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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 2018. Pan Jakub Ratajczak ma 32 lata i 

wykształcenie rolnicze. Wraz z żoną Emilią i trójką dzieci: Michałem-11 lat, Martyną-

8 lat i Wojciechem- 5 lat mieszkają w Galewie. Państwo Ratajczakowie od 2007 roku 

prowadzą gospodarstwo rolne na 115 hektarowym areale, z czego 84 ha to 

dzierżawa. Hodują 110 sztuk bydła w tym 45 krów dojnych.  Gospodarstwo 

specjalizuje się w uprawie kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, lucerny, 

buraków cukrowych oraz użytków zielonych. Wyposażenie parku maszynowego: 5 

ciągników, 2 kombajny, 2 rozrzutniki , Presa zwijająca , 4 przyczepy, 2 opryskiwacze i 

pług obrotowy 4 skibowy jest przystosowane do prowadzonej w gospodarstwie 

produkcji rolnej. Pan Jakub już od 12 roku życia należy do Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Galewie. Od 2005 roku do 2010 był sekretarzem tejże jednostki , a od 

2010 roku jest prezesem OSP w Galewie. Tegoroczny 

starosta  dożynek w wolnych chwilach poszerza swoją 

wiedze w zakresie techniki rolnictwa oraz motoryzacji. Relaksuje się oglądając polskie 

filmy.  

Starościna Dożynek Gminnych Dobrzyca 2018 . Pani Małgorzata Kierzek ma 40 lat i 

posiada wykształcenie wyższe. Wraz z mężem Ryszardem i  12- letnim synem Miłoszem, 

uczęszczającym do szkoły podstawowej w Kowalewie mieszka w Czarnuszce gdzie pełni 

funkcję sołtysa. Państwo Kierzek od 1999 roku prowadzą 26 hektarowe gospodarstwo 

rolne, z czego 16 ha to grunty własne. Głównym profilem produkcji jest trzoda chlewna, 

oraz uprawy zbóż i kukurydzy. W parku maszynowym gospodarstwa znajduje się ciągnik 

Pronar Zefir. Pani Małgorzata relaksuje się przy dobrej lekturze i słuchając muzyki , 

pracuje także zawodowo w salonie meblowym. 

Asystent Dożynek Gminnych 2018. Artur Molski ma 34 lata i posiada 

wykształcenie wyższe rolnicze. Wraz z żoną Anną i 4 -miesięcznym synem 

mieszkają w Dobrzycy.  Pan Artur  gospodaruje na  58 hektarach, z czego 21 ha to 

dzierżawa. W gospodarstwie oprócz hodowli trzody chlewnej uprawiany jest 

rzepak, kukurydza oraz zboża. Tegoroczny asystent dożynek wprowadza 

innowacyjne rozwiązania w swoim gospodarstwie, korzysta z dotacji na działalność 

rolniczą, wzbogacając także swój park maszynowy w urządzenia potrzebne do 

produkcji roślinnej i zwierzęcej. Należy do Kółka Rolniczego oraz grupy 

producentów Trzody Chlewnej „ Big Farmer’. W wolnych chwilach poszerza swoja 

wiedze w zakresie nowoczesnej hodowli trzody 

chlewnej i nowych rozwiązań w temacie rolnictwa . 

Asystentka Dożynek Gminnych Dobrzyca 2018. Pani Krystyna Kula ma 43 lata z 

wykształcenia jest technikiem- ekonomistą. Mieszka w Karminku, gdzie  od 2001 roku 

wraz z mężem Pawłem  i teściami prowadzi gospodarstwo rolne o łącznym areale  41 ha 

, z czego 5 ha jest dzierżawą. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawach zbóż, hodowli 

trzody chlewnej i bydła opasowego. Posiada także nowoczesny i przystosowany do 

prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolnej park maszynowy.  Państwo Kula są 

rodzicami 10-letniego syna Michała, ucznia piątej klasy Zespołu Szkół w Korytach  oraz  

bliźniaków Stanisława i  Jana uczęszczających do Przedszkola w Karminie. Tegoroczna 

asystentka dożynek należy do Koła Gospodyń Wiejskich, zasiada w radzie sołeckiej wsi 

Karminek i udziela się społecznie dla wsi . Pasją Pani Krystyny jest wypiek ciast, za które 

otrzymuje liczne wyróżnienia, oraz pielęgnacja ukochanych kwiatów ogrodowych. Chętnie bierze udział w 

szkoleniach dotyczących nowoczesnych metod produkcji i kierunków rozwoju w gospodarstwach rolnych. 
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INWESTYCJE W GMINIE DOBRZYCA 

1. BUDOWA KANALIZACJI  SANITARNEJ  W  CELU  POPRAWY  INFRASTRUKTURY DLA  MIEJSCOWOŚCI  KARMIN, 
SOŚNICA, FABINÓW, LUTYNIA 

 

 

Zadanie zrealizowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Łącznie wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, 

grawitacyjnej i tłocznej o długości 18,6698  km oraz wykonano 222 szt. 

przykanlików i 4 

przepompownie 

ścieków. Całkowita 

wartość projektu 

wynosi 6 747 131,96 

zł, koszty 

kwalifikowalne w 

wysokości 

5 317 930,02 zł,  

dofinansowanie w 

kwocie 3 390 180,38 zł Na    przedmiotowe zadanie 

Gmina Dobrzyca otrzymała również pożyczkę z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  

2. MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  W  DOBRZYCY 
 

Zadanie polegało na budowie zbiornika 

retencyjnego przy pompowni ścieków, 

modernizacji technologii napowietrzania, 

adaptacji oczyszczalni mechanicznej polegającej 

na wymianie urządzenia cedzącego, piaskownika 

poziomego, płuczki piasku i pompy podnoszącej 

ciśnienie wody, wykonaniu sieci wodno-

kanalizacyjnej technologicznej, modernizacji 

wejścia do budynku administracyjnego oraz 

budowy wiaty magazynowej osadu i 

wyposażenia oczyszczalni w mini ładowarkę oraz 

przepychacz do rur. Całkowity koszt budowy 

wynosi 2 102 139,74 zł. Środki na realizację to 

pożyczka  z  WFOŚiGW  w Poznaniu w wysokości 

1 709 056,70 zł.  umarzalna do 25 % wartości udzielonej pożyczki, pozostałe środki -  393 083,04zł są środkami 

własnymi budżetu gminy.  
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3. ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ LUTYNIA – RUDA 

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej na odcinku 

Lutynia-Ruda. Orientacyjna długość odcinka nowo budowanego wynosi 1300m, a odcinka 

przebudowywanego 580m. Finansowanie z budżetu własnego gminy w wysokości 370.845,00 zł. 

 

4. TERMOMODERNIZACJA ORAZ REMONT BUDYNKU SZATNI PRZY BOISKU SPORTOWYM W DOBRZYCY 

Zadanie jest realizowane z udziałem dotacji w 

ramach programu „Szatnia na medal” ogłoszonego 

przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Wysokość dofinansowania  

54 893,00 zł, środki własne 

gminy 149.807,25 zł.  

 

 

 

 
5. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ 

PUBLICZNYCH W GALEWIE 
Środki własne gminy. Wartość zadania: 715.563,35 

zł.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
6. ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNEGO W LUTYNI 
Środki własne gminy. Wartość zadania: 424.515,68 zł.  
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7. PRZEBUDOWA SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA NARZĘDZIEM DO POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW WSI (FABIANÓW, IZBICZNO, POLSKIE OLĘDRY) 

                                     

 

                 
 
Środki własne gminy: 82.511,64 zł, dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020: 144 355,66 zł. 
 
   Sala w Fabianowie          Sala w Izbicznie 

  

 

 

 

 

 
 

Sala w Polskich Olędrach  
 

 

 

 

 

 

 

7. UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW 

GMINY DOBRZYCA W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA ORAZ STRZYŻEW 

Środki właśnie gminy: 57.485,37 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu 
rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA w 
wysokości 46.200,00 zł. Lokalizacja: Dobrzyca ul. Różana oraz Strzyżew (boisko sportowe). 
 
Lokalizacja: Dobrzyca, ul. Różana – wizualizacja                Lokalizacja: Strzyżew (boisko sportowe) – wizualizacja 

projektowa                                                             projektowa 
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INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH 
 

1.2BUDOWA CHODNIKA NA UL. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W DOBRZYCY   
(wcześniej Walendowskiego) – wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 0,17 
km; wartość inwestycji wyniosła 55.942,10 zł, w tym środki funduszu 
sołeckiego w wysokości 20.000 zł; 
 
2.2BUDOWA UL. 

BIERNACKIEGO W 

DOBRZYCY  - zakończono 

budowę ulicy, wykonano 

nawierzchnię z kostki 

brukowej na odcinku 

0,14 km (od 

skrzyżowania z ul. 

Krzywą do skrzyżowania z ul. Promienną),  wartość 

inwestycji wyniosła 198.114,81 zł. 

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628534P W 

GALEWIE – inwestycję zrealizowano z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

w wysokości 60.750 zł w ramach 

budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na 

odcinku 0,27 km, wartość inwestycji wyniosła 

216.420,68 zł. 

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 

628537P TRZEBIN – SAPIEŻYN – zakończono 

przebudowę drogi wykonując nową nawierzchnię 

bitumiczną na odcinku 0,45 km, wartość inwestycji 

wyniosła 185.675,04 zł. 

 
5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628560P W 

KARMINKU - inwestycję zrealizowano z udziałem 

dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

w wysokości 20.250 zł w ramach budowy/przebudowy 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano 

nawierzchnię bitumiczną na odcinku 0,10 km, wartość 

inwestycji wyniosła 144.636,73 zł.  
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6. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ 

NR 628525P W LUTYNI – wykonano chodnik na odcinku 

0,06 km; zadanie zrealizowane ze środków funduszu 

sołeckiego, wartość robót wyniosła 20.100 zł. 

 

7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 

628551P W FABIANOWIE  - wykonano 

nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na 

odcinku od ul. Pleszewskiej do ul. Kwiatowej (0,25 

km), wartość inwestycji wyniosła 263.246,80 zł, w 

tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 

16.046,41 zł. 

 
8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628538P W DOBRZYCY (UL. OLESIE – STRZYŻEW) – planuje 

się wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,16 km, zadanie będzie realizowane z udziałem 

dofinansowania z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 36.000 zł w ramach 

budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W budżecie gminy zabezpieczono środki w 

wysokości 180.000zł. 

 

9. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 628541P W DOBRZYCY (UL. WYBUDOWANIE) – planuje się 

wykonanie poszerzenia jezdni na odcinku 0,96 km. W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 

120.000zł. 

 

10. REMONT CHODNIKA NA UL. NOWEJ W FABIANOWIE – planuje się wykonanie nowej nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej. W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 85.000zł. 

 

11. PRZEBUDOWA ULIC: STEFAŃSKIEGO, PROMIENNEJ, BEZ NAZWY DZ. NR 1523 w zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej w części ul. Stefańskiego oraz na ul. Promiennej i bez nazwy;  w tegorocznym 

budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 180.000 zł. 

 

12. UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR 982/4 W DOBRZYCY (przy ul. Cmentarnej) - w budżecie gminy 

zabezpieczono środki w wysokości 125.000 zł. 

 

13. PRZEBUDOWA UL. PLESZEWSKIEJ W DOBRZYCY  planuje się wykonanie odcinka 100 m drogi w 

kierunku stacji wodociągowej, zadanie będzie realizowane z udziałem dofinansowania z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego w wysokości 86.600 zł w ramach budowy/przebudowy dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych, szacowany koszt inwestycji to 210 000 zł.  
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W ramach inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej wykonano nową nawierzchnię 
bitumiczną na drodze Fabianów – Lutynia. 
 
Ponadto w toku opracowania są dokumentacje na przebudowę dróg gminnych: w Koźmińcu, Galewie, 
Dobrzycy, Gustawów – Karminiec. 
 

 

 ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH  
Nowe wiaty przystankowe zamontowano w Sośniczce i Karminie. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH 

 
Gmina Dobrzyca współpracuje z Powiatem Pleszewskim w zakresie poprawy infrastruktury na drogach 
powiatowych. Z udziałem dofinansowania z budżetu gminy Dobrzyca zostały zrealizowane  następujące 
zadania:  
 

1. PRZEBUDOWA DROGI 

POWIATOWEJ NR 4322P W M. 

POLSKIE OLĘDRY (1,00 km) –  

wartość inwestycji wyniosła 

473.708,02 zł, w tym dotacja z 

budżetu gminy w wysokości 

142.112,41 zł, 

 

 

2. PRZEBUDOWA DROGI 

POWIATOWEJ NR 5149P W M. 

KARMINIEC (1,00 km) – wartość  

inwestycji wyniosła 404.628,47 zł, 

w tym dotacja z budżetu gminy w 

wysokości 121.388,54 zł,  
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3. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 

5148P W M. KOŹMINIEC (1,00 km) - 

szacunkowa wartość robót 450.000 zł, w tym 

dotacja z budżetu gminy w wysokości 135.000 

zł. 

 

4. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 
4173P NA ODCINKU DOBRZYCA – KORYTA. 
ETAP IV: DOBRZYCA – IZBICZNO 
- planuje się udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Pleszewskiego w wysokości 

1.220.127,00 zł, planowana wartość robót 

6.602.063,56 zł. 

 

Gmina realizuje również zadnia powierzone przez Powiat Pleszewski:  
1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 
4326P W KARMINIE W ZAKRESIE BUDOWY 
CHODNIKA – wykonano chodnik z kostki 
brukowej betonowej na odcinku  140 mb, wartość 
robót wyniosła 37.129,41 zł. 
 
2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 
4174P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA UL. 
OSTROWSKIEJ W KARMINKU  – wykonano 
chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku 
113 mb, wartość robót wyniosła 26.790,03 zł.  

3. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ Z 
REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU 
DROGI POWIATOWEJ NR 4173P W STRZYŻEWIE – 
zadanie w toku realizacji, planowane jest 
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 
na odcinku 483 mb. W budżecie gminy  
zabezpieczono środki w wysokości 300.000 zł, w 
tym dotacja Powiatu Pleszewskiego w wysokości 
150.000 zł. 
 

4. UTWARDZENIE POBOCZA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 4174P W FABIANOWIE (ul. 
Przemysłowa) – w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł. 

 
 

5. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4174P W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W M. FABIANÓW 
(ul. Sośnicka) - w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł, w tym dotacja Powiatu 
Pleszewskiego 30.000 zł. 
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PLANOWANE  INWESTYCJE  W  ZAKRESIE  BUDOWY  OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO 

1. BUDOWA OŚWIETLENIA NA PLACU ZABAW W CZARNUSZCE - 12 784,03 zł (fundusz sołecki) 
2. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ NR 628563P W GALEWIE 

 – 24.000 zł (fundusz sołecki) 

3. BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. NOWEJ W DOBRZYCA – 26.000 zł 
4. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŹMINIEC – 15.000 zł 
5. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. OSTROWSKIEJ W DOBRZYCY – 25.000 zł 
6. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI POLSKIE OLĘDRY – 24.000 zł 
 

 

 

 

 


