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Doroczne obchody Święta Plonów to hołd składany rolnikom, ogrodnikom                                    

i pszczelarzom za ich ciężką pracę. Tradycja łamania się chlebem, upieczonym ze świeżo 

zebranych ziaren pozostaje jedną z najpiękniejszych w polskiej kulturze ludowej. 

Dziękujemy za pielęgnowanie i kontynuowanie tego wspaniałego zwyczaju w duchu 

wzajemnego zrozumienia oraz poczucia solidarności. Taka postawa jest wzorem dla 

młodego pokolenia oraz świadectwem wartości pracy w relacjach z drugim człowiekiem. 

Życzymy wszystkim rolnikom, ogrodnikom i pszczelarzom zdrowia i wytrwałości                                

w codziennej pracy. Oby zawsze spotykała się ona z życzliwością i uznaniem  

Burmistrz Gminy Dobrzyca                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca 
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Starosta Dożynek Gminnych Dobrzyca 2016 Pan Andrzej Głuch ma 53 lat              
i prowadzi wraz z żoną Wandą gospodarstwo rolne w Polskich Olędrach                    
o powierzchni prawie 10 hektarów. Państwo Głuch gospodarują na własny 
rachunek od 1990 roku i zajmują się głównie uprawą zboża, buraków 
cukrowych i ziemniaków oraz hodowlą trzody chlewnej. Starosta Dożynek 
Gminnych Dobrzyca 2016 jest również sołtysem wsi Polskie Olędry oraz 
aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Wsi 
Polskie Olędry. Gospodarstwo rolne Państwa Głuch posiada park maszynowy 
przystosowany do prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Pan Andrzej 
posiada wykształcenie rolnicze. Państwo Głuch mają 2 dzieci: 23 letniego syna 
Michała pracującego w firmie PROMET oraz 19 letnią córkę Jagodę – 
uczennicę IV klasy Technikum Agrobiznesu w Koźminie Wielkopolskim. Pan 
Andrzej w wolnych chwilach lubi obejrzeć film lub posłuchać dobrej muzyki, 
interesuje się historią.  

 

 
 
 
Starościna Dożynek Gminnych Dobrzyca 2016 Pani Ewa Wasińska ma 45 lat i z wykształcenia jest technikiem 
ekonomistą przedsiębiorstw rolnych. Od 2002 roku wraz z mężem Tomaszem prowadzi gospodarstwo rolne we 
wsi Czarnuszka o własnym areale 36 ha. Państwo Wasińscy mają czworo dzieci: 
Weronikę tegoroczną maturzystkę i absolwentkę Technikum Budowlanego,  
12-letniego Wiktora, pierwszoklasistę Michała oraz 5-letniego Antoniego.                              
W gospodarstwie państwa Wasińskich uprawiane są buraki cukrowe, 
kukurydza i zboża paszowe: pszenica, pszenżyto i jęczmień. Ich gospodarstwo 
specjalizuje się w chowie trzody chlewnej w cyklu zamkniętym.                           
Państwo Wasińscy korzystają z kredytów preferencyjnych i pomocy funduszy 
Unii Europejskiej, ale przeważają środki własne. Park maszynowy gospodarstwa 
to kombajn zbożowy, trzy ciągniki i sprzęt towarzyszący. Tegoroczna Starościna 
Dożynek jest członkiem PSL-u, członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Sośnicy 
oraz Stowarzyszenia ,,Nasza Sośnica”. Pani Ewa lubi muzykę, teatr, dobry film 
oraz książki. Twierdzi, że jej hobby to dzieci i czas z nimi spędzony.                              
Marzy o tym, aby zobaczyć Japonię, poznać tamtejszą kulturę, ludzi i ich 
zwyczaje oraz podejście do życia. 
 

Asystent Dożynek Gminnych Dobrzyca 2016:                     
Pan Mikołaj Rudnicki ma 38 lat i mieszka wraz ze swoją 
żoną Gabrielą oraz dwójką swoich dzieci: 5 letnim 
Hubertem i 6 miesięczną córką Nikol w Strzyżewie.                 
Pan Mikołaj od roku 2005 prowadzi gospodarstwo rolne 
na własny rachunek o łącznej powierzchni 16 ha,                        
z czego 11 ha to grunty własne. Pan Rudnicki uprawia 
zboża, rzepak i ziemniaki, hoduje: trzodę chlewną                      
i bydło opasowe. Gospodarstwo państwa Rudnickich 
wyposażone jest w niezbędne maszyny i urządzenia 
do prowadzenia wymienionych kierunków produkcji.                  
Na wyposażeniu gospodarstwa jest: kombajn zbożowy                
i ziemniaczany, prasa rolująca i kostkująca, ciągniki oraz 
sprzęt towarzyszący. Tegoroczny Asystent Dożynek Gminnych posiada wykształcenie średnie rolnicze                                  
i interesuje się agrotechniką. W wolnych chwilach lubi obejrzeć dobry film i czytać czasopisma rolnicze.                                        
Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie. 
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Asystentka Dożynek Gminnych Dobrzyca 2016: Pani Marzena Figaj ma 27 lat i mieszka w Galewie.                              
Pani Marzena ma wykształcenie wyższe nierolnicze. Posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku 
Zarządzenie w Instytucjach Samorządowych oraz dyplom technika-ekonomisty. Wraz z mężem Łukaszem są 

rodzicami niespełna dwuletniej córki Aleksandry. Od 2014 r. pani Marzena wspólnie 
z mężem prowadzi gospodarstwo rolne na własny rachunek. Areał na jakim 
gospodarują to 59 ha w tym 25 ha gruntów własnych. Państwo Figaj prowadzą 
gospodarstwo rolne nastawione głównie na uprawę rzepaku, kukurydzy oraz 
pszenicy. Specjalizują się w hodowli krów mlecznych i opasów.                                   
Dzięki pozyskanym środkom unijnym prowadzone przez nich gospodarstwo zostało 
zmodernizowane. Ponadto dzięki działaniu ,,Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” państwo Figaj są właścicielami firmy świadczącej usługi rolnicze. Ich 
gospodarstwo dysponuje kompletem sprzętu mechanicznego niezbędnego do 
prowadzonej produkcji oraz działalności. Wartym podkreślenia jest fakt, iż 
gospodarstwo pani Marzeny zajęło trzecie miejsce w gminnym konkursie 
,,Estetyczna zagroda”. Pasją Asystentki Dożynek Gminnych jest eksperymentowanie 
w kuchni oraz jazda na nartach. Wielką przyjemność sprawia jej spędzanie wolnego 
czasu z rodziną i znajomymi. 

 

INWESTYCYJNY SUKCES DOBRZYCY.  

W najnowszym rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” to właśnie Dobrzyca odniosła 

inwestycyjny sukces wśród gmin powiatu pleszewskiego, gdyż poniosła największe wydatki w latach                    

2012-2014 w zł. w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W rankingu „inwestycje w infrastrukturę techniczną” 

nastąpiło przesunięcie w górę o 107 oczek z miejsca 243 na 136 pozycję (wydatki w latach 2012-2014 w zł. w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 509,82). Jeżeli zaś chodzi o wydatki finansowane ze środków unijnych 

w latach 2004-2014 w zł. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły one dla Dobrzycy 2.078,27 co daje 135 

lokatę. Na 2478 gmin w Polsce budżet gminy Dobrzyca plasuje się na 1420 miejscu. 

Wydatki majątkowe Gminy  Dobrzyca w latach 2015-2016 (do dnia dzisiejszego) wyniosły 4.892.799,55 zł., 

zaś pozyskane środki z zewnątrz to kwota 639.514,00 zł.  

Inwestycje gminne: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew 

W ramach powyższego przedsięwzięcia wybudowano 

łącznie 3.499 m sieci kanalizacji sanitarnej, dwie 

przepompownie oraz 63 przyłącza. Pomoc 

finansowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie 

pożyczki na kwotę 1.116.000 zł. Całość pożyczki podlega 

umorzalnej max w wys. 40% . 

 

 

INWESTYCJE DROGOWE W LATACH 2015-2016 
 

W latach 2015 -2016 wykonano przebudowę 1,83 km dróg gminnych. 
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INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH 

1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Polskie Olędry, Trzebowa, 
Dobrzyca ul. Wrobińskiego, Galew. Inwestycje realizowano z udziałem dofinansowania z  budżetu 
Województwa Wielkopolskiego (łącznie pozyskano kwotę 292.000 zł).  
Dzięki pozyskanym środkom wykonano nawierzchnie bitumiczne: 
w Polskich Olędrach – 220 mb (2015),                                                                       Galewie – 200 mb (2016),  

 
Trzebowej – 660 mb (2015-2016), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  2015 r.                                                                                                      2016 r. 
  

oraz nawierzchnię z kostki brukowej                                    ul. Mierosławskiego w Dobrzycy 161 mb                        

na  ul. Wrobińskiego,                                                                          (2015) 
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W 2016 przyznano Gminie dodatkowe środki na przebudowę ul. Biernackiego w Dobrzycy w wysokości 

58.000 zł.  

 
2. Przebudowa ul. Promiennej w Dobrzycy –  
w roku 2015 wykonano nawierzchnię z kostki  
betonowej brukowej na odcinku 95 mb 
 wraz z odwodnieniem. 

  
 

       3. Budowa ul. Mierosławskiego w Dobrzycy –             
       w latach 2015-2016  wykonano nawierzchnię             
       z kostki betonowej na odcinku 273 mb.  

        
4. Przebudowa drogi gminnej Trzebin – Sapieżyn                                                                  

 – w roku 2016 wykonano nową nawierzchnię  
bitumiczną na odcinku 220 mb. 

 

           

 

 

 

 

 

 

         

 

        Z udziałem środków funduszu  sołeckiego                      

        wykonano odcinki chodników w Lutyni                     

        (39 mb przy drodze Lutynia – Fabianów - 2015),  

Karminie (232 mb  2015-2016)  
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oraz na ul. Targowej w Dobrzycy (76,5mb -2015).  

 

 

 

 

 

 

W latach 2015 -2016 Gmina udzieliła pomocy finansowej Powiatowi  Pleszewskiemu z przeznaczeniem na 

wykonanie nowych nawierzchni: drogi powiatowej nr 4321P w Polskich Olędrach (wykonano odcinek 

długości 2,0 km - 2015) 

 

 

i Sośnicy (wykonano odcinek długości 0,8 km - 2015)        oraz przebudowę drogi w Karminie wraz                                                        

  z chodnikiem (2016).   

     

 

Zadania realizowane samodzielnie  przez Powiat Pleszewski 
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Powiat Pleszewski wykonał pierwszą na terenie Gminy Dobrzyca ścieżkę pieszo-rowerową                                                  

na ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         odcinek chodnika na ul. Ostrowskiej                     

       w Karminku 

 

 

                                                                

       

   

oraz poszerzył drogę powiatową  w Galewie                                        

wraz z udrożnieniem kanalizacji deszczowej. 

 

Inne inwestycje gminne. 

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła. 

Pomoc finansową  w formie pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                     

w Poznaniu na kwotę 515.290 zł. umarzalną max w 

wys. 40%. 

Rozbudowa Przedszkola Publicznego przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Lutyni .  
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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu                                                                                                               
użytkowania budynku gospodarczego na                                                                                                 
budynek sali wiejskiej w miejscowości  
Dobrzyca – Nowy Świat. 

 Remont pomieszczeń garażowych i dojazdu do 
 garażu – Dobrzyca teren OSP. 
 

 

 

Remont budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.  

          
 Utworzenie Dziennego Domu Opieki „Senior-  

           WIGOR”. Gmina Dobrzyca pozyskała na ten  
           cel dofinansowanie 250.000,00 zł.  

 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części  

poddasza byłego dworu w Sośnicy  
na szkolne schronisko młodzieżowe. 
 

 
 
 
Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutyni 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.  
Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 102.000,00 zł. 

 

 

 


