NR 3/21 (96)

sierpień 2021

								
Dobrzanin

sierpień 2021

1

2

Dobrzanin

sierpień 2021

03 sierpnia 2021 r. Burmistrz Dobrej, Tadeusz Gebler wraz ze Skarbnik
Dobrej Beatą Kmieć podpisali umowę
z Wicemarszałkiem Województwa
Wielkopolskiego – Wojciechem Jankowiakiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jackiem
Bogusławskim, w sprawie udzielenia
z budżetu Województwa Wielkopolskie-

dla Wielkopolski”. Warto tutaj podkreślić, że spośród 104 zgłoszonych do programu wniosków zostało wyłonionych 9,
które uzyskały dofinansowanie. Wśród

strategią rozwoju miejscowości Piekary,
przyjętą przez zebranie sołeckie, zagospodarowanie tego terenu ma stworzyć przestrzeń zieloną o charakterze

go pomocy finansowej w formie dotacji
celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pt.: „Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego
na działce gminnej o nr 95/5 położonej
w miejscowości Piekary”.
Zadanie zostało zgłoszone w ramach
Programu „Błękitno-zielone inicjatywy

nich znalazł się wniosek złożony przez
Gminę Dobra. Uzyskana kwota dofinansowania wynosi 16 000 zł co stanowi
80% całkowitego kosztu planowanego
przedsięwzięcia.
W ramach projektu zagospodarowany
zostanie teren należący do Gminy Dobra w miejscowości Piekary. Zgodnie ze

rekreacyjnym. Planowany zakres działań obejmuje zakup sadzonek drzew,
krzewów, zakup materiału ogrodniczego
tj. tkanina ściółkująca oraz wykonanie
usług nasadzenia zakupionych roślin,
co bezpośrednio wiąże się z realizacją
zadania.

Dotacja dla Sołectwa Piekary

Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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Remont drogi gminnej
Dobra - Linne - Ostrówek
28 czerwca 2021 r. odbyło się podpisanie umowy zawartej
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Dobra,
o dofinansowanie zadania pt: „Remont drogi gminnej Dobra
- Linne - Ostrówek” realizowanego ze środków Rządowego
Rozwoju Dróg.
Łączna kwota dofinansowania wynosi 2.363.848,85 zł.
Kwota ta nie może być wyższa niż 80% łącznych wydatków
kwalifikowanych brutto w ramach realizowanego zadania.
W związku z tym, na ten cel z budżetu gminy Dobra zostały
przeznaczone środki w wysokości 590,712,22 zł.
Droga Dobra - Linne - Ostrówek zostanie wyremontowana na
odcinku około 3,2 km.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Ogródek dla dzieci
w żłobku

Drodzy mieszkańcy!

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Tu chcę żyć!” organizowanym w ramach kampanii społecznej „Zielona Przyszłość
Wielkopolski Wschodniej”.

Przy Żłobku Samorządowym w Dobrej powstał ogródek do zabawy.
Dzięki temu dzieci żłobkowe, mogą bezpiecznie spędzać więcej czasu
na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że ten ważny czas, w ich
codziennym żłobkowym planie, będzie jeszcze bardziej miły i atrakcyjny!

Konkurs jest skierowany do dorosłych mieszkańców regionu. Zadaniem uczestnika będzie
wykonanie zdjęcia prezentującego m.in. walory
gospodarcze, turystyczne, przyrodnicze powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego. Zdjęcia
powinny przedstawiać poczynione inwestycje,
przedsięwzięcia, które poprawiły życie lokalnej
społeczności, np.: w zakresie komunikacji miejskiej, turystyki, budownictwa mieszkaniowego,
kultury itp. Laureaci konkursu zostaną wybrani
głosami komisji. Nagrody przyznane będą we
wrześniu, październiku i listopadzie. Uwaga.
Tym razem na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Za I miejsce: 500 zł, a za II i III 250 zł.
Szczegóły w zakładce „Regulaminy
konkursów” w portalu przegladkoninski.pl.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane w specjalnym dodatku do tygodnika „Przegląd Koniński”,
który ukaże się w grudniu, tuż przed świętami
oraz w portalu przegladkoninski.pl
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NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU
OCHRONY POWIETRZA WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ROZSTRZYGNIĘTY
W dniu 6 sierpnia 2021 roku Zarząd WFOŚiGW
w Poznaniu zatwierdził ocenę wniosków wg kryteriów dostępu oraz przedstawił Listę wniosków
spełniających warunki dofinansowania na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną
i ochroną powietrza.
Do oceny wg kryteriów dostępu skierowano łącznie
220 wniosków, z czego 195 wniosków spełniło kryteria dostępu, natomiast 25 wniosków nie spełniło
kryteriów.
Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował pomoc
finansową w formie dotacji dla 45 wniosków o najkorzystniejszym wskaźniku efektywności.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie przedmiotowego naboru wysokość dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
przy czym nie więcej niż 30 000,00 zł.
Gmina Dobra odniosła znaczący sukces, ponieważ
6 z 45 zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków przyznano jednostkom OSP z terenu naszej
gminy: w Rzymsku, Skęczniewie, Potworowie, Strachocicach, Rzechcie i Piekarach.
Uzyskane dotacje zostaną przeznaczone m.in. na

zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego, zakup i montaż
instalacji fotowoltaicznych wraz z osprzętem, zakup i montaż pomp
ciepła w strażnicach OSP.

Wsparcie dla PSP w Turku
na zakup samochodu

W dniu 28 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrej
nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku a Gminą Dobra, na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego
z napędem terenowym, przez PSP w Turku.
Umowę podpisali Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Piotr
Pietrucha i Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler. Umowa dotyczyła wsparcia Gminy Dobra dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku w kwocie 15.000,00 zł.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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W związku ze złożonym przez gminę Dobra
wnioskiem o dofinansowanie projektu pod
nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5
położonej w Piekarach” w ramach XI edycji
konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” Samorząd Województwa Wielkopolskiego udzielił dotacji w wysokości 47 000,00 zł. Całkowita
wartość realizacji projektu wynosi 71 999,37 zł.
Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Dobra, w tym fundusz sołecki miejscowości Piekary, który wynosi
15000 zł. Koszty kwalifikowalne obejmą wybudowanie altany, zakup elementów siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia
oraz nasadzenie roślin. Planowany wkład
własny mieszkańców w realizację projektu, który obejmuje prace przygotowawcze
i porządkowe został oszacowany na 2000zł.
Projekt ma zostać zrealizowany do 15
listopada 2021 r.
W tym dniu podpisano również umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej w kwocie 113 500 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m.
w miejscowości Żeronice.
Materiał informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej

Gmina Dobra otrzymała aż dwa dofinansowania w ramach IX edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną
sprawą”, organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. W konkursie złożono 93 oferty realizacji zadania publicznego.

- Bardzo budująca jest aktywność i kreatywność organizacji, które tak licznie
złożyły oferty do realizacji zadań istotnych dla rozwoju swoich miejscowości
i kultywowania lokalnych tradycji. Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez konkurs „Nasza wieś, naszą
wspólną sprawą” daje możliwość reali-

Dofinansowanie dla KGW Rzechta
oraz KGW Piekary

zacji projektów, które w najlepszy możliwy sposób odpowiadają na potrzeby
lokalnych społeczności, gdyż kreowane
i realizowane są przez mieszkańców dla
mieszkańców - zaznacza Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski.
Maksymalna wysokość dofinansowania
pojedynczego przedsięwzięcia wynosi 10 tysięcy złotych, co może stanowić
maksymalnie 80% całkowitych kosztów
zadania. Wnioski spełniające wymogi
formalne zostały ocenione przez powołaną komisję konkursową, która rekomendowała Zarządowi Województwa przyznanie dotacji dla pierwszych 38 ofert,
wyczerpując tym samym kwotę 350 tys.
złotych zabezpieczoną w budżecie na ten
cel.
W Gminie Dobra dofinansowanie w wysokości nieco ponad 9 tys. zł otrzyma
Koło Gospodyń Wiejskich Jarzębina w
Piekarach na realizację zadania „Odkrywamy na nowo nasze tradycje - stroje
ludowe”,
oraz dofinansowanie na poziomie 8,3
tys. zł otrzyma Koło Gospodyń Wiejskich
w Rzechcie „Słoneczniki” przeznaczone
na budowanie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w swojej miejscowości.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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Dzięki organizatorom tj.: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Kultury w Dobrej oraz
Klubu “Senior +” dnia 23 czerwca 2021
r. o godzinie 15:00 odbył się wielopokoleniowy Rajd Rowerowy połączony
z pleceniem wianków i Nocą Kupały.

mających na celu promocję zdrowego
stylu życia, tworzenie alternatywnych
form spędzania czasu wolnego przez
dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie
trwania wakacji, promujących trzeźwy
i bezpieczny sposób spędzania czasu
wolnego. Kolumna rowerzystów, wśród

SOBÓTKOWA NOC NA ROWERZE
Głównym celem wyprawy, której przewodniczył Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler było propagowanie aktywnych form
wypoczynku w gronie rodzinnym oraz
zdrowego trybu życia, propagowanie

jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej, zapoznanie się z walorami
turystycznymi Gminy Dobra, integracja
środowisk społecznych, a także uczestnictwo w konkursach i zabawach.
Spotkanie służyło również wspieraniu
pozalekcyjnych imprez edukacyjnych
i rekreacyjno- sportowych, jako elementu oddziaływań profilaktycznych

których znaleźli się również Burmistrz
Tadeusz Gebler oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrej Tomasz Gil, wy-

ruszyła ulicą Dekerta i po blisko dwugodzinnej przejażdżce urokliwymi zakątkami gminy dotarła z powrotem na
plac za Centrum Kultury, gdzie przygotowano kolejne atrakcje. Był żurek
burmistrza, potrawy regionalne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Długiej Wsi,
ognisko, animator
i konkurs wianków
wraz z nagrodami.
Najpiękniejsze, wykonane przez dzieci i
seniorów zostały nagrodzone, a później
- zgodnie z tradycją
- puszczone na wodę.
Zarówno młodzież
jak i seniorzy z chęcią korzystali z usług animatora, który swoje zadanie

wykonywał z pasją
i
zaangażowaniem.
Na wszystkich czekał
bogaty wachlarz atrakcji takich jak: chusta
Klanzy,
malowanie
twarzy, gry sprawnościowe, twister, i inne.
Sobótkową
zabawę
zakończyły wspólne
śpiewy przy ognisku z zespołami „Serenada”, „AleBabki”, „Nie umiem nic” oraz
uczestnikami Klubu Senior+.
Całości przygrywała Orkiestra Dęta Dobra- Żeronice.
Materiał informacyjny
Klubu SENIOR+
Koordynator Justyna Szprync-Szymańska
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W sobotę 7 sierpnia 2021r. Gmina Dobra Naszą gminę w konkursie na najlepszą Nasza!” z Samorządem Mieszkańców
była gospodarzem wyjątkowego wyda- potrawę regionalną reprezentowało w Dobrej zorganizowały stoisko z watą
rzenia kulinarnego, jakim był Finał Wo- Koło Gospodyń Wiejskich z Potworowa cukrową i popcornem.
jewódzki XX edycji Konkursu „Nasze Ku- „Potworowianki” z potrawą „zupa grzy- Komisja konkursowa wojewódzkiego
linarne Dziedzictwo - Smaki regionów” bowa z makaronem gniecionym i gęś finału przyznała główną nagrodę dla
organizowany przez Departament Rol- pieczona z jabłkami”, natomiast Koła potrawy tradycyjnej kuchni polskiej
nictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszał- Gospodyń Wiejskich z Rzechty, Piekar tj. „Rosół Polski z Kapłona” oraz „Kakowskiego w Poznaniu oraz Polską Izbę i Linnego przygotowały poczęstunek płon pieczony na słodko w szafranie”
Produktu Regionalnego i Lokalnego.
w postaci tradycyjnej plinzy z Rzechty, przygotowaną przez przedstawicieli
W parku na wyspie w
Stowarzyszenia
Długiej Wsi odbywał
Tradycji i Regionalotowanie z produktem regionalnym ności ze Skrzatusię konkurs na najlepszą potrawę regionalsza (powiat Pilski).
i lokalnym w
obrej
ną natomiast na miejDrugie
miejsce
skim targowisku w Dobrej na najlepszy podawano kiełbasę prosto z wędzarni zajęło Koło Gospodyń Wiejskich
regionalny produkt żywnościowy. Przed- oraz grochówkę. Zaprezentowały się w Powidzu za sielawę i sandacza. Trzecie
stawiciele Komisji Konkursowych doko- także w muzycznym występie zespoły miejsce przypadło ekipie „P jak pysznie”
Paweł Powroźnik.
Ponadto nominację na finał
w Poznaniu otrzymały także produkty „Szparagi marynowane”
od Spółdzielni Rolników Allium
z Nowych Skalmierzyc, Miód
Wielokwiatowy od „Żółty Parasol” Barbary Wawrzyniak, „Rybne Klopsiki z octem jabłkowym”
od Katarzyny Kaptur, Chleb
Żółwieniecki od Manufaktura
Rodzinna Jakub Buszko, „Olej
nali także wyboru produktów
z nominacją do nagrody „Perła
2021”.
Mieszkańcy, którzy przybyli licznie zobaczyć to kulinarne wydarzenie mogli oglądać pokazy
i konkursy kulinarne, podczas
których prezentowano produkty gotowe m.in. wina, sery, pieczywo, miody, nalewki, wędliny oraz dania przygotowywane

G

bezpośrednio na miejscu. Gmina Dobra
gościła przedstawicieli kół gospodyń
wiejskich, stowarzyszeń, restauracji oraz
firm z całej Wielkopolski, którzy prezentowali lokalne tradycje kulinarne.

D

śpiewacze z Centrum Kultury w Dobrej
„AleBabki” oraz „Serenada”. Dla najmłodszych uczestników imprezy przewidziano nieodpłatnie dmuchane atrakcje i karuzele, a Stowarzyszenie „Dobra

z Wiesiołka” od firmy Semco
oraz „Serek Śmietankowy ręcznie wyrabiany” od Spółdzielni
Mleczarskiej we Wrześni.
Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski osobiście wręczał nagrody oraz złożył podziękowania
dla władz gminy Dobra na ręce
Burmistrza Tadeusza Geblera za
współpracę oraz życzliwe wsparcie przeprowadzenia Finału Wojewódzkiego XX edycji Konkursu „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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Wschodnim skrajem Gminy Dobra płynie Warta, jedna z największych rzek naszego kraju. Jeszcze w ubiegłym wieku można
było stwierdzić, iż Miłkowice, Młyny Strachockie, Skęczniew,
Wola Piekarska i Łęg Piekarski były miejscowościami, których
grunty przylegały do rzeki Warta. W latach 1975-1986 pomiędzy 484,3 km (zapora czołowa) a 503,7 km (most w m. Warta)
wybudowano Zbiornik Jeziorsko. W ten sposób część terenów
Miłkowic, Młynów Strachockich oraz Skęczniewa znalazło się
pod wodami zalewu. Zapora czołowa (betonowo-ziemna)
została
wybudowana na
terenie
Skęczniewa
(obecnie z woj. wielkopolskiego) i Łyszkowic (obecnie woj.
łódzkiego). Jest to oczywiście największa budowla hydrotechniczna zrealizowana w ramach inwestycji związanej z budową Zbiornika Jeziorsko. Z minionych czasów na tym terenie
znajduje się tam inna budowla, o innej funkcji i charakterze.

Wał

Koła. Budowniczymi wału przeciwpowodziowego byli przede
wszystkim członkowie junackich hufców pracy. Junacy pozyskiwali rodzimy grunt (najczęściej piasek) na budowę wału
w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warta. Środkiem transportu była na ogół zwykła taczka (zdjęcie obok). W związku z tym
miała miejsce, bezpośrednio po ukończonych robotach ziemnych, historia dotycząca letniej powodzi 1939 roku. Otóż impet wód powodziowych spowodował, że wyrobiska po pobranym piasku zostały wypełnione płynącą wodą, która po prostu

przeciwpowodziowy

wytyczyła nowe koryto rzeczne. W ten sposób część Skęczniewa – przysiółka Bodganek znalazła się na prawym brzegu
rzeki Warta. Kim byli owi junacy wcześniej wspomniani. Otóż
junackie hufce pracy zostały utworzone dekretem Prezydenta
RP z 22 września 1936 o służbie pracy młodzieży. Służbę pracy
pełniono na podstawie zaciągu ochotniczego. Hufce również zapewniały przysposobienie do służby wojskowej np. absolwentom gimnazjów (junacy z cenzusem).
W naszym regionie junacy byli skoszarowani w miejscowości Góry, gm. Orzeszków
(obecnie gm. Uniejów) oraz w Księżej Wólce, gm. Pęczniew (obydwie miejscowości
w ówczesnym powiecie turecki). Organizacyjnie podlegali pod II baon JHP, chociaż tablica pamiątkowa umieszczona w tamtym
czasie na wale powodziowym wspominała też III baon JHP. O pobycie w szeregach
junackich w ramach przysposobienia do
służby wojskowej pisał polityk, dyplomata, wykładowca Władysław Bartoszewski.
Służbę latem 1939 roku Bartoszewski odbywał w miejscowości Góry, budując wraz
z innym junakami odcinek wału wzdłuż
Budowa wałów przeciwpowodziowych przez junaków z hufców pracy (1938) rzeki Warta. W czasie okupacji i po II woj-

Jest to ziemny wał przeciwpowodziowy. Rzeka Warta w
przeszłości była rzeką niosącą w pewnych porach roku
duże zagrożenie dla ludności i jej dobytku. Dotyczyło
to również naszej okolicy. W okresie zimowo-wiosennym i letnim dość często zdarzały się powodzie, których
przyczynami były wody roztopowe, zatory lodowe i
intensywne opady deszczu. Chcąc uchronić tereny naszych nadwarciańskich miejscowości w latach trzydziestych ubiegłego wieku zainicjowano budowę wałów
przeciwpowodziowych. Na naszym terenie budowę
wału zapoczątkowano na lewym brzegu Warty w Młynach Strachockich, by dalej ją kontynuować na terenie
Skęczniewa, Łyszkowic, Woli Piekarskiej i Łęgu Piekarskiego. Odcinek ten został wybudowany w 1938 roku i
miał niespełna 6 km długości. Oczywiście kontynuacja
jego miała miejsce i biegała w kierunku Uniejowa i dalej

Tablica pamiątkowa Junackich Hufców Pracy z 1938 r.
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nie światowej wały chroniły wielokrotnie. Wały przeciwpowodziowe
w sposób znaczący w tamtym czasie ograniczyły straty związane z podtopieniami. Oczywiście wały wymagały remontów i opieki służb powodziowych. Zimą 1979 roku miała miejsce potężna powódź. Inwestycja związana z budową Zbiornika Jeziorsko była jeszcze w trakcie realizacji, a więc
woda nie była retencjonowana w czaszy zbiornika. W likwidację zatorów lodowych byli zaangażowani saperzy, natomiast strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, miejscowa ludność chroniła wał przed przerwaniem. Poziom wody w międzywale sięgał prawie do korony wału. Po tej
powodzi w następnych latach Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych
w Koninie
zaangażow a ł
duże
środki finansowe w budowę ław poprawiających komunikację oraz
stan techniczny wałów. Po 1986 roku tzn. ukończeniu budowy Zbiornika wydawało się, że powódź naszym terenom nie zagraża. Już w lipcu
1997 roku fala powodziowa na rzece Warta była tak duża, że admini-

rzeki

Warta

Wal przeciwpowodziowy na mapie topograficznej.
Stan przed budową Zbiornika Jeziorsko
stracja Zbiornika Jeziorsko była zmuszona dokonywać odpowiednio
dużych zrzutów wody do koryta rzeki. Niestety oprócz międzywala,
zostało wówczas zalanych jeszcze około 100 ha gruntów rolnych i oraz
podtopione 2 gospodarstwa rolne (na prawym brzegu Warty). Bezpośrednią przyczyną powodzi był oczywiście zrzucany nadmiar wody na
jazie zapory czołowej, a pośrednio przepust ze źle funkcjonującą klapą
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zwrotną w wale przeciwpowodziowym, mającym za
zadanie odprowadzanie wód podsiąkowych z gruntów rolnych doliny Warty. Była jeszcze jedna powódź
w 2010 roku. W zasadzie nie spowodowała strat
w uprawach rolniczych, a woda na naszym odcinku
rzeki Warta nieznacznie wystąpiła z koryta.
Obecnie nasz odcinek wału przeciwpowodziowego
ma długość nieco ponad 2,2 km (dotyczy: Skęczniewa, Woli Piekarskiej i Łęgu Piekarskiego), a z zaporą
czołową łączy go odcinek na terenie wsi Łyszkowice
(gm. Pęczniew, woj. łódzkie) o długości niespełna
1,5 km . Warto nadmienić, że część odcinka wału
Młyny Strachockie – Skęczniew istnieje nadal, ale
w związku z tym, że znajduje się na dnie Zbiornika
Jeziorsko zalany jest wodą. Widoczny jest na sonarze
łodzi wycieczkowej. Wał przeciwpowodziowy jak się
okazuje posiada swoją historię. Wkomponował się w
otaczający krajobraz. Ława wałowa, będąca elementem całej budowli, stanowi szlak komunikacyjny nie
tylko dla mieszkańców, rolników czy wędkarzy, ale
i turystów - rowerzystów. Fragment Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego z Poznania nad Zbiornik
Jeziorsko biegnie właśnie ławą bądź koroną wału.
Jestem świadom, że dla wielu mieszkańców naszej
okolicy wał powodziowy jest czymś oczywistym, nie
skupiającym uwagi, nie budzącym szczególnego zainteresowania, ale mam nadzieję, iż dla części czytelników historia tego obiektu jest ciekawostką wartą poświęcenia odrobiny czasu dla zapoznania się
z powyższym tekstem.
Stanisław Stasiak

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
Jacek Gajewski
Prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
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W niedzielę 1 sierpnia zorganizowano w Dobrej piknik w ramach akcji
#SzczepimySię. W tym dniu można było
przyjąć jednodawkową szczepionkę
Johnson&Johnson bez wcześniejszej
rejestracji. Zainteresowanie było bardzo duże.

ła 59 ważnych kuponów konkursowych oraz 48 nieważnych. 26 kuponów
konkursowych zostało wypełnionych
w sposób nieprawidłowy oraz 22 zostały wypełnione przez osoby spoza Gminy
Dobra, w związku z czym zostały uznane
za nieważne.

„Chcesz być bezpieczny i zdrowy, przyjmij zastrzyk przeciw COVIDOWY” – Zbigniew Nerka, mieszkaniec Dobrej
„Koronawirus świat opanował, my zrobimy wszystko, aby krótko królował” –
Aneta Janiaczyk, mieszkanka Młynów
Piekarskich

Rozstrzygnięcie konkursu pt.: „#SzczepimySię w Dobrej”
Po zaaplikowaniu dwustu szczepionek
dowiezionych zostało jeszcze pięćdziesiąt a i tych było mało. Zadowolenia
z sukcesu akcji nie kryje Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, jak zaznaczył, mobilny punkt szczepień zlokalizowany na
skwerze Jana Pawła II w Dobrej pracował
o 1,5 godziny krócej z uwagi na wyczerpanie przygotowanej puli szczepionek.
Akcję #SzczepimySię w Dobrej dodatko-

wo wspierały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Długiej Wsi, które przygotowały
dla wszystkich
zaszczepionych
pyszne przekąski.
W ramach niedzielnej akcji ogłoszony został również konkurs „SzczepimySię w Dobrej”. Miał on na celu zachęcić mieszkańców Gminy Dobra do
zaszczepienia się przeciw COVID-19.
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Dobra, którzy w dniu 01.08.2021 r. przyjęli
szczepionkę oraz prawidłowo wypełnili
kupon konkursowy, na którym należało
zapisać hasło/rymowankę ect. dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19.
Komisja konkursowa w składzie: Przemysław Tomczak, Katarzyna Antosik
oraz Agnieszka Serafińska dokonała weryfikacji kuponów konkursowych.
W konkursie wzięło udział 107 osób.
Spośród nich komisja zweryfikowa-

Ocena zapisanych haseł/rymowanek
ect. została dokonana w oparciu o kryteria długość/krótkość, chwytliwość, zapamiętywalność, pomysłowość.
Na tej podstawie została wyłoniona
laureatka konkursu Pani Maria Graczyk
mieszkanka Mikulic, która na swoim kuponie konkursowym zapisała hasło:
„Wszyscy dzisiaj się szczepimy bo wirusa
się boimy, więc szybciutko się kłujemy
i

odporność
zyskujemy”.
Przekazan i e
nagrody odbyło
się dzisiaj tj. 04.08.2021 r. w obecności
Burmistrza Dobrej Tadeusza Geblera,
Zastępcy Burmistrza Przemysława Tomczaka, Przewodniczącego rady Miejskiej
w Dobrej Tomasza Gila oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej
Dariusza Rusina.
Wyróżnienia otrzymują hasła:

„Polaku drogi, odstaw pierogi, idź na
szczepienie, zmniejsz zagrożenie, przyjmiesz szczepionkę, ominiesz koronkę” –
Sławomir Idzik, mieszkaniec Dobrej
„Szczepimy się wszyscy, i stary i młody,
by można było zaznać obywatelskiej
swobody” – Bogumił Szymczak, mieszkaniec Dąbrowicy Kolonii.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
udział w konkursie.

W związku z dużym zainteresowaniem szczepionkami w dniu 15 sierpnia 2021r., podczas dożynek gminnych, w godzinach od 12:00 do 17:00
w budynku Przedszkola w Długiej Wsi
zorganizowany będzie ponownie punkt
szczepień przeciw COVID-19.

Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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9 lipca br. Kamil Gardzielik po raz został dotychczas 6 razy.
darzenie tego typu w Turku i ma nakolejny zawalczył na zawodowym
dzieję, że będzie powtórzone. Szczęringu. Tym razem przeciwnikiem Po dynamicznej i pełnej skupienia śliwy z kolejnego sukcesu pięściarz
był Joel Julio. Gala była wyjątkowa, walce decyzja sędziów była jednogło- podziękował za doping lokalnej spobowiem odbyła się w Hali Widowi- śna. Po raz kolejny zwycięzcą walki łeczności oraz wszelkie wsparcie.
skowo- Sportowej w Turku.
wieczoru został Kamil Gardzielik.
Gardzielik ma na
-Był to dobry test,
koncie 12 zwy- Zadanie wykonane!
dobra walka i docięstw w tym 3
świadczony zawodKamil
Gardzielik
wygrywa
kolejną
zawodową
walkę!
nokauty. Do tej
nik- podsumował
pory
pięściarz
walkę Kamil. Dodał
z Dobrej nie przegrał żadnej wal- Puchar pięściarzowi wręczyli starosta również, że walkę ocenia dobrze, jedki. Podczas lipcowej gali musiał turecki Dariusz Kałużny oraz bur- nak czeka na obiektywną opinię trezmierzyć się z bokserem, który po- mistrz Dobrej Tadeusz Gebler.
nerów.
źródło:
chwalić może się 33 nokautami,
a łącznie wygrał 39 walk. Pokonany Jak powiedział Kamil to pierwsze wy-

obóz sportowy

Zielona Polana- Bieszczady 2021
W dniach 24-29 lipca 26 dzieci, członków Stowarzyszenia
Aktywny Orlik w Dobrej uczestniczyło w Obozie Sportowym Bieszczady 2021. Miejscem obozu był Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy Zielona Polana, koło Dubiecka.
Atrakcji nie brakowało już w drodze na miejsce obozu zatrzymaliśmy się w Sabat Krajno PARK Rozrywki i Miniatur,
gdzie zwiedziliśmy Park Miniatur i skorzystaliśmy z Kina 6D.
Obóz mimo treningów miał charakter wypoczynkowo integracyjny. Dwa razy dziennie korzystaliśmy z basenu
otwartego na terenie ośrodka. Podczas obozu odbył się
również spływ pontonowy na rzece San, który był bardzo
wymagający dla uczestników, a cała trasa liczyła ponad 9
kilometrów.
Odbyła się również wycieczka nad Jezioro Solińskie, gdzie
mieliśmy okazję zobaczyć ponad 80 metrową tamę, a także
popłynąć statkiem po Jeziorze.
Kadra wychowawców przygotowała również dla uczestników zabawy między innymi „Poszukiwacze Skarbów” czy
„Podchody”.
Grzegorz Łakomicki
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PIKNIKOWE ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W CENTRUM KULTURY W DOBREJ

rok szkolny 2020/2021
30 czerwca br. Centrum Kultury w Dobrej
na wesoło zakończyło zajęcia artystyczne roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane
z panującą epidemią zajęcia były zawieszane lub organizowane i prowadzone
w reżimie sanitarnym, dlatego postanowiono zakończyć ten raczej trudny
i smutny rok hucznie i na wesoło.

Część dzieci i młodzieży, uczestników zajęć, kółek i zespołów zaprezentowała się
na scenie lub po prostu na rozgrzanej od
słońca trawie. Występy obejrzeli i wysłuchali przybyli członkowie ich rodzin, znajomi, koleżanki i koledzy a także Tadeusz
Gebler Burmistrz Dobrej, który wspólnie z wszystkimi świętował ten dzień.
Przygotowano dla wszystkich kiełbaski
z grilla ufundowane przez Zakład Mięsny
Smoliński, na stołach dla ochłody stanęły
napoje, również przekazane w gratisie, od

firmy FARPOL w Chrapczewie, były też czekoladowe batoniki, pachnący i chrupiący
popcorn no i oczywiście nie mogło w ten
gorący dzień zabraknąć lodów. Pomiędzy
występami, dziećmi i nie tylko, zajął się
niezastąpiony animator - Marek Górski
. Przygotował szereg animacji i konkursów więc o nudzie nie mogło być mowy.
W międzyczasie zapłonęło ognisko a Pani
Aleksandra Wolska zajęła się malowaniem rozbawionych buziek. Po występach
dyrektor CK Jacek Gajewski podziękował

za całoroczną pracę swoim współpracownikom oraz wszystkim instruktorom
artystycznym, którym na tę okoliczność
wręczył drobne upominki. Do gratulacji
dołączył Burmistrz, chwaląc jednocześnie
młodych artystów za chęć rozwijania swoich talentów i życząc wszystkim udanych
i bezpiecznych wakacji .
Materiał informacyjny
Centrum Kultury w Dobrej
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Organizatorem Gminnej Ligi Spławikowej jest, tak jak w zeszłym
roku, Centrum Kultury w Dobrej. Na podsumowanie tegorocznych rozgrywek przyjdzie czas i zrobimy to po ostatniej kolejce.
Poniżej przedstawiamy zwycięzców w poszczególnych zawodach
a na koniec ogólną klasyfikację punktową Ligi. W zawodach
punktowanych jest pierwszych dziesięciu zawodników.
I kolejka – 3 maja – 18 zawodników
1 miejsce - Kwiatkowski Marcin (3240g)
2 miejsce - Filipczak Przemysław (2210g)
3 miejsce - Sibiński Jan (2160g)
4 miejsce - Jankiewicz Zbigniew (1390g)
5 miejsce – Wielgórski Andrzej (1360g)
6 miejsce – Gajewski Jakub (1210g)
7 miejsce – Gajewski Jacek (970g)
8 miejsce – Dohnke Tomasz (940g)
9 miejsce – Górski Zbigniew (710g)
10 miejsce – Graczyk Norbert (630g)

III kolejka, od lewej: II m-ce Paweł Kurczoba, I
m-ce Przemysław Filipczak, III m-ce Jan Sibiński

5 miejsce - Marcin Kwiatkowski (3730g)
6 miejsce - Władysław Witkowski (3010g)
7 miejsce - Jacek Gajewski (2950g)
8 miejsce - Marcin Wutka (2730g)

Gminna Liga Spławikowa

II kolejka – 30 maja – 22 zawodników
1 miejsce – Górski Zbigniew (4810g)
2 miejsce – Kurczoba Paweł (3620g)
3 miejsce - Wielgórski Andrzej (2790g)
4 miejsce – Gawron Leszek (2730g)
5 miejsce – Kwiatkowski Marcin (2670g)
6 miejsce – Jankiewicz Zbigniew (2560g)
7 miejsce – Kujawiński Ryszard (2180g)
8 miejsce – Gajewski Jacek (2150g)
9 miejsce – Sibiński Jan (1590g)
10 miejsce – Gałczyński Marek (1200g)
Nagroda specjalna Komendanta Gminnego OSP Jarosława Dulina
za złowioną NAJMNIEJSZĄ RYBĘ trafiła do Marcina Kwiatkowskiego.

LIGA POWOLI ZMIERZA DO METY
9 miejsce - Andrzej Wielgórski (2460g)
10 miejsce - Stanisław Deka (2220g).
IV kolejka – 4 lipca – 21 zawodników
1 miejsce - Zbigniew Górski (4310g)
Zwycięzca otrzymał Puchar Marka Milczarka – Dyrektora Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej.

II kolejka - Nagroda Komendanta Gminnego OSP
za najmniejszą rybę

III kolejka – 13 czerwca – 21 zawodników
1 miejsce - Przemysław Filipczak (5450g)
Zwycięzca zawodów otrzymał Puchar Jacka Gajewskiego - Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej
2 miejsce - Paweł Kurczoba (5370g)
3 miejsce - Jan Sibiński (4560g)
4 miejsce - Zbigniew Górski (3860g)

Zwycięzca III kolejki otrzymał Puchar Prezesa
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej

Zwycięzca IV kolejki otrzymał Puchar Dyrektora ZS-P
w Dobrej. Wręcza jego zastępca Danuta Zgolińska

IV kolejka, od lewej: II m-ce Paweł Kurczoba, I m-ce
Zbigniew Górski, III m-ce Marcin Kwiatkowski
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2 miejsce - Paweł Kurczoba (4050g) (nagroda specjalna Dyrektora
- w płynie)
3 miejsce - Marcin Kwiatkowski (3160g)
4 miejsce - Przemysław Filipczak (2640g)
5 miejsce - Jan Sibiński (2140g)
6 miejsce - Jakub Gajewski (1900g)
7 miejsce - Zbigniew Jankiewicz (1630g)
8 miejsce - Marian Piwoński (1320g)
9 miejsce - Władysław Witkowski (1190g)
10 miejsce - Oskar Jagieła (1080g)
V kolejka – 25 lipca – 20 zawodników
1 miejsce - Przemysław Filipczak (5180g)
Zwycięzca otrzymał z rąk fundatora Puchar Firmy PPHU VIGO Katarzyny i Piotra Kujawińskich.
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VI kolejka – 8 sierpnia – 18 zawodników
1 miejsce - Marcin Kwiatkowski (2980g)
Zwycięzca otrzymał Puchar Jana Nowaka - Prezesa Koła Łowieckiego Nr 13 „Szarak” w Dobrej
2 miejsce - Przemysław Filipczak (2610g)
3 miejsce - Jacek Gajewski (2360g)
4 miejsce - Dariusz Śmieja (2090g)
5 miejsce - Zbigniew Górski (1990g)
6 miejsce - Marcin Wutka (1720g)
7 miejsce - Andrzej Wielgórski (1530g)
8 miejsce - Marian Piwoński (1460g)
9 miejsce - Paweł Kurczoba (1380g)
10 miejsce - Zbigniew Jankiewicz (1120g)
Nagroda specjalna, w płynie, od Młodej Pary (Pan Młody to syn
jednego z uczestników Ligi Dariusza Woźniaka), trafiła do wylosowanego przez Prezesa Nowaka wędkarza, którym okazał się Piotr
Kujawiński.

DOBRA 2021
VI kolejka, zwycięzca otrzymuje Puchar Prezesa
Koła Łowieckiego „SZARAK” w Dobrej

V kolejka, zwycięzca otrzymuje Puchar szefa
firmy PPHU „VIGO” w Dobrej

VI kolejka, od lewej: II m-ce Przemysław Filipczak, I m-ce Marcin Kwiatkowski, III m-ce Jacek
Gajewski, Prezes Jan Nowak- fundator Pucharu

V kolejka, od lewej: III m-ce Zbigniew Górski, II
m-ce Piotr Kujawiński, I m-ce Przemysław Filipczak, III m-ce Jakub Gajewski (ex aequo)

2 miejsce – Piotr Kujawiński (5010g)
3 miejsce ex aequo - Zbigniew Gorski i Kuba Gajewski (3390g)
5 miejsce - Jacek Gajewski (2750g)
6 miejsce - Zbigniew Jankiewicz (2340g)
7 miejsce - Norbert Graczyk (2030g)
8 miejsce - Andrzej Wielgórski (1980g)
9 miejsce - Marcin Kwiatkowski (1970g)
10 miejsce - Jan Sibiński (1730g)
Nagroda specjalna w płynie, od Młodej Pary (Panna Młoda mieszka w sąsiedztwie stawu) za ostatnie miejsce w zawodach trafiła do
Dariusza Woźniaka (520g)

W regulaminie Ligi przewidziana jest nagroda dla zawodnika, który złowi największą rybę podczas całego turnieju. Po
sześciu kolejkach i w tej kategorii prowadzi lider ogólnej klasyfikacji Przemysław Filipczak, który podczas trzecich zawodów wyciągnął karpia o wadze 1,34 kg. Do tej pory wyciągnięto
z dobrskiego stawu 183,28 kg ryb. Oczywiście zgodnie z regulaminem i zasadami wędkarstwa sportowego wszystkie trafiły z powrotem do wody.
PIERWSZA DZIESIĄTKA OGÓLNEJ KLASYFIKACJI PO SZEŚCIU
KOLEJKACH:
1. Przemysław Filipczak - 51 pkt
2. Zbigniew Górski – 46,5 pkt
3. Marcin Kwiatkowski – 46 pkt
4. Paweł Kurczoba – 32 pkt
5. Jacek Gajewski i Jan Sibiński, ex aequo– 25 pkt
7. Andrzej Wielgórski – 23 pkt
8. Zbigniew Jankiewicz – 22 pkt
9. Jakub Gajewski – 17,5 pkt
Materiał informacyjny
10. Piotr Kujawiński – 10 pkt
Centrum Kultury w Dobrej
autor: Jacek Gajewski

Poprawa jakości powietrza w Polsce jest złożoną kwestią. W celu jej uproszczenia i zapewnienia danych
służących wypracowaniu efektywnych programów wsparcia działań na rzecz czystego powietrza powstał
zintegrowany System Wsparcia Polityk i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, w skrócie ZONE.

Czym grzejemy w domu? - OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Celem projektu jest m.in. rozwój opracowanego i przetestowanego narzędzia w postaci elektronicznego
systemu inwentaryzacji budynków. System zawiera dane na temat izolacji termicznej, sposobu
ocieplenia i emisji zanieczyszczeń przez dany budynek. Na podstawie wiarygodnych i zintegrowanych
informacji mogą zostać podjęte decyzje przez wszystkie właściwe podmioty administracji publicznej,
które zajmują się kwestią jakości polskiego powietrza.

Do 1 lipca 2022r. !
W ramach projektu ZONE, tworzona jest Centralne Ewidencja Emisyjności Budynków – CEEB, której
głównym celem jest poprawa jakości powietrza.
1 lipca rusza proces składania deklaracji, oznacza to że każdy właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany
do wypełnienia deklaracji. Deklarację można złożyć w prosty i szybki sposób przez Internet, wystarczy że
masz profil zaufany albo e-dowód logowanie pod linkiem https://zone.gunb.gov.pl/ Dla osób, które nie
mają możliwości złożenia deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej, osobiście
w Urzędzie Miejskim w Dobrej. Następnie urzędnik uwierzytelni wniosek i wprowadzi odpowiednią
informację do CEEB. (deklaracja dostępna pod linkiem: https://www.dobra24.pl/pl/16/informacje/2/184/ )
Dane z deklaracji trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Właściciele budynków będą
mieli rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które
pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono
zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. to zgłoszenia trzeba będzie dokonać w ciągu 14 dni.
Stosowanie złej jakości opału, używanie przestarzałych oraz niesprawnych kotłów powoduje
emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji. Wyzwaniem jest redukcja emisji
szkodliwych substancji do środowiska naturalnego – dbanie o czyste powietrze.
W każdy poniedziałek
w godzinach
10.00 - 11.00
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej
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