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Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje
P O Ż E G N A L I Ś M Y Ś P. S TA N I S Ł A W A Z A S I A D C Z Y K A
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Stanisława Zasiadczyka, Sołtysa Sołectwa Dąbrowica w latach
1994 - 2011, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy w latach
1997 - 2006 oraz Radnego Rady Miejskiej w Dobrej 2002 - 2010. W latach
2006 - 2010 pełnił funkcję Vice Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej.
Śp. Stanisław z dużym oddaniem poświęcał się sprawom zarówno dla
mieszkańców sołectwa Dąbrowica jak i całej lokalnej społeczności.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 4 października
w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Boleszczynie
w obecności przedstawicieli samorządu Gminy Dobra, przedstawicieli
sołectw, OSP oraz zespołu „Serenada” z Centrum Kultury w Dobrej.
Śp. Stanisław Zasiadczyk zmarł w czwartek 30 września 2021r. w wieku 80
lat. Z rodziną, mieszkańcami sołectwa Dąbrowica oraz wszystkimi bliskimi
zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
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
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Tegoroczne uroczystości dożynkowe
zorganizowane zostały 15 sierpnia. Rozpoczęła je Msza święta z udziałem władz
samorządowych oraz przedstawicieli
samorządów wiejskich, odprawiona
w intencji rolników i ich rodzin w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrej.

dożynkowych tj. dzielenie się chlebem.
Burmistrz Dobrej wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dobrej Tomaszem
Gilem pokroili chleb dożynkowy następnie wraz z Wiceburmistrzem Dobrej
Przemysławem Tomczakiem, oraz zaproszonymi gośćmi, podzielili się chlebem
ze wszystkimi uczestnikami uroczystości.

Żeronic i Krajowa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Turku.
Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły również atrakcje dla dorosłych
i dla dzieci. Natomiast na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe naszej gminy: „SERENADA”, „ALEBABKI”,
Orkiestra Dęta OSP Dobra-Żeronice,

DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE W DOBREJ
CZĘŚĆ OBRZĘDOWA

a także kabaret Nie Umiem Nic i członkowie Klubu Senior+. Do wspólnego
śpiewu i zabawy zachęcali publiczność
Krzysztof Koniarek i grupa Wesoła Biesiada. Obchody dożynkowe zakończyły
się tradycyjnie zabawą taneczną, przy
oprawie muzycznej zespołu MOTTO.

O godzinie 15.30 ze skweru Jana Pawła
II wyruszył korowód dożynkowy przedstawicieli sołectw niosących wieńce dożynkowe, zespołów ludowych, orkiestry
dętej OSP Dobra-Żeronice, władz gminy,
zaproszonych gości oraz mieszkańców,
kierując się na wyspę w parku w Długiej
Wsi, gdzie przystąpiono do odtworzenia

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY
WIENIEC DOŻYNKOWY
CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

Dożynki to również czas na tańce i śpiew
oraz prezentacje regionalnych potraw i
rękodzieła. Tegoroczne dożynki uświetniły stoiska kulinarne KGW z gminy Dobra, gdzie można było degustować lokalne przysmaki. Kulinarne prezentacje

ceremoniału żniwnego. Chleb na ręce
Burmistrza Dobrej Tadeusza Geblera
został złożony przez Starostów Dożynek
Państwa Renatę i Daniela Michalaków z
Żeronic. Po ceremonii wręczenia chleba
nastąpił ważny moment uroczystości

można było również kosztować na stoisku promocyjnym firmy MC Keen-Beef
oraz Stowarzyszenia Dobra Nasza! i Samorządu Mieszkańców Dobrej.
Stoiska promocyjne przygotowały również Środowiskowy Dom Samopomocy z

Nieodłącznym elementem dożynek
gminnych jest konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy. W tym roku wieńce przygotowały: Czajków, Długa Wieś,
Marcinów (parafia Dobra), Mikulice,
Potworów, Rzechta (parafia Skęczniew),
Stefanów, Rzymsko (parafia Miłkowice), Ostrówek, Linne oraz Rada Osiedla
– Osiedle Dobra. Komisja konkursowa

za najpiękniejszy wieniec uznała ten,
wykonany przez mieszkańców sołectwa
Rzechta. Drugie miejsce zdobył wieniec
z miejscowości Czajków, a trzecie z Marcinowa.
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KONKURS DLA KGW
NA NAJPIĘKNIEJSZE STOISKO
DOŻYNKOWE

Dożynki to także świętowanie przy zastawionych stołach. Specjalnie na tę okazję
przepyszne dania przygotowały między
innymi koła gospodyń wiejskich, które
w tym roku wystartowały w konkursie
na najpiękniejsze stoisko dożynkowe.

Komisja Konkursowa miała nie lada wyzwanie oceniając dekoracje na stoiskach,
stąd przyznane I miejsce dla KGW Żeronice i Strachocice Kolonia, II miejsce dla
KGW Miłkowice i KGW Potworów oraz
III miejsce dla KGW Mikulice. Wszystkie
stoiska zostały nagrodzone dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi.
Podczas tegorocznych dożynek Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej wręczyło ważny tytuł „Społecznika Roku”
Panu Piotrowi Geblerowi, mieszkańcowi
Marcinowa, uznając iż jego zaangażowanie na rzecz rozwoju ziemi dobrskiej
zasługuje na takie odznaczenie.
WYRÓŻNIENIE „SPOŁECZNIK
ROKU”

Podczas tegorocznych dożynek Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej wrę-

czyło ważny tytuł „Społecznika Roku”
Panu Piotrowi Geblerowi.
Doktor Piotr Gebler jest mieszkańcem
Marcinowa w gminie Kawęczyn, ale od
dziecka związany z Dobrą. Jest tutejszym parafianinem i tu uczęszczał do
szkoły podstawowej. Jest Prezesem OSP
Potworów-Marcinów i Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Dobrej. Udziela się w życiu parafialnym współorganizując między innymi
Orszak Trzech Króli. Doprowadził do
symbiozy społeczności sąsiadujących
przez drogę wsi Potworów i Marcinów,
na której czele stanął. Stąd organizacja
Dnia Żniwiarza, która zyskała rangę
regionalną.
Za prezesury druha Piotra Geblera remiza OSP w Potworowie przeszła nieomal
kapitalny remont. Również działalność
sportowo-pożarnicza nabrała rumieńców. Podczas gminnych zawodów OSP w
Potworowie wystawiała po kilka drużyn
w tym męskie, kobiece, młodzieżowe
i dziecięce. Za działalność w szeregach
strażackich wyróżniony został honorowym tytułem ,,Działacza Roku 2017
Związku OSP RP Powiatu Tureckiego.
W potworowskiej remizie zorganizowano cykl imprez z serii ODKRYWAMY
NA NOWO NASZE TRADYCJE, były to:
Święto Chleba, Święto Dyni tzw. Dzień
Korbola, oraz warsztaty: Pieśni ludowe i
patriotyczne. Projekt ten dofinansowany był przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego.
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej już w ubiegłym roku
podjął jednogłośną decyzję o wyróżnieniu Piotra Geblera HONOROWYM
TYTUŁEM SPOŁECZNIKA ROKU. Jednak
z powodu pandemii nie było wcześniej okazji do uroczystego wręczenia
mu dokumentu o nadaniu tego tytułu.
Tegoroczne dożynki wsparli:
Zakład Mięsny „Smoliński” w Dobrej,
Gminna Spółdzielnia SCh w Dobrej,
Zakład Uboju MCKEEN BEEF, Piotr Gebler, Andrzej Gajewski.
Organizatorami dożynek byli:
Rada Miejska w Dobrej, Burmistrz Dobrej, Parafia Rzymskokatolicka w Dobrej,
Centrum Kultury w Dobrej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej, Zarząd
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
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w Dobrej, Koła Gospodyń Wiejskich
z Gminy Dobra.

Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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Tytuł Zasłużony dla Gminy Dobra – Bene
Meritus przyznawany jest za szczególne zasługi dla rozwoju Gminy Dobra,
osobom, organizacjom społecznym
i zawodowym, stowarzyszeniom lub
instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do rozwoju gminy,
pomnożenia jej dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Tytuł ten zostaje
w szczególności przyznany za zasługi
w dziedzinach takich jak oświata, nauka

uroczystego wręczenia Aktu Nadania
Tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobra –
Bene Meritus”. Odznaczenie otrzymali
dr Leon Weintraub ze Sztokholmu, który
przyjechał osobiście oraz pośmiertnie
śp. Aleksander Łaziński, przedwojenny
kierownik szkoły powszechnej w Dobrej.
Dr Leon Weintraub jest potomkiem
związanej z Dobrą rodziny Bajrach. Był
więźniem obozów koncentracyjnych.

i Skupienia. Działkę po synagodze przekazał bezpłatnie w użytkowanie na czas
nieoznaczony Gminie Dobra pod targowisko. Włączył się w realizacje projektu
Szkoła Dialogu realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej,
co skutkowało między innymi utworzeniem miejsca pamięci na żydowskim
cmentarzu przy wjeździe do Dobrej od
strony Warty. Obecność dr Leona Weintrauba była lekcją historii dla młodzieży

ZASŁUŻENI DLA GMINY DOBRA - BENE MERITUS
i kultura, ochrona życia i zdrowia, sport,
krzewienie kultu religijnego, inicjatywy
gospodarcze, obronność ojczyzny, praca
społeczna na rzecz mieszkańców oraz
inne, które mają znaczenie dla rozwoju
Gminy Dobra.

01 września 2021 r. Burmistrz Dobrej
podczas uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrej dokonał

Jest doktorem nauk medycznych oraz
cenionym ginekologiem. W poszukiwaniu swoich korzeni w 2002 r. trafił do
Dobrej. Wykupił od Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej we Wrocławiu dwie działki w centrum miasta Dobra, w miejscu

pierwszego cmentarza żydowskiego
i placu po synagodze. Cmentarz uporządkował wspólnie z samorządem
gminy, tworząc tam Miejsce Pamięci

szkolnej oraz wszystkich zgromadzonych
na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września to dobry czas na wspomnienie wydarzeń sprzed 82 lat oraz
wysłuchanie i docenienie osoby, której
przyszło żyć w czasach wojny.

Drugą osobą, której przyznano tytuł
„Zasłużony dla Gminy Dobra – Bene
Meritus” był śp. Aleksander Łaziński. Urodził się w 1894 r. w Dobrej. Z
wykształcenia był nauczycielem, został pierwszym nauczycielem Szkoły w Świnicach Warckich, jej kierownikiem oraz nauczycielem św.
Faustyny Kowalskiej. Od 1923r. był
kierownikiem Szkoły Powszechnej
w Dobrej. Przez lata starał się wyprowadzić dorosłą część społeczeństwa
miasta i okolic Dobrej z analfabetyzmu. Był prezesem organizacji prowadzącej bibliotekę w Dobrej. Podczas
okupacji podjął próbę otwarcia szkoły.
Został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, a następnie w Mauthausen, gdzie zginął 16
stycznia 1941 r.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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DOBRSKIE AKCENTY NA DOŻYNKACH DIECEZJALNYCH
29 sierpnia br. wokół bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej
Woli i wewnątrz świątyni zebrali się rolnicy
z rodzinami, by dziękować za tegoroczne plony
podczas dożynek diecezjalno - powiatowych.
Mszy świętej przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski. Po Mszy św. w barwnym korowodzie dożynkowym przeszli m.in.
przedstawiciele środowiska rolniczego z terenu diecezji włocławskiej, poczty sztandarowe,
przedstawiciele władz samorządowych i orkiestra dęta. Wśród delegacji nie mogło zabraknąć
przedstawicieli Gminy Dobra. W diecezjalnym
święcie dziękczynienia uczestniczyła delegacja
z Rzechty z pięknym wieńcem dożynkowym,
zespół śpiewaczy AleBabki ze Skęczniewa oraz
Zastępca Burmistrza Dobrej Przemysław Tomczak.
Zespół AleBabki zaprezentował się na scenie
z programem pieśni ludowych. Wieniec
z Rzechty wrócił z dożynek z wyróżnieniem.
jmg

LEKCJA HISTORII W CHEŁMNIE
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

20 października 2021 r.
uczniowie klas ósmych ZS-P
w Dobrej uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Byłego
Obozu Zagłady w Chełmnie
n/Nerem. Uczniowie zapoznali
się najpierw z historią Obozu
i znaczeniem Pałacu. Następnie udali się do pobliskiego
Spichlerza, gdzie usłyszeli
o buncie ostatnich więźniów
oraz wysłuchali wywiadu
z p. Szymonem Srebnikiem,
który opowiadał o swoim
pobycie w Obozie. Kolejnym etapem wycieczki była
lekcja muzealna. Uczniowie
poznali również obozowe artefakty. Na koniec wszyscy
podjechali do pobliskiego Lasu
Rzuchowskiego, gdzie obejrzeli pozostałości po kwaterach
z pomordowanymi Żydami
oraz obejrzeli resztki krematorium. Wycieczkę przygotowali
nauczyciele: p. Paweł Janicki,
p. Elżbieta Jesionek i p. Marta
Kaliszak.

WYCIECZKA DO KRAKOWA
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

W dniach 26-28 września 2021 r. grupa 20 uczniów
ZS-P w Dobrej uczestniczyła w wycieczce do Krakowa.
Po drodze zatrzymali się w Wadowicach, gdzie uczestniczyli we Mszy św. w papieskiej bazylice. Po przyjeździe do Krakowa zwiedzili Rynek Podziemny znajdujący
się pod Sukiennicami. W dniu następnym zapoznali się
z historią żydowskiej dzielnicy Kazimierz, w której zwiedzili m.in. synagogę. W starym Krakowie obejrzeli najważniejsze zabytki miasta wraz z Wawelem i jego podziemiami z doczesnymi szczątkami władców. Ostatniego
dnia wraz z przewodnikiem poznali historię Holocaustu w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wyjazd był formą
nagrody za pracę w Samorządzie Szkolnym oraz wyniki
w nauce. Organizatorami byli nauczyciele: p. Barbara
Oleksy, p. Barbara Bartosik i p. Paweł Janicki.
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Instytut Książki ogłosił wyniki naboru
do Programu „Kraszewski. Komputery
dla bibliotek”. Uprzejmie informujemy,
że wniosek złożony przez Bibliotekę Publiczną w Dobrej wraz z Urzędem Miejskim w Dobrej został ROZPATRZONY
POZYTYWNIE i zostało przyznane wnioskowane dofinansowanie w wysokości
12 700 zł.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans
mieszkańców miejscowości w gminach
o najniższych dochodach podatkowych
na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach naboru złożonych zostało 480

KRASZEWSKI.
KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK
wniosków, w tym 433 wnioski poprawne formalnie.
Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 112 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych
gminy (wskaźnik G) spośród
złożonych w naborze wniosków poprawnych formalnie.
Cieszymy się, że wniosek złożony dla Naszej Biblioteki Publicznej w Dobrej znalazł się
wśród nich.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

DUBLET WICEMISTRZO
5 września Podczas Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Kawęczynie zostały przeprowadzone dwa konkursy, w których reprezentanci Gminy
Dobra zdobyli dwa wicemistrzostwa!

W konkursach, które przysporzyły nie tylko wiele emocji, ale również śmiechu Gminę Dobra reprezentowali Zastępca Burmistrza
Przemysław Tomczak, który został
Wicemistrzem Powiatu Tureckiego
w dojeniu krowy, natomiast zespół w składzie Andrzej Kupiński, Tomasz Rosiński, Przemysław
Sochacki oraz zawodnik rezerwowy Przemysław Białek wywalczyli
wicemistrzostwo w przeciąganiu
liny!

Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

								
Dobrzanin

październik 2021

7

WSKI NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH W KAWĘCZYNIE

Centrum Kultury w Dobrej znalazło się wśród 200 domów,
centrów i ośrodków kultury z całej Polski, które otrzymało
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.

KONWERSJA CYFROWA
DOMÓW KULTURY
W ramach projektu odbędzie się szereg szkoleń kierowanych
do pracowników i animatorów kultury. Zakupiony zostanie
sprzęt, który pozwoli prowadzić działania edukacyjne i animacyjne cyfrowo, a także pełnić rolę „archiwum cyfrowego
społeczności lokalnej”. Pozwoli rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę
kulturalną oraz wdrażać nowoczesne technologie. Dzięki zakupionemu wyposażeniu CK będzie mogło nagrywać i transmitować prowadzone działania. Odbiorcy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu bezpośrednio oraz poprzez transmisje na
platformach streamingowych, także w trybie live streamingu.
Realizacja projektu grantowego przyczyni się do umożliwienia
partycypacji w działaniach animacyjnych, w tym także on-line osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zakupiona zostanie usługa informatyczna
w celu kompleksowej realizacji dostosowania strony internetowej CK do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowany

zostanie system pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących na
sali widowiskowej CK, a także zakupiony zostanie system pętli
indukcyjnej w wersji przenośnej tzw. walizkowej i przenośny
system indukcyjny „jeden na jeden” do kontaktu z osobą niedosłyszącą np. w biurze. Wykonane zostaną 2 plany tyflograficzne obiektu oraz 20 brajlowskich tyflograficznych tabliczek
informacyjnych na drzwi wewnątrz CK dedykowane dla osób
niewidomych lub niedowidzących.
Zaplanowane kompleksowe działania, polegające na wprowadzeniu nowej oferty zadań, wykraczających poza tradycyjne funkcje CK, są odpowiedzią na doświadczenia roku 2020
i 2021, wynikające ze sparaliżowania działalności i funkcjonowania CK w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Niezbędne okazało się wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i metod działania instytucji kultury, które
będą odpowiadać na społeczne oczekiwania i potrzeby.
Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem instytucji kultury. Wpłynęło
1221 wniosków z całej Polski, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie
26 430 500 złotych.
Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Materiał informacyjny Centrum Kultury w Dobrej
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Ze s p ó ł S z ko l n o - P r ze d sz ko l ny w P i e ka ra c h
Uroczystość z udziałem Zastępcy Burmistrza i zarazem Przewodniczącego
Rady Rodziców Pana Przemysława
Tomczaka, Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Dobrej Pana Tomasza
Gila, Proboszcza Księdza Grzegorza
Wawrzyniaka, Pana Czesława Zalewskiego oraz całej społeczności szkolnej
rozpoczęto wprowadzeniem pocztu
sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie klas
V – VII przygotowali wesołą, kabaretową scenkę nawiązującą do aktualnej
rzeczywistości oraz słowne i muzycz-

ne życzenia. Pani Dyrektor Aleksandra Kotas wszystkim nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi, przybyłym gościom związanym
z oświatą złożyła życzenia radości i satysfakcji z pracy oraz z działań podejmowanych na rzecz dzieci. W imieniu
Organu Prowadzącego i Rady Rodziców życzenia złożył Pan Przemysław
Tomczak, podziękował wszystkim pracownikom za pracę i życzył sukcesów.
Nie zabrakło wyrazów wdzięczności
od uczniów - symbolicznych kwiatów
i życzeń.
Materiał informacyjny

WYCIECZKA

świętszej Maryi Panny w Gnieźnie,
gdzie przewodnik przekazał krótką historię Katedry. Przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
powitała uczestników wycieczki Pani
Paulina Stochniałek - Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego, Pan
Czesław Kruczek Zastępca Dyrektora
Departamentu Edukacji i Nauki oraz
Pan Rafał Gil - Zastępca Dyrektora
Departamentu Gospodarki Mieniem.
Wyjazd był doskonałą lekcją edukacji
obywatelskiej i patriotycznej, która
tak ważna jest w życiu każdego Polaka. Pozwolił też na integrację społeczności szkolnej po czasie nauki zdalnej
- zajęcia sportowe w Parku Trampolin.
Organizatorem wyjazdu była Rada RoMateriał informacyjny
dziców.

DO GNIEZNA I POZNANIA
ZS-P w Piekarach
24 września 2021 roku uczniowie kl.
IV - VIII, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w wycieczce do Poznania i
Gniezna. Wycieczka odbyła się w ramach realizacji projektu: „ Nic o nas
bez nas - projektu edukacyjnego z
zakresu wiedzy o Samorządzie Województwa Wielkopolskiego”. Projekt
realizowany przez Stowarzyszenie Rodziców „Szkoła z przyszłością „ działające przy ZSP Piekary, Uczestnicy
mieli możliwość integracji oraz zwiedzania: w Gnieźnie Muzeum Państwa
Polskiego oraz Katedry
Gnieźnieńskiej, natomiast w Poznaniu Urzędu Marszałkowskiego.
Dzieci uczestniczyły w
lekcjach muzealnych.
Spacerem przy pięknie
położonym
Jeziorze
Jelonek udały się do
Bazyliki Prymasowskiej
Wniebowzięcia
Naj-

ZS-P w Piekarach

ZS-P w Piekarach

Piątego października br. odbyła się uroczystość ślubowania na uczniów klasy pierwszej
w ZS-P w Piekarach.
Nowi uczniowie ukazali przybyłym rodzicom, kolegom i koleżankom ze szkoły swój
talent aktorski poprzez przedstawienie
pt. „Pinokio”. Dzieci zaśpiewały piosenkę
pt: „My do szkoły nie pójdziemy”, a także
„Bo co może mały człowiek”. W uroczystych

Ślubowanie i pasowanie
na uczniów klasy I
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

z tej okazji strojach, którym były togi i birety,
w obecności pocztu sztandarowego uczniowie odśpiewali hymn państwowy, a także
złożyli słowa ślubowania.
Uwieńczeniem ich słów było pasowanie
przez Panią Dyrektor za pomocą symbolicznego ołówka i otrzymanie dyplomów od wychowawczyni klasy.
Klasa1 otrzymała także drobne upominki
z rąk samorządu szkolnego, uczniów klasy
2 i 3, dzieci sześcioletnich uczęszczających
do zerówki i przybyłych gości.
W tak podniosłym dniu życzenia popłynęły
także z ust Burmistrza Dobrej Tadeusza Geblera, Zastępcy Burmistrza Dobrej Przemysława Tomczaka, a także Księdza Proboszcza
Grzegorza Wawrzyniaka. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców dla uczniów klasy
pierwszej.
Materiał informacyjny
ZS-P w Piekarach
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ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS 1
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
15 października 2021 r. w ZS-P
w Dobrej odbyły się dwie uroczystości: Dzień Edukacji Narodowej
i Ślubowanie uczniów klas 1.
W hali sportowej obecni byli
uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście:
z-ca burmistrza Przemysław Tomczak, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Gil, przewodnicząca
Rady Rodziców Renata Kosowska.
W pierwszej części uroczystości,
pod okiem wychowawczyń klas 1:
p. Małgorzaty Błażełek i p. Jolanty Piekarskiej, pierwszaki zostały
przyjęte w poczet „świeżo upieczonych” uczniów, dla których rozpoczęła się szkolna przygoda. Aktu

ślubowania dokonał p. dyrektor
Marek Milczarek.
W dalszej części imprezy dzieci
oraz młodzież mieli okazję podziękować wszystkim pedagogom za
ciężką pracę i trud włożony w ich
edukację, wychowanie i opiekę.
Z okazji Święta Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali występy artystyczne, podczas których
wypowiedzieli się na temat szkolnego życia oraz pracy nauczycieli.
Imprezę przygotowały: p. Ewa
Czerwińska i p. Edyta Górska; dekorację p. Justyna Piestrzyńska,
a oprawę muzyczną p. Marlena Jesionek.
Materiał informacyjny
ZS-P w Dobrej

PAMIĘĆ O ŻYDACH Z CZACHULCA
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

21 września 2021 r. w lesie
leśnictwa Cisew odbyły
się uroczystości związane
z 80. rocznicą utworzenia Getta Czachulec (październik 1941). O dramacie sprzed lat przypomina
pomnik w miejscu żydowskiego cmentarza. Na
nim wyryto kilkaset nazwisk tych, którzy zostali
pomordowani.
Podczas jubileuszowych
obchodów gminę Dobra
reprezentowała młodzież
ósmych klas z ZS-P w Dobrej, Zastępca Burmistrza

Dobrej Przemysław Tomczak oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej.
Uroczystości połączone
były z promocją książki
p. Pawła Janickiego pt.
„Heidemuhle, czyli młyn
na wrzosowisku”, przedstawiającą historię getta w Czachulcu Nowym.
Jej właśnie poświęcona
została druga część uroczystości, która odbyła się
w murach Szkoły Podstawowej w Kawęczynie.
Materiał informacyjny
ZS-P w Dobrej
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17 września 2021 roku odbył się Zjazd
Miejsko - Gminnego Oddziału Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dobrej. Rozpoczął się Mszą świętą w intencji Druhów
strażaków odprawioną w kościele parafialnym w Skęczniewie przez księdza
proboszcza Grzegorza Wawrzyniaka,

Dobrej. Na kolejną 5 letnią kadencję prezesem został wybrany Piotr Gebler, wiceprezesem Cezary Madaj i Paweł Wszędybył, komendantem Jarosław Dulin,
Skarbnikiem Edward Klimczak, sekretarzem Norbert Graczyk a członkiem prezydium Mieczysław Frątczak. Podczas
zjazdu miało miejsce nadanie odznaczeń

WYBRANO WŁADZE NA NOWĄ KADENCJĘ
Zjazd Miejsko - Gminnego
Oddziału Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Dobrej
następnie wszyscy udali się do strażnicy
OSP w Piekarach, gdzie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, któremu przewodniczył druh Cezary Madaj
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Piekarach. Na spotkaniu złożono sprawozdanie z działalności 5-letniej Zarządu Miejsko - Gminnego, który przedstawił zarówno druh Prezes Piotr Gebler,
jak i Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler,
następnie wybrano nowe władze do
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w

honorowych za zasługi dla pożarnictwa.
Srebrnym medalem został odznaczony
Edward Klimczak i Andrzej Buda, brązowym medalem Zbigniew Frątczak
i Sławomir Idzik, natomiast wzorowym
strażakiem Nowak Grzegorz. Szczególne
podziękowania złożono również na ręce

druha Zbigniewa Szymczaka pracownika
Urzędu Miejskiego w Dobrej, który na
co dzień zajmuje się sprawami OSP i to
właśnie dzięki wnioskom, jakie zostały
napisane Gminne jednostki OSP otrzymały wiele dofinansowań.
Prezes Koła Sybiraków w Turku Anna
Wronowska odznaczyła sztandar OSP
w Piekarach, natomiast Honorowa Odznaka Sybiraka tego dnia wręczona została Przemysławowi Tomczakowi.
Spotkaniu towarzyszyła orkiestra dęta
Dobra - Żeronice, która uświetniła to
wydarzenie. Na zakończenie głos zabrał Prezes Powiatowego Związku OSP
Grzegorz Ciesielski, który pogratulował
staremu Zarządowi uzyskania absolutorium, a nowo wybranemu Zarządowi
życzył wytrwałości w pełnieniu tej zaszczytnej ale i odpowiedzialnej funkcji.
Druh Prezes zaznaczył, że jest to pierwszy zjazd gminny w powiecie tureckim,
co świadczy o wzorowo funkcjonującym
Miejsko - Gminnym Oddziale Związku
OSP RP.
Organizacją zjazdu zajęła się jednostka
OSP Piekary a poczęstunek przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
Jarzębina.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW
Z WARMII I MAZUR
W czwartek 30 września nasze miasteczko gościło
delegację z województwa warmińsko – mazurskiego składająca się z przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych grup działania z terenu Warmii i
Mazur oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Celem
wizyty było zaprezentowanie gościom przykładów
dobrych praktyk realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 20142020) na terenie Gminy Dobra. Delegacja została
przywitana przez włodarzy naszej gminy w Centrum
Kultury w Dobrej. Pan Burmistrz Tadeusz Gebler
przedstawił prezentację na temat inwestycji zrealizowanych w zakresie PROW 2014 – 2020. Następnie goście wraz z samorządowcami z Dobrej udali
się na krótką wizytację w terenie. W trakcie spaceru
mieli okazję zobaczyć park, centrum naszego miasta
Materiał informacyjny
oraz lokalne targowisko
Urzędu Miejskiego w Dobrej

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości

6 588 279 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na trzy inwestycje takie jak:
1. Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach, w kwocie 2 797 471 zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej,
w wysokości 2 175 809 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta, w wysokości 1 615 000 zł.
Planowany czas rozpoczęcia wymienionych inwestycji to rok 2022.
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JANUSZÓWKA
6 6 8 M E T R Ó W A S FA LT U
W dniu 19 sierpnia br. dokonano odbioru
drogi gminnej w miejscowości Januszówka.
668-metrowy odcinek kosztował 191 tys.
zł. i wykonany został przez firmę Zakład
Usługowo – Produkcyjny Roboty Drogowo
– Budowlane „ROL-DRÓG” Rafał Świątek
z Rajska. Grząskość terenu niejednokrotnie uniemożliwiała mieszkańcom wyjazd
z posesji. Nowo oddany odcinek drogi
wyczekiwany przez lokalną społeczność
z pewnością poprawi komfort mieszkańców Januszówki.

STUDNIA GŁĘBINOWA
W RZYMSKU ODDANA
DO UŻYTKU
W dniu 17 sierpnia 2021 r dokonano odbioru nowo wywierconej studni głębinowej na ujęciu wodnym w miejscowości
Rzymsko. Odwiert został wykonany przez
zakład wiertniczy Gruberski z Woli Podłężnej. Koszt wykonania odwiertu zaoferowany przez Wykonawcę wyniósł 152.524,92
zł i w całości został finansowany z budżetu
Gminy Dobra. Nowo wywiercona studnia
ma głębokość 99 m., a ilość i jakość wody
jest oceniana przez inspektorów nadzorujących inwestycję jako bardzo dobra, co
potwierdzają wyniki badań. Można liczyć,
że wykonana inwestycja posłuży na wiele
lat i zapewni wszystkim mieszkańcom odpowiednią ilość wody.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

30 sierpnia na terenie gminy Dobra
gościł Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wspólnie z przedstawicielami dobrskiego samorządu dokonał odbioru
nowo wykonanej nawierzchni drogi
gminnej w Łęgu Piekarskim. 775 metrowy odcinek został zrealizowany za
kwotę 244.668,50 zł i wykonany został przez Zakład Usługowo – Produkcyjny Roboty Drogowo – Budowlane
„ROL-DRÓG” Rafał Świątek z Rajska.

środków pochodzących z funduszu
sołeckiego na rok 2021 sołectwa Łęg
Piekarski w kwocie 14 795,52 zł.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu
środków oraz wsparciu z Urzędu
Marszałkowskiego utwardzony został
kolejny odcinek drogi, który ułatwi
mieszkańcom gminy dojazd do gruntów rolnych oraz posesji.
Na zakończenie strażacy z jednostki
OSP Piekary z Prezesem Romanem
Jałkiewiczem i Komendantem Ceza-

775 METRÓW NOWEJ NAWIERZCHNI W ŁĘGU PIEKARSKIM

Na tę inwestycję zostały pozyskane
środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania

rym Madajem na czele oraz Kołem
Gospodyń Wiejskich Jarzębina z Piekar podziękowali Panu Marszałkowi

budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m –
w kwocie 132 750,00 złotych. Pozostała wartość inwestycji sfinansowana
została ze środków własnych gminy
w wysokości 97 122,98 zł. oraz ze

za wsparcie jakie zostało udzielone z
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na remont Świetlicy Wiejskiej
w Piekarach.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej
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Gmina Dobra Laureatem konkursu:
Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd
Zakończył się konkurs ogłoszony przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu „Wielkopolska Otwarta
na Innowacyjny Samorząd”. Jest to I edycja Konkursu,
a tematem przewodnim jest poprawa jakości życia poprzez
wykorzystanie innowacyjnego rozwiązania, na rzecz
mieszkańców gmin i miast Województwa Wielkopolskiego.
Gmina Dobra zajęła II miejsce w Województwie
Wielkopolskim dzięki inicjatywie zgłoszonej przez Urząd
Miejski w Dobrej:

Usługi indywidualnego transportu door-to-door
w Gminie Dobra.
Nasz samorząd został nagrodzony za wprowadzenie nowego,
ciekawego rozwiązania w postaci usługi transportowej,
która zdecydowanie wpływa na poprawę jakości życia
mieszkańców, szczególnie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warto podkreślić, że
tego typu usługę w Województwie Wielkopolskim uruchomiło zaledwie 5 samorządów. Taka nagroda to wyróżnienie dla naszej
Materiał informacyjny
gminy i jednocześnie zobowiązanie do ciągłego podnoszenia standardu usług na rzecz mieszkańców.

Urzędu Miejskiego w Dobrej

MEDALE

ZA

ZASŁUGI

29 września br. pani Barbara Stasiak, pani Aneta Zub oraz pani Katarzyna
Małgorzata Resel pracownice Urzędu Miejskiego w Dobrej w asyście Burmistrza Dobrej Tadeusza Geblera miały zaszczyt odebrać z rąk Wicewojewody
Wielkopolskiego Anety Niestrawskiej srebrne medale za długoletnią służbę
i za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Nagrodzone dzisiaj osoby, to grono ludzi uzdolnionych, pracowitych, którzy
przez wiele lat wytrwałej pracy, pokonywali każdego dnia niemałe trudności,
zachowywali się tak, jak na Wielkopolan przystało. Medal „Za długoletnią
służbę” to polskie odznaczenie cywilne z okresu II Rzeczypospolitej, nadawane za pracę w służbie państwowej przez Prezydenta RP. Medal ustanowiony
w 1938 r., a przywrócony do systemu odznaczeń państwowych w Polsce
Materiał informacyjny
w 2007 roku.
Urzędu Miejskiego w Dobrej

PIĘKNIEJĄ
WIELKOPOLSKIE
PIEKARY
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” trwają końcowe prace związane
z realizacją zadania. Na działce pojawią się elementów siłowni zewnętrznej, wykonano ogrodzenie działki oraz nasadzenia roślin, mieszkańcy
będą mieli tu również wybudowaną altanę. Wiele pracy własnej wnieśli
w ten projekt mieszkańcy Piekar, angażując się w prace przygotowawcze i porządkowe terenu. Projekt ma zostać zrealizowany do 15 listopada
2021 r.
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

Mieszkańcy miejscowości Piekary
podczas prac porządkowych terenu
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Zgodnie z najnowszym a zarazem najważniejszym rankingiem
wydatków inwestycyjnych Pisma Samorządu Terytorialnego
„WSPÓLNOTA”, które od 20 lat ten ranking prowadzi,

Pismo Samorządu Terytorialnego

Gmina Dobra jest
LIDEREM INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH.
Tworzący ranking pod uwagę brali całość wydatków majątkowych
poniesionych w ciągu trzech lat (2018-2020). Na 606 Gmin Miejsko-Wiejskich w Polsce w kategorii „MIASTA INNE” zajmujemy 86 miejsce, ze wskaźnikiem średnich wydatków inwestycyjnych per capita
(na osobę) 1.412,67 zł, co daje nam pierwsze miejsce w naszym powiecie i to z ogromną przewagą nad innymi gminami.

KULISY KULTURY W CENTRUM KULTURY

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii. W tym trudnym
czasie w Departamencie Kultury UMWW przygotowano programy, służące wsparciu twórców i animatorów kultury.
Jednym z nich jest program pn. „Kulisy kultury”. Ma on służyć poprawie warunków funkcjonowania domów, ośrodków
i centrów kultury, znajdujących się na terenie województwa
wielkopolskiego.
Z tej oferty skorzystało Centrum Kultury w Dobrej. Burmistrz
Dobrej Tadeusz Gebler zaproponował dyrektorowi jednostki
by, jeśli jest taka potrzeba, skorzystać z tego programu. Taka
potrzeba była od dawna. Remont sali widowiskowej i sceny

z budżetu Gminy Dobra. Prace remontowe z modernizacją sceny wykonuje Firma Budowlana KAR-BUD z Dobrej Karola Kuszczyńskiego, natomiast instalację elektryczną wymienia P.H.U.
Elekro-Instal Waldemara Jankowiaka z Cichowa. Umowa
z wykonawcami zakłada wykonanie prac do końca listopada
br.
Dyrektor Centrum Kultury nie ukrywa zadowolenia gdyż remont sali widowiskowej i sceny zbiega się idealnie z ideą tworzenia w CK Zawodowego Teatru Amatorskiego. Już trwają
próby do spektaklu „Opowieść wigilijna” wg Ch. Dickensa, do
którego scenariusz napisali Przemysław Dąbrowski i Lena Le-

CK. Gmina złożyła wniosek (beneficjentem programu mogła
być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego) pod nazwą „Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont sali głównej wraz w wymianą
instalacji elektrycznej”. Projekt zakładał obniżenie sufitu na
sali widowiskowej, gipsowanie ścian, wymianę instalacji elektrycznej, a przede wszystkim instalację nowych automatycznych kurtyn na scenie.
Wniosek znalazł się na 26 miejscu z 45, które otrzymały dofinansowanie. Inwestycja kosztować będzie 111 941.82 zł.
z czego połowa to dofinansowanie z UMWW i drugie 50%

doff. Reżyseria P. Dąbrowski. To już trzeci tego typu projekt po
warsztatach do musicalu „My, Psy” i „Zagrajmy razem”. Obsada „Opowieści wigilijnej” to amatorzy, głównie uczestnicy
poprzednich projektów. Wydarzeniem będzie główna rola, w
którą wcieli się znany dla widzów TV z takich produkcji jak Kiler, Psy 2, Kroll, Poranek kojota czy Nic śmiesznego, Sławomir
Sulej. Aktor na co dzień pracujący w Teatrze Nowym w Łodzi.
Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Centrum Kultury w Dobrej
oraz Stowarzyszenia Zagraj.
Materiał informacyjny
Centrum Kultury w Dobrej

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Kulisy kultury”

								
Dobrzanin
11 września na orliku w Dobrej odbył
się „Dzień Sportu na Orliku 2021”.
Jest to projekt organizowany przez
Fundację Orły Sportu i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem
jest Minister Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu.
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towanych przez Dj. Wodzireja Marka
Górskiego. Były Bumperballe, zabawy
z chustą, dmuchane zamki, oraz nowość
poduszkowce.
Jeśli ktoś zgłodniał, mógł za darmo skorzystać ze strefy gastronomicznej, gdzie
serwowane były kiełbaski, hot dogi,
wata cukrowa, popcorn, woda i napoje.

Dzień Sportu na Orliku 2021
W organizację imprezy włączył się również Urząd Gminy w Dobrej na czele
z Burmistrzem Tadeuszem Geblerem
i Zastępcą Burmistrza Przemysławem
Tomczakiem oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało
się zorganizować świetną imprezę dla
dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i seniorów. Tego dnia na orliku atrakcje czekały na wszystkich.
Dzień Sportu rozpoczął się rozgrzewką
dla wszystkich uczestników, a następnie odbyło się wiele konkurencji sprawnościowych i wyścigów. Między innymi
wyścigi rzędów, wyścigi na bananie,
przeciąganie liny, tor przeszkód w alkogoglach czy dojenie krowy na czas.
Na zakończenie zmagań sportowych
odbył się mecz międzypokoleniowy,
w którym zmierzyły się drużyny złożone
z dzieci i dorosłych.
Wszystkie dzieci mogły korzystać ponadto z dodatkowych atrakcji przygo-

Na koniec imprezy odbyło się podsumowanie loterii fantowej, w której główną
nagrodą był rower, ale nie brakowało też
innych nagród: bonów podarunkowych,
gier planszowych, koszulek, piłek czy
sprzętu elektronicznego.
Imprezę organizowali i wspierali:
Fundacja Orły Sportu, Ministerstwo
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego
i Sportu, Urząd Miejski w Dobrej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Stowarzyszenie Aktywny
Orlik i jego członkowie, Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy Wicher Dobra, DJ/ Wodzirej Marek Górski, Sklep
Odzieżowy Pantera w Kawęczynie, Sklep
Odzieżowy Margaret w Turku, Sklep
Odzieżowy Pani Adrianny Koba w Dobrej, Sklep Odzieżowy EDYTA w Dobrej,
Zakład Mięsny Smoliński Pan Maciej
Smoliński, Firma Zina, Just4Fotball, Koło
Gospodyń Wiejskich Potworowianki.
tekst: Grzegorz Łakomicki

PIŁKI ZA PUSZKI
Stowarzyszenie Aktywny Orlik w Dobrej
Aż 111 kg aluminiowych puszek zebrano w Dobrej w ramach akcji „Piłki
za puszki”, której organizatorem jest Fundacja RECAL wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. To największa ilość spośród wszystkich jednostek będących członkami Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta
Gmina”.
W ciągu czterech lat na Orliku w Dobrej zebrano już 1214 kg puszek aluminiowych. To sprawia, że gmina Dobra wciąż jest na pierwszym miejscu w
rankingu projektu „Piłki za puszki”. W pierwszej dziesiątce podsumowania
znalazł się również Orlik w Tuliszkowie, gdzie zebrano 203 kg puszek.
Projekt „Piłki za puszki” zakłada, że za każde 15 kg zebranych puszek (1 kg
to około 65 sztuk), obiekt sportowy otrzymuje wysokiej jakości piłkę do
futbolu, siatkówki, koszykówki lub innej dyscypliny. Oprócz korzyści ekologicznych płynących z recyklingu, takich jak ochrona zasobów i ochrona
klimatu, jest również materialny aspekt, bowiem pieniądze ze sprzedaży
puszek wykorzystane są do zakupu wyposażenia sportowego na potrzeby
Orlików.
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10 października, w słoneczne, choć zimne niedzielne południe, zakończyła się
wędkarska rywalizacja w ramach drugiej
Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2021.
W ostatnich, dziesiątych zawodach
udział wzięło 20 wędkarzy. Na zakończenie ligi przybył Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler z Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Dobrej Tomaszem Gilem.
Na finałowe podsumowanie ligi przybyli
przedstawiciele Zarządu Koła Wędkarskiego PZW nr 19 Turek - Miasto w osobach: V-ce Prezes Zdzisław Szymański,

cych o wędkarskie podniebienia.
Po ostatnich zawodach, po posiłku przyszedł czas na ogłoszenie końcowych wyników. Zanim Jacek Gajewski, dyrektor
Centrum Kultury w Dobrej, organizator
ligi, ogłosił zwycięzców, przypomniał
zebranym najważniejsze zapisy regulaminu obowiązującego w poprzedniej
i tegorocznej edycji. Ważnym i jak się
okazało decydującym okazał się zapis:
„Na zakończenie ligi sumujemy wagę
złowionych ryb ze wszystkich zawodów i
dodajemy do punktacji. Uczestnik, który

ryb (35,11 kg) za co otrzymał dodatkowe 24 punkty. W sumie zebrał ich 100.
Drugie miejsce z wynikiem 97 punktów
(77+20; 28,06 kg) zajął ubiegłoroczny zwycięzca Marcin Kwiatkowski. Na
miejscu trzecim znalazł się Przemysław
Filipczak. Zdobył on najwięcej punktów
w zawodach lecz suma złowionych ryb
pozwoliła na zajęcie dopiero trzeciego miejsca. Filipczak nazbierał 93,5 pkt
(77,5 + 16; 27,02 kg).
Nagroda za największą rybę przypadła w
tym roku dla wielokrotnie tytułowane-

ZBIGNIEW GÓRSKI ZWYCIĘZCĄ II GMINNEJ LIGI SPŁAWIKOWEJ
złowił przez cały sezon najwięcej kilogramów ryb dodane będzie miał 24 punkty.
Analogicznie kolejni uczestnicy: 20, 16,
14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. {…} Na koniec ligi
Skarbnik Jan Włodarczyk oraz członek wyłoniony zostanie również rekordziZarządu ds. sportu Kazimierz Ignaczak.
sta – zawodnik, który podczas zawodów
Zaproszeni zostali również fundato- ligowych złowił największą (najwięcej
rzy nagród z poszczególnych zawodów. ważącą) rybę.”
Pierwsze miejsce
w Gminnej Lidze
Spławikowej DOBRA 2021 zdobył
Zbigniew Górski.
Zwycięzca zebrał
w zawodach 76
punktów co dawało mu dopiero
trzecią pozycję
lecz w ciągu całego sezonu wyciągnął najwięFINALIŚCI, od lewej: II m-ce Marcin Kwiatkowski, I m-ce
Zbigniew Górski, III m-ce Przemysław Filipczak
cej kilogramów
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Obecni byli: Jan Nowak, Piotr Kujawiński oraz Maciej Smoliński. O
ile podczas pierwszej gminnej ligi
zawody kończyły się tylko na podliczeniu punktów to rozgrywki tegoroczne obfitowały w puchary, medale czy innego rodzaju nagrody.
Już na drugich zawodach 30 maja
rywalizowano o nagrodę Komendanta Gminnego OSP. Ponadto na
zawodach całodniowych uczestnicy mogli się wzmocnić daniami z
grilla ufundowanymi przez Macieja Smolińskiego, współudziałowca
ZM „Smoliński” w Dobrej. Jego
firmowych kiełbasek nie zabrakło
też na zakończeniu ligi a i dyrektor
miejscowej szkoły Marek Milczarek dołączył do darczyńców dbają-

go, doświadczonego wędkarza, Ryszarda Kujawińskiego. To on złowił 5 września karpia (1,96kg), który rzeczywiście
okazał się królewski.
Finałowe puchary i statuetkę wręczał ich
fundator Maciej Smoliński, nagrody zaś
burmistrz z przewodniczącym rady.

Nagroda za największą rybę ligi:
Ryszard Kujawiński

								
Dobrzanin
Wśród darczyńców pojawił się również
sąsiadujący ze zbiornikiem społecznik,
angażujący się w życie przyrodnicze
stawu miejskiego, Paweł Dzikowski.
Ufundował pięć desek do skrobania ryb
z okolicznościową grafiką o tematyce
wędkarskiej. Otrzymali je wyżej wymienieni nagrodzeni oraz najmłodszy wędkarz ligi Bartosz Dzikowski.
Na koniec pozostali uczestnicy ligi otrzymali nagrody pocieszenia. Wędkarskie
nagrody ufundowane zostały przez Centrum Kultury w Dobrej.

Najmłodszy uczestnik ligi:
Bartosz Dzikowski

Podsumowując ligę dyrektor Gajewski
podziękował władzom gminy za przychylność w decyzjach budżetowych,
związanych z organizowaną ligą oraz
szkółką wędkarską, która swoją premierę miała w tym roku. Podziękował sponsorom za wsparcie podczas zawodów i
finału. Szczególne podziękowania skierował do uczestników ligi za ich obecność i sportową rywalizację fair play
podczas turnieju. Również Burmistrz
Dobrej Tadeusz Gebler pogratulował
Wyniki siódmej kolejki:
1 miejsce: Piotr Kujawiński
2 miejsce: Dariusz Śmieja
3 miejsce: Marian Piwoński
4 miejsce: Tomasz Dohnke
5 miejsce: ex aequo Zbigniew
Górski i Przemysław Filipczak
7 miejsce: Marcin Kwiatkowski
8 miejsce: ex aequo Paweł
Kurczoba i Ryszard Kujawiński
10 miejsce: Andrzej Wielgórski
W kategorii największa ryba ex
aequo Tomasz Dohnke i Jan
Sibiński.
Fundator nagród: Tomasz Gil
Przewodniczący RM w Dobrej

zwycięzcom, ale też wszystkim uczestnikom ligi za pielęgnowanie swoich pasji.
Podziękował dyrektorowi CK za zorganizowanie zarówno ligi jaki i szkółki wędkarskiej. Wyraził swoje zadowolenie, że
staw miejski dzięki takim działaniom
nie jest tylko zbiornikiem wypełnionym
wodą ale tętni życiem, że jest okazją
do spotkań, koleżeńskiej rywalizacji, w
przypadku młodych nauczenia się czegoś nowego a przy tym okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
FINAŁOWA DZIESIĄTKA:
1 miejsce: GÓRSKI ZBIGNIEW - 35,11
kg (76+24) 100 pkt
2 miejsce: KWIATKOWSKI MARCIN 28,06 kg (77+20) 97 pkt
3 miejsce: FILIPCZAK PRZEMYSŁAW 27,02 kg (77,5+16) 93,5 pkt
4 miejsce: KURCZOBA PAWEŁ - 20,97
kg (40,5+14) 54,5 pkt
5 miejsce: WIELGÓRSKI ANDRZEJ 18,22 kg (39+12) 51 pkt
6 miejsce: GAJEWSKI JACEK - 17,68
kg (31+10) 41 pkt
7 miejsce: SIBIŃSKI JAN - 16,35 kg
(27+8) 35 pkt
8 miejsce: JANKIEWICZ ZBIGNIEW 13,64 kg (28+6) 34 pkt
9 miejsce: PIWOŃSKI MARIAN - 12,81
kg (27+2) 29 pkt
10 miejsce: KUJAWIŃSKI PIOTR 13,07 kg (22+4) 26 pkt
STATYSTYKI:
Podczas II ligi złowionych zostało 300,21
kg ryb. Najmniej złowiono podczas
pierwszych zawodów 3 maja, było to
16,65 kg. Najwięcej 13 czerwca – 43,18
kg. Ważone najczęściej były karpie,
leszcze, karasie, płocie, krąpie, ukleje i
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wzdręgi. Zdarzały się liny, amury, jazgarze i kiełbie. Ryba przemieszczała się i
stanowiska aktywne wiosną pod koniec
lata okazywały się bezowocne i na odwrót. Po raz pierwszy zorganizowane
zostały zawody całodniowe. Trwały od
8. rano do 16. popołudniu z przerwą na
posiłek. W lidze wzięło udział 25 zawodników z czego większość odliczyła się na
wszystkich zawodach. Podczas zawodów
udział brało od 18 do 23 wędkarzy. Najmłodszy uczestnik ligi to 15-letni Bartek,
najstarszy 81- letni Ryszard. Na liście
zawodników niestety nie znalazła się
ani jedna przedstawicielka płci pięknej.
Nie sposób nie wspomnieć o pogodzie,
która sprzyjała organizatorom przez cały
sezon, podczas wszystkich zawodów.
Składamy serdeczne podziękowania
dla fundatorów pucharów, medali
i nagród, a są to:
- Jarosław Dulin, Komendant Gminny OSP;
- Jacek Gajewski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej;
- Marek Milczarek, Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej;
- Katarzyna i Piotr Kujawińscy, właściciele firmy PPHU „VIGO” w Dobrej;
- Jan Nowak, Prezes Koła Łowieckiego
nr 13 „Szarak” w Dobrej;
- Tomasz Gil, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej;
- Karol Kuszczyński, właściciel firmy
budowlanej „KAR-BUD”
- Maciej Smoliński, współudziałowiec
Zakładu Mięsnego „Smoliński” w Dobrej
- Stefan Graczyk, Prezes OSP w Mikulicach
- Paweł Dzikowski.

Wyniki ósmej kolejki:
1 miejsce: Zbigniew Górski
2 miejsce: Ryszard Kujawiński
3 miejsce: Marcin Kwiatkowski
4 miejsce: Andrzej Wielgórski
5 miejsce: Przemysław Filipczak
6 miejsce: Dariusz Śmieja
7 miejsce: Marian Piwoński
8 miejsce: Zbigniew Jankiewicz
9 miejsce: Jan Sibiński
10 miejsce: Władysław Witkowski
W kategorii największa ryba:
Ryszard Kujawiński
Fundator nagród: Karol
Kuszczyński - Firma Budowlana
KAR-BUD w Dobrej

Materiał informacyjny
Centrum Kultury w Dobrej
autor: Jacek Gajewski

Ciąg dalszy na str. 18
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GMINNA LIGA SPŁAWIKOWA DOBRA 2021 cd ze str. 17
Wyniki dziewiątej kolejki:
1 miejsce: Marcin Kwiatkowski
2 miejsce: Zbigniew Górski
3 miejsce: Andrzej Wielgórski
4 miejsce: Przemysław Filipczak
5 miejsce: Jacek Gajewski
6 miejsce: Marian Piwoński
7 miejsce: Norbert Graczyk
8 miejsce: Jakub Gajewski
9 miejsce: Marek Gałczyński
10 miejsce: Paweł Kurczoba
W kategorii największa ryba ex
aequo Marek Gałczyński
i Marcin Kwiatkowski.
Fundator nagród: Maciej Smoliński - Zakład Mięsny Smoliński”

Wyniki dziesiątej kolejki:
1 miejsce: Oskar Jagieła
2 miejsce: Tomasz Dohnke
3 miejsce: Przemysław Filipczak
4 miejsce: Marcin Kwiatkowski
5 miejsce: Dominik Kurczoba
6 miejsce: Paweł Kurczoba
7 miejsce: Marian Piwoński
8 miejsce: Zbigniew Jankiewicz
9 miejsce: Zbigniew Górski
10 miejsce ex aequo: Władysław Witkowski i Norbert Graczyk
Fundator nagród: Stefan Graczyk - Prezes OSP w Mikulicach

Materiał informacyjny Centrum Kultury w Dobrej
autor: Jacek Gajewski

Warsztaty wokalno - aktorskie „ZAGRAJMY RAZEM”

F I N A Ł
W niedzielę 29 sierpnia zakończyły się
trwające od czerwca warsztaty wokalno – aktorskie „Zagrajmy razem”.
W warsztatach zorganizowanych przez
Stowarzyszenie ZAGRAJ przy współudziale Centrum Kultury w Dobrej
wzięło udział 16 uczestników. Ponieważ
projekt zakładał integrację międzypokoleniową mieszkańców gminy Dobra w
zajęciach uczestniczyła młodzież, dorośli a także panie i panowie po siedemdziesiątce. Warsztaty prowadzili: Adam
Rymarz, trener wokalny, wykładowca
PWSFTViT w Łodzi, Lena Ledoff pianistka i kompozytorka, Przemysław Dąbrowski - aktor i reżyser w Teatrze Nowym w
Łodzi, Magdalena Prochasek - łódzka
aktorka oraz Bernadetta Kundzicz - charakteryzatorka.
Artyści amatorzy pod okiem fachowców
trenowali kunszt aktorski i wokalny. Pracowali nad analizą tekstu, dykcją, impostacją głosu, grą aktorską, interpretacją
wierszy, prozy i piosenek.
Projekt pn. Warsztaty wokalno – aktorskie „Zagrajmy razem” dofinansowany
był ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD „Turkowska Unia Rozwoju”
na grant „„Rozwój kompleksowych ofert
na rzecz integracji międzypokoleniowej
ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin”
W niedzielny wieczór w sali widowiskowej przy komplecie widowni, wyszli na

scenę by zaprezentować efekt kilkumiesięcznej pracy. Rozpoczęli od inscenizacji „Pchły Szachrajki” po czym młodzież
wykonała dwa utwory z musicalu „My,
Psy”. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. W sali kameralnej odbyła
się druga część pokazu. Dorośli artyści,
przy akompaniamencie pianina i niezawodnej Leny Ledoff, wykonali piosenkę
„Sex appeal” Henryka Warsa. Potem
przyszedł czas na finał. Lena Ledoff przy
pianinie, Franciszek Olszewski z gitarą,
dorosła część warsztatowiczów przed

wodowego Teatru Amatorskiego. Przemysław Dąbrowski, współtwórca obu
projektów, taki właśnie plan zdradził widowni. Jak powiedział, po zamieszkaniu
wspólnie z małżonką Leną Ledoff w miejscowości Zagaj, nie chcieli być tylko właścicielami domków rekreacyjnych lecz
czynnie włączyć się w budowanie życia
kulturalnego na tym terenie. W realizacji pomysłów wsparł ich samorząd gminny, Centrum Kultury, udało się pozyskać
środki z samorządu wojewódzkiego,
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-

mikrofonami i przebój Leonarda Coehna „Hallelujah”. Tu nie mogło zabraknąć
braw na stojąco. Do dorosłych wokalistów dołączyła młodzież i przebój Coehna na bis wykonali w komplecie. Refren
śpiewała już cała sala.
Tak zakończył się projekt, który po
warsztatach pod musical „My,Psy” realizowanych w zeszłym roku, był kolejnym
krokiem do stworzenia w Dobrej Za-

rodowego a także z funduszy unijnych.
Prezes Stowarzyszenia „Zagraj” Przemysław Dąbrowski oznajmił, że cała czternastka występująca na scenie może się
już uważać za członków Zawodowego
Teatru Amatorskiego w Dobrej. Wyraził
też przekonanie, że ZTA szybko rozszerzy
się o kolejne talenty.
Materiał informacyjny Centrum Kultury w Dobrej
autor: Jacek Gajewski

								
Dobrzanin
W czwartkowe popołudnie 16 września
2021 roku odbyły się pierwsze zawody uczestników Szkółki Wędkarskiej
działającej od tego roku przy Centrum
Kultury w Dobrej. W zawodach wzięło udział siedem młodych wędkarek
i wędkarzy, którzy regularnie przez cały
sezon uczęszczali na zajęcia.

startowym przystąpiono do zawodów.
Rywalizacja trwała dwie i pół godziny.
Na koniec ryby zważono i można było
przystąpić do dekoracji. Puchary ufundowane zostały przez Norberta Graczyka, który wcześniej podarował na szkółkę kilka wędek i książek o wędkarstwie.
Pani Joanna Łakomicka przekazała duży

miejsca. Metoda łowienia była dowolna, z czego skorzystali wędkarze. Część
łowiła na spławik, część z gruntu, na
tzw. koszyczek, a niektórzy próbowali
na zmianę jednej i drugiej. Po sygnale

Na zawodach pojawił się
Burmistrz Dobrej, który przed odczytaniem
protokołu wyraził swoje zadowolenie, z faktu
iż dzieci i młodzież tak
chętnie korzystają z oferty na świeżym powietrzu
i w zgodzie z naturą.
Podziękował
pomysłodawcom za zorganizowanie szkółki oraz zawodów a prowadzącego ją Zbigniewa Górskiego wszyscy
nagrodzili brawami.
Zbigniew Górski przystąpił do odczytania protokołu:
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I miejsce zajął Eliasz Łakomicki (waga
złowionych ryb 2210 g)
II miejsce – Zuzia Rosiak (waga złowionych ryb 1610 g);
III miejsce – Wojtek Machowski (waga
złowionych ryb 665 g);
IV miejsce – Klaudia Tomczyk (waga złowionych ryb 540 g);
V miejsce ex equo
– Ola Rosiak i ZuZAWODY SPŁAWIKOWO - GRUNTOWE UCZESTNIKÓW
zia Pawlak (waga
złowionych
ryb
SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ
195 g);
słoik Nutelli dla zawodnika, który zajmie VII miejsce – Mateusz Grzelewski (waga
Instruktorem szkółki jest Zbigniew Gór- ostatnie miejsce (dla osłody), natomiast złowionych ryb 150 g).
ski i to on i Norbert Graczyk sędziowali jeden z rodziców pan Piotr Rosiak przy- Była też statuetka za największą rybę
zawody. Po przeprowadzeniu losowania wiózł dla uczestników smaczne pączki złowioną podczas zawodów. Tę również
stanowisk zawodnicy udali się na swoje i napoje.
otrzymał zwycięzca zawodów Eliasz Ła-

komicki. W jego siatce znalazł się karp
pełnołuski o wadze 1,25 kg.
Nagrody wręczał Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler, Dyrektor CK Jacek Gajewski
oraz odpowiednio do ufundowanych
nagród Norbert Graczyk i Joanna Łakomicka.
Każdy wędkarz otrzymał również medal
oraz porcelanowy kubek, który zdobiło
m.in. zdjęcie danego zawodnika z rybą
złowioną podczas zajęć szkółki.
Kubki, medale oraz zanęty wędkarskie
do przeprowadzenia zawodów ufundowane zostały przez Centrum Kultury
w Dobrej.

Materiał informacyjny
Centrum Kultury w Dobrej
tekst: J. Gajewski

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w ramach Programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski”
Trwają prace nad
zagospodarowaniem zielenią terenu
rekreacyjnego
w
miejscowości
Piekary.
Założeniem
projektu
jest
stworzenie
rekreacyjnej
przestrzeni
zielonej, poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych
i krzewów iglastych. Wprowadzona zieleń podniesie walory
rekreacyjne terenu. Planowany do realizacji projekt związany jest
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, a w ostatecznym
efekcie poprawi estetykę miejscowości Piekary. Zgodnie ze
strategią rozwoju miejscowości Piekary, przyjętą przez zebranie
sołeckie, zagospodarowanie tego terenu ma stworzyć przestrzeń
zieloną o charakterze 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. Tak zagospodarowana przestrzeń wpłynie
na podniesienie atrakcyjności tego regionu, co wpływa także na
walory turystyczne naszej gminy.
Materiał informacyjny

Teren w trakcie przygotowania

Urzędu Miejskiego w Dobrej

OBCHODY 81. ROCZNICY POWOŁANIA
BATALIONÓW CHŁOPSKICH
W piątek 8 października br. przedstawiciele samorządu
Gminy Dobra, na czele z Burmistrzem Tadeuszem Geblerem wzięli udział w obchodach z okazji 81. rocznicy powołania organizacji zbrojnej Batalionów Chłopskich. W Kościele
pw. NNMP w Dobrej odbyła się uroczysta Msza Święta odprawiona w intencji poległych w obronie Ojczyzny w cza-

sie II wojny światowej Żołnierzy Batalionów Chłopskich.
Po mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W imieniu zgromadzonych głos zabrał
Mariusz Seńko – reprezentujący powiatowe struktury Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślając, iż rocznica ta

stanowi doskonałą okoliczność do
oddania hołdu i uczczenia
pamięci żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz uczestniczek
konspiracyjnej organizacji Ludowego Związku
Kobiet. Za sprawą takich
uroczystości przywracamy i upowszechniamy
pamięć o polskiej wsi,
jej bohaterach oraz ich
zasługach w budowaniu
wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach wziął udział Rafał Gil wicedyrektor Departamentu
Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz delegacje z Gmin Powiatu Tureckiego z pocztami
sztandarowymi
Materiał informacyjny
Urzędu Miejskiego w Dobrej

OSTRZEŻENIE PRZED CYBERATAKIEM
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku ostrzega przed cyberatakiem.
Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierający
informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości kwarantanny.
Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej.
Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy.
Jest to próba wyłudzenia danych osobowych.
Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu !
Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

