie maszyny, pamiętające czasy drukarni ks. Aleksandra Brzezińskiego. Razem
z Kalendarzem w tej samej drukarni ks. Kmiecik wydawał
pocztówki z widokami miasta Dobra. Były to trzy pocztówki przedstawiające: kościół parafialny, kościółek św. Barbary i magistrat. Według mojej wiedzy były to jedyne wydane
pocztówki tematycznie związane z miasteczkiem w okresie
międzywojennym. W Kalendarzu umieszczona była reklama
mówiąca o sprzedaży tych pocztówek w Księgarni Ludowej
w. Kowalskiej.
Należy stwierdzić, iż publikacja Kalendarza Parafialnego była
w historii parafii Dobra wyjątkowym wydarzeniem. Wiele informacji zawartych w nim z dzisiejszego punktu widzenia ma
duży walor przekazu historycznego. Dla osób interesujących
się przeszłością naszych okolic publikacja jest białym krukiem.
Do dzisiaj zachowało się niewiele egzemplarzy, a właściciele
owych egzemplarzy uznają tę pozycję w swoich bibliotekach
za wyjątkową. Zainteresowanych treścią Kalendarza Parafialnego odsyłam do strony:
https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/26787/
edition/27029/?language=pl
Stanisław Stasiak
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Centrum Kultury w Dobrej po raz XVII
było organizatorem Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”. „Na majowej łące” to temat przewodni części plastycznej tegorocznego
konkursu.

Szkolno- Przedszkolny w Dobrej; Ksawery Pietrzak – Przedszkole Samorządowe nr 4 w Turku; Wiktor Karbowski – PS
nr 4 w Turku; Oskar Małecki – PS nr 4
w Turku.

i upominki za udział.
CZĘŚĆ MUZYCZNA KONKURSU
W tym roku z uwagi na pandemię, kon-

FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU
PRZEDSZKOLAKÓW „ŚPIEWAM I MALUJĘ”
Centrum Kultury w Dobrej
Dnia 25 maja 2021 r., komisja artystyczna w składzie: Maria Bujała - artysta
plastyk z Turku oraz Anna Kośla - artysta
plastyk z Dobrej, po obejrzeniu 125 prac
plastycznych postanowiła przyznać:

Jurorzy podczas oceny prac plastycznych

PLASTYKA - WYRÓŻNIENIA:
Zuzanna Idziaszek – Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Piekarach; Amelia Rogacka – Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Koźminie; Kamila Dominiak - Przedszkole Samorządowe nr 3
w Turku; Lena Kostrzewa – Gminne
Przedszkole w Malanowie; Justyna Kowalewska – Przedszkole Gminne w Kowalach Pańskich; Agata Szeffel – Przedszkole Samorządowe nr 5 w Turku;
Kornel Cieślak – Oddział Przedszkolny
przy SzP w Chylinie; Hanna Antczak –
Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku;
Lena Kaczorowska - Przedszkole Samorządowe nr 7 w Turku; Roksana Opas
– Gminne Przedszkole w Brudzewie;
Lena Napierała- Gminne Przedszkole
w Słodkowie; Natalia Mularek – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podsta-

kurs wokalny odbywał się on-line. Na
podstawie 31 przesłanych nagrań, komisja artystyczna w składzie: Agnieszka
Czaja - przewodnicząca komisji, instruktor muzyki, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Osieku Wielkim, Klaudia Grabowska - instruktor muzyki z Centrum
Kultury w Dobrej, Karolina Koralewska
- instruktor muzyki z Centrum Kultury
w Dobrej postanowiła przyznać:
GRAND PRIX:
Antonina Kubiak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzymiszewie

Komisja artystyczna oceniała prezentacje
wokalne na podstawie przesłanych nagrań

PLASTYKA-NAGRODY RÓWNORZĘDNE:
Matylda Zając - Oddział Przedszkolny
przy Szk.Podst. w Wyszynie; Michalina Szocińska - Przedszkole nr 6 w Turku; Igor Gruszczyński – Oddz. Przedszk. przy SzP w Miłaczewie; Aleksandra
Gruszczyńska - Odd. Przedszk. przy SzP
w Miłaczewie; Nikola Marek – Przedszkole w Przykonie; Kornelia Jędrasik –
Przedszkole w Tuliszkowie; Zofia Zenker
– Przedszkole Samorządowe nr 8 w Tur
ku; Adam Ćwikliński – Oddz. Przedszk.
przy SzP w Dziadowicach; Zuzanna Dębska - Oddz. Przedszk. przy SzP w Dziadowicach; Anna Piestrzyńska – Oddz.
Przedszk. przy SzP w Skarżynie; Karolina Gil – Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Dobrej; Natalia Kaczmarek - Zespół

Wyróżniona i jednocześnie najmłodsza
uczestniczka konkursu Julia Człapa
z opiekunką Olą Gajewską

Antosia Kubiak odbiera główna nagrodę
konkursu z rąk dyrektora CK
Jacka Gajewskiego

wowej w Kawęczynie; Alexandra Rymiszewska – Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Grzymiszewie; Zofia Krawczyk – Oddział Przedszkolny przy SzP w Dziadowicach; Filip Fanasik – Oddz. Przedszk. przy SzP w Skarżynie; Martyna
Kaczmarek–Zespół SzP w Dobrej. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy

NAGRODY RÓWNORZĘDNE:
Maria Krawiec - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie, kat. I; Helena
Majtka - Zespół Szkół w Przykonie, kat.
II; Zofia Kujawa - Zespół Szkół w Przykonie, kat. II; Hanna Węs - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, kat. II;
Anna Piestrzyńska - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skarżynie
kat. II; Natalia Mularek - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ka-
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węczynie, kat. II;
WYRÓŻNIENIA DLA WOKALISTÓW :
Julia Człapa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, kat. I;
Marcelina Kowalczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie, kat.II; Olivia Piekarska - Gminne Przedszkole w Brudzewie,
kat. II; Oliwia Świderska
- Gminne Przedszkole w
Brudzewie, kat. II; Zofia
Ignaczak - Przedszkole
Samorządowe nr 5 w Turku, kat. II; Zuzanna Bruź
- Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej
w Miłaczewie, kat. II;
Aleksandra Naglewska
- Przedszkole im. Kubusia Puchatka w TuNagrodzona Hania Węs z opiekunką
liszkowie,
kat. II; NataRenatą Błazełek
lia Kaczmarek - Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Dobrej, kat. II;Hanna Górska - Oddział
Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Skarżynie, kat. II. Nagroda dla najmłodszego
uczestnika trafiła do
Julii Człapa z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Dobrej.
Pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy i upominki za
Nagrodzona za piękną pracę
udział. Materiał informacyjny
plastyczną Karolina Gil
z opiekunką Renatą Błazełek

Centrum Kultury w Dobrej
Klaudia Grabowska

Wyróżnienia w Ogólnopolskim
Konkursie Geograficznym
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej
Martyna Milczarek - uczennica ZS-P w Dobrej, zdobyła
wyróżnienie i wynik bardzo
dobry w Ogólnopolskim
Konkursie
Geograficznym
„Geo-Planeta”.
Tematyka tegorocznego konkursu: Geografia fizyczna
Polski i świata.
W Ogólnopolskim Konkursie
Geograficznym „Geo-Planeta Plus” uczennice: Justyna
Waśniewska, Natalia Wojtasik i Martyna Milczarek, zdobyły wyróżnienia.
Tematyka tegorocznego kon-

kursu: Geografia Polski - Bałtyk i pobrzeże Bałtyku.
Opiekunem uczennic był
p. Dariusz Piestrzyński.
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Nagrody i wyróżnienia w Międzynarodowym
Konkursie Artystycznym
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej
Uczniowie ZS-P w Dobrej zostali laureatami edycji fotograficznej oraz plastycznej w XII Międzynarodowym Konkursie
Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka „Całej Ziemi jednym
objąć nie można uściskiem”.
Edycja fotograficzna, kat. 9-12 lat:
Marta Piestrzyńska (4b) - 2 nagroda za fotografię z cyklu „Polska moja Ojczyzna” (opiekun: p. Justyna Piestrzyńska)
Marta Kaczmarzyńska (2a) - wyróżnienie za fotografię z tematu „Natura” (opiekun: p. Iwona Krajewska), kat. 13-16 lat:
Adrian Grzesiak (8a) - 1 nagroda za pracę z tematu „Natura”
Adrian Grzesiak (8a) - 2 nagroda za dwa zdjęcia z tematu „Polska moja Ojczyzna” (opiekun: p. Justyna Piestrzyńska)
Edycja plastyczna, kat. 7-12 lat:
Filip Majcherek (1b) - wyróżnienie (opiekun: p. Agnieszka Maciejewska).
Organizatorem konkursu było Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” w Turku. W konkursie udział wzięło 405
uczniów ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz
ośrodków kultury nie tylko z Polski, ale i z Ukrainy, Kazachstanu, USA i Chin.
Prace fotograficzne zostały ocenione przez profesorów z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.
Leona Schillera w Łodzi, prace plastyczne i recytacje przez profesorów oraz adiunktów z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
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Reprezentanci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej,
pokonując w dogrywce 3:2 rówieśników z Zespołu Szkół
w Przykonie zostali mistrzami Powiatu Tureckiego w Piłce
Nożnej Chłopców rozgrywanych w ramach XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

D O B R A W Y G R Y WA
Zawodnicy zostali uhonorowani pucharem, medalami i pamiątkowymi dyplomami.
I MIEJSCE – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY w DOBREJ AWANS DO FINAŁU REJONU KONIŃSKIEGO
Skład drużyny: Bartosz Dzikowski, Rafał Heresztyn, Filip Iglikowski, Michał Kołaczkowski, Mikołaj Kołaczkowski, Konrad
Peruga, Kacper Sikorski, Tobiasz Sobański, Kamil Strzelczyk,
Kacper Szczepaniak, Kamil Szczepaniak, Dominik Wojtysiak
– trener Jerzy Durka
II MIEJSCE – ZESPÓŁ SZKÓŁ w PRZYKONIE
WYNIK: ZS w Przykonie - ZS-P w Dobrej - 2:3 (2:2 w regulaminowym czasie gry) Sędziowie : Rafał Buchali, Rafał Łukasik.

Zwycięska drużyna z trenerem Jerzym Durką

Tekst i zdjęcie: https://www.facebook.com/powiattureckisport

DOBRA BEZKONKURENCYJNA W POWIECIE
Reprezentanci Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców okazali się
bezkonkurencyjni w Mistrzostwach Powiatu Tureckiego w Piłce Koszykowej
rozgrywanych w ramach XXII IGRZYSK
DZIECI i IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.
Mistrzostwa odbyły się w gościnnej Hali
Sportowej w Dobrej. Obiekt ten był w

rywalizacji sportowej.
Mistrzyniami powiatu zostały, podobnie
jak w ubiegłym roku dziewczęta z ZS-P
w Dobrej, które pokonały swoje rówieśniczki z ZS w Przykonie 17:5. Natomiast
w rywalizacji chłopców zgłosił się jeden
zespół, była to drużyna gospodarzy, tym
samym awansująca bezpośrednio do Finału Rejonowego.
MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

Dziewczęta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej
18 maja zajęły III miejsce w Mistrzostwach Rejonu
konińskiego w piłce koszykowej dziewcząt kl. VI
czwartek 13 maja 2021 r. areną sportowych zmagań, które jak podkreślał
dyrektor ZS-P Dobra, Marek Milczarek
„otwierając mistrzostwa”, są powrotem
do sportu, jednocześnie wyrażając przy
tym pełne uznanie dla uczestników oraz
ich rodziców za podjęcie odpowiedzialnych decyzji o udziale swoich pociech w

Heresztyn, Martyna Jakubowska, Zuzanna Jesionek, Alicja Krupińska, Laura
Łukaszczyk, Łucja Łukaszczyk, Oliwia Łukaszczyk, Natalia Mila, Karina Polińska,
Zuzanna Rosiak, Dominika Stencel
– trener Wojciech Błażełek i Barbara
Bartosik
II MIEJSCE – ZESPÓŁ SZKÓŁ w PRZYKONIE (...)
KATEGORIA: IGRZYSKA MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ – CHŁOPCY (rocznik 2007
i młodsi)
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY

Awansująca do Finału Rejonowego drużyna chłopców
z ZS-P w Dobrej

Hala Sportowa ZS-P w
DOBREJ
KATEGORIA: IGRZYSKA DZIECI – DZIEWCZĘTA (rocznik 2008 i młodsi)
I MIEJSCE – ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY w DOBREJ – AWANS DO FINAŁU REJONU KONIŃSKIEGO
Skład drużyny: Marta Guziak, Emilia

w DOBREJ – AWANS DO FINAŁU REJONU
KONIŃSKIEGO
Skład drużyny: Jakub Dzikowski, Rafał
Heresztyn, Mikołaj Kmieć, Damian Mielczarek, Adam Musialik, Jakub Rusek,
Kacper Sikorski, Kamil Strzelczyk, Kacper
Szczepaniak, Dominik Wojtasik.
– trener Marek Milczarek
Tekst i zdjęcia: https://www.facebook.com/
powiattureckisport
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Zakup nowych maszyn
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wzbogacił się o dwie nowe
maszyny służące do utrzymania dróg gminnych: kosiarkę do poboczy Leopard
180 oraz zamiatarkę do ulic. Burmistrz wyraził swoje przekonanie, że nowe
maszyny przyczynią się do zwiększenia czystości i porządku na terenie Gminy
Dobra, oraz za ich przyczyną poprawi się bezpieczeństwo na drogach gminnych.
Poświęcenia nowego nabytku dokonał ks. kanonik Wojciech Marciszewski.
Koszt zakupionych maszyn to odpowiednio 27 000 zł. (brutto) oraz 25 000 zł.
(brutto).
źródło: dobra24.pl

BĘDZIE MIÓD I DROGA

Trwa wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Dekerta
w mieście Dobra i części Długiej Wsi oraz na ul. 1
Maja. Wymianie podlegają lampy sodowe na inteligentne lampy ledowe.

WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Dzięki tej inwestycji wspomniane ulice będą oświetlone według odpowiednich norm, co z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo, a z drugiej strony obniżą się
znacznie koszty zarówno eksploatacji jak i koszty związane z naprawami i konserwacją.
Całkowity koszt wymiany lamp sfinansowany będzie
w ramach projektu SOWA przez Narodowy Fundusz
25 maja br. Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler podpisał dwie umowy
z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem
Grabowskim. Pierwsza z umów
dotyczyła
dofinansowania
budowy drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Łęgu Piekarskim na kwotę 132.750 zł., druga
- przyznania pomocy finansowej
w formie dotacji celowej
w kwocie 14.430 zł na zakup
sadzonek
drzew
miododajnych. Umowy podpisane zostały
w Urzędzie Miasta i Gminy Tuliszków.

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą
„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez
modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego”.
źródło: dobra24.pl
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W Żłobku Samorządowym w Dobrej każdy dzień jest pełen wrażeń. Zgodnie z ramowym planem dnia
Maluchy nabywają umiejętności wzajemnego porozumiewania się, szacunku a także uczą się higieny
osobistej i samoobsługi.
W sposób szczególny kadra w żłobku dba o wspomaganie rozwoju mowy oraz rozwoju motorycznego poprzez
zabawę, taniec, śpiew, pląsy, czytanie bajek, doświadczenia oraz różnorodne formy plastyczne i pokazowe.
Praca z dziećmi jest planowana. Każdego tygodnia realizowane są różnego rodzaju zagadnienia i tematy, zgodnie
z obowiązującymi świętami oraz dniami. W ostatnim czasie obchodziliśmy np. dzień kobiet, dzień pielęgniarki,
dzień strażaka, dzień kota, dzień flagi, międzynarodowy dzień tańca i wiele innych. W ten sposób przybliżamy
dzieciom wydarzenia, bohaterów oraz tematy związane z danym dniem.
Przypominamy, iż trwają zapisy na pobyt dzieci w żłobku ( rekrutacja ciągła) we wrześniu zwolnią się
4 miejsca. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 5 m-ca życia do 3 lat, godziny otwarcia: pn-pt.: 6.30-16.30.
Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej dobra.nowoczesnagmina.pl?a=3983
lub siedzibie Żłobka Samorządowego w Dobrej.
Długa Wieś 28C, 62-730 Dobra
tel: 787-234-720

Projekt pn. „Stawiamy na dobry strat!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
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W każdy
poniedziałek
w godzinach
10.00 - 11.00
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej
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Zespół Serenada działający przy Centrum Kultury w Dobrej od ponad ćwierć
wieku przekonuje, że warto podtrzymywać lokalne tradycje muzyczne.
Dobrscy artyści zostali docenieni podczas Wielkopolskiego Przeglądu Zespołów
Folklorystycznych.

Serenada doceniona w Wielkopolsce

TOMASZ GIL

Serenada działa od 1993 roku. Kierownikami grupy byli kolejno Alina Więckowska, Anna Mierzwa, Teresa Gajowiak, Stanisława Kołaczkowska i obecnie
Małgorzata Wacławek. Od początku swojego istnienia zespół odnosi sukcesy
i jest doceniany podczas przeglądów i festiwali grup folklorystycznych i nie tylko.
Tym razem Serenada zyskała uznanie w oczach jury Wielkopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych. Swój talent artyści mieli okazję zaprezentować
szerokiej publiczności podczas obchodów 25-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w Gnieźnie, gdzie również odebrali dyplom laureata przeglądu.

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-mail:
ziemiadobrska@
gmail.com

Konkursy fotograficzne ARiMR

pełni dyżur
w siedzibie
Urzędu Miejskiego
w Dobrej

Jacek Gajewski
Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dobrskiej

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KONKURS I - kierowany do polskich rolników pt. „Nowoczesna polska wieś”
KONKURS II - skierowany do dzieci ze szkół podstawowych z obszarów
wiejskich pt. „Akcja reaktywacja - jestem na tak dla recyklingu”

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!
Szczegóły na stronie dobra24.pl

