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Podczas tegorocznych 
Dni Miejskiej Górki na miesz-
kańców miasta i gości czeka-
ło wiele atrakcji. W festynach 
plenerowych, które odbyły 
się 13 i 14 lipca na stadio-
nie miejskim, uczestniczyło 
wiele osób, między innymi 
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G m i n y   M i e j s k a   G ó r k a

przedstawiciele partnerskich 
gmin Dobruška w Czechach 
i Ábrahámhegy na Węgrzech. 
Największą publiczność zgro-
madziły koncerty gwiazd, 
czyli ANDRZEJA PIASECZNE-
GO oraz zespołów PAPA D. i 
MR. ZOOB. 
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Prawie pół miliona złotych dofinansowania ... 

POWSTANĄ NOWE ŚWIETLICE
Miejskogórecka gmina otrzymała blisko 500 tys. złotych dofinansowania na budowę świetlic wiejskich 

w miejscowościach Dąbrowa i Gostkowo oraz zagospodarowanie otoczenia wokół mających powstać obiektów.

Umowa w sprawie przyznania po-
mocy finansowej, zawarta pomiędzy gminą,  
reprezentowaną przez burmistrza Karola 
Skrzypczaka i skarbnika Dorotę Lamper-
ską, a Urzędem Marszałkowskim w Pozna-
niu, którego reprezentantem był  wicemar-
szałek Krzysztof Grabowski, podpisana 
została 11 czerwca w Dąbrowie. W wyda-
rzeniu tym uczestniczyli również: zastępca 
burmistrza, Adam Bandura, naczelnik Wy-
działu Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego, 
Piotr Poprawa oraz sołtysi i przedstawiciele 
rad sołeckich obydwu wsi.

W obu miejscowościach powsta-
ną  świetlice o takich samych wymiarach, w 
kształcie sześciokąta, z dodatkowymi po-
mieszczeniami kuchennymi i sanitarnymi, 
które wykonane mają być z drewna. Zosta-
ną one przystosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Przeznaczone będą do or-
ganizowania imprez oraz spotkań wiejskich.

Projekt przewiduje tez utwardze-
nie placów przy obiektach, które zlokalizo-
wane zostaną: w Dąbrowie, na boisku przed 
płytą taneczną, natomiast w Gostkowie, 
w pobliżu szkoły, tuż obok wybudowanej 

ścieżki pieszo – rowerowej.
Pozyskane przez gminę dofinan-

sowanie wynosi prawie 500 tys. zł i stano-
wi  63,63 % kosztów inwestycji. Przyznane 

środki pochodzą z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. Zadanie ma być realizo-
wane w przyszłym roku.

E. Pawełka

Prace potrwają do końca maja przyszłego roku ...

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO
Na początku lipca br. rozpoczęto prace związane z przebudową zabytkowego budynku szkolnego w 

Konarach. Obiekt pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Od 1994 r. wpisany jest do rejestru zabytków. Dotychczas 
mieściły się w nim szkolna biblioteka, a wcześniej sale lekcyjne.

Zakres prac obejmuje między 
innymi: wykonanie nowego pokrycia z da-
chówki oraz orynnowania, odnowienie ele-
wacji, wymianę okien, drzwi i podłóg, re-
nowację schodów wewnętrznych, montaż 
instalacji centralnego ogrzewania, wodno 
– kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz 
kotłowni gazowej.

 Remont rozpoczęto od wymia-
ny dachu i przemurowania kominów. Mimo 
że budynek ma już ponad sto lat, konstruk-
cja dachu zachowała się w bardzo dobrym 
stanie i zostanie jedynie zakonserwowana 
preparatem grzybobójczym. Obecnie trwa-
ją roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektu. 
Wkrótce rozpoczną się prace związane z  
jego dociepleniem.

Po przebudowie  w budynku mie-
ścić się będą trzy klasy lekcyjne (jedna na 
parterze i dwie na piętrze), powstaną nowe 
sanitariaty oraz pokój nauczycielski. Oprócz 
tego wybudowany zostanie podjazd dla nie-
pełnosprawnych.

Wykonawcą zadania jest Jaro-
sław Busz Zakład Budowlany ELIOS II z 

Kuczyny w gminie Krobia. Koszt inwestycji 
wyniesie 900 tys. zł. Na realizację przedsię-
wzięcia gmina pozyskała dofinansowanie w 

wysokości 500 tys. zł. Prace mają potrwać 
do końca maja przyszłego roku.

E. Pawełka

Umowę o przyznanie dofinansowania na budowę świetlic podpisano w Dąbrowie

Na początku lipca rozpoczęto przebuwę zabytkowego budynku szkolnego w Konarach
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Miejskogórecka orkiestra gra już 95 lat ... 

NOWE INSTRUMENTY NA JUBILEUSZ
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka odniosło kolejny sukces. W roku obchodów jubileuszu 

działalności zespół otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów 
oraz akcesoriów muzycznych, w ramach programu Infrastruktura Kultury.

Dotacja w wysokości 25 000,00 
zł została przekazana orkiestrze na reali-
zację projektu pn. „Rozwój infrastruktury 
na 95-lecie miejskogóreckiej kultury”, którą 
rozpoczęto z dniem 1 czerwca br.  Głównym 
celem przedsięwzięcia jest optymalizacja 

warunków do prowadzenia działalności kul-
turalnej.  W ramach zadania orkiestra zaku-
piła instrumenty, które zostały przekazane 
młodym adeptom gry oraz dorosłym człon-
kom stowarzyszenia.

Uroczyste wręczenie instru-

mentów nastąpiło podczas koncertu jubi-
leuszowego, który odbył się 14 lipca na 
miejskogóreckim stadionie. Realizacja pro-
jektu stanowi doskonały akcent i uświetnie-
nie 95-lecia działalności orkiestry.

S. Drabik

Zdobyli najwyższe wyróżnienia ...

DWIE NAGRODY DEMBIŃSKIEGO
Sukcesem zakończył się udział Koła Śpiewu im. Bolesława  Dembińskiego, działającego  przy Ośrodku 

Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, w 44. Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki, które 
odbyło się 2 czerwca br. we Włoszakowicach. 

Miejskogóreccy chórzyści, pod 
dyrekcją Jowity Augustyniak, wyśpiewali 
Złote Pasmo, będące najwyższym wyróż-
nieniem  w Konkursie Chórów Regionu 
Wielkopolski Zachodniej Projektu Akademia 
Chóralna - Śpiewająca Polska 2019 pod 
hasłem „Z muzyką na salonach i w czelad-
nej”. Koło Śpiewu zdobyło również Łańcuch 
Przechodni Wielkopolskiego Związku Chó-
rów i Orkiestr. Warto dodać, że przechodzi 
on na własność wyróżnionego chóru po  
trzykrotnym jego zdobyciu.

W imieniu członków Dembińskie-
go, przewodnicząca Hanna Nogała i dyry-
gent Jowita Augustyniak, uroczyście prze-
kazały trofeum na ręce dyrektora OKSiAL, 
Marka Stacha.

E. P.

Orkiestra Dęta Miejska Górka

Przekazanie łańcucha dyrektorowi OKSiAL, Markowi Stachowi
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Radni byli jednogłośni ...

UDZIELILI WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
Zasadniczym tematem sesji miejskogóreckiej Rady Miejskiej, która odbyła się 19 czerwca br. w Ośrodku 

Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, było udzielenie Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania oraz abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła 
się tym razem od przedstawienia przez bur-
mistrza Karola Skrzypczaka, wymagane-
go przez ustawę o samorządzie gminnym, 
raportu o stanie gminy Miejska Górka za 
2018 r. Obejmuje on podsumowanie dzia-
łalności burmistrza w poprzednim roku, w 
szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu oby-
watelskiego. Radni, nie podejmując debaty 
nad raportem, udzielili burmistrzowi wotum 
zaufania.

Następnie odbyło się głosowa-
nie nad udzieleniem absolutorium. Zostało 
ono poprzedzone odczytaniem przez prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, Zdzisława 
Golińskiego, pozytywnej opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz 
z informacją o stanie mienia i objaśnienia-
mi. Gerard Wawrzynek, przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, przedłożył jej opinię  o 
wykonaniu ubiegłorocznego budżetu gmi-
ny oraz wniosek o udzielenie absolutorium. 
Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała 
zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. 
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawoz-
danie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2018 rok oraz 
udzielili burmistrzowi absolutorium. 
Następnie rada podjęli uchwały w sprawach:
- przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce po-
przez utworzenie dodatkowych lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych,
- przekształcenia Liceum Ogólnokształcące-
go w Miejskiej Górce wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczy-
ka w Miejskiej Górce poprzez utworzenie 
dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych,

- przekształcenia Branżowej Szkoły I Stop-
nia w Miejskiej Górce wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczy-
ka w Miejskiej Górce poprzez utworzenie 
dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych,
- przekształcenia Liceum Ogólnokształ-
cącego dla Dorosłych w Miejskiej Górce 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. 
Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce 
poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuńczych,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 
burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania fi-
nansowego powyżej kwoty określonej w bu-
dżecie gminy, związanego z realizacją zada-
nia pn. „Dowozy szkolne w Gminie Miejska 
Górka w roku szkolnym 2019/2020”,
- powołania zespołu opiniującego kandyda-
tów na ławników.

Po jednogłośnym podjęciu 
uchwał przewodniczący zakończył dziewią-
tą sesję Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

E. Szymańska

Wkrótce podpisanie umowy ...

BĘDĄ PIENIĄDZE NA KANALIZACJĘ
W końcu maja br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu gminie Miejska Gór-

ka wsparcia finansowego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo.

Zadanie realizowane będzie ze 
środków Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 5,23 mln 
zł, natomiast gmina otrzyma dofinansowa-
nie w wysokości 3,64 mln zł. 

Projekt przewiduje ułożenie w 
obu wioskach rurociągów kanalizacyjnych 

o łącznej długości około 8,8 km oraz wybu-
dowanie 0,9 km przyłączy.  Planowane jest 
również wykonanie siedmiu przepompowni 
ścieków.

Kanalizacja sanitarna z przy-
kanalikami będzie służyła odprowadzaniu 
ścieków gospodarczo – bytowych z gospo-
darstw domowych w Rozstępniewie i Gost-

kowie do oczyszczalni w Karolinkach.
Podpisanie umowy o dofinan-

sowanie przedsięwzięcia nastąpić ma już 
wkrótce, a przetarg zostanie ogłoszony je-
sienią br. Zadanie ma być realizowane w 
latach 2019 – 2021.

E. P.

Burmistrz Karol Skrzypczak
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Koszt wyniósł około 3,3 mln zł ...

WYBUDOWANO KANALIZACJĘ I WODOCIĄG
Zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach oraz wodociągu łączącego tę 

miejscowość z Dłonią. 

W ramach zadania wykonano 
1,7 km kolektorów grawitacyjnych, 2,8 km  
rurociągu tłocznego, 75 przyłączy kanali-
zacyjnych i dwie przepompownie ścieków 
oraz 4,6 km sieci wodociągowej. Otworzono 
również nawierzchnie asfaltowe na drogach. 
Dodatkowo po obu stronach dróg gminnych 
wymieniony został krawężnik. 

Koszt inwestycji wyniósł około 
3,3 mln zł. Na budowę kanalizacji sanitar-
nej oraz wodociągu miejskogórecka gmina 
pozyskała dofinansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Wykonawcą przedsięwzięcia była  
spółka EKO – KAN – GAZ z miejscowości 
Karski koło Ostrowa Wlkp. 

E. P.

Wykorzystują najnowocześniejsze technologie …

135 LAT CUKROWNI MIEJSKA GÓRKA
Cukrownia Miejska Górka należąca do Pfeifer & Langen Polska S.A. świętuje w tym roku 135 - lecie ist-

nienia. Z tej okazji 31 maja br. w restauracji „Diament” w Rawiczu odbyła się uroczysta gala, z  udziałem przed-
stawicieli najwyższych władz Spółki, na czele z prezesem Pfeifer & Langen Polska S.A., dr Romanem Kubiakiem. 

Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: burmistrz Miejskiej Górki, Karol 
Skrzypczak, starosta rawicki, Adam Spe-
rzyński, członkowie Stowarzyszenia Tech-
ników Cukrownictwa, Krystyna Wasińska i 
Maciej Wojtczak, a także Andrzej Małecki, 
reprezentujący Związek Plantatorów Buraka 
Cukrowego oraz pracownicy Cukrowni Miej-
ska Górka.

Spotkanie było doskonałą okazją 
do przypomnienia bogatej historii zakładu, 

którą przedstawił dyrektor Cukrowni, 
Jacek Sobczyński. – Pierwszą kampanię 
przeprowadzono w roku 1884. Produkcja 
zakładu po uruchomieniu wynosiła 2.500 
ton cukru. Dzisiaj, dla porównania, to 
ponad 100.000 ton – wspominał Jacek 
Sobczyński. – Obecnie możemy pochwalić 
się dobrym wizerunkiem zarówno na 
zewnątrz, jak i  wewnątrz cukrowni. 
Wykorzystujemy najnowocześniejsze 
technologie i systemy automatyzacji 

produkcji, dzięki czemu należymy do 
Grupy będącej liderem na polskim rynku 
cukrowniczym, a marka Diamant znana 
jest nie tylko w Polsce, ale także poza jej 
granicami –  powiedział dyrektor.

 Jubileusz uświetnił koncert 
Orkiestry Dętej Miejska Górka oraz recital 
wokalistki i aktorki, Izabelli Tarasiuk- 
Andrzejewskiej.

E. Wojtkowiak

Prace w Kołaczkowicach
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Raport o stanie gminy ...

OBRADOWALI RADNI
Dziesięć uchwał podjęli miejskogóreccy radni podczas sesji, która odbyła się 29 maja br. w sali wido-

wiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele władz 
gminy, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów 
Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz inni goście. Sesję prowadził przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław 
Goliński.

Burmistrz Karol Skrzypczak zło-
żył radzie sprawozdanie z działalności  w 
okresie międzysesyjnym, w którym przed-
stawił informacje dotyczące: zrealizowa-
nych i bieżących zadań. Poinformował m. 
in. o pozyskaniu dofinansowania ze środ-
ków budżetu Województwa Wielkopolskie-
go na budowę dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych (obręby Woszczkowo i Konary) i 

stawił również informację dotyczącą raportu 
o stanie gminy Miejska Górka za 2018, który 
został przekazany radnym, aby mogli  zapo-
znać się z jego treścią. Następnie burmistrz 
omówił projekty uchwał.

Podczas sesji rada podjęła 
uchwały w sprawach:
a) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 
2019 -2024,
b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,
c)  planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, ustalenia mak-
symalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie, pobieranych przez szkoły wyż-
sze i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie jest przyznawane 
w 2019 r., dla nauczycieli szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez  Gminę Miejska Górka,
d) określenia  zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szko-
łach, zasad zwalniania od obowiązku reali-
zacji zajęć  oraz określenia tygodniowej licz-
by godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
dla pedagoga, psychologa, logopedy, tera-
peuty pedagogicznego, doradcy zawodowe-
go i nauczycieli przedszkoli i innych placó-
wek przedszkolnych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młod-
sze,
e) przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w obrębie wsi Gostkowo, gmina Miej-
ska Górka,
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w trybie bezprzetargowym oczyszczalni 
ścieków w Karolinkach oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami i przepom-
powniami stanowiącymi własność gminy 
Miejska Górka,
g) wyrażenia zgody na wniesienie przez 
gminę Miejska Górka aportu do Spółki Wo-
dociągi Gminne Sp. z o. o. z siedzibą w Pa-
kosławiu,
h) zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy 
Miejscowości Miejska Górka,
i)  przyjęcia sprawozdania z realizacji Pro-
gramu Współpracy Gminy Miejska Górka 
z Organizacjami Pozarządowymi i Podmio-
tami Prowadzącymi Działalność Pożytku 
Publicznego za 2018 rok,
j)  przystąpienia gminy Miejska Górka do 
Stowarzyszenia o nazwie „Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu”.

Po podjęciu uchwał przewodni-
czący Z. Goliński zakończył obrady.

E. Szymańska

otrzymaniu promesy na zakup nowego auta 
dla miejskogóreckiej OSP oraz udzieleniu 
wsparcia Orkiestrze Dętej Miejska Górka z 
przeznaczeniem na umundurowanie. Przed-

Siódma sesja Rady Miejskiej

Wiceprzewodnicząca RM Barbara Szewczyk

Informację o działaniach w okresie międzysesyjnym przedstawił burmistrz Karol Skrzypczak
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Biegi, marsz i inne atrakcje ...

NA SPORTOWO UCZCZONO PAMIĘĆ JANA PAWŁA II
Po raz ósmy, aktywnie i na sportowo, uczciliśmy w Miejskiej Górce rocznicę beatyfikacji Papieża Jana 

Pawła II. Impreza odbyła się 1 maja br. pod honorowym patronatem burmistrza Karola Skrzypczaka. Jej organi-
zatorami byli Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie „Żyjmy z Humorem” i Parafia w 
Miejskiej Górce.

Obchody rozpoczęła ceremonia 
złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod 
tablicą upamiętniającą beatyfikację Jana 
Pawła II. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 
władz samorządowych, delegacje szkół, 
przedszkoli, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych oraz młodzi baseballiści 
biorący udział w „Majówce z baseballem”. 
Wartę honorową przy tablicy pełnili strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejskiej 
Górce. Oprawę artystyczną przygotował 
chór „Metrum” z miejskogóreckiej Szkoły 
Podstawowej, pod kierunkiem Katarzyny 
Maciejak. Wspólną modlitwę poprowadził 
proboszcz, ks. Piotr Świerczyński.

Część sportowo - rekreacyjną 
wydarzenia, odbywającą się na stadionie 
miejskim, prowadził Marek Stach, dyrektor 
OKSiAL. znalazły się w niej biegi masowe 
z udziałem dzieci, młodzieży oraz  marsz i 
nordic walking na trasie liczącej ponad 4 km. 
Po raz pierwszy w ramach imprezy odbył się 
turniej piłkarski przedszkolaków. 

Ponadto dzieci mogły brać 
udział w grach i zabawach (chodzenie 
na szczudłach, rzut lotką, hula-hop) 
oraz korzystać bezpłatnie z urządzeń 
rekreacyjnych (zjeżdżalnia, suchy basen 
itp.) Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się porady dietetyczne  Anny Glapiak 
oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy 
wykonany przez strażaków OSP w Miejskiej 
Górce. 

WYNIKI BIEGÓW
Uczniowie klas I –II (200m)

dziewczęta
1 miejsce Wiktoria Glapiak
2 miejsce Hanna Niwczyk
3 miejsce Iga Lokś

chłopcy
1 miejsce Radosław Bőhm
2 miejsce Igor Szwarc
3 miejsce Wiktor Huchrak

Uczniowie klas III –IV (400m)

dziewczęta
1 miejsce Dominika Binkowska
2 miejsce Zuzanna Maćkowiak
3 miejsce Alicja Szymczyk

chłopcy
1 miejsce Marcel Szwarc
2 miejsce Filip Krzyżosiak
3 miejsce Franciszek Woźniak

Uczniowie klas V-VIII (800m)

dziewczęta
1 miejsce Kinga Snela
2 miejsce Julia Szczepaniak
3 miejsce Andżelika Wolna

chłopcy
1 miejsce Bartosz Jańczak
2 miejsce Tobiasz Gottschling
3 miejsce Paweł Jańczak

W biegu dziewcząt na dystansie 1200 m zwyciężyła Patrycja Lorenc.

Wszystkich zawodników 
uhonorowano medalami ufundowanymi 
przez głównego sponsora, firmę WALBET 
z Miejskiej Górki. Oprócz jej właściciela 
Andrzeja Walkowiaka, medale wręczali 
burmistrz Karol Skrzypczak,  radny 
Marian Rapior oraz była lekkoatletka, 
Stanisława Szymankiewicz. Dodatkowo 
wśród startujących  rozlosowano nagrody 
książkowe.

Dla wszystkich uczestników 
imprezy przygotowano poczęstunek - 
smakowite „kremówki” upieczone w Piekarni 
Wiesławy Nowakowskiej w Sobiałkowie 
oraz ciepłą grochówkę. 

L. Jarczewska
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macji tanecznej PERFEKT oraz pokaz sztuk 
walki w wykonaniu zawodników Uczniow-
skiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO.

W wieczornej części programu 
wystąpili: w rockowo - bluesowym repertu-
arze   grupa KATHARSIS oraz zespół MR. 
ZOOB z utworami stanowiącymi mieszankę 
rocka i reggae, wśród których nie zabrakło 
największego hitu „Mój jest ten kawałek 

podłogi”. Wspaniały koncert dał ANDRZEJ 
PIASECZNY, jeden z najpopularniejszych 
polskich wokalistów. Artysta przyciągnął 
tłumy fanów, którzy z pewnością nie byli 
zawiedzeni. Usłyszeli największe przeboje, 
między innymi „Chodź, przytul, przebacz», 
„Niecierpliwi”, „Prawie do nieba”. Sobotni fe-
styn zakończyła zabawa taneczna z zespo-
łem KAPELA PANA M. 

Niedzielną imprezę rozpoczęła 
uroczysta parada orkiestr dętych ulicami 
naszego miasta. Jubileusz 95 - lecia 
świętowała bowiem Orkiestra Dęta Miejska 
Górka. Oprócz jubilata, w przemarszu udział 
wzięły, a w dalszej części także wystąpiły,  
Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z 
Wręczycy Wielkiej, Orkiestra Dęta TON z 
Kościana oraz mażoretki TYRKYS z Czech. 
Jubileusz był też okazją do złożenia podzię-
kowań długoletniemu kapelmistrzowi Fran-
ciszkowi Gołasiowi za 37- letnią współpra-
cę z miejskogórecką orkiestrą. Zakończył 
ją w sposób wyjątkowy,  dyrygując trzema 
zespołami, które wspólnie wykonały utwór 
„Orkiestry dęte”. 

Późnym popołudniem zaprezen-
towała się grupa folklorystyczna TORDE-
MIC z Węgier. Kolejnym wykonawcą, ku 
uciesze miłośników disco polo, była forma-
cja VERDIS. Wieczór należał do zespołu 
PAPA D, dawniejszego PAPA DANCE, ma-
jącego zarówno starszych, jak i młodszych 
fanów. Sympatyczny wokalista Paweł Sta-
siak z niezwykłą swobodą zabawiał licznie 
zgromadzoną publiczność, która wspólnie z 
nim śpiewała znane i lubiane przeboje gru-śpiewała znane i lubiane przeboje gru-znane i lubiane przeboje gru-

ATRAKCYJNE DNI MIASTA

Podczas tegorocznych Dni Miejskiej Górki na mieszkańców miasta i gości czekało wiele atrakcji. W 
festynach plenerowych, które odbyły się 13 i 14 lipca na stadionie miejskim, uczestniczyło wiele osób, między 
innymi przedstawiciele partnerskich gmin Dobruška w Czechach i Ábrahámhegy na Węgrzech. Największą pu-
bliczność zgromadziły koncerty gwiazd, czyli ANDRZEJA PIASECZNEGO oraz zespołów PAPA D. i MR. ZOOB. 

Oficjalna inauguracja święta na-
stąpiła w piątek, 12 lipca,  w sali widowi- w piątek, 12 lipca,  w sali widowi-12 lipca,  w sali widowi-
skowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej. Wówczas to burmistrz Karol 
Skrzypczak przekazał władzę w mieście 
członkom miejskogóreckiej Orkiestry Dętej, 
obchodzącej w tym roku 95 – lecie swojej 
działalności. Symboliczny klucz z jego rąk 
odebrali: prezes Stowarzyszenia Orkiestra 
Dęta Miejska Górka, Szymon Drabik, czło-
nek Zarządu, Ryszard Ratajski, kapelmistrz 
Damian Ruskowiak i klarnecistka Kamila Pa-
luszkiewicz. Ceremonii towarzyszyły wystę-
py duetu gitarowego ACOUSTIC PROJECT, 
zespołu folklorystycznego TORDEMIC z 
Węgier oraz Koła Śpiewu im. Bolesława 
Dembińskiego, działającego przy OKSiAL.

Kolejne dwa dni dostarczyły wielu 
artystycznych wrażeń z domieszką sporto-
wych emocji. W sobotę, od rana, kilkudzie-
sięciu wędkarzy uczestniczyło w Spławi-
kowych Zawodach Wędkarskich o Puchar 
Burmistrza Ábrahámhegy,  które rozegrano 
nad zbiornikiem wodnym BALATON.

Sobotni festyn zainaugurowały 
występy miejskogóreckich przedszkolaków 
i chóru METRUM z miejscowej szkoły pod-
stawowej, lokalnych zespołów śpiewaczych 
GÓRECZANKI i POD KLONEM z Miejskiej 
Górki oraz WŁOŚCIANIE z Sobiałkowa. 
Później podziwiać można było popisy for-

Wspaniała muzyka i dobra zabawa …

Na scenie Andrzej Piaseczny 

Paweł Stasiak z formacji PAPA D Mażoretki TYRKYS

Jubilat Orkiestra Dęta Miejska Górka
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py: „Naj story”, „Monaliza”, „Gdzie jest Ola”, 
„Nietykalni” i inne. Tegoroczne  święto mia-
sta zakończyła zabawa, którą prowadził DJ 
CARMELO.

Warto dodać, że bardzo dużym 
zainteresowaniem podczas Dni Miejskiej 
Górki cieszyły się  liczne atrakcje przygoto-się  liczne atrakcje przygoto-
wane dla najmłodszych uczestników imprez, 
w szczególności: wesołe miasteczko, ani-
macje, rozbudowana stacja cyrkowa (nauka 
żonglerki, kręcenia flagami i poi, chodzenie 
na szczudłach, triki na flowerstick), stanowi-
sko z bańkami, malowanie twarzy, pokazy 
grupy rekonstrukcyjnej ŻARNO, wystawa 
ptaków ozdobnych i zwierząt hodowlanych.

Bogata była także oferta gastro-
nomiczna. Chętnie odwiedzano punkty z 
przysmakami kulinarnymi, wykonanymi 
przez lokalne koła gospodyń wiejskich oraz 
stoiska wystawione przez gości z Węgier i 
Czech, którzy serwowali narodowe potrawy 
i napoje. Dodatkową atrakcją dla smakoszy 
był zlot mini food trucków, również oferują-
cych smakowite dania.   

Organizatorami dni miasta byli 
Burmistrz Miejskiej Górki oraz Ośrodek 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, przy 
współpracy działających w gminie stowarzy-
szeń i  organizacji społecznych.

E. Pawełka

Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wręczycy Wielkiej

Zespół folklorystyczny TORDEMIC (Węgry)

Laureaci Spławikowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Burmistrza Abrahamhegy

Burmistrz Karol Skrzypczak i kapelmistrz Franciszek Gołaś Koncerty gwiazd zgromadziły liczną publiczność
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Szerzenie kultu franciszkanina i męczennika ...

III DNI EUZEBIAŃSKIE NA GORUSZKACH
„Trzeba się na wszystko zgodzić, co Bóg da” - tymi słowami o. Euzebiusza Huchrackiego, wypowie-

dzianymi przez niego na krótko przed męczeńską śmiercią, w szczególny sposób umacnialiśmy się podczas 
tegorocznych Dni Euzebiańskich. 

Są one organizowane, ponieważ 
świadectwo jego życia i droga męczeństwa 
nie mogą być zapomniane. Dni te mają na 
celu wspólną modlitwę o rychłą beatyfikację 
Sługi Bożego, pogłębienie wiedzy o naszym 
kandydacie na ołtarze i rozszerzanie kultu 
ojca Euzebiusza wśród ludu Bożego  -  co 
jest warunkiem koniecznym do beatyfikacji. 

W tym roku, trzecie już Dni Euze-
biańskie rozpoczęły się w sobotę,  4 maja, 
wieczorną Eucharystią z modlitwą przy po-
mniku o. Euzebiusza  o jego beatyfikację 
oraz za pomordowanych w czasie II wojny 
światowej, a spoczywających na terenie 
klasztoru na Goruszkach. 

Następnego dnia, w niedzielę,  
5 maja, na wszystkich mszach św. Słowo 
Boże o ojcu Euzebiuszu głosił ks. Rafał 
Pajszczyk, wiceoficjał Sądu Metropolital-
nego Archidiecezji Poznańskiej i postulator 
procesu beatyfikacyjnego o. Euzebiusza. 
On także,  w ramach obchodów, wygłosił 
dwie prelekcje pt. „Ojciec Euzebiusz  -  Po-
lak, franciszkanin, męczennik”. Podczas 
mszy św. o godz. 12.00 odczytano list od 
Ojca Świętego Franciszka, skierowany do 
opiekunów i uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Miejskiej Górce, wyrażający 
radość z faktu, że WTZ przyjęły imię ojca 
Euzebiusza i obrały go sobie za patrona. Po 
mszy św., w obecności władz zakonnych i 
miejskich oraz zgromadzonych wiernych, 
na przylegającym do klasztoru, niewielkim 
obszarze ze stojącym pośrodku krzyżem, 
wmurowano kamień węgielny pod budowę 
mającego powstać skweru o nazwie „Plac o. 
Euzebiusza Huchrackiego”. Z całą pewno-

ścią istnienie takiego placu w gminie będzie 
trwałym i wyraźnym znakiem żywego kultu 
osoby Sługi Bożego i świadka wiary, o. Eu-
zebiusza. 

Dla uczczenia jego pamięci zor-
ganizowany został również koncert chó-
ralny. Zaprezentowały się w nim chóry: 
VOICECHESTRA z Wrocławia, pod kierow-
nictwem Marcina Winnickiego oraz im. Ka-
rola Kurpińskiego z Sarnowy, pod dyrekcją 
Jerzego Dudka. Wystąpiły również grupy 
działające przy Ośrodku Kultury, Sportu i Ak-

tywności Lokalnej w Miejskiej Górce: zespół 
śpiewaczy WŁOSCIANIE pod kierunkiem 
Arkadiusza Stasiaka  i Koło  Śpiewu im. B. 
Dembińskiego, którego dyrygentem chóral-
nym jest Jowita Augustyniak.

W ramach obchodów Dni Euze-
biańskich, w poniedziałek, 6 maja, w go-
dzinach przedpołudniowych, można było 
zwiedzić klasztor i kościół z przewodnikiem. 
Z możliwości tej skorzystało około stu osób. 
Byli to uczniowie szkół podstawowych w So-
białkowie, Dłoni i Miejskiej Górce.

W południe odprawiono 
mszę św. o rychłą beatyfikację Sługi 
Bożego, w której brała udział piel-
grzymka Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich Regionów Rybnickiego  i 
Katowickiego w liczbie 93 osób, z 
opiekunami o. Ernestem Ogarem 
i o. Maksymilianem Brylowskim. 
Wieczorna msza św. zakończyła ob-
chody Dni Euzebiańskich. 

Dodatkowo, w ramach 
tych wydarzeń, przygotowano na 
boisku przy klasztorze poczęstunki - 
klasztornym bigosem i żurkiem oraz 
kawą i ciastem. Były też dwa pikniki 
z grillem. Obsługą gości zajęło się 
Stowarzyszenie „Żyjmy z Humo-
rem” z Miejskiej Górki. W niedzielę 
na poczęstunku, po uroczystościach 
wmurowania kamienia węgielnego 
pod Plac o. Euzebiusza, rozstrzy-
gnięto ogłoszony wcześniej konkurs 
plastyczny pt. „Ojciec Euzebiusz - 

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę placu o. Euzebiusza Huchrackiego

Msza św. w klasztorze franciszkanów na Goruszkach
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Polak, franciszkanin, męczennik” dla dzieci i 
młodzieży w trzech kategoriach wiekowych. 
Wpłynęło 50 prac. Nagrodzeni zostali wszy-
scy uczestnicy. 

Bogu niech będą dzięki za Dni 
Euzebiańskie! Ich celem jest szerzenie 
kultu, pamięci i wzmacnianie świadomości 
w młodych ludziach, kim był o. Euzebiusz 
i jakie wartości niesie ze sobą jego osoba.  
Wydaje się, że ten cel powoli, ale skutecznie 
jest i będzie z czasem osiągany. Potwier-
dzeniem tego może być poniższy wiersz 
15-letniego autora pt. „Życie za wiarę”.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Euzebiusz Huchracki – franciszkanin, Polak I męczennik

 kategoria 7 – 9 lat 
1. Alicja Rosolska
2. Bianka Szkaradek 
3. Lena Werno 
Wyróżnienia: 
Alicja Stachowska, Lena Spychała

kategoria 10 – 12 lat
1. Natalia Hankiewicz
2. Kornelia Kiarszys
3. Klaudia Jarczewska 
Wyróżnienia: 
Patrycja Lisiecka, Laura Łysikowska, Julia Dopierała, 
Martyna Szwarc, Aleksandra Bőhm

kategoria 13 – 15 lat
1. Jagoda Mazur
2. Weronika Rabiega - Knychała 
3. Antoni Czwojda
Wyróżnienia: 
Zofia Sulikowska, Klaudia Mrówka, Karina Łacinnik

kategoria 16 – 18 lat
1. Eliza Malcherek
2. Patrycja Lorenc

ŻYCIE ZA WIARĘ
On męczeńską zginął śmiercią,

za Ojczyznę naszą wielką.
On za wiarę oddał życie,

bo kochał Boga w sercu, skrycie.
Chociaż habit nosił On,

a krzyż święty to była jego broń.
Żył skromnie i z Bogiem,

ludziom na wieczną posługę.
Ojciec Euzebiusz był jak nasz brat,

o którym usłyszał cały świat.
Dziś na ołtarze Go wynosimy,

o błogosławieństwo Jego prosimy,
Panie Boże wspomóż nas,

niech ten Święty przykład nam da.
O jego beatyfikację się modlimy,
o to Cię Boże bardzo prosimy.

Niech sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki,
zostanie Świętym teraz i na zawsze.

Antoni Czwojda (15 l.)

Dyrygenci chórów z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem, gwardianem Grzegorzem Czepielem i dyrektorem OKSiAL Markiem Stachem

Chór VOICECHESTRA z Wrocławia

Laureaci i organizatorzy konkursu plastycznego

Dyrygent Jowita Augustyniak
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Zawodnicy i kibice nie zawiedli ...

BIEGANIE TO ICH PASJA
Piękna pogoda i duże zainteresowanie kibiców towarzyszyły pierwszej edycji Biegu Górków, która od-

była się w Miejskiej Górce 16 czerwca br. Wydarzenie honorowym patronatem objął burmistrz Karol Skrzypczak.

Przedsięwzięciem tym miejsko-
górecki Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej zakończył realizację projektu  
sportowo - historycznego  AKTYWNI PO-
WSTAŃCOM - PAMIĘTAMY, mającego na 
celu uczczenie 100. rocznicy wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego.

Nazwa imprezy nawiązywała 
do rodziny Górków, pierwszych właścicie-
li Miejskiej Górki, słynnego niegdyś rodu 
wielkopolskich możnowładców, jednego z 
najbardziej wpływowych w dawnej Rzecz-
pospolitej. 

Już w godzinach przedpołudnio-
wych na miejskogóreckim stadionie, gdzie 
zlokalizowane były start i meta, gromadzi-
li się miłośnicy biegania i kibice. Imprezę 
zainaugurowały konkurencje biegowe z 
udziałem dzieci przedszkolnych i młodzieży 
szkolnej, którzy rywalizowali na dystansach 
od 100 do 800 metrów. Zawodnikom kibico-
wały całe rodziny. Każdy z uczestników uho-
norowany został pamiątkowym medalem. 
Zwycięzców na podium dekorowali: była 
lekkoatletka i gość honorowy, Stanisława 
Szymankiewicz oraz radny Marian Rapior. 
Dodatkowo rozlosowano wśród startujących 
nagrody książkowe.

Bieg główny poprzedziła krótka 
rozgrzewka, którą przeprowadziła Domini-
ka Szalkowska - Kupczyk. O godz. 13.00 
sygnał do startu dał burmistrz Karol Skrzyp-
czak. Blisko 120 biegaczy z czterech wo-
jewództw, wśród nich 30 kobiet, wyruszyło 
na wiodącą ulicami Miejskiej Górki trasę, na 
której głośno dopingowali ich mieszkańcy 
miasta. Dla kibiców organizatorzy przygoto-
wali okolicznościowe chorągiewki.

Dystans 10 km najszybciej poko-
nali dwaj zawodnicy z Leszna. Pierwszy linię 

mety przekroczył Szymon Krawczyk. Zwy-
cięzca uzyskał czas 36 minut i 8 sekund. 
Jako drugi finiszował Dawid Miaskowski 
(00:37:39). Trzecie miejsce zajął Mariusz 
Tokarczyk z Legnicy (00:38:09).

Wśród kobiet najlepszy czas 
osiągnęła Magdalena Śledź z Wąbiewa 
(00:42:40). Drugi wynik uzyskała Anna 
Czerwińska z Rawicza (00:47:15). Na trze-
cim stopniu podium stanęła Natalia Fiebig z 
Leszna (00:48:05).

Dla wymienionych biegaczy i bie-
gaczek vouchery o wartościach 800, 500 i 
300 zł ufundowała miejskogórecka firma ro-
dzinna WALBET, która była sponsorem stra-
tegicznym imprezy. Każdy z uczestników 
biegu otrzymał pamiątkowy medal i okolicz-
nościową koszulkę, miał też szansę na wy-
losowanie jednej z nagród rzeczowych.

Prowadzone były także klasyfika-
cje dodatkowe. Pucharami ufundowanymi 

przez burmistrza Karola Skrzypczaka nagro-
dzono najlepszych zawodników reprezen-
tujących miejskogórecką gminę. Spośród 
mężczyzn najwyżej sklasyfikowani zosta-
li: Sławomir Wróblewski z Sobiałkowa  
(00:39:54) oraz  Daniel Wencel (00:44:46) 
i Przemysław Bajon (00:46:06) z Miejskiej 
Górki. W grupie kobiet najlepiej spisały się 
Ewelina Wrzeszcz (Miejska Górka), Sylwia 
Łysiak (Dąbrowa) i Ewa Szymankiewicz 
(Miejska Górka).

Wręczono również statuetki naj-
lepszym biegaczom i biegaczkom w katego-
riach wiekowych: M i K 20 (20 - 29 lat), M i 
K 30 (30 - 39 lat)  M i K 40 (40 - 49 lat), M i 
K  50 (50 - 59 lat), M 60+ (60 lat i powyżej). 

Trofea wręczyli: burmistrz K. 
Skrzypczak oraz przedstawiciele sponso-
rujących firm - Andrzej Walkowiak (WAL-
BET) i Roman Walkowiak (WALBUD). 
Przedsięwzięcie wsparli też: PW RYMET, 
MEGAWI, GEO - BUD, Zakład Ślusarski 
Andrzej Bőhm, AIDA Karol Zawieja, Spółka 
KA 4. Podziękowania sponsorom przekazał, 
prowadzący imprezę dyrektor OKSiAL, Ma-
rek Stach. 

Wydarzeniu towarzyszyły licz-
ne atrakcje, m. in. urządzenia rekreacyjne, 
dron,  pokaz treningu KANGOO JUMPS 
POWER oraz stoisko historyczne, na któ-
rym były mieszkaniec naszego miasta, dr 
Tadeusz Bohm, regionalista i autor kilkuna-
stu książek, m. in. „Dziejów Miejskiej Górki”, 
rozdawał zainteresowanym okolicznościo-
we foldery i odpowiadał na pytania dotyczą-
ce historii  rodzinnej miejscowości  oraz rodu 
Górków.  

Warto dodać, że patronat medial-
ny nad wydarzeniem sprawowali: PLUS TI-
MING, MARATONYPOLSKIE.PL, EBIEGI.
PL, RAWICZ24.PL, RADIO ELKA.

E. Pawełka

Najszybsi biegacze na podium

Trasa biegu wiodła ulicami Miejskiej Górki
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I BIEG GÓRKÓW - WYNIKI
MĘŻCZYŹNI

OPEN
1. Szymon Krawczyk (Leszno)
2. Dawid Miaskowski (Leszno)
3. Mariusz Tokarczyk (Legnica)

Mieszkaniec gminy Miejska Górka
1. Sławomir Wróblewski (Sobiałkowo)
2. Daniel Wencel (Miejska Górka)
3. Przemysław Bajon (Miejska Górka)

Kategoria wiekowa M 20 
1. Jakub Drzymała (Gostyń)
2. Jarosław Redko (Rawicz)
3. Patryk Karwik (Zduny)

Kategoria wiekowa M 30 
1. Paweł Wałkiewicz (Leszno)
2. Szymon Zeiske (Przemęt)
3. Piotr Wolny (Rawicz)

Kategoria wiekowa M 40
1. Sławomir Wróblewski (Sobiałkowo)
2. Roman Janowicz (Słupia Kapitulna)
3. Krzysztof Kasprzak (Naratów)

Kategoria wiekowa M 50 
1. Krzysztof Cieślak (Żary)
2. Mirosław Gembalski (Leszno)
3. Wojciech Dębicki (Szkaradowo)

Kategoria wiekowa M 60+
1. Andrzej Świętek (Leszno)
2. Wiesław Rejek (Krobia)
3. Jan Majewski (Dąbrowa Górnicza)

KOBIETY

OPEN 
1. Magdalena Śledź (Wąbiewo)
2. Anna Czerwińska (Rawicz)
3. Natalia Fiebig (Leszno)

Mieszkaniec gminy Miejska Górka
1. Ewelina Wrzeszcz (Miejska Górka)
2. Sylwia Łysiak  (Dąbrowa)
3. Ewa Szymankiewicz (Miejska Górka)

Kategoria wiekowa K 20 
1. Monika Jadczak (Krotoszyn)
2. Aleksandra Płuciniczak (Bodzewko)
3. Patrycja Stępień (Rawicz)

Kategoria wiekowa K 30 
1. Ewelina Wrzeszcz (Miejska Górka)
2. Agnieszka Szymkowiak (Sowiny)
3. Małgorzata Bątkiewicz (Jutrosin)

Kategoria wiekowa K 40 
1. Sylwia Łysiak (Dąbrowa)
2. Anita Jadczak (Krotoszyn)
3. Sylwia Kaczmarek (Rawicz)

Kategoria wiekowa K 50 
1. Danuta Cieślak (Żary)
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ROZWIJAJĄ TWÓRCZĄ WYOBRAŹNIĘ I PASJĘ 
Ponad sto osób zgromadził wernisaż wystawy „Martwa natura”, prezentującej prace koła plastycznego 

TRZY KOLORY, który odbył się 28 maja br. w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Podczas imprezy 
ogłoszone zostały także wyniki konkursu plastycznego „Świat w detalu – architektura”.

W wydarzeniu tym udział wzięli 
między innymi przedstawiciele władz samo-
rządowych, dyrektorzy szkół, szefowie sto-
warzyszeń i organizacji społecznych z miej-
skogóreckiej gminy, przewodniczący sekcji i 
kół działających przy OKSiAL, osoby repre-
zentujące lokalne środowisko artystyczne i 
członkowie rodzin autorów prac. 

Zebranych powitał dyrektor 
OKSiAL, Marek Stach, który podziękował 
zarówno twórcom prezentowanych ekspo-
natów, jak również uczestnikom konkursu. 
– Koło plastyczne od kilkunastu lat pro-
wadzi w OKSiAL prężną działalność i ak-
tywnie uczestniczy w życiu kulturalnym 
naszej gminy, a jego dorobek artystycz-
ny prezentowany jest na licznych wysta-
wach i najważniejszych wydarzeniach 
lokalnych – podkreślił.

Wystawę omówiła prowadząca 
koło, instruktorka Sylwia Henkulak – Ma-
tysiak. –  Zaprezentowane prace wyko-
nali uczestnicy zajęć w trzech grupach 
wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. 
Wykorzystując swoje doświadczenia i 
wrażliwość, stworzyli oryginalną i niepo-
wtarzalną wizję otaczającego nas świata. 
Życzę im wielu sukcesów, satysfakcji z 
własnych postępów oraz wytrwałości w 
dalszej działalności plastycznej – powie-
działa. Dodajmy, że działająca w OKSiAL 
sekcja zrzesza obecnie 29 członków. 

W dalszej części imprezy ogło-
szono wyniki konkursu plastycznego „Świat 
w detalu – architektura”. Nadesłane prace 
oceniła komisja, którą tworzyły Stefania 
Gembiak i Ewa Wawrzynek, należące do 
koła TRZY KOLORY.

W podziękowaniu za twórczość 
artystyczną wykonawcy prac wystawo-
wych otrzymali kwiaty i upominki, natomiast 
uczestnicy konkursu – dyplomy i nagro-
dy książkowe. Wręczali je burmistrz Karol 

WYNIKI 
KONKURSU PLASTYCZNEGO

kategoria 7 - 9 lat

1. Lena Spychała
2. Blanka Wolsztyniak
3. Jan Szulc

Skrzypczak, dyrektor Marek Stach oraz in-
struktorka Sylwia Henkulak – Matysiak. Za 
twórców wszystkich prac wzniesiono toast 
lampką szampana. Oprawę muzyczną wy-
darzenia zapewnił pianista Kamil Rojda. 
Wystawę można było oglądać w siedzibie 
OKSiAL do 21 czerwca br.

tekst E. Pawełka, fot. J. Twardak

Autorzy prac w kategorii dorosłych z instrutorką, burmistrzem i dyrektorem OKSiAL 

Oprawę muzyczną zapewnił pianista Kamil Rojda

W wernisażu uczestniczyło ponad sto osób

Prace zaprezentowali członkowie sekcji plastycznej ...
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Wystąpił zespół FOX ...

WIANKI Z ATRAKCJAMI
W piątkowy wieczór, 21 czerwca br., nad zbiornikiem wodnym BALATON w Miejskiej Górce odbyły się 

tradycyjne WIANKI. Organizatorami festynu byli Klub Seniora oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokal-
nej. 

Na imprezę zaproszono między 
innymi przedstawicieli władz samorządo-
wych, delegacje kół gospodyń wiejskich i 
stowarzyszeń z gminy Miejska Górka oraz 
zaprzyjaźnionych klubów seniora w Bojano-
wie, Górze, Wąsoszu, Sarnowie, Jutrosinie, 
Pakosławiu i Kobylinie. 

Festyn rozpoczął się przemar-
szem uczestników, którzy zgromadzili się 
nad stawem przy ulicy Górków, skąd udali 
się nad BALATON. Barwny korowód pro-
wadzili Przemysław Wysocki, komendant 
gminny Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
Orkiestra Dęta Miejska Górka.

Nad zbiornikiem nastąpiła część 
obrzędowa, podczas której, zgodnie ze sta-
rym zwyczajem, przygotowane przez kluby 
i KGW wianki zostały puszczone na wodę. 

Główna część imprezy odbyła się 
w znajdującym się obok akwenu punkcie 
gastronomicznym, gdzie zebranych powitali 
Teresa Pawlicka, przewodnicząca miej-
skogóreckiego Klubu Seniora oraz Marek 
Stach, dyrektor OKSiAL, który w trakcie 
swojego wystąpienia wyraził zadowolenie 
z licznego udziału dzieci w pochodzie. – Ta 
wielopokoleniowa integracja jest niezwy-
kle pozytywnym zjawiskiem i szansą na 
to, że długo kultywowana w Miejskiej 
Górce tradycja świętojańska będzie kon-
tynuowana i nie zaginie – podkreślił.

Występy artystyczne rozpoczęły 
się koncertem Orkiestry Dętej, pod batutą 
kapelmistrza Damiana Ruskowiaka. Póź-
niej na scenie zaprezentowali się seniorzy 
z klubów UŚMIECH w Bojanowie, ZŁOTY 
WIEK w Kobylinie, POGODNA JESIEŃ 
w Górze i JESIENNY LIŚĆ w Sarnowie. 
Koncertowały też grupy śpiewacze WĄSO-
SZANKI z Wąsosza, GÓRECZANKI i POD 
KLONEM z Miejskiej Górki oraz WŁOŚCIA-
NIE z Sobiałkowa.

Gwiazdą wieczoru był zespół 
FOX, wykonujący muzykę disco polo - dan-

ce. Energetyczne, przyjemne i tanecz-
ne utwory, znakomicie poprawiające 
nastrój, sprawiły, że publiczność, be 
względu na wiek, bawiła się dosko-
nale. Po koncercie rozpoczęła się 
zabawa taneczna, którą prowadził DJ 
WITUŚ. Przed północą można było 
podziwiać pokaz fajerwerków, czyli 
„Świętojańskie światełko do nieba”.

Warto dodać, że występu-
jące zespoły i zaproszone na imprezę 
delegacje otrzymały okolicznościowe 
podziękowania, które wręczyli prze-
wodnicząca T. Pawlicka i dyrektor M. 
Stach.

E. Pawełka
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Koncert Jacka Silskiego ...

W LATYNOSKIM KLIMACIE
Duże zainteresowanie wzbudził koncert Jacka 

Silskiego, który 23 maja br. wystąpił w sali widowisko-
wej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w 
Miejskiej Górce. 

Ten znany wokalista ze Śląska, obdarzony wyjątkowo cie-
płym głosem, swoją przygodę z muzyką rozpoczynał w zespole Wojska 
Polskiego „Kirasjerzy”. Później zdecydował się na karierę solową. Wy-
stępował na wielu estradach krajowych i zagranicznych.  Jest gwiazdą 
Telewizji TVS, a jego albumy i teledyski cieszą się niesłabnącą popu-
larnością.

Podczas koncertu artysta szybko nawiązał kontakt z publicz-
nością, która wspaniale bawiła się przy utworach utrzymanych w laty-
noskim, tanecznym klimacie i nagradzała sympatycznego piosenkarza 
gromkimi brawami.

E. P.

Groby będą oznakowane ...

TABLICZKI 
DLA POWSTAŃCÓW

W związku z obchodzoną 100. roczni-
cą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, gmina 
Miejska Górka wystąpiła z inicjatywą oznakowa-
nia grobów powstańczych pamiątkowymi tablicz-
kami.

Zostaną one zlokalizowane na mogiłach Powstańców 
Wielkopolskich, znajdujących się na cmentarzach w naszej gmi-
nie. Na większości z nich  nie ma informacji, że w tym miejscu 
spoczywa uczestnik tego zwycięskiego zrywu niepodległościo-
wego. Zrodziła się więc koncepcja upamiętnienia bohaterów 
tamtych dni. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środ-
ków własnych gminy.

Zainteresowani oznakowaniem grobu imienną 
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski 1918/1919” powinni 
wypełnić wniosek (do pobrania na stronie www.miejska-
gorka.pl) i dostarczyć go do sekretariatu Urzędu Miejskiego 
w Miejskiej Górce (codzienne w godz. 7.30 - 15.30) lub wysłać 
na e-mail: urzad@miejska-gorka.pl 

Wniosek jest potwierdzeniem, że osoba, której 
dotyczy, była Powstańcem Wielkopolskim, jak również 
wyrażeniem zgody przez rodzinę na oznakowanie jego grobu. 
Należy w nim zaznaczyć przewidywany sposób montażu 
tabliczki. 

Termin zgłoszeń upłynął z dniem 30 czerwca br., 
jednak, jak poinformował  zastępca burmistrza, Adam Bandura, 
sprawa pozostaje otwarta, a wnioski można jeszcze składać do 
końca bieżącego roku.

E. Pawełka

NOWY SAMOCHÓD 
DLA STRAŻAKÓW

Średni samochód ratowniczo - gaśni-
czy trafi do OSP Miejska Górka. Promesę na 
zakup nowego auta miejskogóreccy strażacy 
odebrali z  rąk wojewody wielkopolskiego, Zbi-
gniewa Hoffmanna, zastępcy przewodniczącego 
PE, Zdzisława Krasnodębskiego i komendanta 
wielkopolskiego Państwowej Straży Pożarnej, 
bryg. Andrzeja Bartkowiaka. 

Przekazanie promesy miało miejsce 23 maja br. 
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Oficjal-
nie odebrali ją:  Adam Bandura, zastępca burmistrza Miejskiej 
Górki, Andrzej Kusztelak, naczelnik OSP Miejska Górka oraz 
Marcin Wysokiński, komendant powiatowy PSP w Rawiczu.

W samej Wielkopolsce z Ogólnopolskiego Programu 
Finansowania Służb Ratowniczych zakupione zostaną 34 sa-
mochody. W powiecie rawickim dofinansowanie na zakup auta 
otrzymała tylko gmina Miejska Górka.

Uzyskanie dofinansowania w wysokości 360 000 zł 
było możliwe dzięki zabezpieczeniu w budżecie gminy środków 
w kwocie 400 000 zł. Całkowita wartość zakupu fabrycznie no-
wego samochodu ratowniczo - gaśniczego wyniesie bowiem 
760 000 zł. 

E. P.

Jacek Silski

Publiczność była zafascynowana występem śląskiego artysty

Koszt zakupu wyniesie 760 tys. zł ...

https://poczta.wp.pl/k/
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Biblioteka informuje, edukuje, inspiruje ...

NIE TYLKO KSIĄŻKI
W XVI Ogólnopolski Tydzień  Bibliotek, jak każdego roku włączył się  Ośrodek Kultury, Sportu i Aktyw-

ności Lokalnej w Miejskiej Górce. W tym czasie podkreśla się działalność bibliotek i ich rolę w popularyzacji 
czytelnictwa. 

Tegoroczna akcja przebiegała 
pod hasłem #biblioteka. - Kryją się za nim 
ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, 
imprezy, konkursy. Współczesna biblio-
teka jest mocno zakorzeniona w historii, 
a jednocześnie śmiało spogląda w przy-
szłość. Marka biblioteka jest utrwalona w 
świadomości społecznej, ale nieustannie 
poszukuje nowych użytkowników i przy-
ciąga ich innowacyjnymi usługami. Pro-
mowanie biblioteki opatrzone znakiem # 
ułatwia potencjalnym użytkownikom do-
tarcie do jej usług i zasobów, świadczy o 
tym, że biblioteka jest nowoczesna i ko-
rzysta z nowych technologii. Hasztag po-
rządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim 
podkreśla szczególne znaczenie bibliote-
ki w systemach informacyjnych – czyta-
my na www.sbp.pl

Z tej okazji na „Pogawędkę o bi-
bliotece i jej zbiorach”  zostały  zaproszone 
m.in. dzieci z miejskogóreckich przedszkoli. 
Bibliotekarka opowiedziała o zbiorach, jakie 
biblioteka gromadzi oraz wyjaśniła, jak zo-
stać jej czytelnikiem. Dzieci również rozwią-
zywały zagadki. Na zakończenie spotkania  
najmłodsi zostali obdarowani zakładką do 
książki oraz słodyczami. Także dla tej grupy 
wiekowej przygotowane zostało widowisko 
teatralne w wykonaniu aktorów teatru „Ma-
ska” w Krakowie, pt. „Prastara Książnica – 
skarb i tajemnica... bo mądrość tkwi nie tylko 
w WiFi”.   

Kolejną propozycją było „Spo-
tkanie z folklorem chazackim”, za pośred-
nictwem przedstawicieli Stowarzyszenia 
Zespołu Regionalnego WISIELOKI  w 
Szymanowie. Wydarzenie to miało cha-

rakter warsztatów, w których uczestniczyli 
gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Miejskiej 
Górce oraz uczniowie starszych klas Szko-
ły Podstawowej w Nieparcie z siedzibą w 
Gostkowie. Prezes stowarzyszenia, Gra-
żyna Konopka, przedstawiła słuchaczom 
historię zespołu, omówiła stroje regionalne 
oraz charakterystyczny dla  terenu Chazów 
rodzaj haftu. Młodzież wysłuchała gry na du-
dach oraz skrzypcach podwiązanych (cha-
rakterystycznych tylko dla Wielkopolski) w 
wykonaniu mistrza Michała Umławskiego 

oraz jego ucznia. Zespół zaprezentował też 
przyśpiewki regionalne oraz tańce wykona-
ne wspólnie ze słuchaczami.

Dla licealistów zostało przygo-
towane spotkanie z Eugeniuszem Śliwiń-
skim, doktorem nauk humanistycznych w 
zakresie historii, członkiem Zarządu Głów-
nego Towarzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego w Poznaniu. Wykładu na temat. 
„Powstanie Wielkopolskie – zwycięski zryw 
ku wolności” wysłuchała młodzież licealna z 
Zespołu Szkół w Miejskiej Górce.

Na zakończenia święta bibliotek 
odbyło się spotkanie z autorką książek dla 
dzieci, Małgorzatą Swędrowską, twórczy-
nią koncepcji czytania wrażeniowego, ani-
matorem warsztatów literackich ora spotkań 
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym. Uczestniczyły w nim przed-
szkolaki z miejskogóreckiego przedszkola.  
Autorka zainteresowała je czytaniem i oglą-
daniem książek. Zwróciła uwagę najmłod-
szym na to, że nie zawsze trzeba umieć 
czytać, aby książkę przeczytać. Pomocne 
są w tym ilustracje i wrażenia, jakie wywołu-
ją one na czytelniku. Rozmowa przeplatana 
była zabawami z rymowankami. Na zakoń-
czenie  spotkania pisarka rozdała dzieciom 
zakładki do książek, a słuchacze obdarowali 
gościa bukietem kwiatów, natomiast dyrek-
tor OKSiAL, Marek Stach, wręczył wszyst-
kim pamiątkowe gadżety.

D. Orzechowska
Zespół Regionalny WISIELOKI

Spotkanie z autorką Małgorzatą Swędrowską

http://www.sbp.pl


Kwartalnik Samorządowy18

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

W Sobiałkowie kultywują dawny zwyczaj ...

OCALIĆ TRADYCJĘ OD ZAPOMNIENIA
Pamięć o przeszłości jest jednym z podstawowych obowiązków każdej społeczności. Wiedza o przod-

kach i ich życiu buduje poczucie wspólnoty i tożsamości, a także integruje współcześnie żyjących. Istotną rolę 
w osiągnięciu tych celów odgrywa nasz stosunek do tradycji i zwyczajów. Nie wszystkim udaje się je zachować 
i ocalić od zapomnienia. Na szczęście, dzięki zaangażowaniu wielu organizacji i ludzi w nich działających, jest 
to możliwe. 

Przykładem troski o przetrwanie 
mogą pochwalić się mieszkańcy wsi Sobiał-
kowo. Już od kilku lat w tej miejscowości 
rekonstruuje się zwyczaj „Smolorza”, który 
praktycznie przestał istnieć na początku lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku.  Przy-
pomnijmy, że przed laty pasterza, który po 
raz pierwszy w życiu wypędzał bydło i opie-
kował się nim na pastwisku, w drugi dzień 
Zielonych Świątek smarowano sadzą, wsa-
dzano go na dwukołówkę i ciągnięto przez 
wieś krzycząc – wieziemy Smolorza! Orsza-
kowi często towarzyszyła muzyka, zbiera-
no datki w różnej postaci, także pieniądze, 
przemarsz kończył się w karczmie, gdzie 
kontynuowana była zabawa.  Bywało, że 
Smolorza wrzucano do stawu. 

W Sobiałkowie, w nieco uwspół-
cześnionej wersji, „Smolorz” wieziony jest 
powozem zaprzężonym w konie. Towa-
rzyszą mu baba i dziad oraz muzykanci i 
członkowie lokalnego zespołu śpiewaczego 
„Włościanie”. Odtwarzanie zwyczaju rekon-
struktorzy zaczynają, ku uciesze dzieci, od 

miejscowej szkoły podstawowej. Następnie 
odwiedzają gospodarstwa, których wła-
ściciele nie skąpią im datków. We wsi jest 
gwarno i wesoło. Wszystko zgodnie z trady-
cją kończy się w zaimprowizowanej gospo-
dzie, na placu przed Domem Strażaka. 

W tym roku, oprócz zabawy ta-
necznej, imprezę uatrakcyjniły występy ar-

tystyczne zespołów śpiewaczych „Pod Klo-
nem” i „Góreczanki” z Miejskiej Górki oraz 
miejscowego „Włościanie”. Do udziału w hi-
storycznym wydarzeniu zaproszono członki-
nie kół gospodyń i organizacji społecznych 
działających w gminie. Byli także zaproszeni 
goście: zastępca burmistrza, Adam Bandu-
ra, dyrektorzy - Marek Stach z OKSiAL i 
Krzysztof Jóźwik z SP w Sobiałkowie. 

Dla dzieci zorganizowano kon-
kurs plastyczny, którego głównym tematem 
był Smolorz. Wszystkie prace można było 
oglądać w świetlicy, a autorom najlepszych 
wręczono nagrody książkowe i dyplomy. 
Wszystko zakończyło się wspólnymi tań-
cami, a na stołach nie zabrakło rozmaitych 
potraw, wśród których dominowały zupy i ja-
jecznica. Organizacją rekonstrukcji zwycza-
ju „Wieziemy Smolorza” zajęli się miejscowe 
koło gospodyń, rada sołecka i strażacy.

tekst M. Stach, fot. J. Twardak

Grupa rekonstrukcyjna odtwarzająca zwyczaj SMOLORZA

Laureaci konkursu plastycznego WIEZIEMY SMOLORZA

Zabawa na placu przed Domem Strażaka
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Wykazali się sprawnością i umiejętnościami  …

STRAŻACY RYWALIZOWALI W ZAWODACH
Przy pięknej pogodzie, 9 czerwca br., rozegrano gminne zawody sportowo - pożarnicze w Miejskiej Gór-

ce. Rywalizacja strażaków zgromadziła na miejskogóreckim stadionie wielu mieszkańców miasta i gminy, którzy 
ochoczo kibicowali startującym drużynom.

W strażackich zmaganiach udział 
wzięły 33 zespoły reprezentujące jednost-
ki w Miejskiej Górce, Sobiałkowie, Dło-
ni, Oczkowicach, Roszkowie, Zakrzewie, 
Rzyczkowie, Konarach, Gostkowie i Kołacz-
kowicach, wśród nich 14 drużyn męskich i 
4 kobiece oraz 15 ekip młodzieżowych (8 
męskich i 7 żeńskich). Komisję sędziowską 
powołał Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Rawiczu, a sędzią 
głównym zawodów był mł. bryg. Krzysztof 
Skrzypczak.

Impreza rozpoczęła się przemar-
szem startujących drużyn i zaproszonych 
gości ulicami miasta, z komendantem gmin-
nym OSP, Przemysławem Wysockim i miej-
skogórecką Orkiestrą Dętą na czele.

Zawody tradycyjnie rozegrane 
zostały w trzech konkurencjach: musz-
trze, sztafecie pożarniczej 7 x 50 metrów 
z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojowym. 
Zawodniczki i zawodnicy musieli wykazać 
się sporymi umiejętnościami, sprawnością  i 
szybkością.  

W grupie męskiej seniorów star-
towało dziesięć zespołów. Najlepszy wynik 
osiągnęła OSP Gostkowo. Drugie miejsce 
zajęła drużyna z Miejskiej Górki. Na trzeciej 
pozycji uplasowała się OSP Dłoń. 

Zwycięstwo w swojej kategorii 
odniosła młodsza ekipa miejskogóreckiej 
OSP, złożona z ochotników w wieku od 16 
do 18 lat. Wyprzedziła ona OSP Dłoń i OSP 
Konary. 

Drużyna z Miejskiej Górki zwycię-
żyła też w młodzieżowej grupie męskiej IM 
(12 – 15 lat). Miejsca drugie i trzecie zajęły 
drużyny OSP Oczkowice. 

W rywalizacji zespołów kobie-
cych najlepiej wypadły druhny z Sobiałkowa, 
które wyprzedziły reprezentacje OSP Kona-
ry „B” i OSP Zakrzewo. 

Spośród żeńskich zespołów 
młodzieżowych najlepszy rezultat uzyskały 
dziewczęta z miejskogóreckiej jednostki. Na 
pozycjach drugiej i trzeciej sklasyfikowane 
zostały ekipy OSP Sobiałkowo.  

Dyplomy, medale, puchary i na-
grody rzeczowe dla startujących w zawo-
dach drużyn ufundowała Gmina Miejska 
Górka. Strażackie zmagania obserwowali 
między innymi: burmistrz Karol Skrzypczak, 
zastępca burmistrza, Adam Bandura, prze-
wodniczący miejskogóreckiej Rady Miej-
skiej, Zdzisław Goliński, zastępca komen-
danta powiatowego PSP w Rawiczu, kpt. 
Damian Gorwa i zastępca komendanta po-
wiatowego Policji, nadkom. Marcin Mosiek.

 tekst  E. Pawełka,  fot -  arch. Komendy 
Powiatowej PSP w Rawiczu
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Siedemnasta edycja rajdu rowerowego …

JECHALI Z MARKIEM
W tegorocznym rajdzie „Dookoła Gminy Miejska Górka”, popularnie zwanym „Rowerówką”, wzięło 

udział blisko 150 miłośników turystyki na dwóch kółkach, nie tylko z naszej gminy. Była to już XVII edycja tej im-
prezy. Od 2012 r. rajd dedykowany jest Markowi Ratajczakowi – tragicznie zmarłemu, byłemu dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Miejskiej Górce, propagatorowi turystyki rowerowej. Od tego czasu zyskał on dodatkowe hasło: 
„Jedziemy z Markiem”.

Podczas przejazdu przez So-
białkowo rowerzyści spotkali się z sołtysem 
wsi, Beatą Szwarc, która opowiedziała im 
o historii i współczesności wsi oraz o naj-
ważniejszych wydarzeniach, jakie organizo-
wane są w tej miejscowości. Mówiła także o 
obowiązkach, z jakimi na co dzień spotyka 
się włodarz wsi. 

Warto dodać, że na starcie, 
wśród uczestników imprezy obecny był bur-
mistrz Miejskiej Górki, Karol Skrzypczak, 
który dołączył do nich na rowerze w trakcie 
pokonywania trasy.

Organizatorami „Rowerówki” byli: 
Towarzystwo Turystyczne TRAMP i OKSiAL 
w Miejskiej Górce oraz Rada Sołecka wsi 
Piaski – Zalesie. Wszyscy rajdowcy otrzy-
mali pamiątkowe koszulki.

M. S.

Trasa rajdu liczyła blisko 30 km, 
a jego uczestnicy przejechali między innymi 
przez takie miejscowości jak: Rozstępnie-
wo, Sobiałkowo, Rzyczkowo, Dłoń czy Ko-
nary. Start nastąpił sprzed budynku Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, a 
meta od wielu lat ma miejsce w Piaskach. 
Tam na rowerzystów czekał tradycyjny po-
częstunek. Mieszkanki Piasków i Zalesia 
oraz Topólki, pod kierunkiem sołtyski Tere-
sy Skrzypczak, przygotowały ekologiczne i 
różnorodne potrawy. Były kanapki, ziemniaki 
gotowane z gzikiem, soki  miętowy i malino-
wy, a także kawa i ciasto. Oprócz tego prze-
prowadzone zostały sportowe konkurencje i 
konkursy z nagrodami, a najwytrwalsi mogli 
wziąć udział w zabawie tanecznej. 

Stałym punktem „Rowerówki” 
jest mierzenie wysokości i obwodu drzewa, 
które w Piaskach posadzone zostało ku pa-
mięci M. Ratajczaka. W mierzeniu  „przy-
rodniczego pomnika” uczestniczą, oprócz 
rajdowców, członkowie rodziny Marka. Ma 
on już prawie 5 m wysokości.

Rajdowcy przy drzewie posadzonym ku pamięci Marka Ratajczaka

Na trasie

Gry i zabawy na placu w Piaskach
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Zdobyli kolejny szczyt ...

WYPRAWA NA SZRENICĘ
Z udziałem trzydziestu ośmiu członków i sympatyków, 11 maja br., Towarzystwo Turystyczne TRAMP w Miejskiej 

Górce zorganizowało kolejną wycieczkę w ramach realizowanego projektu „Zdobywamy polskie góry”.

Przypomnijmy, że dotychczas 
miejskogóreccy miłośnicy górskich wędró-
wek wspięli się już na Ślężę, Wielką Sowę, 
Śnieżnik i Szczeliniec Wielki. Tym razem ce-
lem wyprawy była Szrenica (1362 m n.p.m.), 
karkonoski szczyt, położony na południe od 
Szklarskiej Poręby. 

Zdobycie jednego z najwyższych 
wierzchołków polskich Karkonoszy i zejście 
z niego nie było łatwym zadaniem. Uczestni-
cy wycieczki musieli pokonać w obie strony 
liczącą blisko 15 km trasę. Na szlakach pa-
nowały ciężkie warunki, szczególnie w środ-
kowych i górnych partiach masywu, gdzie 
zalegał jeszcze śnieg. Dodatkowe utrudnie-
nie stanowił padający chwilami deszcz. 

Podczas wspinaczki miejsko-
góreccy turyści mieli okazję obejrzeć gru-
py skalne, m. in. Kukułcze Gniazdo i Trzy 
Świnki. Mimo niesprzyjającej pogody, mogli 
podziwiać wspaniałe widoki, jakie roztacza-
ją się ze Szrenicy na Szklarską Porębę, Kar-
konosze i Kotlinę Jeleniogórską. 

Warto dodać, że kolejną górą, 

Konkurs językowy dla piątoklasistów …

DOBRZE ZNAJĄ ANGIELSKI 
W dniu 14 maja br., w miejskogóreckiej Szkole Podstawowej odbył się VII Międzygminny Konkurs Ję-

zyka Angielskiego. W zmaganiach językowych wzięli udział uczniowie klas piątych szkół podstawowych z gmin 
Miejska Górka i Krobia. 

Głównym celem konkursu było 
budzenie i rozwijanie zainteresowań piąto-
klasistów językiem angielskim. Jak co roku, 
patronat honorowy nad nim sprawowali bur-
mistrzowie obu gmin. 

Do rywalizacji stanęli  uczniowie 
szkół w Miejskiej Górce, Dłoni, Sobiałkowie, 
Konarach, Nieparcie i Starej Krobi, którzy 
wcześniej wygrali eliminacje w swoich pla-
cówkach. Finaliści musieli wykazać się nie 
tylko wiedzą gramatyczną,  zasobem słow-
nictwa i umiejętnością reagowania języko-
wego, ale także znajomością zagadnień 
związanych z kulturą i geografią Stanów 
Zjednoczonych.

Zwyciężczynią VII Międzygmin-
nego Konkursu Języka Angielskiego zo-
stała Maja Andersch (Szkoła Podstawowa 
w Nieparcie) przed Nikolą Jarus (Zespół 
Szkół w Dłoni) i Julią Potrzak (Szkoła Pod-
stawowa w Miejskiej Górce). Wyróżnieni  
zostali: Natalia Obroślak (SP w Starej Kro-
bi) oraz Maurycy Markowski (SP w Miej-
skiej Górce).

Organizatorami konkursu były, 
reprezentujące dwie gminy, Szkoła Podsta-
wowa w Miejskiej Górce oraz Szkoła Pod-

stawowa w Nieparcie. Sponsorami nagród i 
poczęstunku dla uczestników byli: burmistrz 
Karol Skrzypczak, SP w Nieparcie oraz 
Rada Rodziców SP  w Miejskiej Górce. 

Piątoklasistom gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów.

M. Ciesielska

którą członkowie i sympatycy TRAMPA za-
mierzają zdobyć jesienią bieżącego roku, 
będzie Stóg Izerski, jeden z najwyższych 

szczytów Gór Izerskich, wznoszący się na 
wysokość 1107 metrów n.p.m. 

E. Pawełka

Uczestnicy wyprawy na Szrenicę
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Zakończyli rok akademicki ...

STUDENCI UDALI SIĘ NA ZASŁUŻONE WAKACJE
Na studenckie życie nigdy nie jest za późno. Doskonale wiedzą o tym uczestnicy zajęć organizowanych 

przez Uniwersytet Drugiego Wieku w Miejskiej Górce, którzy podsumowali kolejny rok akademicki.

19 czerwca, w  plenerowej  sce-
nerii  na  stadionie miejskim w  Miejskiej  
Górce studenci zakończyli kolejny rok. 
Spotkanie otworzyła prezes UDW Barba-
ra Bogacka – Gancarczyk. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się m. in.: burmistrz 
Karol Skrzypczak, przewodniczący Rady 
Miejskiej, Zdzisław Goliński, sekretarz  Po-
wiatu  Rawickiego, Izabela  Sarnowska, 
dyrektor miejskogóreckiego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Marek  
Stach, współwłaściciel NZOZ Przychodni 
Lekarskiej, Piotr  Gancarczyk, członkinie 
zarządu UDW - Krystyna Andrzejewska i 
Iwona Guzikowska, nauczyciele oraz  stu-
denci.  

Ostatnie miesiące dla studentów 
były bardzo intensywne. Czas wypełniały 
wykłady, wyjazdy i warsztaty. Nie było miej-
sca na nudę, bo uniwersyteckie zajęcia to 
przede wszystkim budowanie wspólnoty 
studenckiej, a także pogłębianie więzi i rela-
cji międzyludzkich.

Spotkanie było także okazją do 
wręczenia gratulacji za wspieranie działal-
ności uniwersytetu, a także wyróżnień dla 
wzorowych studentów. Podziękowania za 
miniony, aktywny rok akademicki złożyli 
m.in. burmistrz Karol Skrzypczak oraz prze-
wodniczący Zdzisław Goliński.

Uniwersytet Drugiego Wieku w 

Miejskiej Górce już od lat cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem seniorów. Obecnie 
liczy 120 słuchaczy, którzy udowadniają, 
że aktywność w życiu nie kończy się wraz z 
przejściem na emeryturę. W ofercie uniwer-
sytetu znajdują się bowiem nie tylko zajęcia 
edukacyjne, jak chociażby nauka języków 
obcych (angielski i niemiecki) czy informaty-
ka, ale także zajęcia rekreacyjne i prozdro-
wotne. Studenci chętnie korzystają z wyjaz-
dów na basen, gimnastyki rehabilitacyjnej 
czy zajęć z refleksoterapii. Nie brakuje także 

ogólnorozwojowych wykładów, m.in. z psy-
chologii i historii naszego regionu, zdrowia 
i urody czy nawet możliwości ukończenia 
kursu pomocy przedmedycznej. Studenci 
udzielają się także w sekcji turystycznej, a 
ci ze sportowym zacięciem uczestniczą w 
wielu imprezach nordic walking.

Przed studentami zasłużony od-
poczynek, dzięki któremu z pewnością, z 
nową energią wrócą na zajęcia w paździer-
niku.  

K. Andrzejewska

Baseballowe Mistrzostwa Europy Juniorów ...

ZWYCIĘSTWO AUSTRIAKÓW
W dniach od 8 do 14 lipca br., w Miejskiej Górce odbywały się baseballowe Mistrzostwa Europy Junio-

rów do lat 18. Na „Demonowych Polach” rywalizowali baseballiści z sześciu państw.

Sportowa impreza rozpoczęła się 
paradą zawodników. Uroczystość otwarcia 
poprowadził prezes Towarzystwa Sympa-
tyków Baseballu DEMONY,  Jan Zbaraż. 
Uczestniczył w niej między innymi bur-
mistrz Karol Skrzypczak. 

W europejskich potyczkach ry-
walizowały drużyny z Węgier, Ukrainy, Ro-
sji, Słowenii, Polski oraz Austrii. Niestety, 
nie powiodło się w nich Biało - Czerwonym. 
Nasz zespół nie odniósł żadnego zwycię-
stwa i zajął ostatnie miejsce. W wielkim fina-
le zmierzyły się ekipy Austrii i Rosji. Emocji 
nie brakowało. Ostatecznie triumfowali Au-
striacy, wygrywając spotkanie 7:1.

Nagrody uczestnikom mistrzostw 
wręczali burmistrz K. Skrzypczak oraz go-
ście z partnerskich gmin Dobruška w Cze-
chach i Ábrahámhegy na Węgrzech, którzy 
uczestniczyli w odbywających się, w tym sa-
mym czasie, Dniach Miejskiej Górki.

E. P.

Życzenia i kwiaty przekano na ręce prezesa Barbary Bogackiej - Gancarczyk

Burmistrz Karol Skrzypczak i prezes Jan Zbaraż podczas uroczystości otwarcia mistrzostw

http://www.belchatow.pl/dla-mieszkanca/dla-seniorow/uniwersytet-trzeciego-wieku?highlight=WyJ1dHciXQ==
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Przedstawienia były kolorowe i zabawne ...

MALI AKTORZY NA DUŻEJ SCENIE
Z udziałem około 180 młodych wykonawców, w dniu 5 czerwca br., w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktyw-

ności Lokalnej w Miejskiej Górce odbył się XV Przegląd Małych Form Teatralnych.

W imprezie uczestniczyło osiem 
grup teatralnych z placówek oświatowych 
miejskogóreckiej gminy. Zaprezentowały 
one spektakle o różnorodnej tematyce. 

Występy zainaugurowało Przed-
szkole w Konarach, które przygotowało dwa 
przedstawienia. Starszaki, pod kierunkiem 
Katarzyny Kędzi, wystąpiły w inscenizacji 
„Czerwony Kapturek i zielony las”, nato-
miast młodsze przedszkolaki  przedstawiły 
widowisko „Rodzinne zakupy”, wyreżysero-
wane przez Beatę Krawczyk.

Grupa teatralna z Przedszkola 
w Dłoni zaprezentowała spektakl „Szuka-
my wiosny’’, zainscenizowany przez Iwonę 
Kozołup i Bożenę Bartyzel. Z kolei dzieci 
z oddziałów przedszkolnych Szkoły Pod-
stawowej w Sobiałkowie, pod kierunkiem 
Danuty Bulińskiej, Małgorzaty Grodzkiej 
i Anny Jankowiak, wystąpiły z przedstawie-
niem „Krasnoludki są na świecie”.

Widzowie obejrzeć mogli także 
dwa widowiska w wykonaniu małych akto-
rów z Niepublicznego Przedszkola TUP-
TUP w Miejskiej Górce. Grupa SMERFY, 
pod opieką Honoraty Kempy, zabrała ich 
do „ZOO”, a dzieci z oddziału MALINKI za-
prezentowały inscenizację wiersza Juliana 
Tuwima „Rzepka”, w reżyserii Aldony No-
wackiej.

W przeglądzie wzięły też udział 
dwa zespoły teatralne z Przedszkola w 
Miejskiej Górce. Pierwszy z nich, pod kie-
runkiem Joanny Radoły i Krystyny Olej-
niczak, przedstawił widowisko „Dżungla”, 
a dzieci z oddziału przedszkolnego w Nie-
marzynie wystąpiły w spektaklu „Grymaśna 
stokrotka”, wyreżyserowanym przez Julitę 
Smigielską. 

Wszystkie grupy przedszkolne 
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz atrak-
cyjne nagrody rzeczowe, ufundowane przez 
burmistrza Karola Skrzypczaka, które opie-
kunom wręczyli: wiceburmistrz Adam Ban-
dura, radni Maria Janiak i Marian Rapior 
oraz dyrektor OKSiAL, Marek Stach.

E. Pawełka

Sukces młodziutkiej wokalistki ...

ZAŚPIEWAŁA W FINALE
Julia Dolata z grupy starszaków Przedszkola w Dłoni wystąpiła podczas Finału XXIV Wojewódzkiego 

Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019, który 9 czerwca odbył się w Koziegłowach koło Poznania.

Wcześniej Julia uczestniczyła w 
eliminacjach powiatowych festiwalu, które 
odbyły się 22 maja br. w Rawiczu, gdzie 
znalazła się w gronie pięciu laureatów. 
Tydzień później zaśpiewała w Lesznie, w  
konkursie rejonowym. Udział w nim wzięło 
25 wykonawców.  Nasza reprezentantka 
została tam ponownie doceniona przez 
jurorów i zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego.

W finale wystąpiło  31 uczestni-
ków. Przed licznie zgromadzoną publicz-
nością Julia  pięknie wykonała piosenkę pt. 
„Gdzie te igły”. W nagrodę za udział otrzy-
mała pamiątkowy dyplom, maskotkę i torbę 
okolicznościową z różnymi gadżetami. Mło-
dej wokalistce   gratulujemy sukcesu i życzy-
my dalszych osiągnięć. 

Dodajmy, że do udziału w festi-
walu przygotowała ją wychowawczyni Bo-
żena Bartyzel. 

E. P. Julia Dolata



Kwartalnik Samorządowy24

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

Arnold Ratajski zakończył karierę zawodniczą …

NA NAJWYŻSZYM STOPNIU PODIUM
Kolejny sukces w swojej karierze sportowej odniósł Arnold Ratajski, zawodnik i trener Uczniowskiego 

Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce, zdobywając  złoty medal podczas Mistrzostw Europy, 
które na przełomie maja i czerwca br. odbyły się w Bukareszcie.

W europejskim czempionacie 
rywalizowali między innymi reprezentanci 
Włoch, Czarnogóry, Holandii, Norwegii, Pol-
ski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowe-
nii, Hiszpanii, Szwajcarii i Ukrainy.

W składzie polskiej kadry naro-
dowej znalazł się także drugi przedstawiciel 
miejskogóreckiego klubu, Michał Łysiak, 
który walczył w wadze 77 kg. W swoim de-
biucie seniorskim na ME Michał  pokazał się 
z bardzo dobrej strony. Pokonał w pierw-
szym starciu zawodnika gospodarzy 20:17.  
W drugim przegrał z Rosjaninem Nikitą Ni-
kitinem, zwycięzcą tej kategorii. Walkę re-
pasażową stoczył z reprezentantem Austrii, 
któremu uległ nieznacznie 9:11, kończąc 
ostatecznie zawody na dziewiątym miejscu. 

Arnold Ratajski w pierwszej run-
dzie, ze względu na rozstawienie, miał 
wolny los. W drugiej walczył z dobrze mu 
znanym rywalem, Niemcem Simonem Ro-
igerem, przegrywając zaledwie   jednym 
punktem 20:21. Zwycięsko zakończył kolej-
ną walkę, w której zmierzył się z reprezen-
tantem Portugalii. W strefie medalowej po-
konał, wynikiem 22:18, Mikhaila Smirnova, 
ubiegłorocznego wicemistrza Europy. W po-
jedynku o brąz przegrał z Rosjaninem Artem 
Pietruchinem.  

Złoty medal zdobył Arnold w ME 
Masters, z udziałem zawodników powyżej 
35 roku życia, w których rywalizował w kate-
gorii +85 kg, broniąc tytułu mistrzowskiego, 
wywalczonego rok temu w Gliwicach. – Sto-
czyłem cztery walki, wygrywając wszyst-
kie przed czasem. Pokonałem kolejno 
Rumuna Florina Mariusa Hayrimihaila, 
Azera Emila Gurbanova, Niemca Saschę 
Dennisa Benza oraz kolegę z kadry, An-
drzeja Borowca – podsumował nasz repre-
zentant.

W bukareszteńskich zawodach 

Polska osiągnęła historyczny sukces, zdo-
bywając tytuł drużynowych Mistrzów Euro-
py. W finale Biało – Czerwoni, w składzie z 
Arnoldem Ratajskim, pokonali reprezentację 
Rosji 8:5. Seniorska kadra zajęła w klasyfi-
kacji generalnej drugie miejsce, za Francją. 
Podsumowaniem bardzo udanego występu 
było wywalczone ostatniego dnia rywalizacji 
zwycięstwo mastersów w punktacji zespoło-
wej.

Mistrzostwa Europy w Bukaresz-
cie były wspaniałym zwieńczeniem niezwy-
kłej kariery sportowej Arnolda Ratajskiego, 
który do bogatej kolekcji trofeów zdobytych 
w turniejach krajowych i międzynarodo-
wych, dorzucił kolejny medal. Ten znakomity 
zawodnik i trener postanowił zakończyć za-
wodniczą karierę, schodząc ze sceny niepo-
konanym. 

Przypomnijmy tylko najważniej-
sze z jego sportowych osiągnięć, których 
ma wiele w swoim dorobku. W latach 2000 
– 2003 święcił triumfy w kategorii juniorów. 
Pierwszym, seniorskim sukcesem Arnolda 
na arenie krajowej było wywalczenie brą-
zowego medalu podczas Mistrzostw Polski 
w Olsztynie, w 2003 r. Na podium w tur-
nieju zagranicznym po raz pierwszy stanął 
w 2005 r., zdobywając brąz w Pucharze 
Europy, rozegranym w Słowenii. W 2009 r. 
wywalczył w kraju „podwójną koronę”, czyli 
Mistrzostwo i Puchar Polski. Otrzymał też 
nagrodę Ministra Sportu i Turystyki dla tre-
nera za osiągnięcia podopiecznych. W 2010 
r. zawiesił karierę zawodniczą. Do startów w 
turniejach wrócił po kilkuletniej przerwie, w 
doskonałym stylu. Najlepszym w jego karie-
rze był niewątpliwie ubiegły rok, bowiem w 
czerwcu przywiózł dwa medale z Mistrzostw 
Europy w Gliwicach, a w listopadzie wywal-
czył w Malmo podwójne wicemistrzostwo 
świata, indywidualnie i drużynowo. Za me-
dalowe sukcesy na ME i MŚ otrzymał dwie 
nagrody Ministra Sportu i Turystyki.

Kibice i sympatycy sztuk walki, 
których w naszej społeczności nie brakuje, 
mogą być niepocieszeni faktem, że Arnold 
nie będzie już zdobywał medali i stawał 
na podium. Postanowił spełniać się w roli 
trenera i poświęcić więcej czasu rodzinie. 
Dziękujemy mu za wiele lat walki na matach 
i liczne osiągnięcia na arenach krajowych i 
zagranicznych. Życzymy powodzenia w pra-
cy szkoleniowej oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

E. Pawełka
Michał Łysiak i Arnold Ratajski na ME w Bukareszcie

W ME Masters Arnold Ratajski wywalczył złoty medal
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Paweł Kowalski najlepszym strzelcem drużyny …

SPARTA TUŻ ZA PODIUM
Na czwartym miejscu w tabeli leszczyńskiej klasy okręgowej zakończyli w czerwcu sezon piłkarski 

2018/2019 seniorzy SPARTY. Miejskogóreccy piłkarze we wszystkich spotkaniach wywalczyli 60 punktów.

Spartanie wiosną rozegrali pięt-
naście meczów, w których odnotowali dzie-
sięć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. 
Na początku rundy udali się na zaległe 
spotkanie do Wijewa, gdzie przegrali 1:3 z 
miejscową BRENEWIĄ, którą dwa tygodnie 
później pokonali u siebie wynikiem 2:1

W pojedynkach na własnym 
boisku wygrali też z drużynami ZJEDNO-
CZONYCH Pudliszki 4:0, RYDZYNIAKA 
Rydzyna 4:1, SARNOWIANKI Sarnowa 3:0, 

DĘBU Kębłowo 3:2 i TĘCZY/OSY Osieczna 
4:0. Zwycięskie mecze wyjazdowe stoczyli 
z KORONĄ Wilkowice 3:1, GKS Włoszako-
wice 5:1, SOKOŁEM Wroniawy 5:0 i WISŁĄ 
Borek Wielkopolski 3:2.

Wyniki remisowe uzyskali se-
niorzy w spotkaniach: z GROMEM Czacz 
2:2 na wyjeździe i GROMEM Wolsztyn 3:3 
przed własną publicznością.

Jedyną porażkę u siebie ponio-
sła SPARTA w meczu z PIASTEM Poniec 

1:4. Przegrała też dwa pojedynki wyjazdo-
we: z LWEM Pogorzela 2:1 i HELIOSEM 
Czempiń 2:0. – Zakończyliśmy zmagania 
na czwartym miejscu. Myślę, że podium 
było w zasięgu naszej gry. Rundę rewan-
żową rozpoczęliśmy od porażki. Później 
wróciliśmy na właściwe tory i z meczu na 
mecz było coraz lepiej. Początek i środek 
sezonu mieliśmy dobry, gorzej działo się 
w końcówce. Takie mecze, jak z LWEM 
Pogorzela na wyjeździe, czy z PIASTEM 
Poniec u siebie, powinniśmy wygrać lub 
chociaż zremisować. Brakowało jednak 
kluczowych i doświadczonych zawodni-
ków, którzy z powodu kontuzji czy kar-
tek nie mogli w nich zagrać. Z przebiegu 
całego sezonu i osiągniętego miejsca 
jestem zadowolony, chociaż mogło być 
lepiej. Najwięcej bramek dla drużyny zdo-
był Paweł Kowalski, który zaliczył 24 tra-
fienia i zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
strzelców. Dziękuję wszystkim chłopa-
kom za sportową postawę na treningach 
i w meczach – podsumował trener Mariusz 
Frąckowiak.

Barw SPARTY w minionym se-
zonie bronili: Kacper Tomkiewicz, Igor 
Skrzypczak, Robert Siecla, Marcin Hądz-
lik, Mariusz Niedźwiedź, Michał Adamiak, 
Kacper Zimny, Mateusz Pernak, Paweł 
Kowalski, Albert Szafrański, Edwin Mar-
chewka, Grzegorz Plawgo, Bartłomiej 
Nowak, Michał Łysiak, Zbigniew Rak, 
Kacper Subera, Jakub Żyto, Wiktor Mar-
chewka, Mikołaj Duszak, Przemysław 
Przewoźny, Krzysztof Szeptun.   

E. PawełkaAkcja w meczu SPARTA - GROM Wolsztyn

Drużyna seniorów SPARTY 
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ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

GENOWEFA WEBER
ur. 27.12.1932 r.; zm. 24.04.2019 r.

Miejska Górka

MARTA ŁAKOMY
ur. 18.05.1935 r.; zm. 01.05.2019 r.

Niemarzyn

WALDEMAR KATOLIK
ur. 05.06.1956 r.; zm. 05.05.2019 r.

Miejska Górka

CZESŁAWA HRYNIOWSKA
ur. 18.07.1935 r.; zm. 06.05.2019 r.

Miejska Górka MARIANNA PIOTROWSKA
ur. 19.11.1928 r.; zm. 14.05.2019 r.

Konary

WŁADYSŁAW SOBIERAJ
ur. 20.05.1935 r.; zm. 06.06.2019 r.

Sobiałkowo

BRONISŁAWA RATAJCZAK
ur. 06.05.1928 r.; zm. 15.06.2019 r.

Oczkowice

ALEKSANDRA MATYSIAK
ur. 08.01.1933 r.; zm. 30.06.2019 r.

Miejska Górka

MIECZYSŁAW KASPRZAK
ur. 04.11.1946 r.; zm. 12.07.2019 r.

Konary

OD ZALEŻNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI 
Pod takim hasłem Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce realizuje projekt, skierowany do 

osób z zaburzeniami psychicznymi, zarówno do dzieci, jak i dorosłych, ich rodzin i opiekunów, pracowników i wolontariuszy organizacji 
pozarządowych oraz innych placówek edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczych prowadzących rehabilitację zawodową i społeczną, a 
także nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W ramach projektu dla wszystkich beneficjentów organizowane są 
warsztaty rękodzielnicze, kulinarne i komputerowe.
Ponadto rodzice i opiekunowie osób z zaburzeniami psychicznymi 
mają możliwość uczestnictwa w zajęciach psychoedukacyjnych:
● spotkaniach grupowych (grupy terapeutyczne)
● konsultacjach indywidualnych z  psychologiem, pedagogiem 
   oraz specjalistami ds. rehabilitacji, z dziedzin prawa i  
   ekonomii.

Pracownicy i wolontariusze placówek prowadzących rehabilitację 
zawodową i społeczną oraz nauczyciele mogą uczestniczyć w 
szkoleniach, w zakresach:

● radzenia sobie z osobami z zaburzeniami psychicznymi
● współpracy z rodzicami
● zdobywania praktycznych umiejętności rękodzielniczych.

Uczniowie szkół powszechnych mają możliwość uczestnictwa w 
integracyjnych zajęciach kulinarnych i rękodzielniczych.

Udział w zajęciach jest możliwy po wcześniejszym umówieniu 
się (rejestracja telefoniczna lub osobista w siedzibie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce). Terminy spotkań z osobami 
zainteresowanymi ustalane są telefonicznie.

Realizacja projektu potrwa do 15 grudnia 2019 r.
Zadanie realizowane jest z dotacji, w ramach programu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz współfinansowane 
ze środków Fundacji PZU i Stowarzyszenia Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 
ZAWARLI

08.06.2019
Magdalena Kaczmarek - Dąbrowa

Jakub Barteczka - Żołędnica

19.06.2019
Aleksandra Rau - Miejska Górka

Marcin Zelek - Miejska Górka

29.06.2019
Lidia Kwiatkowska - Miejska Górka

Patryk Kordek - Załęcze

01.06.2019
Adrianna Kusztelak - Miejska Górka

Adam Gilewski - Jutrosin

28.06.2019
Anna Robaszyńska - Dłoń

Radosław Ciesielski - Rawicz
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C I E K A W O S T K I   H I S T O R Y C Z N E

CHCIAŁ WYKOLEJAĆ POCIĄGI 
Naprawdę trudno wyobrazić sobie przykład większego zezwierzęcenia. Taki jednak plan miał ktoś, kto 

próbował wywracać składy kolejowe na trasie Miejska Górka-Pakosław. I w jednym przypadku mu się udało, po-
ciąg się wykoleił. 

Te zbrodnicze plany zrealizo-
wał pod koniec stycznia 1906 roku. Nie 
był specjalnie wyrafinowany. Niestety nie 
wiemy jakie, ale jak napisano w ówcze-
snej gazecie „kładł przeszkody na szyny.” 
Po raz pierwszy w pobliżu stacji Chojno. 
Tam z powodzeniem, bowiem jeden z 
wieczornych składów się wykoleił. Nie 

CHCIAŁ POKOJU Z NIEMCAMI
I publicznie to oświadczył. Znany restaurator z Miejskiej Górki, który zdecydowanie nie zyskał tym aplau-

zu rodaków. Tym bardziej, że władze niemieckie nie dopuściły na ważne stanowiska dwóch Polaków. 

W połowie 1906 roku Rada 
Miejska w Miejskiej Górce wybrała pana 
Wierzychowskiego na funkcję radcy 
Magistratu (czyli Zarządu Miejskiego). 
Zgodnie z przepisami ten wybór musiał 
być jednak zaakceptowany przez władze 
wojewódzkie. A te owego pana nie za-
twierdziły na stanowisko. W tej sytuacji 
wybrano więc pana Szworca. I sytuacja 
z władzami wojewódzkimi się powtórzy-
ła. Urzędnikom w Poznaniu nie podobało 
się, że obaj są Polakami. Za to gdy wy-
brano trzeciego radcę pana P. – Niemca, 
wybór został zaakceptowany. Zaprzysię-
żony został w drugiej połowie listopada 
1906 roku.

Mniej więcej w tym samym 
czasie, znany miejscowy restaurator 

Seweryn Łukowski, wystąpił ze „Straży.” 
Działającej tam od niedawna, polskiej or-
ganizacji gospodarczej, bardzo wówczas 
popularnej w Wielkopolsce. Następnie w 
polskiej oraz niemieckiej gazecie zamie-
ścił w obu językach następujący tekst; 
„Szanownej publiczności miasta i okolicy 
oświadczam niniejszym, aby raz spokój, 
że z wszystkich polskich i niemieckich to-
warzystw występuję, i daj Boże, aby się 
raz oba narody pogodziły! Za dotychcza-
sowe zaufanie dziękuję.” 

Wielu Polakom to oświad-
czenie się nie spodobało. Jeden z nich 
(niestety anonimowy) skomentował to w 
polskiej gazecie. Poniżej cytuję ten ko-
mentarz; „A po co pan Łukowski należał 
do niemieckich organizacji, kiedy jest Po-

lakiem? Teraz prosi Boga, aby oba naro-
dy się pogodziły i to w tym celu zapewne, 
aby pan Łukowski miał się z tego dobrze. 
Pan Łukowski wie dobrze, że ta ugoda 
nie zależy od Polaków, tylko od Niem-
ców odnośnie rządu, aby nie prześlado-
wał nas. Polacy bowiem są zaczepieni, 
więc się bronić muszą, a ile ugodowości 
w Polakach tkwi, to jest tego najlepszym 
okazem sam pan Łukowski, bo chociaż 
wie, że Polakom, a więc i jemu krzywda 
się dzieje, ale nawołuje do zgody. Po co 
takie nierozumne inseraty po gazetach 
niemieckich pisać?”  

D. Szymczak
Źródło: Postęp, nr 266 z 1906 r.   

napisano o tym więcej, nie wiemy więc, 
czy były jakieś ofiary. Podobny plan miał 
ów ktoś także pod Pakosławiem. Tam na 
tor położył sporych rozmiarów kamień. 
Na szczęście został w porę zauważony 
i usunięty. 

Jak widać sytuacja była wręcz 
dramatyczna i w każdej chwili mogła za-

kończyć się śmiercią niewinnych pasaże-
rów pociągów. W tej sytuacji Starostwo 
Powiatowe zwróciło się ze specjalnym 
apelem m.in. do mieszkańców gminy 
Miejska Górka, by pomogli znaleźć ban-
dytę. 

D. Szymczak
Źródło: Postęp, nr 26 z 1906 r.  

STRASZNE SKUTKI ZŁEGO WYCHOWANIA
Taki tytuł nosił artykulik w gazecie, przedstawiający dramatyczne wydarzenia w Sobiałkowie. Miejscowy 

chłopak regularnie kradł. Gdy ojciec go za to ukarał, z zemsty… spalił ich dom.

O tych ludziach i tamtym 
wydarzeniu nie wiemy niemal nic. 
W każdym razie na początku lat 
dwudziestych w Sobiałkowie mieszkał 
chałupnik (czyli zajmujący się jakąś 
pracą w domu) Mielcarek. Miał syna, 
który niestety daleko odbiegał od ideału 
grzecznego nastolatka. Dość powiedzieć, 

że wraz z kolegą mimo młodego wieku 
dokonali licznych kradzieży. 

Nie wiemy w jaki sposób, ale 
ojciec w końcu postanowił syna ukarać. 
Ten jednak nie zamierzał tego biernie 
zaakceptować. Przeciwnie, zapałał taką 
nienawiścią do ojca i chęcią zemsty, że 
na początku lutego 1923 roku spalił ich 

rodzinny dom. Chłopak miał wówczas 
17-lat. Wkrótce aresztowano go wraz 
z drugim kolegą, z którym dokonywał 
kradzieży.

Damian Szymczak
Źródło: Gazeta Średzka, nr 19 z 1923 r. 
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DZIEJE RODU GÓRKÓW
Od naszej miejscowości Górki, znakomity i znany ród Górków, według dostępnych źródeł, przyjął swą 

nazwę. 

W tym celu wybudowano tutaj 
zamek istniejący, wg różnych materiałów 
źródłowych, w 1424 r. i dwór zwany dolnym. 
W średniowieczu czas budowy zamku się-
gał od 15 do 20 lat, co świadczy o tym, że 
miasto istniało już długo przed 1400 rokiem. 
Wspomniany ród wyłonił się z rodu Łodziów 
(noszącego swą nazwę od miejscowości 
Łódź leżącej w Wielkopolsce), który został 
wcześniej podzielony na szereg rodzin po-
chodzących z Nałęczów.

Do dóbr rodu Górków należały 
także sąsiadujące z miastem takie wsie, jak: 
Niemarzyn, Rzeczkowo (obecnie Rzyczko-
wo), Sobiałkowo (wzmiankowane 
już w 1241 r.) Roszkowo, Zakrzewo, 
Żołędnica. Członkowie rodu Górków 
byli zaliczani do najzamożniejszych 
i najbardziej wpływowych magnatów 
w dawnej Rzeczypospolitej. Ich ma-
jątek, w porównaniu z wielkimi ob-
szarowo latyfundiami magnackimi 
na kresach, był o wiele mniejszy, ale 
za to lepiej administrowany, a tym 
samym i bardziej wydajny. Górko-
wie gospodarowali swoimi dobrami 
nie tylko w Wielkopolsce, ale także 
w innych regionach kraju, a wpływy 
polityczne członków rodu sięgały 
daleko poza granice Rzeczypospo-
litej. Należeli do gorliwych katolików, 
ale byli i wyznawcami religii prote-
stanckiej – ostatni z tego rodu. Wie-
lu z nich, o których będzie mowa, 
piastowało najwyższe godności ko-
ścielne i państwowe, występując w 
pobliżu władców Rzeczypospolitej.

Ten znakomity ród Gór-
ków, którego członkowie zrobili za-
wrotną karierę, swymi korzeniami, 
jak wspomniano, sięgał do średnio-
wiecznej Górki, przejmując od niej, 
co ważne dla historii miasta, swą 
nazwę. Z dostępnych obecnie ma-
teriałów źródłowych i opracowań, a 
pojawiają się coraz to nowe, wyni-
ka, że jednym z pierwszych właści-
cieli osady był kasztelan Przedpełk 
żyjący w latach 1238 /1240 – 1272 z rodu 
Łodziów. Po nim Górkę, lokowaną w 1284 r., 
przejął wojewoda kaliski Mikołaj Przedpełk 
(1272 –1305) herbu Łodzia, którą wraz z 
okolicznymi wsiami przekazał swemu syno-
wi Jaśkowi Przedpełkowi, piszącemu się już 
jako Jasiek z Górki. Być może to on właśnie 
zapoczątkował ród Górków, ale w historio-
grafii bardziej znanym właścicielem Górki, 
był Wojciech Górka (ur. w 1369 r., zm. w 
1398 r./1400 r.). Miał za żonę Katarzynę z 
Zarembów. Zaliczał się do średniej szlachty, 
będąc właścicielem także pięciu pobliskich 

wsi. Po jego śmierci dobra odziedziczyli po 
nim trzej synowie: Mikołaj I, Jakub I i Pie-
trasz. O synu Pietraszu, który nie pozostawił 
po sobie potomstwa, źródła milczą.

Nieco więcej jest wiadomo o Mi-
kołaju I z Górki (zm. w 1439 r.), który był 
także właścicielem Kórnika. Ojciec, doce-
niając jego zdolności, skierował go do sta-
nu duchownego. Został on kanonikiem w 
Gnieźnie i Poznaniu, a od 1397 r. do chwili 
śmierci pełnił funkcję kanclerza kapituły po-
znańskiej. Wyprowadził się z rodzinnej Gór-
ki, nabywając Kórnik, gdzie postawił zamek, 
miasto i kościół parafialny. Wspólnie z brać-

mi dorobił się dużego majątku obejmujące-
go, oprócz Górki, zamek kórnicki, 3 miasta i 
25 wsi. Mikołaj I z Górki, wykorzystując swo-
ją wysoką pozycję na dworze królewskim, 
jako dworzanin, uzyskał w 1428 r. od króla 
Władysława Jagiełły, jak wspomniano, po-
nowną lokację Górki na prawie magdebur-
skim wraz z wszelkimi przywilejami. Mikołaj 
I Górka, podobnie jak jego brat Pietrasz, nie 
pozostawił po sobie potomstwa.

Z kolei trzeci brat, Jakub I z Górki 
(zm. w 1422 r. lub w 1426 r.), zadbał o swoje 
miasto rodowe, „uposażając” m.in. ołtarz w 

kościele parafialnym sześcioma grzywnami 
(120 gr.), darował ogród, wyznaczył małdra-
ty mąki (jednostka objętości odpowiadające 
trzem korcom – ok. 360 litrów) z młyna znaj-
dującego się w pobliskiej wsi Sobiałkowo 
(oddalonej 3 km od Górki), 1 kamień (ok. 6,4 
kg) łoju z jatek miejskich i 6 gr. od miejsco-
wego szewca. Miał dwóch synów, Łukasza 
I i Wyszotę – osobę duchowną piastującą 
godności kantora, a następnie prepozytora 
i sekretarza królewskiego (od 1440 r.), który 
zmarł w młodości (w 1453 r.).

Natomiast o karierę Łukasza I  
z Górków (zm. w 1475 r.), zatroszczył się 

jego stryj Mikołaj I Górka, wysyła-
jąc go na dwór króla Władysława 
Jagiełły. Żył w okresie świetności 
i rosnącej potęgi Jagiellonów. 
Doceniono u Łukasza I zdolności 
dyplomatyczne, a pozycję za-
wdzięczał także odziedziczonemu 
po stryju majątkowi i koneksjom 
na dworze. Łukasz I Górka był 
uczestnikiem poselstwa do turec-
kiego sułtana Murada II (znanego 
także jako Amurad II), a w 1440 
r. towarzyszył królowi (Polski i 
Węgier) Władysławowi III  War-
neńczykowi na Węgry. Za wierną 
służbę na rzecz dynastii Jagiel-
lonów, uzyskał kolejne nadania,  
m.in. pobliski Gostyń i Sieraków. 
Okazał się sprawnym dyplomatą, 
mniejszym zaś  talentem wyka-
zał się w dziedzinie wojskowości, 
dostając się po klęsce pod Choj-
nicami (18. 09.1454 r.) na krótko 
do krzyżackiej niewoli. Łukasz I 
Górka ogromny majątek powięk-
szył poprzez ożenek z Katarzyną 
Szamotulską herbu Nałęcz – cór-
ką kasztelana poznańskiego Do-
brogosta Szamotulskiego. Jako 
wiano ślubne,  wniosła mu wielkie 
dobra w województwie lubelskim, 
rozpościerające się na południo-
wych terenach województwa, 
obejmujące jedno miasto i 218 ła-

nów (łan to 18 ha) ziemi ornej. Wiek XV to 
okres, kiedy monarchowie polscy, potrzebu-
jący pieniędzy głównie na prowadzenie wo-
jen, pożyczali je od magnatów pod zastaw. 
Tym sposobem Łukasz I Górka w 1441 r. 
zyskał starostwo kościańskie, a dziesięć lat 
później, także pobiedziskie. W swej karierze 
politycznej dostąpił wielu zaszczytów: od 
1432 r. do śmierci pełnił funkcję komornika 
królewskiego, a od 1447 r. trzykrotnie ( w 
latach 1447 – 1448, 1451 – 1453 i 1456 – 
1457) zajmował stanowisko starosty gene-
ralnego w Wielkopolsce. Zmarł w 1475 r., 

Miejska Górka gniazdem rodowym wielkopolskich możnowładców…
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został pochowany w katedrze 
poznańskiej. Łukasz I Górka 
miał czterech synów: Jakuba 
II, Jana, Mikołaja II, Uriela oraz 
córkę Małgorzatę, wydaną za 
mąż, za Stanisława ze Zbąszy-
nia (brak danych o ich potom-
stwie). Jakub II zmarł młodo 
(w 1476 r.), Jan (podkomorzy 
poznański i starosta nakielski) 
tuż po nim w 1478 r. Jedynie 
Mikołaj II (kasztelan gnieźnień-
ski) miał z Barbarą Petronelą, 
córką Mikołaja z Kutna herbu 
Ogończyk, syna Łukasza II,  
urodzonego w 1482 r., wcze-
śnie osieroconego, o którego 
karierę zatroszczył się stryj 
Uriel.

W drugiej połowie 
XV wieku na czele rodu Gór-
ków stanął Uriel z Górków (zm. 
w 1498 r.). Jego ojciec jeszcze 
za życia, zadbał o rozwój ka-
riery będącego słabego zdro-
wia syna (cierpiał na epilep-
sję), który przeznaczony został 
do stanu duchownego. Uriel 
już w młodym wieku piastował 
wysokie godności kościelne w 
wielkopolskich kapitułach. Przy 
wsparciu ojca, w 1473 r. otrzy-
mał stanowisko kanclerza ko-
ronnego. Uczestniczył w wielu 
misjach dyplomatycznych, 
m.in. przebywał w Rzymie jako 
poseł królewski. Uriel zrzekł 
się stanowiska kanclerza, gdy 
w 1479 r. został biskupem 
poznańskim. Systematycznie 
pomnażał swoje bogactwo, 
któremu poświęcał wiele czasu 
i energii, poprzez korzystne i 
trafne operacje bankowe. Po-
zyskane pieniądze pomyślnie 
lokował w grunty ziemskie i 
transakcje finansowo-handlo-
we, współpracując z kupcami 
poznańskimi i europejskimi 
bankierami. Sprawował me-
cenat artystyczny, nabywając 
cenne dzieła sztuki. Zmarł w 
1498 r. podczas kuracji w Kar-
lovych Varach.

Spadkobiercą rodu 
Górków został Łukasz II z 
Górków (zm. w 1542 r.). Jako 
szesnastoletni potomek Mikołaja II, prze-
jął ogromny majątek zebrany przez stryja 
Uriela. Swój stan posiadania powiększył o 
posag poślubionej Katarzyny Szamotulskiej 
(nie swojej babci, lecz także z rodu Szamo-
tulskich), będącej jedyną spadkobierczynią 
wojewody poznańskiego Andrzeja Szamo-
tulskiego. Teść przygotował Łukaszowi II, 
już senatorowi, odpowiednio wysoką pozy-
cję i przychylność na dworze króla Zygmun-
ta Starego, który nadał mu godności  kasz-
telana lądzkiego i poznańskiego. W 1508 
r. król powierzył mu starostwo generalne 

Wielkopolski, które Łukasz II Górka przeka-
zał w 1535 r. swemu synowi Andrzejowi I, 
z chwilą, gdy został wojewodą poznańskim. 
Łukasz II Górka, podobnie jak poprzednicy 
z rodu Górków, dzięki korzystnym trans-
akcjom handlowym w znacznym stopniu 
pomnożył swoje bogactwo. Jego latyfundia 
były położone nie tylko w Wielkopolsce, ale 
także w Małopolsce i na terenie Rusi. Zdołał 
zgromadzić majątek obejmujący 16 miast i 
202 wsie. Po teściu odziedziczył Szamotu-
ły, w których mieszkał. Cechowały go duże 
zdolności dyplomatyczne. Nawiązał m.in. 

bliskie stosunki z Habsburgami, przyjaźnił 
się z księciem Prus – Albrechtem Hohenzol-
lernem. To on właśnie z Węgier, przywiózł 
pierwszą żonę króla Zygmunta Starego – 
Barbarę Zảpolyą, a po jej śmierci dostąpił 
zaszczytu witania u granic Rzeczypospolitej 
drugiej żony króla – Bony Sforzy d׳Aragona. 
Dokonywał zapisów o charakterze chary-
tatywnym, np. ufundował nowe ołtarze w 
Górce i Kórniku (w 1524 r.). Dużymi sumami 
wspierał szpitale w: Górce, Kórniku i Siera-
kowie. Łukasz II Górka, gdy owdowiał, za 
poparciem króla i przy akceptacji papieża 
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Pawła III, otrzymał w 1583 r. godność bi-
skupa kujawskiego. Jako osoba świecka, w 
ciągu jednego dnia otrzymał święcenia ka-
płańskie i godność biskupa. Czynił starania 
o biskupstwo krakowskie, a nawet o arcybi-
skupstwo gnieźnieńskie, ale tym razem król 
odmówił. Łukasz II Górka zakończył swoje 
życie w 1542 r., podczas podróży z Szamo-
tuł do diecezji kujawskiej. Pochowano go w 
katedrze włocławskiej. Pozostawił po sobie 
potomstwo: dwie córki - Annę poślubioną 
Piotrowi Kmicie herbu Kmita, wojewodzie 
krakowskiemu i marszałkowi wielkiemu ko-
ronnemu i Katarzynę, której mężem był Sta-
nisław Odrowąż herbu Odrowąż, wojewoda 
podolski oraz syna Andrzeja I.

Andrzej I z Górków (zm. w 1551 
r.) wcześnie, jak to bywało tradycją wielko-
polskiego rodu Górków, został oddany na 
dwór królewski, celem nabycia tam ogłady 
i umiejętności dyplomatycznych. Swój mają-
tek powiększył o kolejne dobra na Rusi, po 
bogatym ożenku (w 1525 r.) ze szlachcianką 
Barbarą Kurozwęcką herbu Poraj. Andrzej I 
Górka od 1535 r. piastował urząd starosty 
generalnego Wielkopolski, uczestniczył w 
poselstwach zagranicznych i podtrzymywał, 
zawarte przez swojego ojca, przyjazne sto-
sunki z Habsburgami i Hohenzollernami,. 
Jednak w odróżnieniu od wspomnianych 
Górków, był w opozycji do swych monar-
chów. Obruszył się na króla Zygmunta Sta-
rego, bo ten odmówił mu objęcia godności 
biskupa krakowskiego, a następnie wyraził 
sprzeciw wobec króla Zygmunta Augusta, 
za jego potajemny ślub z Barbarą Radzi-
wiłłówną (w 1547 r.). Andrzej I Górka zmarł 
w 1551 r. i pochowany został w katedrze 
poznańskiej. Miał dwie córki: Barbarę i Ka-
tarzynę (brak o nich danych) oraz trzech 
synów: Łukasza III, Andrzeja II i Stanisława. 
Jakkolwiek Andrzej I Górka był wyznawcą 
religii katolickiej, to darzył sympatią także 
protestantów. Natomiast jego synowie ode-
szli od wiary katolickiej, stając się protestan-
tami (wpływ reformacji w Rzeczypospolitej).

Łukasz III z Górków (zm. w 1573 
r.) zajmował kolejno wysokie stanowiska: 
kasztelana brzeskiego, wojewody brzeskie-
go, łęczyckiego, kaliskiego i poznańskiego. 
W znacznym stopniu dołożył starań do roz-
woju reformacji w Wielkopolsce, urządzał 
nawet synody braciom czeskim i luteranom, 
utrzymując jednak przyjazne stosunki z 
wyższym duchowieństwem katolickim i jezu-

itami. Łukasza III Górkę po śmierci pocho-
wano, nie bez oporu biskupa katolickiego 
Adama Konarskiego, najpierw w Szamotu-
łach, a później jego zwłoki przeniesiono do 
Kórnika.

Jego starszy o rok brat, Andrzej 
II z Górków (zm. w 1583 r.), był luteraninem. 
Zajmował niższe stanowiska, będąc jedy-
nie starostą wałeckim, gnieźnieńskim, ka-
liskim, kościańskim, jaworowskim i kaszte-
lanem międzyrzeckim. Był posłem na sejm. 
Utrzymywał stosunkowo chłodne relacje 
z dworem królewskim, gdyż nie otrzymał 
upragnionego starostwa generalnego Wiel-
kopolski. Nie pozostawił po sobie potom-
stwa. Po śmierci pochowano go w Kórniku.

Ostatni z rodu Górków – Sta-
nisław, zajmował stanowisko wojewody 
poznańskiego. Po braciach odziedziczył 
majątek, wyznawał luteranizm. Nie wyka-
zał się zdolnościami w pomnażaniu mająt-
ku Górków, miał natomiast skłonności do 
jego trwonienia. By pokryć wydatki, zasta-
wiał posiadane dobra lub je sprzedawał. 
Pod względem politycznym, cechowała go 
chwiejność, często zmieniał poglądy i prze-
chodził z obozu do obozu. Po ucieczce z 
Rzeczypospolitej popieranego przez niego 
króla Henryka Walezego (w 1574 r. gościł 
w zamku kórnickim), początkowo popierał 
kandydaturę na króla Stefana Batorego, ale 
szybko przeszedł do stronnictwa Habsbur-
gów, czym zniechęcił do siebie szlachtę. 
Zmarł bezpotomnie w 1592 r., powracając 
z sejmu. Został pochowany w Kórniku, a 
nad jego trumną połamano insygnia rodowe 
Górków.

Po słynnym i bogatym rodzie 
Górków dobra przejęli spowinowaceni z nim 
Czarnkowscy, dzieląc je między sobą, a te-
reny leżące poza Wielkopolską sprzedali. 
Tak więc kolejnymi właścicielami rodowego 
miasta Górka byli: Czarnkowscy, Przyjem-
scy, Kostkowie, Opalińscy, Leszczyńscy 
oraz Sułkowscy (do 1909 r.). Ocenia się, 
że okresem potęgi Górków był wiek XVI. 
Historycy są zdania, że Górkowie w tym 
wieku, celem powiększenia swoich docho-
dów, zakładali miasta z małych wybijających 
się gospodarczo osad i wspierali już istnie-
jące. Zamierzali utworzyć, na wzór kresów 
wschodnich, „państewka magnackie”. Swo-
je posiadłości powiększali także poprzez 
śluby z odpowiednio bogatą wybranką, co 
w tamtych czasach było typową tendencją. 

Niemniej należy podkreślić, że, w rodzie 
Górków nie uniknięto konfliktów na tle ma-
jątkowym. Jednak członkowie tej rodziny, 
z uwagi na wysoki poziom wykształcenia i 
intelektu oraz sprawowanie godności bisku-
pich, wszelkie nieporozumienia rozwiązywa-
li pokojowo, nie wszczynając między sobą 
większych konfliktów, co także ułatwiło im 
zachowanie spójności majątkowej, a tym 
samym zapobiegło dokonywaniu podziału 
majątku. W tym okresie latyfundia Górków, 
w samej tylko Wielkopolsce, składały się z 
trzech części, których ośrodkami były  roz-
wijające się miasta z podlegającymi im wio-
skami: Czempiń – posiadający 4 wsie, Gór-
ka – 9 wsi i Kórnik – 16 wsi.  Z kolei XVII 
wiek należał do Opalińskich, a XVIII wiek 
to lata chwały Sułkowskich, Raczyńskich i 
Działyńskich. Górkowie pozostawili po sobie 
takie znane ze swych świetności obiekty, 
jak: pałac w Poznaniu (obecnie siedziba Mu-
zeum Archeologicznego) oraz zamki w Kór-
niku, Koźminie, Sierakowie i Szamotułach.
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W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

„Serce świadomości. Podróż neurochirurga w 
świat zjawisk niewyjaśnionych” to książka, w 
której autor opowiada o swoich doświadcze-
niach odkrytych podczas głębokiej śpiączki na 
skutek bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych. Książka jest zapisem przeżyć ze 
świata „po drugiej stronie drzwi” i porusza bar-
dzo kontrowersyjne tematy, takie jak telepatia, 
intuicja czy prorocze sny. Samo życie po śmier-
ci jest przecież tematyką, która potrafi poróżnić 
wiele osób: jedni w nie wierzą, a drudzy twardo 
zaprzeczają.

Atlas turystyczny to kompendium wiedzy na 
temat Prowansji i Lazurowego Wybrzeża. Infor-
macje o najciekawszych miejscach, malowni-
czych zakątkach oraz interesujących muzeach 
zaprezentowano w wygodnym i przejrzystym 
układzie alfabetycznym. Cennym uzupełnie-
niem są zwięzłe informacje o kraju, jego histo-
rii, tradycjach i mieszkańcach, a także prak-
tyczne wskazówki, propo-zycje tras, przydatne 
mapy i piękne fotografie.

On ma wszystko – pieniądze, władzę i wygrane 
na ringu. Ona wszystko straciła – dzieciństwo, 
marzenia i nadzieję. Seria „Bezlitosna siła” 
opowiada o mężczyznach uprawiających walki 
MMA – każdy z nich ma za sobą mroczną histo-
rię, która go prześladuje. A także o kobietach, 
które doświadczyły przemocy, a pomoc znaj-
dują w fundacji FemiHelp, wspierającej ofiary 
agresji ze strony mężczyzn.

Laura poświęciła wszystko dla swojego mał-
żeństwa. Stała się mistrzynią kompromisu, w 
końcu z roku na rok miała mniej do powiedze-
nia. Aż pewnego dnia o czwartej nad ranem coś 
w niej pękło. Rzuciła wszystko i udała się w 
podróż na drugi koniec Polski, nad morze, by 
odzyskać swoje serce.

Są bezwzględni, brutalni i nie mają żadnych 
skrupułów. Sami nazywają siebie „obrońcami 
mórz”, ale inni widzą w nich jedno z najwięk-
szych terrorystycznych zagrożeń współcze-
sności. Czym tak naprawdę się kierują? Żądzą 
zysku, ze-msty? A może tylko - jak sami mówią 
- chęcią uznania i szacunku?

Bolą cię mięśnie? Odczuwasz zmęczenie? 
Masz problemy z nadwagą? Cherie Cal-bom, 
autorka bestsellerów na temat zdrowego odży-
wiania, dowodzi, że odpowiada za to przewle-
kły stan zapalny. Zmiana diety może przynieść 
natychmiastową ulgę. Autorka na podstawie 
wieloletniego doświadczenia opracowała taką 
dietę.




