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Nowa sala za stary pałac?
b Razem z burmistrzem Wiesławem Czyczerskim do gminy Zbąszynek wrócił temat
przyszłości pałacu w Dąbrówce Wielkopolskiej
Roman Rzepa
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Zabytkowy pałac w Dąbrówce Wielkopolskiej wymaga pilnych
remontów

Zdaniem Agnieszki Budych, która reprezentuje także mieszkańców
w Radzie Miejskiej, najpierw trzeba wyremontować pałac

łeczników,
postanowiło
ubiegać się o pieniądze na remont pałacu. Niebawem okaże
się czy będzie możliwe pozyskanie pieniędzy na najpilniejszy remont dachu i wymianę
okien. Pomoc ma nadejść
z unijnego programu Lider +.
Burmistrz uważa, że nie ma

planuje
wybudować
przy szkole. Mieszkańcy już
wyrazili na to zgodę podczas
ostatniego zebrania wiejskiego,
gdzie podkreślano, że inwestycja nie pociągnie za sobą natychmiastowej sprzedaży lub
dzierżawy pałacu.
- Koszt inwestycji mógłby się

realnych możliwości pozyskania pieniędzy na remont pałacu. Jego zdaniem ratunkiem
dla niszczejącego zabytku
może być tylko jego wydzierżawienie na dłuższy okres. Miejscem dotychczasowej szerokiej
działalności kulturalnej miałaby być sala, którą burmistrz
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PLEBISCYT Jednostki OSP
z powiatu wolsztyńskiego,
Zbąszynia,
Rakoniewic
i Wielichowa mają okazję
na zwycięstwo w plebiscycie
na Wielkopolskiego Strażaka
oraz Wielkopolską OSP. Strażak, który zdobędzie najwięcej
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abytkowy okazały
obiekt, mieszczący
się w centrum wsi
wymaga
pilnych
remontów. Jeszcze w poprzedniej kadencji W. Czyczerski
podjął nieudaną próbę przekonania
dąbrowszczan
do pomysłu wieloletniej dzierżawy pałacu.
Mieszkańcy nie wyrazili
zgody. Od czasu powrotu wsi
w granice państwa polskiego
w 1945 roku, budynek był niepisanym wiejskim centrum
kultury.
To w nim działało ognisko
muzyczne, odbywały się próby
miejscowego zespołu regionalnego. Przez lata byli przekonani, że im się ten pałac należy.
Jak również oczekiwali na pomoc władz centralnych, regionalnych i lokalnych w remoncie zabytku. Za wierność polskiej tradycji, w 1973 roku wieś
otrzymała odznaczenie Krzyż
Grunwaldu II klasy.
Istniejące na terenie wsi Stowarzyszenie Miłośników Kultury Dąbrowieckiej, kontynuujące pracę wielu pokoleń spo-

głosów Czytelników otrzyma
telewizor LCD, najlepsza OSP
będzie mogła wydać na dowolny sprzęt 15 tysięcy złotych.
W konkursie mogą brać udział
pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Kupony kon-

kursowe, dzięki którym można
głosować publikowane będę
do 10 kwietnia, w poniedziałki,
środy i czwartki w dzienniku
Polska Głos Wielkopolski i we
wtorki w Dzień Wolsztyński.
Zgłoszenie kandydata na Najlepszego Strażaka Roku powinno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz adres OSP,
w której służy. Zgłoszenia należy przesłać do redakcji Polski
Głosu Wielkopolskiego (60782 Poznań, ul. Grunwaldzka
19) lub do redakcji Dzień
Wolsztyński
(64-200
Wolsztyn, ul. 5 stycznia 5a)
do 20 kwietnia br. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane
na łamach Dziennika Polska
Głos Wielkopolski w dniu 4
maja 2009 r., a wręczenie nagród nastąpi podczas wojewódzkich obchodów tegorocznego święta Dnia Strażaka.
Konkurs jest jedną z szans
na promowanie idei i dokonań
strażactwa
ochotniczego
w społeczeństwie oraz ukazywanie jego roli na rzecz społeczności lokalnych. RR
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zamknąć w kwocie około miliona złotych – mówi W.
Czyczerski. – W ten sposób zaoszczędzilibyśmy koszty utrzymania szkoły podstawowej,
która jest za duża jak na obecne
potrzeby. Zamierzamy wystąpić o unijną dotację, która pokryje od 60 do 70 procent kosz-

tów. Już w kwietniu okaże się
czy dostaniemy wsparcie.
Mamy projekt, który zakłada
budowę sali o pow. do 700
m/kw. Inwestycja jest stosunkowo tania, gdyż wykorzystamy już trzy istniejące ściany
szkoły. Dla porównania remont
pałacu na cele publiczne, to
wydatek rzędu ponad 10 milionów złotych. Nawet gdyby
do tego doszło, to stowarzyszenie nie jest w stanie wykorzystać tego budynku choćby w 60
procentach.
Wieś jest podzielona co
do przyszłości zabytku.
- Powinniśmy starać się zdobyć pieniądze na ratowanie
tego co mamy, a nie budować
nowe obiekty – mówi radna
Agnieszka Budych, prezes
wspomnianego stowarzyszenia. – Przez kilkanaście ostatnich lat władze gminy nic nie
zrobiły w kierunku poszukiwania funduszy na remont pałacu.
Najokazalszy zabytek w Dąbrówce Wielkopolskiej powstał
w latach 1856 – 1859 dla barona
von Schwarzenau, który był
ówczesnym właścicielem tej
wsi.
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