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Od 1325 roku wsie należące do parafii pilickiej
są wymieniane w wykazach świętopietrza. W 1373 r.
należały do niej wsie szlacheckie: Biskupice, Dobra,
Pilica, Sławniów, Smoleń, Wierbka i Złożeniec a para
fia należała wówczas do dekanatu irządzkiego. Nazwa
wsi pojawia się w dwóch dokumentach noszących
wcześniejsze daty jednak są to falsyfikaty. Według
XIVwiecznego falsyfikatu pod datą 1257 Bolesław
Wstydliwy nadaje klasztorowi Klarysek w Zawicho
ście m. in. dziesięcinę w Dobrej zwanej w tym doku
mencie Bobra. Według kolejnego, noszącego datę
1262, Bolesław Wstydliwy przenosząc klasztor Klary

sek z Zawichostu do Skały potwierdza mu m. in. dzie
sięcinę w Dobre, nazywanej w tym dokumencie
Bobrane i Boroua. Wieś Dobra wspomniana w doku
mencie księżnej cieszyńskiej z 8 października Maciej,
kanonik krakowski i pleban w Żarnowcu, kupiwszy od
klasztoru Św. Andrzeja w Krakowie za 120 grzywien
czynsz o wartości 12 grzywien z cła w Żarnowcu
i Słomnikach, wypłacił klasztorowi 73 grzywny, a za
pozostałe 47 grzywien nadał klasztorowi dziesięci
ny m. in. w Dobrej. W roku 1384 wymieniony jest Se
tagius (Sieciej) z Dobrej. Nie wiadomo jednak, o którą
wieś o tej nazwie chodzi. Hipoteza, że chodzi o Dobrą
w parafii Pilica opiera się na charakterystycznym dla
rodu Toporczyków imieniu. W roku 1394 Jan z Pilczy
ze swym kmieciem Zdziskiem z Dobrej występują
w sporze przeciwko Wrocławowi z Kidowa. W roku
1400 Mikołaj z Olenina [dziś Olewin] procesuje się
z Janem o przejście, płaszcz i 3 grzywny i 16 skojców
czynszu pobranego od kmieci w Dobrej. W roku 1401

Dobra wchodzi w skład parafii pilickiej. 5 lutego Ja
dwiga, wdowa po Ottonie z Pilczy przedstawiła w są
dzie ziemskim krakowskim dokumenty królewskie
wykazując przeciwko Mikołajowi z Olewina, że jej
wieś Dobra cieszy się posiadaniem prawa niemiec
kiego i cały okrąg pilicki cieszy się podobnie tymże
prawem.

Domina Heduigis resicta Ottonis de Pilcia,literis
regalibus docuit,quod villa sua Dobra gaudet jure teu
tonico,contra Nicolaum de Olawyn,in absencia eius
dem Nicolai:totusque districtusPilicensis similiter
gaudet jure codem teutonico.

W innym pozwie (z datą 5 lutego) ta sama Ja
dwiga oskarża swojego zięcia, Wincentego z Grano
wa, mężą Elzbiety z Pilczy o pobranie czynszów
i świadczeń w Dobrej, którą u niego kupiła i w którą
otrzymała sądowe wwiązanie.

Veniens Heduigis relicta Ottonis de Pilcia, con
tra Wincencium de Granow conquerendo proposuit,
quod sibi census exacciones, et quaslibet contribucio
nes de villa dicta Dobra, quam apud ipsum emisse, et
in ipso se coram nobis et in Judico nostro obtinuisse
dicebat,et de medietate ville alie Slawnow, guam
LXXX marcis a Jacussio Slawnowsky exemit et libe
rauit eadem Heduigis,et quarum villarum eidem He
duigi jam dederamus intromissionem,violenter
recepisset,rapuisset,et eciam occupasset. Protestans
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eadem Heduigis, in nonnullis terminis et specialiter in
presenti Collquio coram nobis sollempniter,quod liben
ter cum ipso Wincencio pro premissis villis et exaccio
nibus ac alijs injurijs jure procederet; sed quia idem
Wincencius nunc a Regno Polonie absentatur,et sic
propter huiusmodi abscenciam cius cum ipso et contra
ipsum jure non potest expedire. 10 maja 1402 jadwiga
z pilicy zapisuje swojej wnuczce Jadwidze, córc El
zbiety z pilczy i Wincentego Granowskiego 5 grzywien
na wsi Dobra w ziązku z planowanym małżeństwem
obdarowanej z Janem, synem Marcisza Rupelnego.
Jest o część większej darowizny o wartości XXX, na
którą złożyły się również zapisy na Granowie, Sław
niowie, Strzegowej, Ciągowicach, Niwkach.

Domina Heduigis relicta domini Ottonis de Pil
cia,Palatinissa Sandomiriensis, aduocaciam totam in
Lanczuth cum omni jure et dominio, emptam pro quin
gentis marcis grossorum ducentas super villa Granow,
LXXV super Slawnow,CXV super Strzegowa, decem
super Czangovice, octo cum media super Nywky, et
nonaginta super Dobra villis, marcas grossorum nu
meri polonicalis consueti, Heduigi filie domini Wincen
cij de granow, wnance sue uterine, racione certe dotis
in perpetuum assignanit,sub isto contractu: quod
eadem Hedvigis wnanca sua matrimonium legittime
cum Johanne filio domini Marcissij Rupelny heredis de
Thocholow debet contraxerit,tune ipse Johannes pre
missa omnia,ad tempora dumtaxat vite sue,habebit
eciam obtinere. Idem Johannes filius domini Marcisij
de Thochlow ,mille marcas racione dotalicij,super me
dietate duarum villarum Lexandrovice et Clesczowa,
cum omni jure,dominio, et pertinencijs, dicte Hedwigi
filie domini Wincencij de Granow assignanit in forma.

W 1403 r. Jadwiga z Melsztyna zapisała swojej
wnuczce Jadwidze po swojej śmierci 90 grzywien na
całej wsi Dobra, którymi ma tę wieś wykupić od Wy
dżgi z Przyłęku. W dokumentach z roku 1429 wystę
puje Jan Lekszykowic kmieć z Dobrej jednak przekaz

ten nie został jednoznacznie przypisany do pilickiej
Dobrej. Według zapisu w dekrecie biskupa krakow
skiego Oleśnickiego z 1432 Dobra od dawna wcho
dziła w skład parafii pilickiej. Biskup na prośbę Jana
Pileckiego i jego siostry Elżbiety, żony księcia opol
skiego Bolka V, zatwierdził uposażenie kościoła w
Pilczy. Dziesięcina snopowa z ról rycerza Kowalow
skiego w Dobrej przeznaczona została dla bakałarza
[rektora] szkoły parafialnej w Pilicy. W II poł. XV wieku
dziedzicem Dobrej był Jan Granowski. Dziesięciny
w wysokości 12 grzywien z łanów kmiecych oddawa
no plebanowi w Żarnowcu ale wieś należała do parafii
pilickiej. W roku 1450 ks.opolski Wacław, syn Elżbie
ty i Bolka V, zrzekł się swoich uprawnień do dóbr łań
cuckich, wsi w okolicy Kańczugi oraz innych
posiadłości w ziemi ruskiej na rzecz swego wuja Jana
Granowskiego w zamian za dobra Pilcza i Mrzygłód
oraz dwa tysiące grzywien. W dokumencie podsumo
wującym rozliczenia wśród pilickich dóbr wymieniona
jest wieś Dobra. W wyniku działów, zamian i wykupów
Jan Granowski stał się wkrótce po r. 1450 z powrotem
wyłącznym właścicielem klucza pileckiego. Jan z Pil
czy Granowski, wojewoda krakowski, nie zapłacił
w 1472 roku łanowego od wsi należących do zamku
w Pilczy w tym od Dobrej. Dziesięcinę wartą 12 grzy
wien pobierał pleban z Żarnowca. Jan Długosz na
podstawie wymienionych wyżej falsyfikatów wymienił
Dobrą jako Bobrza i Bobranye w Liber Beneficiorum
w opisie uposażenie klasztoru św. Andrzeja wylicza
jąc znajdujące się we wsi łany kmiece, karczmę i za
grody. W roku 1478, po śmierci Jana z Pilicy jego
synowi Janowi (II) Pileckiemu przypadło miasto Pilica
z zamkiem (Smoleń) i z okolicznymi wsiami. W doku
mentach z roku 1480 występuje Bernard z Dobrej.
Brak jednak jednoznacznej identyfikacji miejscowości.
W roku 1489 opłacono z Dobrej poradlne liczone od 6
łanów a w latach 14909 płacono pobór z 7 i pół łana.
W 1508 roku poradlne płacono od 5 łanów. Jan z Pil
czy starosta lubelski w 1519 roku zapisał za 1000 flo
renów Zofii czyli Reginie z Tarnowa, córce Jana
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Amora, mniszce w klasztorze św. Agnieszki w Krako
wie, 25 grzywien czynszu na połowie miasta Pilczy
z wsiami. Dziesięc lat później dziesięcinę snopową
z całej wsi,wartą 6 grzywien, przekazywano plebanowi
w Żarnowcu, a dziesięcinę z ról sołtysa, wartą 1
grzywnę, plebanowi w Pilczy. Dochody parafii z Dobrej
uzupełniało 60 groszy mesznego. W 1530 roku odno
towano pobór od sołtysa Dobrej 12 gr. W 1564 r. wieś
liczyła 6 łanów. Od 1490 do 1581 r. ubyły we wsi 2 ła
ny, które drogą wykupu lub odebrania ziemi chłopom
stały się własnością folwarku. Padniowski trzymał 5,5
łana. Jeden łan miał Kowalowski. Do tego było 2 za
grodników bez roli. W połowie XVI w. na terenie wsi
działała kuźnica. W dokumencie wizytacji biskupa Ka
zimierskiego w 1598 r. zanotowano, że kierownik
szkoły parafialnej, Wojciech Szałas z Lelowa, jako
uposażenie otrzymywał między innymi dziesięcinę
z posiadłości szlacheckiej we wsi Dobra. Zgodnie
z zapisem Stanisława Padniewskiego, fundatora pilic
kiej kolegiaty, dokonanym w 1611 r. dziesięcina ze wsi
i z pól sołtysa, którym był szlachcic Adama Kowalew
ski, przeznaczona była dla dwóch dzwonników kole
giackich. Uposażenie dwóch muzyków kapeli
kolegiackiej satnowiły dziesieciny snopowe z ról sołec
kich w Dobrej. W dokumencie sprzedaży w 1613 roku
dóbr pilickich księciu Jerzemu Zbaraskiemu wśród 6
źródeł solnych,w których warzono sól wymienione są
źródła solne w Dobrej. Według rejestru podatkowego
w roku 1629r. Podatek zapłacono od 5.5 łana. W 1730
r. Emercjanna z Warszyckich, wdowa po hetmanie Lu
dwiku Pocieju, sprzedała dobra pilickie Marii z We
sslów Sobieskiej, synowej Jana III Sobieskiego.
Wśród wsi wymienionych w akcie sprzedaży znajduje
się Dobra. Od 1739 do 1743 r. Dobra z częścią Klesz
czowej, Przychodami i Wierbką była dzierżawiona
właścicielce Pilicy Marii z Wesslów Sobieskiej, przez
prepozyta pilickiego księdza Adama Komorowskiego
za 2 tys. zł rocznie. Wg opisu topograficznego z 10
października 1790 r. w skład posiadłości Teodora We
ssla, bratanka nieżyjącej już Marii z Weslów Sobie

skiej, wchodziła Dobra, którą miał wówczas w aren
dzie Jacek Pakosławski. 21 lipca 1790 w podziemiach
kościoła franciszkanów w Pilicy została pochowana:
Joanna, dziecko Pakosławskich ze wsi Dobra. W 1791
r. Dobra liczyła 26 domów i 181 mieszkańców.

W roku 1794 Pilica wraz z częścią województwa
krakowskiego znalazła się w zaborze pruskim. Trzeci
rozbiór stanowił tylko potwierdzenie tej sytuacji. Po III
rozbiorze Polski, podpisanym 24.X.1795r. Prusy za
garnęły północny skrawek województwa krakowskie
go, włączając go do prowincji śląskiej. Obszar ten
nazywano Nowy Śląsk i uznano za część Księstwa
Śląskiego. Pilicę wraz Biskupicami, Cisową, Dobrą,
Gluzowem, Kocikową, Mokrusem, Przychoda
mi,Kleszczowa, Siamoszycami, Sławniowem, Wierbką
i Zarzeczem znalazły się w zaborze pruskim. Obszar
ten przyłączono do powiatu siewierskiego, który zna
lazł się w departamencie wrocławskim. Właścicielem
dóbr pilickich był Bank Berliński, który przejął dobra pi
lickie za długi Teodora Wessla. W 1799 roku dzierżaw
cami Dobrej byli nadal Pakosławscy o czym świadczy
zapis w kronice klasztornej według której 2 marca
1799 w podziemiach kościoła została pochowana :
Zofia,dziecko Pakosławskich z Dobrej. W 1800 r. bulla
papieża Piusa VII wyłączyła z diecezji krakowskiej de
kanat pilicki i włączyła do biskupstwa wrocławskiego.
W roku 1802 dobra pilickie wraz z Dobrą zostały
sprzedane na licytacji przez bank Berliński. Nabyła je
Teodora Kownacka płacąc za nie 150 tysięcy marek.
Dekretem królewskim z 19 grudnia 1807 roku departa
menty podzielono na 60 powiatów. Pilica znalazła się
w departamencie kaliskim,w powiecie lelowskosie
wierskim z siedzibą w Siewierzu. Dekretem królew
skim z 17 kwietnia 1810 roku powiat pilicki został
przeniesiony do departamentu krakowskiego. 22 paź
dziernika 1811 roku Pilica powróciła do diecezji kra
kowskiej.

27 listopada 1815 r., po likwidacji Księstwa War

Regestr podatkowy z roku 1508 r.

Osada Gruszka. Sluza
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szawskiego powiaty pilicki, lelowski i olkuski zostały
połączone w jeden cyrkuł olkuski podzielony na trzy
powiaty:olkuski, pilicki i lelowski ale powiat oznaczał
jedynie okręg wyborczy. W 1816 departament krakow
ski przekształcony został w województwo krakowskie
Królestwa Polskiego. 20 stycznia 1818 r. Trybunał Cy
wilny pierwszej instancji województwa kaliskiego wy
znaczył plan dystrybucji Spadkowej Massy
Wesslowskiej, do której należała m.in.Dobra. W roku
1819 Dobrą zamieszkuje 182 katolików. 4 grudnia
1822 Teodora Kownacka uregulowała tytuł dóbr pilic
kich w hipotece pruskiej i odsprzedała je Bankowi Ber
lińskiemu za sumę 80 825 zł 7 gr. DecyzjaTrybunału
Cywilnego w sprawie dystrybucji Spadkowej Massy
Wesslowskiej została zatwierdzona w 1825 r. W 1827
r. miejscowość liczyła 21 domów i 168 mieszkańców.
W 1830 r. Bank Berliński sprzedał dobra pilickie, wraz
z Dobrą, Józefie Skorupkowej za 125 000 talarów. Wg
akt konsystorskich probostwo pilickie pobierało drew
no z lasów z Dobrej. Dekretem z 15 lipca 1833 r. rząd
carski dla części diecezji krakowskiej położonej w Kró
lestwie Polskim mianował administratora ks.A.Pasz
kiewicza. Wśród wsi dekanatu pilickiego nie ma
Dobrej.

W 1844 posiadłości pilickie, należące od tego
roku do gubernii radomskiej utworzonej z połączenia
gubernii kieleckiej i sandomierskiej, otrzymuje w spad
ku Zefiryn Ratomski, zięć Józefy Skorupkowej. Na
mapie wydanej około 1837 r. zaznaczono część wsi
Dobra zwaną Piła, w której stoi młyn, co sugeruje ist
nienie wcześniej w tym miejscu tartaku. Do 1847 roku
trwa klęska nieurodzaju a w nastepnym roku na wieś
dwukrotna spada klęska gradobicia. Według raportu
naczelnika powiatu olkuskiego z dnia 25 listopada
1850 r. wieś wchodzi w skład dóbr Pilica mając osob
ne wójtostwo i sołtysa typowanego przez dwór.
W 1851 r. dobra pilickie wystawione zostały na licyta
cję w Kancelarii Ziemiańskiej Guberni Radomskiej.

W pierwszej licytacji, 13 kwietnia 1851 brak było chęt
nych. W kolejnej licytacji nabył je Christian August
Moes. Po objęciu przez niego wsi w Dobrej pojawili
się ewangelicy o czym świadczą zapisy w Księdze
Zgonów prowadzonej przez parafię ewangelicką w Pi
licy.

15 marca 1863. Matylda Wojnarowska. Ur. w folwarku
Dobra. Zm.w Złożeńcu w wieku 3 mcy.
22 kwietnia 1868. Wilhelmina Jadwiga Ludwika Mań
ska. Wiek 10 dni. Zm. w Dobrej.

18 sierpnia 1856 miał miejsce pożar na folwar
ku. Straty, wyrównane C.A.Moesowi przez Dyrekcję
Ubezpieczeń wyniosły: 1440 rb w zabudowaniach
i 1541rb w majątku ruchomym. W powstaniu stycznio
wym brał udział Michał Hieronim Gruszczyński . Po
chodził z Dobrej. Furmanką przewoził rannych
powstańców do szpitali, dowoził do obozów powstań
czych w lasy Małogoszczy broń, amunicję, odzież
i żywność. 4 maja 1864 w majątku Gruszka urodził się
Stanisław Florian Witalis Gruszczyński, tercjarz, syn
dyk apostolski klasztoru oo.reformatów w Pilicy. Zm.
17 sierpnia 1930r. W roku 1866 z gubernii radomskiej
wydzielono południowe powiaty tworząc gubernie kie
lecką. Geodetę Łukaszewicz przeprowadził pomiary
geodezyjne. W 1870 r. na ścianie północnej kaplicy
Fundatorskiej w kościele franciszkańskim został
umieszczona tablica ku pamięci zmarłego w tym roku
Franciszka Gruszczyńskiego, syna Antoniego i Cecylii
z Zakalskich oraz jego żony Tekli z Michalskich zmar
łej w 1865 r. Od 1867 parafia Pilica należała do deka

Christian August Moes

Zabudowania osady Gruszka. Fot. z archiwum rodziny
Gruszczynskich



www.jurapilica.com Str. 5/12

Historia wsi Dobra

www.jurapilica.com

natu olkuskiego. W 1872 wieś liczyła 336 mieszkań
ców, 1178 mórg ziemi i 70 mórg lasu. W dokumentach
dotyczących spraw spadkowych po śmierci Christiana
Augusta Moesa wymieniono zabudowania folwarku
Dobra:

Dom mieszkalny z przystawą drewnianą pod gontem.
Owczarnia drewniana w słupy murowana pod gontem.
Stodoła murowana pod gontem,
Chlewy i stajnia murowane pod gontem.
Lodownia drewniana pod gontem.
5 domów mieszkalnych i jeden chlew drewniany pod
gontem

Spadkobiercami dóbr pilickich zostali: wdowa po
C.A.Moesie, Konstancja z Boesów i synowie zmarłego
Juliusz Aleksander i Julian Ewald. Po uregulowaniu
spraw spadkowych i spłaceniu reszty spadkobierów,
w 1874 r. majątek został sprzedany Leonowi Epsteino
wi. W folwarku Dobra pracowała gorzelnia, w której
w tym roku wyprodukowano 4200 wiader wódki o war
tości 20 000rs.

Młyn Gruszczyńskich wyposażony jak młyny
amerykańskie przynosił 3000rs dochodu rocznego. We
wsi, a dokładniej w osadzie Gruszka działał młyn rodzi
ny Gruszczyńskich, wyposażony, jak młyny amerykań
skie, który przynosił 3.000 rs. rocznego dochodu.
W młynie zatrudniano dwóch pracowników. Korespon
dent Gazety Kieleckiej donosił w 1878 r: […] Jedna ze
znaczniejszych w okolicy gorzelnia w Dobrej stagnuje.
W 1882 papież Leon XIII utworzył diecezję kielecką.
W składzie dekanatu pilickiego nie ma Dobrej. W 1884
r. ukazało się ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż
dóbr Pilica, w tym Dobrej, w związku z zaległościami
w opłatach rat za dzierżawę. Majątek Pilica liczący
4020 mórg i 160 prętów, z Dobrą w składzie, w 1887r.
za 365 000 rubli nabył od Frumkina Karol Brzozowskii

z Brzozowa herbu Belina. W skład majątku wchodził
folwark Dobra dzierżawiony przez Tadeusza Puniatyc
kiego. 8 kwietnia 1885 miał miejsce pożar: Niezdarność
ludzi przy pożarze. We środę po przewodniej nie
dzieli wybuchnął o półdojedenastej wieczorem ogień
we wsi Dobrej pod Pilicą. Zrobił się gwałt, zbiegło się ze
sześćdziesięciu ludzi, ale nikt prawie nie brat się do ra
towania, cała gromada porozdziawiawszy gęby przyglą
dała się tylko pożarowi. Pisarz gminny żywo nakłaniał
wieśniaków do roboty, ale próżne były jego starania.
Zresztą i narzędzi ratunkowych i wody do gaszenia
ognia nie było. Spłonęło wszystko mienie dwóch gospo
darzy. Nawet kury, wyrzucone z mieszkań, zwabione
światłem rzuciły się w ogień i poginęły. Gdyby gromada
nie była taka niezdarna, pogorzelcy mniejby ucierpieli;
a dziś im wielka bieda, a wszystkim sąsiadom wstyd
przed światem i grzech wobec Boga, że nie ratowali
bliźnich w nieszczęściu.

W czerwcu 1885 r. wieś ucierpiała od gradobicia.
W 1890 ukazało się ogłoszenie o możliwości wydzier
żawienia od 1 lipca folwarku Dobra liczącego 327 mórg.
Kolejnym właścicielem Pilicy i Dobrej został Zdzisław
Puchała. Wieś Dobra nadal dzierżawił Tadeusz Punia
tycki.

Epitafium poświęcone zmarłemu 6 lutego 1890 r.
Franciszkowi Gruszczyńskiemu, ur. w r. 1822 r., synowi
Franciszka i Tekli z Michaliskich, oraz jego żonie, Marii
Rozalii Brygidzie z Jurkowskich, urodzonej w r.1823
a zmarłej 6 września 1865, zostało umieszczone na
ścianie południowej kaplicy Fundatorskiej w kościele
franciszkańskim w Pilicy. 11 września 1903 r. w Dobrej
urodził się xxx Baliński. Był synem Józefa i Marii z do
mu Latacz. Mieszkał on w Sławniowie na Piaskach.
Służbę w lotnictwie rozpoczął 2 października 1924 roku
w 6 Eskadrze Wywiadowczej 2 Pułku Lotniczego w Kra
kowie. W maju następnego roku ukończył pułkową

Zabudowania osady Gruszka.
Fot. z archiwum rodziny Gruszczynskich

Dobra. Koło do nawadniania łak. Rys. Jozef Hensoldt.
r.1926
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szkołę obsługi i jako specjalistamechanik został przy
dzielony do 22 Eskadry Liniowej powstałej w tym czasie
w wyniku przemianowania 14 Eskadry Wywiadowczej.
Wykazywał wielkie zamiłowanie do nowej pracy i po
ukończeniu służby czynnej, pozostał w wojsku jako
podoficer nadterminowy. W sierpniu 1927 roku został
mianowany podoficerem zawodowym i w następnym
roku odbył przeszkolenie w Centralnej Szkole Mechani
ków Lotniczych w Bydgoszczy działającej w ramach
Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa, uzysku
jąc awans do stopnia młodszego majstra wojskowego.
W dniu 30 maja 1930 roku został mianowany majstrem
wojskowym. W dniu 10 sierpnia 1934 roku, w czasie
przelotu ze Skierniewic do Warszawy na samolocie
Breguet XIX nr 6060, uległ wypadkowi odnosząc cięż
kie obrażenia Przewieziony do Wojskowego Szpitala
Okręgowego w Warszawie, zmarł w dniu 23 sierpnia
1934 roku. Cieszył się u przełożonych opinią bardzo
dobrego podoficera i zdolnego mechanika, a u podofi
cerów w pułku  dobrego kolegi. Został pochowany na
wojskowym cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
18 kwietnia 1899 r. w Dobrej urodził sięFranciszek
Gruszczyński. Uczył się w gimnazjum w Częstochowie
gdzie w 1916 r. zdał maturę. Ukończył studia rolnicze
i prawnicze na UJ w Krakowie. W czasie wojny polsko
bolszewickiej w 1920 służył jako ochotnik w WP. Od
1928r. był członkiem rady dzielnicowej Polskiego Stron
nictwa Chrześcijańskiej Demokracji na terenie Małopol
ski Zachodniej. W 1930 r. został wyprany posłem do
Sejmu III kadencji z Listy nr 4 w okręgu wyborczym
nr 42 Krakówpowiat. W latach 193035. był sekreta
rzem Klubu Parlamentarnego Chrześcijańskiej Demo
kracji. Działał w sejmowej Komisji Budżetowej. Od
1932r. był członkiem Rady Naczelnej PSChD a od 1934
prezesem Zarządu Wojewódzkiego i Rady Wojewódz
kiej PSChD. Od r.1935 był członkiem Komitetu Wyko
nawczego PSChD. Działał w sosnowieckiej Izbie

Przemysłowej i w kieleckim oddziale Związku Młynarzy
Polskich. Zmarł 26 lipca 1963 w Warszawie.

W 1908 r. wdowa po Zdzisławie Puchale sprze
dała dobra pilickie Kazimierzowi Arkuszewskiemu.
W 1905 r. wieś liczyła 539 mórg ziemi a Młyn Dobra 40
mórg ziemi. Stanisław Gruszczyński w styczniu 1911 r.
sprowadził do swoich młynów prądnicę, uruchamiając
oświetlenie elektryczne. Dobra weszła w skład nowo
powstałego dekanatu pilickiego. W następnym roku
S.Gruszczyński sprowadził siekacz okopowy EWB za
21 rubli i 50 kopiejek oraz siewnik „Krakowiak”, w 1917r.
maszynę do kopania ziemniaków za 210 rubli a w na
stępnym roku młocarnię za 1482 korony.

13 listopada 1914 roku w godzinach popołudnio
wych nastąpiło pierwsze starcie patroli austriackich
z rosyjskimi. Potyczka miała miejsce na gruntach daw
nego folwarku Dobra oraz na gruntach osady „Grusz
ka”. Zginał jeden ułan austriacki (Polak). Patrol
austriackowęgierski cofnął się pod Pilicę skąd go ko
zacy wyparli wieczorem pod Podzamcze. W godzinach
południowych na gruntach wsi Dobra, Dobra Kolo
nia,Wierbka i Sławniów doszło do starcia patroli obu
wojsk. Kozacy przybyli tak niepodziewanie, cicho
i sprawnie, że nikt ani z ludności ani wywiadowców au
striackich nie zauważył, kiedy i którędy przybyli. Z za
gajników,wąwozów, zarośli w pobliżu dróg wiejskich
i gościńców wiodących z Żarnowca i Pradeł do Pilicy
ostrzelali ogniem karabinowym patrole austriackie. 23
listopada sztab rosyjski polecił przygotować nową linie
bojową na wzgórzach wsi: Biskupice, Zarzecze, Dobra,
DobraKolonia, Sławniów, Wierbka, Cisowa i Smoleń.
Do kopania rowów i budowania zasieków zagnano
miejscowych chłopów i robotników fabrycznych. Wie
czorem żołnierze obsadzili świeżo przygotowaną linię
rowów strzeleckich. Kilka baterii artylerii ustawiono na
gruntach wsi Kolonia Dobra i Sławniów. 25 listopada
wznowiono działania bojowe w rejonie Pilicy. Przepro

Tablica ku czci poległych absolwentów szkoły
szybowcowej w Polichnie. Na tablicy Władysław

Balinski

Symboliczny grób Stanislawa Gruszczynskiego w
podziemiach klasztoru oo.franciszkanów w Pilicy
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wadzono kilka ataków na bagnety. Po wkroczeniu do
Pilicy artyleria austriacka ostrzelała Rosjan. Rosyjska
artyleria stojąca na gruntach wsi Kolonia Dobra ponio
sła ciężkie straty. Zabito komendanta baterii, kilku arty
lerzystów i pułkownika sztabu lustrującego pozycję.
W kolejnych dniach dochodziło do drobnych potyczek
patroli. 28 listopada: oddział żołnierzy wraz z 12 karabi
nami maszynowymi, zająwszy pobliskie groble około łąk
i błonia (od osady Gruszka do szosy sławniowskiej)
i stąd ostrzeliwali gościniec za wsią Dobra do wsi
Dzwonowice od Pilicy prowadzący. Wytropieni wkrótce,
tegoż dnia stracili 8 ludzi w zabitych i rannych.

Po I wojna DobraKolonia została włączona do
parafii pilickiej. Kaplica u Gruszczyńskich była dostępna
dla mieszkańców m.in. do lat dwudziestych piliccy refor
maci święcili w niej wielkanocne jaja. Później przenie
siono tą uroczystość pod dom sołtysa. Na początku lat
dwudziestych 20 właścicieli młynów i tartaków położo
nych nad Pilicą założyło spółkę „Eksploatacja Siły Rze
ki Pilicy Powiatu Olkuskiego”, której celem było
przeprowadzenie regulacji rzeki. W 1919 r. Marcin Staś
ko z Dobrej prowadził agitacje w sprawie wyjazdu do
Prus na roboty polowe. Zebrała się grupa dwudziestu
chetnych, którzy mieli nielegalnie przekroczyć granicę.
Po wykryciu przez żandarmerię zostali zawróceni w Za
wierciu. Przywrócono właściwe szerokości zaoranym
przez właścicieli pól drogom PilicaDobra na odcinku
1 km i DobraPrzychody na odcinku 2 km. W 1922 r.
właściciele młynów i tartaków przeprowadzili regulacja
koryta rzeki Pilica. W tym okresie działało Koło Młodzie
ży Wiejskiej, o którym wiadomo jedynie z wzmianki
z roku 1927 mówiącej, że nowe KMW powstaje celem
podniesienia upadłego przed pięciu laty. W 1925 roku
planowane było bielenie kościoła reformatów jednak
dzięki osobistemu wkładowi syndyka Stanisława Grusz
czyńskiego artysta malarz Szczęsny Stanisław Grycz
ner ze Szczekocin wykonał polichromię kończąc ją
w lutym następnego roku. W 1926 r. mieszkający

w Sławniowie Józef Hensoldt, były student Akademii
Sztuk Pięknych, na zamówienie Stanisława Floriana
Gruszczyńskiego wykonał kilka rysunków m.in. szkic
„Dobrakoło do nawadniania łąk na rzece Pilicy” i portret
olejny Stanisława F.Gruszczyńskiego.

6 listopada 1927 r. zawiązało się Koło Młodzieży
Wiejskiej. Inicjatorami jego powstania byli: Ignacy Kura,
Władysław Grzesiak, Franciszek Gajda, Waleria Baliń
ska i Stanisława Staśkówna. Na zebranie założycielskie
w domu Antoniego Staśko przybyło 36 osób. Do zarzą
du wybrano: Antoniego Kurę (przewodniczący), Anto
niego Maja (zca), Franciszka Gajdę (sekretarz),
Władysława Grzesiaka (skarbnik), Stanisława Stasków
na (bibliotekarka). Komisję rewizyjną stanowili: Jan Soł
tysiak, Weronika Kurówna i Aniela Staśkówna. Na
kolejnym zebraniu wybrano Antoniego Maja do prowa
dzenia sekcji oświatowej, Stanisława Milejskiego do
chóru i Władysława Obrączkę do sekcji gminastycznej.
Chór miał prowadzić nauczyciel Słaboń ze szkoły
w Sławniowie. W nastepnym roku nastąpiły zmiany
w składzie zarządu. Bibliotekarzem został Stefan Bilski
a w komisji rewizyjnej Jana Sołtysiaka zastapił Stani
sław Milejski.

W młynie turbinowowodnym S.Gruszczyńskiego
oprócz przemiału zboża zajmowano się produkcją kawę
zbożowej. Mieszkańcy Dobrej przystapili do utworzonej
w 1929 roku Spółdzielni Mleczarskiej w Pilicy. W 1930 r.
wieś wraz z kolonią liczyła 727 mieszkańców. 17 lipca
1930 zmarł Stanisław Florian Gruszczyński, tercjarz,
ostatni syndyk apostolski klasztoru oo. Reformatów
w Pilicy. Pochowany został w grobach klasztornych pod
Kaplicą Fundatorską. W 1938 r. w Dobrej działał Olku
ski Oddział Związku Młynarzy Polskich.

Przed wybuchem II wojny światowej wieś liczy
662 mieszkańców. 5 września 1939 r., podczas wkra
czania Niemców do Pilicy w Sławniowie zginął Jan Bar
czyk, lat 30, urodzony w Dobrej. 9 września 1939 r.

Ogłoszenie w prasie

Epitafium Franciszka Wojciecha Gruszczynskiego w
klasztorze oo.franciszkanów w Pilicy
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Niemcy zamknęli młyn Gruszczyńskiego. Fragment wo
jennych wspomnień Anny Jątczak [19292010] urodzo
nej w Bielkach koło Topólki [dzisiaj w powiecie
radziejowski w woj. województwie kujawskopomor
skim]. Wieś została wysiedlona w 1940 r. a mieszkańcy
trafili m.in. do Dobrej i do Sławniowa. […] Cały pociąg
skierowali do powiatowego miasta Miechów [...] Tam
w Miechowie czekali na nas gospodarze z furmankami
i zabrali nas na poszczególne gminy. My i cztery znajo
me rodziny, jak już wcześniej wspomniałam zajechali
śmy do gminy Pilica. Było już późne rano, kiedy właśnie
tam czekał na nas wójt i rozdzielał ludzi na poszczegól
ne wioski. Naszych znajomych przeznaczył na dużą
wioskę Sławnów. Była to sześcioosobowa rodzina, był
w niej mężczyzna po sześćdziesiątce, którego do Nie
miec nie wzięli, to też jakąś pracę dorywczą dostał tutaj.
A my, czyli dwie wdowy i dwójka dzieci dostaliśmy się
na mała wioskę Dobora, jako czteroosobowa rodzina.
Było tam bardzo biednie, drobne rolnictwo, górzyste te
reny. Najgorsze było jednak to, że tamtejsi ludzie krzy
wo na nas patrzyli. Mówili między sobą, że jesteśmy
wygnańcami, że musieliśmy coś Niemcom przeskrobać
i nas wygnali! Nie wierzyli, że można kogoś tak skrzyw
dzić i okraść bez powodu! Chociaż nam wójt mówił, że
dostaniemy trochę żywności od tutejszych gospodarzy,
że mają nam dać mleko, co dzień ktoś inny, i że po żni
wach mają zebrać zboże po parę kilo dla nas, ale kto
ich mógł do tego zmusić? Tylko sołtys i jego zastępca
zebrali 25 kg żyta. Po mleko to ja sama musiałam cho
dzić i prosić. Kto tego nie doświadczył ten nie rozumie,
jakie to jest przykre i gorzkie? Jak smakuje mleko za
krapiane łzami? Gdy chodziłam od jednego domu do
drugiego i mnie z zniczem odprawiano, wtedy szłam
i płakałam do tego dobrego człowieka, podsołtys, który
miał serce i współczuł nam. Tam zawsze mi dali coś do
jedzenia, chociaż kawałek chleba. Były tam 3 córki, naj
młodsza w moim wieku, ich mama była niemową, bar
dzo dobra kobieta, jej mąż to właśnie podsołtys,
publicznie nas bronił przed całą wioską, kiedy na zebra

niu krzyczeli,” te kobiety powinny pracować!”To on im
mówił: „A czy daliście tym paniom pracę? Czy one nie
chcą pracować?, one chcą i umieją, tylko im tę prace
dajcie!” Wtedy zamilkli wszyscy. Od tej pory przestali na
nas psioczyć, wkrótce się też przekonali żeśmy nicze
mu nie zawiniły, ponieważ we wrześniu 40 roku przy
wieźli drugą grupę wysiedlonych i z tego powodu zrobił
się jeszcze większy głód i bezrobocie. […] Ale niestety
z tego głodu zapanowała choroba zakaźna tyfus. Lu
dzie zaczęli masowo chorować i umierać, najwięcej Ży
dzi. Tę szkołę w Sławnowie zamieniono na szpital, nasz
znajomy wysiedlony dostał tam pracę, a mój brat dostał
środki dezynfekujące i musiał kropić wszystko. Tych co
przywozili chorych, tych co zabierali nieboszczyków i co
przywozili jedzenie…Gdy mama powiedziała na wiosce
tym ludziom, co u nich mieszkaliśmy, że wracamy
w swoje strony, to się bardzo ucieszyli, że nie będziemy
im już ciężarem i nawet zaproponowali nam furmankę.
Powiedzieli, że odwiozą nas na połowę drogi do Czę
stochowy.

W lipcu 1941 r. na polecenie władz okupacyjnych
młyn Gruszczyńskich został oddany w dzierżawę volks
deutschowi Michałowi Wawrzeńczykowi. Od połowy li
stopada zaliczono go do młynów handlowych
i wyznaczono do przemiału kontyngentu zbożowego na
tzw. razówkę. W grudniu przemielono 200 kwintali zbo
ża. W latach 194243 mełli w nim zboże gospodarze
z 17 wsi. Od żniw do czasu oddania kontyngentu zbo
żowego młyn był nieczynny. W nocy z 4 na 5 września
przywieziono do miasteczka junaków ze Służby
Budowlanej z Jangrota. Junacy, uzbrojeni w łopaty,
penetrowali okoliczne pola, i wśród krzyków i bicia
sprowadzali Żydów na rynek. Konfidenci, policja
granatowa oraz funkcjonariusze żandarmerii i gestapo z
Miechowa przetrząsali dom za domem. Chorych i
starców zabijano na miejscu. Około 20 osób zostało
rozstrzelanych a ich ciała pogrzebano przy drodze do
Dobrej, za ogrodem Jana Anielskiego. We wsi Dobra
Kolonia, w domu Piotra Domagały przebywała rodzina
żydowska składająca się z mężczyzny, dwóch kobiet

Zabudowania młyna Gruszczynskich

Władysław Balinski. Z prawej: pomnik w szkole
szybowcowej w Polichnie
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i dziecka. Matką dziecka była Kajla, z domu Jume. Ży
dzi schronili się również w domach Piotra Jarząbka, Jó
zefa Domagały, Nowaka, Latacza i innych. Niemcy
wpadli na ich ślad. 14 listopada 1942 r. do wsi przyje
chało 7 furmanek z żandarmerią i policją granatową.
Skierowali się najpierw do domu Nowaka, a kiedy ten
oświadczył, że u niego Żydów nie ma, odjechali. W do
mu Piotra Domagały rozstrzelali ukrywające się tam
osoby. Pod ścianą stał również gospodarz domu, jego
żona Maria i sąsiad, Piotr Ptak. W zamieszaniu Maria
Domagała i Piotr Ptak uciekli. Piotr Domagała, lat 36,
robotnik, został rozstrzelany. Pochowano go na cmen
tarzu w Pilicy. Tego samego dnia wieczorem w zabudo
waniach Piotra Jarząbka rozstrzelano jeszcze pięć osób
narodowości żydowskiej. Szkolenia Szkoły Podchorą
żych Piechoty Związku Walki Zbrojnej odbywały się
dwa razy w tygodniu w Kidowie, w domu Bronisława
i Franciszka Paciejów, lub w terenie, w lesie między Do
brą a Sławniowem gdzie zorganizowano kilkanaście le
śnych schronów. Punktem kontaktowym członków
podziemia był do Chwistów. W lesie pod dobrą wykony
wano również wyroki na zdrajcach. W sierpniu 1944 zo
stał tu stracony Jan Skibka. Jeden z BChowców
w swoich wspomnieniach pisze o wyroku wykonanym
na mieszkance Dobrej. 2 lutego 1943 podczas zasadzki
na dwóch żandarmów w lesie dobrskim ranny i areszto
wany został Wawrzyniec Dylewski. Przemiał zboża
kontyngentowego prowadzono w młynie Zofii Grusz
czyńskiej. Prowadzone przez okupanta spędy koni
i bydła połaczone z klasyfikowaniem i kolczykowaniem
odbyły się 15 marca 1943 w DobrejKolonii i 9 marca
1944 w Dobrej i DobrejKolonii. W nocy z 24 na 25
sierpnia 1943 grupa uzbrojonych ludzi zabrała z młyna
Gruszczyńskich pas młynarski, odzież, obuwie i żyw
ność. 5 padziernika 1944 Gruszczyńscy przyjęli wywie
zioną z Warszawy po powstaniu rodzinę Skarzyńskich
a 27 listopada rodzinę Dobrowolskich. 8 grudnia 1944
zginął w Dobrej Józef Kowal. 9 grudnia 1943 areszto
wany został Jan Barczyk ps.”Owies”. W tym samym

dniu został aresztowany Stanisław Sołtysik (l.20). Obaj
zostali zamordowani w Wolbromiu na początku 1944 r.
26 stycznia 1944 w Wolbromiu został rozstrzelany Lu
dwik Milejski, lat 47, ur. 11 maja 1897 w Wierbce, za
mieszkały w Dobrej, rolnik; członek gminnej trójki SL
Roch", aresztowany 9 grudnia, 1943 r. Funkcję gminne
goo komendanta LSB i zastępcy komendanta powiato
wego Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa pełnił
Stefan Milejski, ps. „Gruszka”, z Dobrej. 13 sierpnia
1944 wraz z żoną Marią został aresztowany przez od
dział AL Tadeusza Grochala p.”Tadek Biały”. Nastepne
go dnia oboje zostali rozstrzelani. 9 kwietnia 1944
Stanisław Laga, lat 30, mieszkaniec Dobrej, został
aresztowany przez żandarmów z gendarmerie MotZug
63 stacjonujacego w Pilicy. Przewieziony został do Kra
kowa do więzienia na Montelupich. Po krótkim czasie
został przewieziony w dużej grupą więźniów do miej
scowości Wesoła pod Miechowem, gdzie pod lasem
zostali rozstrzelani. Ekshumowany został w latach 60
tych i pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu
w Miechowie.

Dom Gruszczyńskich wielokrotnie był napadany
przez różne uzbrojone grupy. 21 sierpnia 1944 zabrano
z młyna 8 kwintali mąki; 12 września 1944  1157zł;
w nocy z 4na 5 grudnia ubrania. 11 stycznia 1945 na
dom Gruszczyńskich napadła grupa 35 uzbrojonych lu
dzi.

43 Korpus gen.Anatola Andriejewa atakuje przez
Pilicę i Wolbrom w kierunku na Sławków. W nocy
z 15/16 stycznia w wielu domach nocowali żołnierze
Wehrmachtu. Wojska niemieckie, wycofujące się przez
Pilicę, należały do 68, ,której elementy z rejonu Szczko
cin przez Pilicę wycofywały się na Ogrodzieniec. i 304
Dywizji 48 Korpusu Pancernego oraz batalionu 603 Dy
wizji do zadań specjalnych, które wcześniej broniły
Szczekocin. Siedmiu żołnierzy, którzy spędzili noc
w domu Franciszka Gruszczyńskiego w Dobrej opowia
dało, że ich oddział liczył 160 ludzi, a po rozbiciu pozo

Dobra na mapie sztabowej z r. lat 30. XX w.

Z lewej: Aleksy Laga z żoną Władysławą z domu
Półtorak. Rok 1944. Z prawej: Stanisław Laga z żoną

Katarzyną z domu Dąbrowska. Rok 1917
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stało szesnastu. 16 stycznia Na wzgórzach sławniow
skich i cisowskich były patrole rosyjskie a na wzgórzach
dobrskich i wierbskich pozycje niemieckie. W walkach
brały udział pojazdy pancerne. W czasie tych walk do
chodziło do obustronnych przesunięć; kilku żołnierzy
radzieckich ukazało się przy młynie na Dobrej już oko
ło godz. 17. Około godziny 18 trwały najcięższe walki
w czasie których spłonęły 3 domy w Dobrej. Następna
noc upłynęła w zupełnej ciszy. 17 stycznia. Walki w Pili
cy rozgorzały na nowo około 9.30. Rosyjski atak po
szedł przez wzgórza nad Dobrą w kierunku drogi do
Dzwonowic. Dochodzi tu do licznych kontrataków a na
wet do walk wręcz. Żołnierze sowieccy nie mieli żad
nych ochronnych ubrań, i padali gęsto na polach
pokrytych śniegiem. W końcu 80 dywizja piechoty
płk.Kuźmina zajęła Pilicę. Na łąkach pod Dobrą znajdo
wało się rosyjskie lotnisko polowe.

Podczas okupacji zginęli również: mieszkańcy
Dobrej  Słowik Mieczysław (l.22), Sośnicki Stefan
(l.21), Wieczorek Piotr (l.23), Henryk Cichoń – oraz
mieszkańcy Dobrej Kolonii  Korcipa Władysław, Paś
Kazimierz, Pustułka Marian, Jan Rus. Okupację prze
trwało żydowskie rodzeństwo Mośek i Estera Kopel lub
Mehler, przechowywane przez Stanisława Sołtysiaka
w Dobrej. Po wojnie wyjechali oni do Kanady. Podczas
okupacji trzydziestu mieszkańców wsi zostało wywie
zionych na przymusowe roboty do Niemiec a w 1944 r.
około stu mieszkańców brało udział w kopaniu okopów.

W styczniu 1945 r., tuż po wyzwoleniu, Jan Korci
pa został członkiem zarządu Gminy Pilica. Z Wolbro
mia sprowadzano zboże, mielono w młynie
Gruszczyńskiego i przekazywano mąkę do piekarni
w Pilicy. 20 stycznia wprowadzono kontrolę młynów,
której dokonywano trzy razy dziennie. Mielono tylko
żyto na mąkę dla najbiedniejszych. 7 marca wprowa
dzono karty przemiałowe dla kontyngentu. 31 maja

wprowadzono ścisła kontrolę ruchu i postojów młynów.

Koniec wojny nie oznaczał spokoju. 31 marca
1945 Marceli Laga z PPR został zastrzelony przez od
dział „Lota”. 2 maja 1945 r. Piotr Ptak (l.33) został za
strzelony przez Służbę Bezpieczeństwa. 6 czerwca
1945 zginęli mieszkańcy Dobrej z oddziału „Lota”, który
Broda i Piotr Wałek a 31 sierpnia 1945 Bogusław Staś
ko. Doszło do kolejnych napadów na dom Gruszczyń
skich: 23 czerwca 1945 trzech mężczyzn zabrało
pieniądze. Ostatni napad miał miejsce 2 września 1945
r.

W 1945 r. wieś liczyła 486 mieszkańców. 7 stycz
nia rada gminy podjęła uchwałę w sprawie remontu
dwukilometrowego odcinka drogi z Pilicy do Dobrej.
W roku 1946 utworzono gromadę Dobra należącą do
gminy Pilica. Na przełomie lat 40. i 50. młyn Grusz
czyńśkich mełł zboże z dostaw obowiązkowych a mąkę
dostarczano do spółdzielni „Rolnik” w Pilicy. W 1958
Dobra liczyła 610 mieszkańców. W roku 1946, z okazji
200lecia klasztoru oo.franciszkanów w Biskupicach,
ukazała się książka, „Kościół i klasztor oo. reformatów
w Pilicy”, której autorem był Franciszek Wojciech
Gruszczyński. Założycielami OSP Dobra w 1952 r. byli
Franciszek Wałek, Jan Łągiewka oraz Jan Szwej.
W tym samym roku strażacy dostali ręczną sikawkę na
kołach. Na mocy uchwały nr 28/IV/54 WRN w Krakowie
6 października 1954 utworzono Gromadę Sławniów
z siedzibą GRN w Sławniowie. W skład jednostki we
szły obszary dotychczasowych gromad Sławniów, Do
bra i Kolonia Dobra ze zniesionej gminy Pilica. W roku
1956 OSP w Dobrej otrzymała pompę spalinową M20.
Gromadę Sławniów zniesiono 31 grudnia 1959 a jej ob
szar włączono do gromady Pilica. W latach 60 wieś
przekazała grunty pod budowę zlewni mleka. Część lo
kalu zajmowała świetlica. W 1963 r. członkiem Rady
Nadzorczej OSM został wybrany Wałek. W latach
sześćdziesiatych XX z inicjatywy Marii Koniec powstało
Koło Gospodyń Wiejskich. Kolejna przewodniczącą zo

Pomnik ku czci zamordowanych Żydów

Pogrzeb na cmentarzu w Pilicy partyzanta BCh
Marcela Lagi zastrzelonego przez oddział "Lota" w

przeddzień swojego ślubu wyznaczonego na Wielkanoc
1945
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stała Aniela Piąta. Członkinie koła organizowały kursy
pieczenia, gotowania i pieczenia oraz spotkania świą
teczne i okolicznościowe. Kolejna przewodnicząca była
Jadwiga Tarchała. Około 1966 roku powstało koło
ZMW założone przez Ryszarda Gębalę. Członkowie
koła zbierali się w wiejskiej świetlicy gdzie prowadzono
rozgrywki w karty, szachy i warcaby oraz organizowano
zabawy. Ze środków otrzymnych z ZMW zakupiono
sprzęt RTV. Po dwóch latach działalności założyciel ko
ła poszedł do wojska i do Dobrej już nie wrócił. W roku
1973 miejscowi strażacy wraz z mieszkańcami wsi zbu
dowali zbiornik przeciwpożarowy. W "Wiadomościach
numizmatycznych" w 1969 r. zamieszczono opis znale
ziska monet w Dobrej k. Pilicy. W 1969 r. komendantem
OSP został Aleksander Sobkowiak, prezesem Włady
sław Kasprzycki a członkami zarządu Jan Zagała i Jan
Łągiewka. Na wyposażeniu jednostki znalazł się samo
chód Dodge. Kolejnym pojazdem był Star 21, który zo
stał zakupiony od OSP Wierbka. Około roku 1974
miejscowe koło ZMW zaprzestało działalności. Droga
prowadząca przez Dobrą była wykonana z miejscowe
go surowca, z kamienia wapiennego pozyskanego
w miejscowym kamieniołomie, tzw. Kamionce. Nietrwa
ły materiał z biegiem czasu, uległ skruszeniu tworząc
doły w nawierzchni utrudniające poruszanie się,
zwłaszcza po opadach.W roku 1975 Piotr Pokwiczał
zainicjował budowę nowej drogi w czynie społecznym .
Szlakę otrzymaną z Huty Zawiercie dostarczył PKS Za
wiercie. Większość prac wykonano ręcznie. Nawierzch
nia wykonana z żużla była uciążliwa, zwłaszcza
w miesiącach letnich kiedy mocno pyliła. Na spotkaniu
mieszkańców wsi z zarządem powiatu olkuskiego zapa
dła decyzja o ułożeniu nawierzchni asfaltowej co zosta
ło zrealizowane przez Rejon Dróg w Olkuszu w 1977 r.
01 lutego 1975 r. w miejscowej świetlicy powstał Klub
Prasy i Książki, który założyła Krystyna Kasprzycka.
W klubie odbywały się kursy rolnicze, wystawy, nauka
śpiewu i tańca, konkursy, spotkania patriotyczne i świą
teczne. W tym samym roku zawiązał się społeczny ko
mitet budowy Domu Strażaka, a strażacy otrzymali od
zakładu Ospel w Wierbce samochód marki Żuk. Budo

wę Domu Strażaka w Dobrej zakończono 14 czerwca
1981 r. W 2002 roku prezesem OSP Dobra został Anto
ni Słodowy, komendantem Jerzy Staśko, skarbnikiem
Sebastian Białas a jednostka została zarejestrowana
jako stowarzyszenie. Dom strażaka został wyremonto
wany. W 2015 roku prezesem OSP został Krzysztof
Grabowski. W budynku OSP ma swoja siedzibę pręż
nie działająca Sekcja Wierbka Polskiego Związku Ho
dowców Gołębi Pocztowych. Sołtysem wsi jest obecnie
Antoni Tadeusz Gruszczyński.

POMNIKI I KAPLICZKI

Na terenie Dobrej, przy ul. Piłsudskiego /Działka
nr 2009/ znajduje się pomnik upamiętniający ok. 20 nie
znanych osób pochodzenia żydowskiego rozstrzela
nych 5 września 1942 roku przez funkcjonariuszy
gestapo i żandarmerię niemiecką z Miechowa i Pilicy.
W 2013r. Działka, na której znajduje się mogiła została
wykupiona z rąk prywatnych przez starostwo powiato
we. Pomnik postawiono w 2014 r. Prace sfinansowała
Rada Opieki nad Pomnikami Walki i Męczeństwa
w Warszawie oraz Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Przy drodze, na przeciwko posesji Elżbiety i Piotra Po
kwiczałów stoi kapliczka ufundowana przez rodzinę Po
kwiczałów w roku 2016 w związku z 1050 rocznicą
Chrztu Polski oraz obchodami 950 rocznicy powstania
parafii Pilica. Kapliczka stanęła na miejscu poprzedniej,
stojącej w tym miejscu jako wotum dziękczynne za
otrzymane łaski. Obok posesji nr 37, przy moście, znaj
duje się kapliczka drewniana, słupowa. Wewnątrz na
kamiennym postumencie stoi kamienna, polichromowa
na figura św.Jana Nepomucena. We wnęce postumentu
stoi figurka Chrystusa. kaplicę ufundowali Petronela
i Kazimierz Gumułkowie. 06.05.1916 r. na pamiątkę
Wojny Europejskiej oraz na cześć Bogu i Maryi. W la
tach 2012  2013 figura została odnowiona przez Gra
żynę i Tomasza Tarchałów. W DobrejKolonii stoją dwa
krzyże przydrożne.

Kapliczki w DobrejKolonii

Sekcja Wierbka Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych



Historia wsi Dobra

Str. 12/12 www.jurapilica.com

www.jurapilica.com
Rosyjska mapa sztabowa. Rok 1914

Mapa Kwatermistrzostwa

opracowanie:Aleksander Kot. Pilica 2017

www.jurapilica.com

www.jurapilica.com




