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Koszt wyniesie około 11,8 mln zł … 

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA DROGOWA
W maju br. rozstrzygnięty został przetarg na realizację największej inwestycji drogowej w historii na-

szej gminy. Obejmie ona swym zakresem budowę i modernizację kilkunastu gminnych dróg.

Pod względem wartości przedsię-
wzięcie ustępuje jedynie budowie kanalizacji 
sanitarnej w Miejskiej Górce i Karolinkach. 
Całkowity koszt zadania oszacowano na 
około 11,8 mln zł. Na jego wykonanie uzy-
skano dofinansowanie z  Rządowego Fun-
duszu Polski Ład w wysokości 8.075.000,00 
zł. Pozostała kwota (blisko 4 mln zł) pocho-
dzić będzie ze środków własnych gminy.

Projekt dotyczy trzynastu dróg. 
Łączna ich długość wyniesie niespełna 3,6 
km, przy czym wybudowanych ma być 2,63 
km, a zmodernizowanych 0,95 km. 

Ze względu na dużą wartość za-
danie zostało podzielone na cztery części. 
Dwie z nich obejmują drogi, w Gostkowie i 
Konarach (Zapłocie), odcinki Zacisza, Spa-
cerowej i Niepodległości w Miejskiej Górce 
oraz całość Ogrodowej w Dąbrowie, które 
pokryte będą nawierzchnią asfaltową. Po-
zostałe części dotyczą kilku miejskogórec-
kich ulic, czyli Kalinowej, Wierzbowej, Po-
łudniowej, Tęczowej, Kwiatowej, Łąkowej i 
Poprzecznej, które wybudowane mają być z 
kostki brukowej. 

W przetargu wyłoniono dwóch 

wykonawców. Każdy z nich zrealizuje dwa 
ele-menty drogowego zamówienia, na pod-
stawie odrębnych umów z gminą, podpisa-
-nych 26 maja. Jednym jest  spółka Strabag 
z siedzibą w Pruszkowie, której powierzono 
wykonanie robót na ulicy Ogrodowej w Dą-
browie oraz w części Zacisza, Spacerowej 
i Niepodległości, a także na Poprzecznej, 
Kwiatowej i Łąkowej w Miejskiej Górce.  

Drugi wykonawca inwestycji to Krzysztof 
Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym w So-
białkowie. Firma wykona prace na drogach 
w Gostkowie i Konarach oraz na miejskogó-
reckich ulicach: Kalinowej, Wierzbowej, Tę-
czowej i Południowej. 

Roboty drogowe potrwają do koń-
ca bieżącego roku. 

E. Pawełka

Pieniądze z samorządu województwa  …

NA DROGI DOJAZDOWE
Gmina Miejska Górka ogłosiła w ostatnim czasie przetarg na budowę trzech dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych. Na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 140 tys. zł z budżetu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Umowa w tej sprawie zosta-
ła podpisana 8 kwietnia br. w Gostkowie, 
w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej, 
przez reprezentującego naszą gminę burmi-
strza Karola Skrzypczaka i wicemarszałka 
Krzysztofa Grabowskiego, przedstawicie-
la Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Pozyskane środki umożliwią 
utwardzenie tłuczniem nawierzchni drugie-
go, 930 – metrowego odcinka drogi gminnej 
wiodącej z Dłoni, prowadzącego od granicy 
obrębu wsi do miejscowości Piaski. Będzie 
to kontynuacja zadania realizowanego w 
ubiegłym roku. Wsparcie finansowe pozwoli 
również na budowę dwóch dróg śladowych. 
Jedna z nich, licząca 180 m długości, po-
wstanie w Rzyczkowie, w kierunku Niepartu. 
Druga, 150 – metrowa droga, wybudowana 
zostanie w Oczkowicach. Warto dodać, że 
w Gostkowie umowy podpisały też inne sa-
morządy z powiatów rawickiego i gostyń-
skiego, które, podobnie jak Miejska Górka, 
otrzymały wsparcie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.  E. P.

Po podpisaniu umów. Od lewej: kierownik robót Arkadiusz Drożdżal (Strabag), Krzysztof Rogala, 
pełnomocnik Karol Gawroński (Strabag), skarbnik Dorota Lamperska, burmistrz Karol Skrzypczak, 
naczelnik Wydziału Inwestycyjnego - Piotr Poprawa, projektant Jakub Starczewski

Burmistrz Karol Skrzypczak i wicemarszałek Krzysztof Grabowski
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Prace potrwają do końca 
października br. …

ROSZKÓWKO 
ZOSTANIE 

SKANALIZOWANE
Ruszyła budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodocią-
gowej w Roszkówku. Umowę na 
realizację przedsięwzięcia za-
warła gmina w końcu marca br. 

Wykonawcą zadania jest Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe WESPOL Ma-
rek Wesoły  z miejscowości Strzelce Wielkie 
w gminie Piaski. W zakresie robót uwzględ-
niono budowę 500 – metrowego kolektora 
grawitacyjnego wewnątrz miejscowości, a 
także wychodzących z niej dwóch rurocią-
gów tłocznych o łącznej długości prawie 3 
km, z których jeden odprowadzał będzie 
ścieki z wioski w okolice wjazdu do miej-
skogóreckiego parku, skąd popłyną one do 
oczyszczalni w Karolinkach, drugi natomiast 
poprowadzi do Roszkowa. Umowa obejmu-
je również budowę wodociągu o długości 
niespełna 1300 m, który połączy Roszkówko 
z Roszkowem. 

Koszt inwestycji wyniesie 1,7 mln 
zł. Na jej realizację gmina pozyskała dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych w kwocie 600 tys. zł. Prace 
mają być wykonane do końca października 
br. E. P.

Przebudowa drogi w Konarach…  

PRACE DOBIEGAJĄ KOŃCA
Na przełomie lutego i marca br. rozpoczęto inwestycję, któ-

ra obejmuje przebudowę i remont drogi gminnej w Konarach. Jej 
wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. 

Prace modernizacyjne reali-
zowano są na odcinku prowadzącym od 
skrzyżowania przy świetlicy wiejskiej w 
kierunku Ostrobudek, do granicy z gminą 
Pakosław. Projekt przewidywał posze-
rzenie drogi do 5 metrów, ułożenie nowej 
nawierzchni asfaltowej na całej długości, 
wybudowanie chodnika z kostki brukowej 
(od budynku świetlicy do cmentarza) oraz 
przejścia dla pieszych. 

W ramach zadania najpierw 
odtworzono rowy przydrożne. Wykonano 
również podbudowę na poszerzeniu drogi 

oraz wymieniono już istniejącą w miejscu 
przebiegu kanalizacji sanitarnej, ponadto 
ułożono krawężniki. W dalszej kolejności 
prowadzone były prace brukarskie. W po-
łowie maja położone zostały dwie warstwy 
asfaltu – wyrównawcza i ścieralna.

Koszt inwestycji wyniesie nieco 
ponad 1,9 mln zł. Na realizację zadania 
gmina uzyskała dofinansowane z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w wy-
sokości około 1,3 mln zł. Prace wkrótce 
dobiegną końca. Do wykonania pozostało 
jeszcze umocnienie poboczy. E. P.

Projekt na ukończeniu …

DODATKOWE PIENIĄDZE NA BUDOWĘ PRZEDSZKOLA
Już wkrótce zakończą się prace nad projektem nowego przedszkola w Miejskiej Górce. Na realizację 

inwestycji, w kwietniu ubiegłego roku gmina otrzymała  4 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Gotowa jest wizualizacja przy-
szłego obiektu. Jednak przyznana kwota, 
przy obecnym wzroście cen materiałów i 
usług budowlanych, okazała się za niska, 
żeby można było przystąpić do realizacji 
zadania. 

W związku z tym gmina złożyła 
wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe, 
w wysokości 9 mln zł, z Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. W końcu maja uzyskano infor-
mację, że został on rozpatrzony pozytywnie. 
Nie ma już zatem finansowych przeszkód, 
aby po ukończeniu projektu rozpocząć bu-
dowę.

W ramach inwestycji planowa-
ne jest wybudowanie ośmiooddziałowego 
przedszkola z dwoma oddziałami żłobko-
wymi. W budynku mieścić się będą również 
stołówka z kuchnią, salka do ćwiczeń, ga-
binety logopedy, pielęgniarki i gimnastyki 
korekcyjnej oraz węzły sanitarne.  

Przy obiekcie powstaną plac 
zabaw dla przedszkolaków oraz parkingi 
umożliwiające bezpieczne dowiezienie i 
odebranie dzieci.

Układanie nawierzchni asfaltowej

Przedszkole wybudowane zosta-
nie przy ulicy Konopnickiej, obok znajdują-
cej się tam szkoły podstawowej. 

E. Pawełka

Tak będzie wyglądało nowe przedszkole 
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Przejścia dla pieszych …

BĘDZIE BEZPIECZNEJ NA DROGACH
W ubiegłym roku miejskogórecka gmina pozyskała do-

finansowanie na wykonanie w Sobiałkowie, Dąbrowie i Miejskiej 
Górce pięciu przejść dla pieszych wraz z ułożeniem w obszarze ich 
oddziaływania chodników o 100 – metrowych długościach, biegną-
cych w dwóch kierunkach, po obu stronach jezdni.

Pierwsze z nich wybudowano  
przy szkole podstawowej w Sobiałkowie. 
Powstało tam wyniesione przejście z 
kostki brukowej, które stanowi jednocze-
śnie próg zwalniający. Zamontowano na 
nim oznakowanie aktywne i doświetlono 
je dwoma lampami LED. 

Kolejne wykonano na ulicy 
Kościuszki w Dąbrowie, przy świetlicy 
wiejskiej, gdzie prace dobiegły końca w 
ostatnich dniach kwietnia. Miesiąc póź-
niej zakończo-no budowę dwóch przejść 
dla pieszych na ulicy Bema w Miejskiej 
Górce, z których jedno usytuowane jest 
w rejonie skrzyżowania z ulicą Górków, a 
drugie obok placu zabaw.

Wyniesione będzie również 
ostatnie z pięciu przejść, powstające w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj” na ulicy 
Zacisze w Miejskiej Górce, naprzeciw-
ko bramy cmentarnej. Prace związane z 

nim rozpoczęły się w połowie maja, po 
uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia 
na budowę. Przejście to, podobnie jak 
cztery wcześniej wybudowane, zostanie 
doświetlone i wyposażone w system fak-
turowych oznaczeń nawierzchni poprzez 
zastosowanie pasa ostrzegawczego, 
pola uwagi oraz pasa prowadzącego z 
kostek ryflowanych.

Zadanie w Sobiałkowie zreali-
zował Zakład Usług Ogólnobudowlanych 
MAŻUR Marka Żurka w Rawiczu, nato-
miast wykonawcą pozostałych jest SKM 
DRÓG Sp. z o.o. w Słupi Kapitulnej. 

Inwestycja dofinansowana zo-
stała z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Realizacja przedsięwzięcia przy-
czyni się do poprawy bezpieczeństwa 
pieszych w  ruchu drogowym.

E. Pawełka

Gmina stara się o 
wsparcie finansowe …

TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW 
SZKOLNYCH

Pod koniec marca br. 
do Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu został złożony 
wniosek o dofinansowanie 
termomodernizacji dwóch bu-
dynków szkolnych, znajdują-
cych się przy ulicy Konopnic-
kiej w Miejskiej Górce. 

Wartość inwestycji oszacowano 
na 7,5 mln zł. Zakres prac przewiduje do-
cieplenie ścian i stropodachów, zmoder-
nizowanie systemu ogrzewania, wymianę 
okien i drzwi oraz istniejącego oświetlenia 
na LED. Ponadto w szkołach zamontowa-
ne zostaną panele fotowoltaiczne.

Realizacja projektu uzależniona 
jest od uzyskania wsparcia  finansowego. 
Gmina ubiega się o dotację w wysokości 
85% wartości zadania z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

E. P.

 Na ulicy Stawowej …

WYBUDOWANO 
WODOCIĄG 

I KANALIZACJĘ

Na początku czerwca 
br., na ulicy Stawowej w Miejskiej 
Górce zakończono budowę sieci 
wodociągowej oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Umowę 
w tej sprawie gmina zawarła w 
marcu br.

Prace zrealizowano w dosyć krót-
kim czasie, rozpoczęto je bowiem w maju. 
Wykonawcą robót była firma HYDRO – IN-
STAL Tomasza Wiertelaka z Daniszyna koło 
Ostrowa Wielkopolskiego za kwotę 411 tys. 
zł. Zakres zadania obejmował wybudowanie 
sieci wodociągowej o długości 355 m oraz 
wykonanie 286 m kanalizacji sanitarnej  i 
265 m deszczowej.

Po zakończeniu budowy utwar-
dzono nawierzchnię ulicy kruszywem. 
Mieszkańcy mogą już podłączać się do 
wodociągu i kanalizacji. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków własnych gminy.

E. P.

Budowa przejść dla pieszych na ul. Bema w Miejskiej Górce
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Środki na budowę 
ulicy Spacerowej  …

BĘDZIE 
NAWIERZCHNIA 

ASFALTOWA
Miejskogórecka gmi-

na otrzymała dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg i wkrótce ogłosi przetarg 
na budowę ulicy Spacerowej w 
Miejskiej Górce.

Inwestycja realizowana będzie 
na odcinku prowadzącym od ul. Parkowej 
do nowego ronda na ul. Hubala. Prace obej-
mą wykonanie nawierzchni asfaltowej o dłu-
gości 326 m i szerokości 6 m oraz ułożenie 
chodnika, który powstanie przy zabudowa-
niach. Pozyskane przez gminę dofinanso-
wanie wynosi 845 tys. zł, co stanowi 60% 
wartości zadania. E. P.

Dzieci się ucieszą …

MIEJSCE 
DO ZABAWY

Wkrótce ogłoszony zo-
stanie przetarg na budowę pla-
cu zabaw przy ulicy Sportowej 
w Miejskiej Górce. Inwestycję 
podzielono na kilka etapów. 

W bieżącym roku powstanie 
miejsce rekreacji dla najmłodszych wraz ze 
ścieżkami i ogrodzeniem. Działania zwią-
zane z realizacją projektu będą możliwe po 
uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, na które gmina obecnie 
oczekuje. Dodajmy, że na wydzierżawionym 
od miejskogóreckiej parafii terenie znajduje 
się staw. Akwen ma być poddany renowacji. 
Wniosek o dofinansowanie zadania został 
już złożony do Lokalnej Grupy Działania 
Gościnna Wielkopolska w Pępowie.

E. P.

Koszt wyniesie 1,52 mln zł …

ULICA PODGÓRNA W NOWEJ ODSŁONIE
Niebawem dobiegnie końca budowa ulicy Podgórnej w 

Miejskiej Górce, którą rozpoczęto w ostatnim dniu lutego br. Na 
realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres przedsięwzięcia obej-
muje wykonanie jezdni z nawierzchnią 
asfaltową o długości 349 m i szerokości 6 
m oraz ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż 
drogi, ułożenie chodnika w zabudowanej 
części ulicy, a także wybudowanie kanali-
zacji deszczowej. 

Wykonawcą zadania jest 
Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” 
Gostyń z siedzibą w Grabonogu. Pierw-
szym etapem prac było skanalizowanie 
istniejącego przy drodze rowu. Później  
przystąpiono do budowy ścieżki rowero-

wej i chodnika. Przed ułożeniem kostki 
brukowej, na ulicy zamontowane zosta-
ły słupy oświetleniowe wraz z lampami 
przez firmę, która już w ubiegłym roku 
wykonała tam instalację kablową. Po 
przygotowaniu podbudowy, ostatnim ak-
centem będzie położenie asfaltowej na-
wierzchni.

Inwestycja będzie kosztowała 
1,52 mln zł. Termin zakończenia robót 
planowany jest na początek lipca br.

E. P.

Ulica Podgórna zyska nowy wygląd 

Jaśniej na ulicach …

LAMPY JUŻ ŚWIECĄ
Zakończona została budowa oświetlenia ulicznego na Podgórnej, Południowej i odcinku Bema w 

Miejskiej Górce.

Wykonawcą robót była spółka 
SPARK z miejscowości Frankowo w gminie 
Osieczna. W ubiegłym roku firma ułożyła 
instalację kablową w objętych projektem 
ulicach i zamontowała wówczas słupy z 

lampami na Południowej. W tym roku wy-
konała montaż trzynastu opraw na ulicy 
Podgórnej, przed rozpoczęciem tam bu-
dowy drogi, a także dwóch na Bema, przy 
placu zabaw. Koszt zadania wyniósł 100 

tys. zł. Dodajmy, że dzięki realizacji oświe-
tleniowej inwestycji, w mieście przybyło 
osiemnaście lamp.

E. P.



Kwartalnik Samorządowy6

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

Razem pięćdziesiąt i więcej lat …

ŚWIĘTOWALI ZŁOTE I ŻELAZNE GODY
Wyjątkowa uroczystość odbyła się w Miejskiej Górce 18 maja br. Podczas wydarzenia medalami 

„Za długoletnie pożycie małżeńskie” uhonorowano pary, które w ostatnim czasie obchodziły pięćdziesiątą 
rocznicę ślubu.

Tradycyjnie jubilaci uczestniczyli 
najpierw we mszy św., która, w ich intencji, 
została odprawiona w klasztorze francisz-
kanów na Goruszkach. Po nabożeństwie 
udali się do pobliskiego lokalu Finezja w 
Karolinkach, gdzie powitał ich burmistrz 
Karol Skrzypczak. 

Podczas spotkania w ciepłych 
słowach zwrócił się do zaproszonych go-
ści. Podkreślił, że to wielka przyjemność 
uhonorować ich medalami, będącymi jedy-
nymi odznaczeniami, które wójtowie i bur-
mistrzowie mogą wręczać w imieniu pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Życzył  
jubilatom wiele zdrowia, optymizmu i życzli-
wości ze strony najbliższych oraz wszelkiej 
pomyślności. 

W dalszej części uroczystości 
K. Skrzypczak, w towarzystwie Natalii 
Wawrzyniak, kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz pracownika USC Lidii 
Zimmermann, odznaczył osoby, które ob-
chodziły złote gody. Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie wraz z honorowymi le-
gitymacjami odebrali: Emilia i Eugeniusz 
Andrzejczakowie, Irena Bogdańska z 
Dłoni, Aniela i Tadeusz Antoniakowie z 
Piasków, Bożena i Tadeusz Chałupkowie, 

Helena i Zenon Kłakulakowie z Gostko-
wa, Czesława i Walenty Kinderowie z Dą-
browy, Maria i Mieczysław Kląskałowie z 
Rozstępniewa, Barbara i Jan Winckowie z 
Sobiałkowa, Krystyna i Bronisław Rado-
jewscy, Kazimiera i Mieczysław Samólo-
wie, Elżbieta i Albin Tarontowie z Konar 
oraz Maria i Hieronim Fryczowie, Zenona 
i Stanisław Kokotowie, Stanisława i Leon 
Krawczykowie, Marianna i Bogdan Le-
biotkowscy, Maria i Tadeusz Staśkiewi-
czowie z Miejskiej Górki. 

W spotkaniu wzięła udział rów-
nież para, która świętowała żelazne gody, a 
więc mogąca poszczycić się 65-letnim sta-
żem małżeńskim. Byli to Franciszka i Ste-
fan Świderscy z Roszkówka. 

Wszyscy jubilaci otrzymali kwiaty 
oraz specjalnie przygotowane na tę oka-
zję upominki. Nie zabrakło toastu lampką 
szampana i poczęstunku. Dodajmy, że uro-
czystość upłynęła w miłej i serdecznej at-
mosferze.

E. Pawełka

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości przed klasztorem franciszkanów na Goruszkach

Irena Bogdańska Franciszka i Stefan Świderscy 
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Emilia i Eugeniusz Andrzejczakowie Aniela i Tadeusz Antoniakowie Bożena i Tadeusz Chałupkowie

Maria i Hieronim Fryczowie Czesława i Walenty Kinderowie Maria i Mieczysław Kląskałowie

Helena i Zenon Kłakulakowie Zenona i Stanisław Kokotowie Barbara i Jan Winckowie

Elżbieta i Albin Tarontowie Maria i Tadeusz Staśkiewiczowie Kazimiera i Mieczysław Samólowie

Krystyna i Bronisław Radojewscy Marianna i Bogdan Lebiotkowscy Stanisława i Leon Krawczykowie 
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W wielkanocnym klimacie …

JARMARK PEŁEN ATRAKCJI
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Jarmark Wielkanocny, który odbył się 3 kwietnia br. w 

Miejskiej Górce. Organizatorami imprezy byli burmistrz Karol Skrzypczak, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzi-
sław Goliński i dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Marek Stach.

Hala Widowiskowo – Sportowa 
im. Powstańców Wielkopolskich i  teren 
przyległy, gdzie odbył się jarmark, już od 
rana tętniły życiem. Na zewnątrz dostępne 
były stoiska oferujące świąteczne artykuły 
i produkty, wykonane różnymi technikami: 
pisanki, koguciki, stroiki, serwetki. Odwie-
dzający mogli zakupić także pyszne wyroby 
wielkanocne, takie jak ser czy miód. 

Wiele osób zgromadziły stoiska 
gastronomiczne przygotowane przez koła 
gospodyń wiejskich gminy Miejska Gór-
ka, przy których można było skosztować 
smacznych wielkanocnych potraw. Nie za-
brakło domowego żurku, wędlin, pasztetów, 
pysznych sałatek, a także słodkich ciast.

Przygotowano różne atrakcje 
dla najmłodszych. Dostępne były darmowe 
urządzenia rekreacyjne, takie jak: snowtu-
bing, zjeżdżalnia, rampa, plac zabaw i zam-
ki dmuchane. Dzieci chętnie brały udział 
w malowaniu twarzy, modelowaniu baloni-
ków czy zaplataniu warkoczyków, uczestni-
czyły w warsztatach zdobienia ciasteczek, 
wianków i zakładek do książek. Dla miło-
śników niezwykłych scenerii został podsta-
wiony specjalny świąteczno - bajkowy sa-
mochód, w którym można było zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Oprócz tego imprezę 
umiliły żywe maskotki z koszykami pełnymi 
słodkości.

Organizatorzy wydarzenia za-
dbali również o bogaty program artystyczny. 
Wystąpiły lokalne zespoły: formacja tanecz-
na „Perfekt”, chór „Halinka”, grupy śpie-
wacze „Pod Klonem”, „Góreczanki”, „Wło-
ścianie” i Orkiestra Dęta Miejska Górka. 
Gościnnie zaprezentował się Zespół Pieśni 
i Tańca „Przygodzice” oraz Zespół Tańca Lu-
dowego „Kosynierzy”.

Tego dnia nie zabrakło wzrusza-
jących momentów związanych z tragicznym 

losem narodu ukraińskiego. Do nich należał 
występ ukraińskiego gitarzysty pochodzą-
cego z miasta Slowiansk Donecka Oblast 
w Ukrainie Yevhina Kondrenko, który wraz 
z rodziną mieszka w Polsce od lutego br. 
oraz zabranie głosu przez Valentynę Do-

vhalenko, która podziękowała za pomoc i  
wsparcie burmistrzowi oraz mieszkańcom 
gminy Miejska Górka.

Wszyscy zainteresowani mieli 
możliwość uczestniczenia w warsztatach 
edukacyjnych w „Namiocie profilaktycz-
nym”, gdzie dostępne były porady dotyczą-
ce uzależnień od alkoholu, narkotyków czy 
uzależnień behawioralnych oraz na temat 
przemocy w rodzinie.

Dodajmy, że na jarmarku prze-
prowadzona była także zbiórka pieniędzy 
na rzecz uchodźców, z której cały dochód 
przekazano na konto fundacji „Polska Akcja 
Humanitarna”. Odbyło się również uroczyste 
ogłoszenie wyników XXIV edycji konkursu 
plastycznego „Na własnoręcznie ozdobioną 
pisankę wielkanocną”.

Tegoroczny jarmark był pierw-
szym tego rodzaju przedsięwzięciem 
kultywującym tradycję wielkanocną. Or-
ganizatorzy mają nadzieję, ze będzie on 
kontynuowany w następnych latach.

H. Grzelczak

Stoiska gastronomiczne kół gospodyń wiejskich były chętnie odwiedzane   

Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem 

Występ Zespołu Tańca Ludowego „Kosynierzy”
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Nagrodzono uczestników konkursu …

MAGIA WIELKANOCNYCH PISANEK
W niedzielę, 3 kwietnia br., podczas Jarmarku Wielkanocnego odbyło się uroczyste ogłoszenie wy-

ników XXIV konkursu plastycznego „Na własnoręcznie ozdobioną pisankę wielkanocną”, zorganizowanego 
przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Patronat nad nim objął Burmistrz 
Miejskiej Górki.

Celem  konkursu było kultywo-
wanie tradycji związanych ze świętami 
wielkanocnymi oraz rozwijanie wrażliwości 
estetycznej i kształtowanie wyobraźni pla-
stycznej uczestników. Podobnie, jak w la-
tach poprzednich, wzbudził on duże zainte-
resowanie. 

Na konkurs wpłynęło aż 171 prac 
w 5 kategoriach wiekowych: dzieci przed-
szkolne, 7-10 lat, 11-14 lat, 15-17 lat i do-
rośli. Ich oceny dokonała powołana przez 
organizatora komisja konkursowa, w skład 
której weszli artyści plastycy: Małgorza-
ta Walkowiak i Tomasz Bzdęga. Jurorzy 
podkreślili wysoki poziom pracy twórczej 
uczestników, oryginalność i pomysłowość 
wykonanych pisanek.

Laureatom pamiątkowe dyplomy 
i  nagrody wręczali burmistrz Karol Skrzyp-
czak, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzi-
sław Goliński, dyrektor OKSiAL Marek 
Stach i  członek komisji konkursowej M. 
Walkowiak.

Dla pozostałych uczestników 
przygotowano także dyplomy i  upominki. 
Wszystkie dostarczone prace zostały za-
prezentowane na wystawie pokonkursowej. 
Dziękujemy i gratulujemy autorom pisanek.

H. Grzelczak

w kategorii dzieci przedszkolne: 
I miejsce – Henryk Kopejkin 
I miejsce – Przemysław Bąk 
III miejsce – Konstanty Kopejkin 
Wyróżnienie : Klaudia Marzęcka, Szymon 
Teczyński, Olga Marzęcka
 
w kategorii 7-10 lat: 
I miejsce – Zofia Zelek 
II miejsce – Jakub Gano 
III miejsce – Maciej Polny 
Wyróżnienie: Franciszek Szkudlarek, Oliwia 
Glapiak
 
w kategorii 11-14 lat: 
I miejsce – Bartosz Pawlicki 
II miejsce – Zuzanna Polna 
III miejsce – Blanka Szymańska 
Wyróżnienie: Marta Basińska, Michelle Sza-
blicka, Oliwia Jańczak
 
w kategorii 15-17 lat: 
I miejsce – Karolina Olejniczak 
II miejsce – Monika Rosik 
III miejsce – Maja Jankowiak
 
w kategorii dorośli: 
I miejsce – Amanda Olszak 
II miejsce – Piotr Jóźwiak 
III miejsce – Roman Stelmach 
Wyróżnienie: Monika Jóźwiak, Joanna Rado-
jewska, Maria Konieczna

KOMISJA KONKURSOWA 
PRZYZNAŁA NAGRODY 

NASTĘPUJĄCYM OSOBOM:

Na zdjęciach laureaci i organizatorzy konkursu z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem oraz Zdzisławem Golińskim, 
przewodniczącym Rady Miejskiej

Pokonkursową wystawę pisanek obejrzało wiele osób 
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Piąte Dni Euzebiańskie …

KU CZCI SŁUGI BOŻEGO
6 maja br. minęła 80. rocznica śmierci gwardiana na Goruszkach, sługi bożego ojca Euzebiusza Hu-

chrackiego, zmarłego męczeńską śmiercią w Dachau, w nocy z 5 na 6 maja 1942 r. 

W tym roku po raz piąty, z udzia-
łem gminy Miejska Górka, w Sanktuarium 
św. Franciszka z Asyżu na Goruszkach, w 
dniach od 6 do 8 maja zostały zorganizowa-
ne  Dni Euzebiańskie.

Tegoroczne obchody rozpoczę-
ły się w piątek, 6 maja, uroczystą mszą 
św. inaugurującą to wydarzenie.  Oprawę 
muzyczną mszy uświetnił chór parafialny 
„Magnificat” z Pakosławia. Po uroczystej 
Eucharystii wszyscy przeszli na plac przed 
klasztorem, gdzie przy obelisku upamiętnia-
jącym o. Euzebiusza odmówiono krótką mo-
dlitwę, a delegacje złożyły kwiaty. 

Drugiego dnia obchodów od-
była się msza św. z modlitwą przy pomni-
ku. Dzień zakończono grillem w ogrodzie 
klasztornym. Niedzielne uroczystości Dni 
Euzebiańskich rozpoczęły się od konferencji 
o o. Euzebiuszu Huchrackim, podczas której 
wykład wygłosił o. Syrach Janicki. W połu-
dnie odbyła się kolejna msza św. w intencji 
o rychłą beatyfikację franciszkanina.

Ostatnim zaplanowanym wy-
darzeniem był  koncert chóralny, podczas 
którego zaprezentowały się: „Miriam” z Ra-
wicza, Chór im. Karola Kurpińskiego z Sar-

nowy, Koło Śpiewu im Bolesława Dembiń-
skiego z Miejskiej Górki i Chór „Palestrina” 
z Gostynia. Po koncercie wszyscy zebrani 
udali się do ogrodu na poczęstunek.

Dni Euzebiańskie mają na celu 

krzewienie pamięci o kandydacie na ołtarze 
– o. Euzebiuszu Huchrackim. Jest to jeden 
z niezbędnych warunków procesu beatyfika-
cyjnego.

H. Grzelczak

Wernisaż wystawy obrazów …

MALARSTWO JEST JEJ PASJĄ 
11 maja br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce 

odbył się wernisaż wystawy prac malarskich Urszuli Dupiczak z  Konar, pod nazwą „Obrazy snami malowa-
ne”. Wydarzenie to zainaugurowało XIX edycję akcji Tydzień Bibliotek.

Wzięli w nim udział między inny-
mi przedstawiciele władz samorządowych, 
osoby reprezentujące środowisko arty-
styczne oraz rodzina i znajomi twórczyni. 
Zebranych powitał Marek Stach, dyrektor 
OKSiAL. Podkreślił on, że jednym z najważ-
niejszych zadań miejskogóreckiej instytucji 
jest poszukiwanie i promocja osób wywo-
dzących się z  lokalnego środowiska, zaj-
mujących się działalnością twórczą. Przed-
stawił życiorys artystyczny malarki i złożył jej 
podziękowania za udostępnienie obrazów. 
Wręczył też bukiet kwiatów, życząc rozwoju 
talentu i umiejętności oraz wielu sukcesów 
w życiu osobistym. 

Urszula Dupiczak z kolei podzię-
kowała szefowi i  pracownikom OKSiAL za 
zorganizowanie wystawy. Po wzniesieniu 
przez zastępcę burmistrza Adama Bandu-
rę i M. Stacha toastu na jej cześć, zebrani 
odśpiewali tradycyjne „Sto lat”. Uczestnicy 
wydarzenia z zaciekawieniem oglądali ob-
razy, wyrażali swoje opinie i dzielili się wra-
żeniami.

Warto dodać, że wernisażowi 
towarzyszyła prezentacja folderu wystawy, 
zawierającego prace artystki wraz z jej bio-
grafią, którego wydawcą jest Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miej-
skiej Górce. Oprawę muzyczną zapewnił  
pianista Kamil Rojda, uczeń Państwowej 

Szkoły Muzycznej im. R. Maciejewskiego 
w Lesznie. Po części oficjalnej goście zo-
stali zaproszeni na poczęstunek kawowy. 
Wystawę obrazów Urszuli Dupiczak można 
było oglądać w głównej siedzibie OKSiAL  
do 3 czerwca br.

H. Grzelczak

Przy obelisku upamiętniającym o. Euzebiusza Huchrackiego Dyrygenci zespołów chóralnych z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem  

Występ chóru PALESTRINA z Gostynia

Urszula Dupiczak, autorka obrazów         Wernisaż zgromadził osoby zainteresowane twórczością malarki
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WYBRANO CZYTELNIKÓW ROKU 2021

Chętnie wypożyczają książki …

W dniu 1 marca br., w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej 
Górce odbyło się podsumowanie konkursu „Czytelnik Roku 2021”.

W uroczystości udział wzię-
li między innymi zaproszeni goście: bur-
mistrz Karol Skrzypczak i  Barbara 
Szewczyk, wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej. Oprawę muzyczną imprezy za-
pewnił chór „Halinka” pod dyrekcją Joan-
ny Krzyżosiak. Następnie B. Szewczyk 
przeczytała wiersz Urszuli Kozłowskiej 
„Zabawa w berka”. Uczestnikom konkursu 
za liczny udział w czytelniczej rywalizacji                                                                                                                                   
podziękował Marek Stach, dyrektor  
OKSiAL, który zachęcał również do konty-
nuowania częstych odwiedzin biblioteki i 
wypożyczania książek.

Warto podkreślić, że konkurs 
trwał od 1 marca do 31 grudnia 2021 r. 
Wzięło w nim udział 85 czytelników w trzech 
kategoriach wiekowych. Wypożyczyli oni 
łącznie 1950 książek. Laureaci konkursu i  
pozostali jego uczestnicy otrzymali nagrody 
książkowe oraz pamiątkowe dyplomy, które 
wręczyli zaproszeni goście i dyrektor.

H. Lamperska

W Y N I K I   K O N K U R S U

kategoria I - czytelnicy do 5 lat 
I miejsce – Marcel Szewczyk 
II miejsce – Aleksandra Łagoda 
III miejsce – Wiktoria Skorupka 
wyróżnienie : Aleksander Baryga, Alicja Or-
łowska, Natalia Szczurna, Julia Sabat, Zofia 
Psarska, Bartosz Walczak, Joanna Piotrowiak, 
Jowita Szewczyk. 
pozostali : Kaja Tomaszewska, Ignacy Waleński, 
Nikola Joanna Malinowska, Łukasz Brzeskwinie-
wicz, Anastazja Psarska, Maria Noculak, Oliwier 
Konury, Aleksander Pieprz, Marcel Rybicki

kategoria II - czytelnicy od 6 do 9 lat 
I miejsce – Jadwiga Jankowiak 
II miejsce – Jakub Szczepaniak 
III miejsce – Michalina Zaremba 
wyróżnienie : Stanisław Orłowski, Julia Skorup-

ka, Natalia Sobieraj, Anna Drewniak, Natasza 
Jóska, Franciszek Stefaniak, Wojciech Paluch 
pozostali : Jakub Nowaczyk, Jan Dąbrowicz, 
Oliwia Waleńska, Bruno Grędziak, Maksymilian 
Grędziak, Nikola Smektała, Konrad Jankowiak, 
Franciszek Jankowiak, Kalina Kapała, Mikołaj 
Rybicki, Nikola Wiatrowska, Krystian Kornel, 
Jakub Szumski, Magdalena Noculak, Kacper 
Drewniak, Franciszek Pieprz, Marcin Szczurny, 
Krystian Kaj, Zofia Liszka, Olaf Sabat, Julia 
Szotkiewicz, Joanna Kmiecik, Julian Zimny, 
Nadia Zimna

kategoria III - czytelnicy od 10 do 15 lat 
I miejsce – Wiktoria Stróżyk 
II miejsce – Andrzej Jankowiak 
III miejsce – Barbara Baryga 
III miejsce – Natalia Baryga 

wyróżnienie : Klaudia Roszak, Filip Roszak, 
Maciej Baryga 
pozostali : Igor Jóska, Lena Szwarc, Julia So-
bieraj, Martyna Pawlak, Julia Zaremba, Monika 
Szczurna, Bartosz Drewniak, Jagoda Ławniczak, 
Sebastian Bandulet, Paweł Szumny, Karolina 
Olejniczak, Maja Konicka, Michał Ratajczak, Wik-
tor Kociemba, Daniel Dopierała, Nadia Grekel, 
Tobiasz Konury, Patrycja Kmiecik, Dawid Łapacz, 
Maurycy Markowski, Wiktoria Dolata, Zofia Jagła, 
Oliwier Szałata

nagroda specjalna 
Tytuł „Czytającego Rodzica” zdobyła Sylwia 
Szewczyk – najaktywniejszy rodzic czytający 
dziecku w wieku do 5 lat.

Na zdjęciach nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy czytelniczego konkursu w towarzystwie burmistrza Karola Skrzypczaka, Barbary 
Szewczyk, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz dyrektora Marka Stacha          
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14 czerwca 1903 …

WIEC W RAWICZU
O wiecu przedwyborczym w Rawiczu pisze „Posener Zeitung”. X. proboszcz Niedbał z Dubina zwołał 

w Rawiczu „katolicki wiec przedwyborczy”.

Kierował obradami X. proboszcz 
Dams, który przestrzegał przed socjalista-
mi i przemawiał za bezwarunkowym znie-
sieniem paragrafu 2 ustawy o jezuitach. 
Niemcom katolikom radził, aby wstrzymali 
się od głosowania, jeżeli nie chcą wybierać 
Polaka. Dyrektor seminarium nauczyciel-
skiego dr Kolbe, którego powołano do stołu 
zarządu, protestował przeciw temu żądaniu, 
sprzeciwiał się kandydaturze Polaka, ponie-
waż Polacy dążą do oderwania dzielnic pol-
skich od państwa pruskiego i przemawiał za 
kandydaturą radcy miejskiego Schmidta w 
Rawiczu. X. proboszcz Dams zwrócił uwagę 
na to, że katolicy mają obowiązek głosować 
tylko na katolika.

Z innej strony podniesiono, że dr 
Kolbe obraził zebranych, zarzucając Pola-
kom, iż dążą do oderwania dzielnic polskich 
od państwa pruskiego. Dr Kolbe wśród wiel-
kiego niepokoju bronił swego stanowiska, 
powołując się na list pasterski księcia – bi-
skupa Koppa.

Następnie książę Czartoryski 
z Sielca mówił po polsku. Dr Kolbe prosił 

księcia, aby ze względu na licznych katoli-
ków, którzy polskiej mowy nie rozumieją, po-
wtórzył swoje przemówienie po niemiecku. 
Książę wręcz odmówił. Natenczas wszyscy 
Niemcy katolicy z dr. Kolbem opuścili salę z 
wielkim hałasem i z „katolickiego” zebrania 
stało się „narodowe – polskie”.

Książę Czartoryski protestował 
przeciwko traktowaniu Polaków jako obywa-
teli drugiej klasy, domagał się dla Polaków 
swobody religii i języka oraz polecał kan-
dydaturę Józefa Mycielskiego z Berlina, 
którego też jednogłośnie postawiono na 
kandydata.

X. proboszcz z Golejewka twier-
dził, że na cele kolonizacyjne rząd ma 250 
milionów, na budowę kościoła katolickiego 
w Rawiczu odmówił subwencji. Na wniosek 
X. proboszcza Damsa podziękowano księ-
ciu Czartoryskiemu za 15 – letnią pracę w 
parlamencie.

Nie otrzymawszy obiecanego 
nam referatu z wiecu, odnieśliśmy się tele-
graficznie do kompetentnej w tym względzie 
osoby i otrzymaliśmy następujące szczegóły 

zajścia, które korespondent „Posenerki”  ten-
dencyjnie przedstawił. Otóż ów pan dyrektor 
w brutalny sposób zaczepił Polaków i nie 
chciał księciu Czartoryskiemu pozwolić po 
polsku mówić. Gdy X. proboszcz Zakrzew-
ski z Golejewka ostro wystąpił przeciwko 
obelgom owego pana, ten miał tę śmiałość 
oświadczyć, że to nieprawda, że takich słów 
nie użył, cała sala jednak oświadczyła, że 
z prawdą się mija. W bardzo energicznych 
zaś słowach zaprotestował ks. Czartoryski 
przeciw żądaniom pana dyrektora, radząc 
mu, aby z sali się wyniósł, gdyż mówić bę-
dzie i drzwi mu wskazał. Wśród krzyku i 
śmiechu całej sali wyszedł więc, wyzywając, 
na czym świat stoi, a za nim 5 – 6 Niemców. 
Wiecownicy wyrazili ks. Czartoryskiemu tak 
na sali, jak i po zebraniu, jeszcze na ulicy 
entuzjastycznymi owacjami swą sympatię.

Źródło: Kronika rzymskokatolic-
kiego Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat 
jutrosiński.  Maj 1896 r. 

Napisana przez ks. Wawrzyńca 
Chrustowicza, proboszcza.    

Kurier Poznański, środa 17 czerwca 1903 r. 

PAKOSŁAWSKA KATASTROFA 
O katastrofie pakosławskiej dochodzą nas dzisiaj bliższe 

szczegóły, pełne grozy i tragizmu.

 Najbliższa rodzina i otoczenie 
pojęcia nie mieli o sprzedaży. Dowiedzieli 
się, jak już było po wszystkiemu. Rozpacz 
ogarnęła wszystkich tym większa, iż sprze-
dawca ziemi ojczystej sprzedał wszystko: 
pałac z meblami, portretami, pamiątkami 
familijnymi, ojcowiznę z grobami rodzinny-
mi i uszedł podobno do Ameryki. Kościół 
z grobami rodzinnymi hr. hr. Czarneckich 
i Grudzińskich wystawiony był przed paru 
laty, do czego się w niemałym stopniu ro-
dzina Czarneckich przyczyniła, a Pakosław, 
kupiony od Krzyżanowskich, od paru poko-
leń już był w posiadaniu rodziny. Potrzeby 
żadnej sprzedaży nie było, gdyż dochody 
były bardzo wielkie. Gospodarstwo w naj-
wyższej kulturze, budynki jak forteca, pałac 
wspaniały. Rodzina Czarneckich nigdy by 
nie była tego majątku z rąk wypuściła, w 
samej rodzinie kilku amatorów każdej chwili 
by się znalazło na nabycie majątku, w razie 

Rok 1904  …

POŻAR KOŚCIOŁA
Niepart w powiecie 

gostyńskim. W nocy z sobo-
ty na niedzielę zagorzał tu-
tejszy kościół katolicki.  

Krótko po godzinie 12 spo-
strzeżono ogień w pobliżu wielkiego 
ołtarza i ugaszono go. Nie zauważono 
zaraz ognia między wiązaniem dachu, 
a gdy go spostrzeżono, rozszerzył się 
tak szybko, że już nie można go było 
ugasić.

 Sprzęty kościelne we więk-
szej części ocalono. Ogień prawdopo-
dobnie był podłożony. 

Źródło: Kronika rzymskoka-
tolickiego Kościoła i parafii w Miejskiej 
Górce. 

Diecezja poznańska. Deka-
nat jutrosiński.  Maj 1896 r. Napisana 
przez ks. Wawrzyńca Chrustowicza, 
proboszcza.    

potrzeby.
Rozpaczy ludzi wiejskich nie da 

się opisać.  ”Wczoraj w niedzielę – pisze 
nam naoczny świadek – ludzie siedzieli na 
progach chałup, płacząc, a inni odgraża-
li się, że zabiją swego pana, jeżeli im się 
pokaże.”

Od paru pokoleń pracowa-
li w Pakosławiu Czarneccy nad ludem, a 
zwłaszcza hr. Stanisław przez pół wieku bli-
sko jak prawdziwy ojciec nim się opiekował.

Dla spraw powiatu całego jest to 
strata olbrzymia. Stąd też rozgoryczenie i 
oburzenie w okolicy całej nie da się wcale 
wyobrazić.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r. 

Napisana przez ks. Wawrzyńca 
Chrustowicza, proboszcza.
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Kurier Poznański, środa 17 czerwca 1903 r.  

ZAPRZEPAŚCIŁ OJCZYSTĄ ZIEMIĘ
Dobra pakosławskie w powiecie rawickim, obejmujące 

Pakosław, Gać i Góry, kupił, wedle „Pos. Tagbl.”, prokurator poza-
służbowy Wehmer z Berlina za 1.700.000 marek. 

Areał dóbr wynosi ogółem 
1439 hektarów, w tym 800 hektarów roli, 
300 hektarów łąk i 300 hektarów lasu. Od 
wielu dziesiątek lat dobra pakosławskie 
były w ręku rodziny hr. Czarneckich. 

Z innej, wiarogodnej zupeł-
nie strony donoszą nam, iż hrabia Leon 
Czarnecki sprzedał Pakosław bez wiedzy 
swej rodziny Landbankowi.

Nie znajdujemy dość słów obu-
rzenia na ten postępek, nie wywołany 
żadną potrzebą, nie wytłumaczony żadną 
przyczyną osobistej natury – i nie wiemy 
nawet, jak sobie go wytłumaczyć mamy. 
Odwieczne tradycje narodowe rodziny 
Czarneckich, przykład i wpływ żyjącej 
starszej generacji, wychowanie w duchu 
narodowym, wszystko to dawało wszelką 
rękojmię, iż spadkobierca takich idei naro-
dowych i rodzinnych wiernym będzie ich 
przedstawicielem. Myśl o zaprzepaszcze-
niu ojcowizny wydawała się w tych warun-

kach wręcz wykluczoną.
Z tym większą boleścią stajemy 

dzisiaj przed tą nową stratą dla ojczystej 
sprawy. Przenosząc ze sprawy publicz-
nej swą myśl na zacną rodzinę hrabiów 
Czarneckich, którą taki bolesny cios spo-
tkał, wyrażamy – zwłaszcza sędziwemu 
ojcu hr. Stanisławowi, najserdeczniejsze 
współczucie. Niech mu pociechą będzie 
ta świadomość, iż walcząc sam i cierpiąc 
za sprawę ojczystą, i działając przez całe 
swe życie dla niej, uczynił wszystko, co 
było w jego mocy, aby nie dopuścić w dal-
szych pokoleniach do podobnego zapo-
mnienia się, jak dzisiejsze.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r. 

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrusto-
wicza, proboszcza.

Miejska Górka, 31 maja 
1904 r. …

DZIEŃ ŚW. TRÓJCY
Jak rokrocznie, tak i w 

tym parafia tutejsza była świad-
kiem uroczystości wielkiej w 
niedzielę św. Trójcy (29.05.1904 
r.).

Kilkadziesiąt dzieci przystępo-
wało dnia tego do pierwszej Komunii św.  
W procesji z probostwa, w towarzystwie 
wszystkich bractw, chorągwi i obrazów, 
prowadził dzieci przez pięknie przystrojone 
ulice X. prob. Chrustowicz przy odgłosie 
dzwonów do kościoła wspaniale przyozdo-
bionego.

 W czasie mszy św. rzewnie do 
dzieci i rodziców przemówił. Po czym obda-
rzył dzieci obrazkami.

Źródło: Kronika rzymskokatolic-
kiego Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat 
jutrosiński.  Maj 1896 r. Napisana przez ks. 

Wawrzyńca Chrustowicza, proboszcza.    

ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

JANINA RADOJEWSKA
ur. 10.05.1942 r.; zm. 09.01.2022 r.

Kołaczkowice

ZOFIA KAŹMIERCZAK
ur. 26.03.1945 r.; zm. 14.01.2022 r.

Miejska Górka

ANDRZEJ KMIEĆ
ur. 10.11.1968 r.; zm. 19.01.2022 r.

Konary

STEFAN KŁODA
ur. 11.08.1953 r.; zm. 21.01.2022 r.

Miejska Górka

MARIA KORYTOWSKA
ur. 25.06.1933 r.; zm. 25.01.2022 r.

Miejska Górka

IRENA MARIA SADCZAK
ur. 24.04.1960 r.; zm. 08.02.2022 r.

Miejska Górka

BARBARA RYDZYŃSKA
ur. 02.12.1949 r.; zm. 10.02.2022 r.

Dąbrowa

BOGDAN FRANCISZEK BASTY
ur. 20.08.1955 r.; zm. 15.02.2022 r.

Dłoń

GRZEGORZ  WITKOWSKI
ur. 09.09.1946 r.; zm. 15.02.2022 r.

Miejska Górka

JADWIGA DOMAŃSKA
ur. 04.04.1955 r.; zm. 19.02.2022 r.

Miejska Górka

RYSZARD PAWLAK
ur. 06.02.1950 r.; zm. 20.02.2022 r.

Dłoń

WIESŁAWA TERESA CZWOJDRAK
ur. 01.10.1961 r.; zm. 26.02.2022 r.

Oczkowice

ZBIGNIEW PLEWKA
ur. 20.01.1942 r.; zm. 03.03.2022 r.

Konary

WŁADYSŁAW SOBIERAJ
ur. 14.03.1935 r.; zm. 07.03.2022 r.

Miejska Górka

ANDRZEJ WAWRZYNIAK
ur. 20.12.1937 r.; zm. 07.03.2022 r.

Roszkowo

HALINA ZOFIA ŁUCZAK
ur. 12.04.1940 r.; zm. 09.03.2022 r.

Rozstępniewo

CZESŁAW SKRZYPEK
ur. 05.07.1934 r.; zm. 10.03.2022 r.

Konary

MONIKA RAPIOR
ur. 27.04.1924 r.; zm. 10.03.2022 r.

Miejska Górka

ANIELA JERNAŚ
ur. 16.11.1948 r.; zm. 14.03.2022 r.

Miejska Górka

CZESŁAW TYSIAK
ur. 14.07.1935 r.; zm. 16.03.2022 r.

Dłoń

ANNA JAMROŻY
ur. 21.06.1953 r.; zm. 19.03.2022 r.

Kołaczkowice

ZDZISŁAW GORSZKI
ur. 29.10.1944 r.; zm. 22.03.2022 r.

Miejska Górka

ZYGMUNT DORSZEWSKI
ur. 09.02.1949 r.; zm. 10.04.2022 r.

Miejska Górka
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W latach powojennych …

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY W GMINIE MIEJSKA GÓRKA
Organizatorem amatorskiego życia kulturalnego w Miejskiej Górce na przełomie XIX i XX wieku było 

utworzone w 1820 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie, organizator turniejów strzeleckich, festynów i corocznych 
balów, które cieszyły się dużym powodzeniem. 

Należy wspomnieć o towarzy-
stwach śpiewaczych, reprezentowanych 
przez chóry świeckie i kościelne. Do naj-
starszych należało Towarzystwo Śpiewacze 
(katolickie) utworzone 9 sierpnia 1895 r. w 
celu krzewienia ducha polskości oraz pie-
lęgnowania pieśni kościelnych, liczące 80 
członków. Dużym uznaniem społeczeństwa 
naszego miasta cieszyło się Towarzystwo 
Śpiewacze „Moniuszko”, utworzone 5 maja 
1923 r. z zamiarem pielęgnowania pieśni 
ludowych. W marcu 1939 r. powstało Koło 
Śpiewacze im. Mieczysława Karłowicza ma-
jące 32 członków. Z dostępnych nam źródeł  
dowiadujemy się, że śpiewali w klasztorze 
na Goruszkach w maju 1939 r., na mszy 
otwierającej coroczny Zjazd Urzędników 
Cukrowni i 29 czerwca 1939 r. w „Święto 
Morza”. Niewątpliwie osobną kartę historii 
w amatorskim ruchu artystycznym stanowiła 
działalność orkiestry dętej. Powstała w 1922 
r. przy Towarzystwie Powstańców i Woja-
ków, liczyła od 12 – 15 członków. Zespół 
grywał na lokalnych uroczystościach pań-
stwowych i wszelkich imprezach organizo-
wanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, a 
także na zabawach ludowych i festynach.        

W okresie powojennym (po 1945 
r.) pomyślnie rozwijał się amatorski ruch 
teatralny. Własnymi zespołami teatralnymi 
dysponowało rzemiosło, Koło Związku Po-
wstańców Wielkopolskich 1918-1919 i inne 
organizacje społeczne istniejące w Miej-
skiej Górce. Najefektywniejszy okres tej 
działalności przypadał na lata 1945-1950. 
Największą popularnością i frekwencją cie-
szyły się takie sztuki teatralne, jak: „Ułan 
i Młynarka”, „Skąpiec”, „Rozszumiały się 
wierzby”, „Moralność pani Dulskiej”, „Stry-
jek Fonsio”. Dużą operatywność przejawiało 
Towarzystwo Przemysłowców i Rzemieślni-
ków – organizator sztuk teatralnych, festy-
nów i zabaw tanecznych. W lipcu 1948 r. 
gościli w Miejskiej Górce także artyści Radia 
Poznańskiego z koncertem pt. „Śmiech to 
zdrowie”. Ożywioną działalność prowadził 
także chór im. Dembińskiego istniejący w 
latach 1947 – 1965, liczący 120 członków, 
biorący udział we wszystkich imprezach i 
akademiach organizowanych w mieście. 
Skład zarządu stanowili: prezes Jan Du-
kowski, wiceprezes Józef Spychalski, 
sekretarz Józef Rękosiewicz, z-ca sekre-
tarza Stanisława Wegnerowicz, skarbnik 
Edmund Cichy, dyrygent Edmund Janiak, 
bibliotekarze Maria Starosta i Józef Ham-
rol, ławnicy Adam Pankowski i Wawrzyn 
Matuszewski. Chór został reaktywowany w 

październiku 2011 r., staraniem Marka Sta-
cha, obecnego dyrektora Ośrodka Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej. 

Większość imprez odbywała się 
w Domu Kultury mieszczącym także kino 
„Jutrzenka” ze 150 miejscami na widowni, 
czynne trzy razy w tygodniu. Od końca lat 
pięćdziesiątych nastąpiła stagnacja, spo-
wodowana m.in. upowszechnianiem się w 
szerszym stopniu środków masowego prze-
kazu, najpierw radia, a następnie telewizji. 

Po zakończeniu wojny podjął 
działalność w Konarach chór „Halina”, które-
go początki sięgają 1911 r. Reaktywowano 
go pod nazwą Koło Śpiewu „Halina” 21 paź-
dziernika 1945 r. z udziałem 21 członków. 
Powołano 7 – osobowy zarząd z Leonem 
Kusztelakiem jako prezesem, a dyrygentką 
została nauczycielka z miejscowej szkoły,   
Irena Prędkiewicz. Na Zjeździe Okręgo-
wych Chórów w Rawiczu ( w 1947 r.) zespół 
zajął pierwsze miejsce w swej kategorii, wy-
konując utwór pt. „Mazur jak kraina”. Pod 
koniec 1947 r. chór liczył 64 członków, w tym 
51 czynnych, a funkcję dyrygenta pełnił (do 
1952 r.) ks. Zygmunt Mikołajczyk.

Zespół prowadził także działal-
ność teatralną, która rozwijała się do połowy 
lat 60–tych. Wystawiał sztuki i przedstawie-
nia teatralne, komediowe i obyczajowe o te-
matyce religijnej oraz społeczno-politycznej, 
np.: „Skarb Stefana Ziemby”, „Gwałtu, rety, 
co się dzieje”, „Karpaccy górale”, „Żabusia”, 
„Posag w kominie”, „Latawiec”, „Pan Dama-
zy”, „Poczekaj aż wrócę”, „Śluby Panień-

skie”, „Zemsta”, „Co komu winna spółdziel-
nia gminna”, „Żywot św. Genowefy” i inne. 
Widzami byli nie tylko mieszkańcy Konar, 
ale także sąsiednich miejscowości: Chojna, 
Dłoni, Dubina, Miejskiej Górki, Pakosławia, 
Rawicza. W tym okresie sztuki teatralne re-
żyserowali: Franciszek Prędkiewicz, Sta-
nisław Ławniczak, Szczepan Majchrzak. 

Na Zjeździe Kół Śpiewaczych w 
Jutrosinie (w 1954 r.) chór „Halina” , dyry-
gowany przez K. Kwiatkowskiego, zdobył 
łańcuch wędrowny w kategorii III dla najlep-
szego chóru wiejskiego. Sukces ten zespół 
powtórzył na dwóch kolejnych zjazdach 
odbywających się w Rawiczu. Dyrygowali 
nim Stanisław Frąckowiak w 1955 r. i Wła-
dysław Kwieciński w 1956 r. Próby chóru 
odbywały się w salce parafialnej lub  tzw. 
„gościńcu” Emilii Przewoźnej, a następnie 
(od 1964 r.) w oddanym do użytku Wiejskim 
Domu Kultury w Konarach.

24 października 1964 r. chór „Ha-
lina” uczestniczył w Święcie Pieśni, połą-
czonym z zakończeniem II Wielkopolskiego 
Festiwalu Kulturalnego w Poznaniu, wyko-
nując pieśni „Święci się Warszawa”, „Nasza 
Armia”, „Niech żyje nasz kraj” pod dyrygen-
turą Stanisława Frąckowiaka.

W latach 1965-1969 chór nie pro-
wadził działalności artystycznej ze względu 
na brak dyrygenta . Wznowił swą działal-
ność w 1970 r. staraniem Zarządu i jego 
prezesa Leona Kusztelaka, a dyrygowanie 
przejął  Walerian Stanek, nauczyciel wy-
chowania muzycznego..

Występ GÓRECZANEK w Urzędzie Miasta i Gminy Miejska Górka - 1978 r.
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Na obchody 60–lecia istnienia ze-
społu  w 1971 r. zaproszono zaprzyjaźnione 
koła śpiewackie i chóry: Koło Śpiewackie 
„Moniuszko” ze Śremu , Koło Śpiewackie 
im. Stanisława Moniuszki ze Strzelc Wiel-
kich, Chór „Dzwon” z Gostynia, Towarzystwo 
Śpiewacze „Harmonia” z Krobi, Chór im. 
Karola Kurpińskiego z Sarnowy, Chór im. B. 
Dembińskiego i Zespół Orkiestry Dętej ZUG 
„Gazomet” z Rawicza.                 

Lata 70 – te to regres polskiego 
śpiewactwa chóralnego, który nie ominął 
także chóru „Halina”, a to za sprawą braku 
wykwalifikowanego dyrygenta i zmiany w 
zainteresowaniach społeczeństwa. Odtąd 
działalność chóru ograniczała się do im-
prez towarzyskich, wieczorków tanecznych 
i zabaw, a po śmierci długoletniego prezesa 
Leona Kusztelaka w 1980 r. koło śpiewacze 
zakończyło swą działalność.

W latach 70 – tych powstał w 
Miejskiej Górce zespół śpiewaczy „Góre-
czanki” przy Kole Gospodyń Wiejskich. Sys-
tematyczna praca i dobieranie odpowiednie-
go repertuaru pieśni ludowych, żołnierskich 
i patriotycznych przynosiły zespołowi coraz 
większą popularność. Uznanie mieszkań-
ców miasta i okolicznych wsi zdobył, wystę-
pując na uroczystościach z okazji obchodów 
świąt państwowych i spółdzielczych oraz 
dożynek.

Od roku 1974 istniał Klub Se-
niora utworzony z inicjatywy Stanisława 
Sperzyńskiego, ówczesnego naczelnika 
Miasta i Gminy Miejska Górka oraz: Julian-
ny Płóciennik, Ireny Kowalskiej i Henry-
ki Kolibabki. Przewodniczyła mu Henryka 
Kolibabka, funkcję skarbnika pełniła Julian-
na Płóciennik, a sekretarzem była Bożena 
Wawrzyniak. Klub miał siedzibę przy ulicy 
Paderewskiego, później w Domu Kultury, a 
następnie przy ul. Sportowej. W swoich sze-
regach zrzeszał 60 członków. Działały przy 
nim trzy sekcje: wokalna – zespół śpiewaczy 
„Pod Klonem” (utworzony 20 lutego 1983 r.) 
prowadzony przez Barbarę Pląskowską 
(od 1985 r.), prac ręcznych kierowana przez 
Janinę Cichą, kulinarna pod kierunkiem 
Marii Rybackiej.

Klub aktywnie uczestniczył w ży-
ciu kulturalnym miasta, sam organizując lub 
będąc współorganizatorem wielu imprez. 
Były to m.in. okolicznościowe uroczystości 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, 
Dnia Matki i Ojca czy Dnia Seniora, spotka-
nia wigilijne i wystawy takie, jak „Kwiaty – 
warzywa – surówki z naszych ogrodów” lub 
„Chleb – miód – kwiaty”. Uświetniał także 
te i inne imprezy występami swego zespołu 
śpiewaczego „Pod Klonem”.

Dużą popularnością cieszyła się 
orkiestra dęta reaktywowana w 1945 r., zło-
żona przeważnie z pracowników Cukrowni 
Miejska Górka. Nie było imprezy czy też 
święta, w których nie brałaby udziału orkie-
stra dęta. Do stycznia 1946 r. funkcję kapel-
mistrza pełnił Stefan Wojciechowski, który 
przekazał batutę swojemu młodszemu bratu 
Franciszkowi Wojciechowskiemu. Zespół 
przechodził w swej działalności wzloty i sta-

gnację spowodowaną głównie starzeniem 
się muzyków oraz okresowym brakiem więk-
szego zainteresowania ze strony ówczesnej 
dyrekcji cukrowni. Sytuacja uległa poprawie 
z chwilą objęcia funkcji dyrektora zakładu 
w 1977 r. przez Jerzego Waliszewskiego. 
Powołano zarząd orkiestry, pomocy udzieliły 
także władze miasta i gminy Miejska Górka. 
Zakupiono nowe instrumenty muzyczne, a 
dzięki napływowi młodzieży szkolnej zespół 
liczył ponad czterdzieści osób. Otrzymał  
nazwę Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej Cukrowni Miejska Górka, nosząc 
mundury i znaki strażackie. Funkcję kapel-
mistrza sprawował Zygfryd Biegała, a in-
struktorem szkolącym muzyków był H. La-
mek.

Istotną rolę w działalności kultu-
ralnej gminy odegrał Związek Harcerstwa 
Polskiego. Podobnie, jak w przypadku or-
kiestry dętej, nie było imprezy w mieście 
bez udziału harcerzy. Dzieci i młodzież, ze 
względu na atrakcyjność programową, ma-
sowo garnęła się do ruchu harcerskiego, 
popieranego przez rodziców. Dokumenty 
chorągwiane ZHP z lat 1945-1949, wymie-
niają drużyny w: Dłoni (DH im. Tadeusza 
Kościuszki i 9 DH im. Emilii Plater), Kona-
rach (DH im. Władysława Jagiełły), Miejskiej 
Górce (8 DH im. Bolesława Chrobrego i 7 
DH im. Królowej Jadwigi). Niestety, bezpow-
rotnie przepadły kroniki drużyn harcerskich, 
które pozwoliłyby w sposób wyczerpujący 
przedstawić historię ZHP w Miejskiej Górce.

Duża liczba harcerzy sprawiła, że 
w 1976 r. powołana została Komenda Huf-
ca ZHP w Miejskiej Górce. Istniejące przy 
szkołach podstawowych na terenie gminy  
drużyny harcerskie i zuchowe organizacyj-
nie włączono do nowo utworzonej Komendy 
Hufca, na czele której stanął hm Władysław 
Tomczak. Opiekunami drużyn w ramach 
pracy społecznej byli nauczyciele, np. w 
Miejskiej Górce żeńską 7 DH kierowała phm 
Maria Ratajska, a męską 8 DH – hm Ire-
neusz Maćkowiak. Harcerki i harcerze byli 

organizatorami wielu imprez kulturalnych , 
akademii szkolnych i imprez zewnętrznych 
(pozaszkolnych). Corocznie organizowano 
biwaki, wycieczki rowerowe, obozy harcer-
skie, również wspólnie z innymi hufcami, np. 
w ośrodku harcerskim, w Lginiu (Wschowa, 
woj. lubuskie), a także w Wisełce nad Bał-
tykiem. Wyróżnieniem dla miejskogóreckich 
harcerzy był udział w obozie na terenie byłej 
NRD.

Aktywną działalność przejawia-
ła 8 DH im. Bolesława Chrobrego, której 
opiekunem i drużynowym był hm Ireneusz 
Maćkowiak, nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Miejskiej Górce. Drużyna składała się 
z czterech zastępów. Do wyróżniających się 
zastępowych należeli pwd: Andrzej Rataj-
ski, Andrzej Skrzypek, Mirosław Skórnic-
ki. Do aktywnych instruktorów ZHP należeli 
też hm Tadeusz Ibsch (przyboczny 8 DH), 
hm Maria Kuflińska (drużynowa 10 DZ 
„Zdobywcy Księżyca”), phm Stanisława 
Szymankiewicz (drużynowa 3 DZ „Leśne 
Dudki”) z Dłoni, phm Halina Kapała (druży-
nowa 34 DZ „Orzeszki”) z Konar.

Harcerze brali udział w obozach 
letnich i zimowych, także w dwóch między-
narodowych, na terenach dawnej Czecho-
słowacji i NRD. Tradycją było organizowanie 
„Andrzejek”, połączonych z wróżbami i ba-
likami maskowymi, a także konkursami na 
najlepiej śpiewający zastęp. Od 1976 r. ist-
niała specjalistyczna drużyna męska - Mło-
dzieżowa Służba Ruchu, której opiekunem 
był również hm Ireneusz Maćkowiak. Speł-
niała ona w szkole wiele funkcji: służyła po-
mocą nauczycielom przy dyżurach w czasie 
przerw, przygotowywała dzieci do zdobywa-
nia karty rowerowej, pomagała pierwszokla-
sistom przy przejściach przez ulicę, włącza-
ła się także w kierowanie ruchem ulicznym 
podczas pochodów.

ZHP w miejskogóreckiej podsta-
wówce i szkołach na terenie gminy szcze-
gólną uwagę zwracało na kształtowanie 
patriotycznych postaw i tradycji. Harcerki 

Występ GÓRECZANEK w parku miejskim - 1980 r.
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i harcerze zaciągali warty z okazji różnych 
uroczystości w miejscach pamięci naro-
dowej: przy wspólnej mogile poległych 
Powstańców Wielkopolskich, przy tablicy 
upamiętniającej wybuch Powstania Wielko-
polskiego, przy mogile więźniów zamordo-
wanych przez hitlerowców, znajdującej się 
na Goruszkach, na cmentarzu przyległym 
do klasztoru oo. franciszkanów. Komenda 
Hufca ZHP w Miejskiej Górce zaprzestała 
swej działalności w 1982 r.

Również w pobliskich wioskach 
gminy Miejska Górka działały drużyny har-
cerskie i zuchowe. Aktywną działalność 
m.in. kulturalną prowadziły drużyna ZHP 
w Chojnie, a także gromada zuchowa przy 
Szkole Podstawowej w Dłoni, której druży-
nowym był wędrownik Maciej Pląskowski.

Spośród działających na terenie 
gminy amatorskich grup, na uwagę zasłu-
guje zespół „Włościanki” istniejący w So-
białkowie. Utworzony został  jeszcze przed 
II wojną światową przez Panią Kurnatow-
ską, dziedziczkę włości Sobiałkowo, od 
których wywodzi się nazwa zespołu. Jego 
członkinie, oprócz śpiewania, uczyły się go-
towania, haftowania i szycia. Ich działalność 
na długo przerwała wojna. Reaktywowanie 
grupy nastąpiło w 1979 r. Dla „Włościanek” 
- zespołu mieszanego (kobiet i mężczyzn) 
stroje ufundowała  Spółdzielnia Kółek Rol-
niczych w Sobiałkowie. Kierowała nim Tere-
sa Wolsztyniak, funkcję instruktora pełniła 
Elżbieta Śliwa, a akompaniatorem był Ta-
deusz Strugała. „Włościanki” występowały 
na dożynkach w pobliskich wioskach,  im-
prezie strażackiej z okazji wręczenia sztan-
daru jednostce OSP w Sobiałkowie i innych 
uroczystościach.

Brak zainteresowania oraz 
wsparcia ze strony władz miasta i gminy 

Miejska Górka na początku lat 80 - tych spo-
wodował, że grupa zawiesiła na kilka lat swą 
działalność. Ponownie się odrodziła  w 1987 
r., tym razem jako zespół śpiewaczy, które-
mu akompaniował Tadeusz Rossa z Konar. 
Swoją obecnością uświetniał: dożynki, im-
prezy z okazji „Dnia Kobiet”, „Sierpniówki” 
w Miejskiej Górce, Turniej Pięciu Gmin w 
Pępowie, jubileusz zespołu „Góreczanki”. 
Uczestniczył także w przeglądach dorobku 
artystycznego, odbywających się w Lesznie 
i Rydzynie.  Zespół borykał się z brakiem 
funduszy na nowe stroje oraz własnego lo-
kalu, dlatego próby odbywały się gościnnie 
w świetlicy SKR w Sobiałkowie lub w pry-
watnym mieszkaniu kierownika „Włościa-
nek”, Wandy Adamczak.

Różnorodną działalność prowa-
dziło istniejące od 1958 r. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Sobiałkowie. Polegała ona 
na: rozprowadzaniu drzewek owocowych i 
krzewów, zakładaniu pierwszych plantacji 
truskawek, zakładaniu skalniaków w ogród-
kach, organizowaniu kursów kroju i szycia, 
imprez okolicznościowych i wycieczek (np. 
do Częstochowy, Krakowa, Lichenia, Niepo-
kalanowa, Oświęcimia, Szlakiem Piastow-
skim, Wieliczki). Początkowo koło zrzeszało 
20 członków, a w 1976 r. liczyło ich już 120. 
Pierwszy zarząd koła powołano w 1963 r. 
Na jego czele stanęła Anna Sordon, jako 
przewodnicząca. Po niej funkcję tę pełniły 
Kazimiera Staśkiewicz (od 1972 r.), Tere-
sa Wolsztyniak (od 1974 r.) i Bronisława 
Sobieraj (od 1986 r.).

Od 20 lutego 1958 r. istniało Koło 
Gospodyń Wiejskich w Miejskiej Górce. Za-
wiązało się z inicjatywy Marii Żurek, która 
została jego pierwszą przewodniczącą. W 
skład zarządu koła wchodziły także: sekre-
tarz Antonina Staśkiewicz i skarbnik Fran-

ciszka Wojtaszek. W 1965 r., powołano 
nowy zarząd koła, który tworzyły: przewod-
nicząca Antonina Staśkiewicz, sekretarz 
Genowefa Zielińska i skarbnik Jolanta 
Maciejak. Od stycznia 1970 r. kołu, liczące-
mu wówczas 140 członkiń, przewodniczyła 
Maria Jabłońska. 

14 marca 1974 r. odłączyły się 
wsie Dąbrowa i Karolinki, tworząc własne 
Koło Gospodyń Wiejskich. W miejskogórec-
kim KGW dokonano wyborów nowego za-
rządu. Funkcję przewodniczącej powierzono 
Danieli Pawlickiej, sekretarzem wybrano 
Marię Czerwińską, a skarbnikiem została 
Stefania Dubicka. Stan koła zmniejszył się 
do 40 członkiń.

Prowadziło ono szeroką dzia-
łalność, organizując co roku konkursy pod 
hasłami np.: „Więcej mleka wysokiej jako-
ści” czy „Więcej owoców, warzyw i kwia-
tów”. Jego członkinie sprowadzały: pisklę-
ta, drzewka, krzewy owocowe i ozdobne, 
kwiaty. Urządzały też szkolenia rolnicze z 
dziedziny agrotechniki i hodowli, spotkania 
z lekarzami weterynarii i medycyny, pe-
dagogami, a także wieczorki, połączone z 
zabawą dla dzieci. Wiele uwagi poświęca-
ły kwestii wypoczynku, turystyce i kulturze, 
co wiązało się z organizowaniem wyjazdów 
na wycieczki m.in. do Karpacza, Poznania 
i Naramowic, Warszawy czy Szlakiem Pia-
stowskim. 

Bardziej zorganizowane formy ru-
chu artystycznego nastąpiły po utworzeniu 
w 1981 r. Gminnego Ośrodka Kultury, prze-
mianowanego uchwałą Naczelnika Miasta 
i Gminy Miejska Górka z 6 marca 1982 r. 
na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zwany 
Domem Kultury, który przejął tego typu dzia-
łalność.

dr T. Bӧhm

C I E K A W O S T K I   H I S T O R Y C Z N E
NIE DLA ZAMOŻNYCH GOSPODARZY 

Chodziło o rolników lub ich synów, którzy posiadali kawałek pola, a jesienią zgłaszali się do pracy w 
Cukrowni w Miejskiej Górce. Ci, którzy ziemi nie posiadali w ogóle, składali na tamtych skargi do starostwa. 
I starosta stanął po ich stronie. 

Rok 1930 był bardzo ciężki. W 
tamtych czasach w ogóle żyło się źle, ale co 
gorsza od około roku trwał wielki kryzys. Do 
Polski wkraczaj z opóźnieniem w porówna-
niu z zachodnimi państwami. Za to z ogrom-
ną siłą, a to oznaczało już prawdziwą biedę 
dla wielu obywateli naszego kraju. Dla czę-
ści mieszkańców gminy Miejska Górka, ale 
i okolicznych gmin w tej sytuacji prawdziwą 
gratką była możliwość pracy przy kampanii 
cukrowniczej w tutejszej Cukrowni. 

Spowodowało to spory między 
robotnikami. Ci, którzy nie mieli nic, skarżyli 
się, że do tej sezonowej pracy zatrudniani są 
często zamożni (jak na ówczesne, lokalne  

warunki) gospodarze lub ich synowie. Swe 
skargi wysyłali do Powiatowego Urzędu Po-
średnictwa Pracy w Lesznie oraz Starostwa 
Powiatowego w Rawiczu. I rawicki starosta 
postanowił stanąć po ich stronie. Oczywi-
ście można powiedzieć, że prywatna spół-
ka może zatrudniać kogo chce. To prawda, 
lecz jak się wydaje, Cukrownia z lokalnymi 
samorządami miała, niekoniecznie formalną 
umowę, że zatrudniani będą mieszkańcy 
znajdujący się w trudnej sytuacji material-
nej. Takie roboty interwencyjne, wynikające 
z dobrej woli zarządu zakładu. 

W październiku 1930 roku staro-
sta rozesłał do burmistrzów z powiatu rawic-

kiego oraz sołtysów wsi pismo dotyczące tej 
sprawy. Prosił w nim, by wydawali stosowne 
zaświadczenie mieszkańcom, którzy chcie-
li pracować przy kampanii cukrowniczej, a 
znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej. 
Jednocześnie jasno określił komu takich za-
świadczeń nie wydawać. Gospodarzom, 
którzy posiadali co najmniej dziesięć mórg 
ziemi, przy czym wliczano do tego także 
ewentualne dzierżawione przez nich grunty. 

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 
Sprawozdania sytuacyjne, sygnatura 57.



Kwartalnik Samorządowy 17

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

„KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA”: ISSN 2657-7623. Wydawca: Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, ul. 
Jana Pawła II 6. Redaguje zespół: Marek Stach – redaktor naczelny, Daniel Szymankiewicz (skład i oprac. graf.). Ewa Pawełka, Danuta 
Orzechowska, Joanna Kempa, Honorata Grzelczak, Tadeusz Bőhm, Damian Szymczak i inni.  Adres redakcji: Ośrodek Kultury,Sportu 
i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka. 
Tel. (65) 547-41-81; fax. (65) 547-42-16; e-mail: kultura@miejska-gorka.pl, www.oksialmiejskagorka.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Druk: AIDA Agencja Reklamowa, Miejska Górka, ul. Rzeczna 4, tel. 605 
678 938, e-mail: biuro@aida-reklama.com. Nakład 700 egz. Artykuły podpisane odzwierciedlają poglądy jedynie autorów. Redakcja zastrzega 
sobie prawo skracania i zmiany tytułów również materiałów zamówionych. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
Nr konta: Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział Miejska Górka 45 8669 0001 0023 7389 2000 0004.  

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
Miejska Górka 2019©

SPOŁECZNIE W SĄDACH 
Przedwojenne polskie sądy działały szybko i sprawnie. Po części to zapewne zasługa tego, że dużą 

rolę w przypadku drobnych spraw odgrywali w nich zwykli mieszkańcy. Powoływano ich do sądów różnych 
szczebli. Z gminy Miejska Górka też, choć nieliczne, ale jednak spisy tych osób się zachowały.

6 września 1922 roku prezes 
Sądu Okręgowego w Lesznie Adam Rusz-
czyński wysłał oficjalne pismo do starosty 
rawickiego. Prosił, aby z terenu tego powia-
tu wybrano 60 osób, kwalifikujących się na 
sędziów niezawodowych przy izbach kar-
nych Sądu Okręgowego w Lesznie. Dalej 
prosił o „zapodanie mi 26 względnie 8 osób 
kwalifikujących się na ławników względnie 
ich zastępców przy Sądzie Pokoju w Rawi-
czu na rok 1923 oraz 12 względnie 4 osób 
kwalifikujących się na ławników względnie 
ich zastępców przy Sądzie Pokoju w Boja-
nowie i 6 względnie 6 osób kwalifikujących 
się na ławników względnie ich zastępców 
przy Sądzie Pokoju w Jutrosinie.”

Na koniec prezes podkreślił, że 
w tych dwóch sądach mogą działać tylko 
mieszkańcy danych obwodów komisarycz-
nych. Czyli jak widać mieszkańcy gminy 
Miejska Górka nie mogli tam pełnić funkcji 
społecznych.

Listy proponowanych przez sta-
rostę kandydatów się nie zachowały. Lecz 
dwa lata później z Sądu Okręgowego w 
Lesznie przysłano ponownie taką samą 
prośbę. I tu już wykaz ze Starosta Powia-
towego w Rawiczu mamy. Wysłano go do 

Leszna 3 grudnia 1924 roku i dotyczył osób 
mających działać w tych sądach w następ-
nym czyli 1925 roku. Jak więc widać, kaden-
cje trwały wówczas tylko rok.

Nazwisk z Miejskiej Górki było 
tam niewiele, wszystkie do izb karnych Sądu 
Okręgowego w Lesznie. Byli to:
- Antoni Andree - dyrektor Cukrowni
- Władysław Reszewski - kupiec
- Wincenty Minnicki - kupiec
- Ludwik Tylewski - mistrz obuwniczy
- Roman Korbik - mistrz budowy maszyn
- Ignacy Klemczak - właściciel młyna pa-
rowego
- Bolesław Piotrowski - mistrz obuwniczy

Ci panowie byli mieszkańcami 
Miejskiej Górki, a ponadto:
- Józef Antkowiak - gospodarz Mała Górka
- Jan Pasternak - kupiec Konary

I jeszcze jeden wykaz. Tym ra-
zem z 10 listopada 1925, czyli na rok 1926.
- Władysław Reszewski - kupiec
- Mieczysław Przyborski - kupiec
- Ignacy Klemczak - Właściciel młyna pa-
rowego
- Ludwik Tylewski - mistrz obuwniczy
- Antoni Andrée - dyrektor Cukrowni

- Leon Schworz - właściciel tartaku
- Wincenty Brzeskwiniewicz - agent ubez-
pieczenia ogniowego
- Ignacy Piotrowski - kupiec

Wszyscy to mieszkańcy Miejskiej 
Górki, a ponadto:
- Alfons Wierzchowiecki - dziedzic mająt-
ku Roszkówko
- Stanisław Stabecki - dziedzic majątku 
Niemarzyn

Tu mamy jeszcze jeden wykaz, 
ławników do Sądu Pokoju w Rawiczu. W 
nim również znaleźli się mieszkańcy Miej-
skiej Górki. Jak widać panowie z tutejszej 
gminy w sądach pokoju w Bojanowie i Jutro-
sinie zasiadać nie mogli, ale w rawickim tak. 
Byli to wówczas:
- Bolesław Piotrowski - obuwnik
- Józef Sworowski - rzeźnik
- Leon Ratajczak - restaurator
- Roman Korbik - budowniczy maszyn
- Jan Gorszki - budowniczy
- Jan Bandura - gospodarz Sobiałkowo
- Jan Pasternak - kupiec Konary

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Sądy 
Pokoju, sygnatura 113.

DZIECKO UGOTOWANE W KOCIOŁKU RODZICÓW 
Nie było to morderstwo, a straszliwy wypadek do jakiego doszło w Miejskiej Górce. Po świniobiciu 

zostawiono na podłodze kociołek z wrzącą wodą… 

Działo się to pod koniec stycznia 
1929 roku. Choć w ówczesnej prasie poda-
wanie pełnych imion i nazwisk było wtedy 
normą, tym razem się ulitowano. Wiemy je-
dynie, że to pan Stanisław T., mieszkaniec 
ulicy Wodnej w Miejskiej Górce. Jak wielu 
wówczas Polaków, urządzał w swym domu 
świniobicie.   

Po zabiciu wieprza, gotowali z 
żoną w kociołku kiszki. Gdy były gotowe, 
wyciągnął je i wspólnie z małżonką zdjęli 
kociołek z pieca, stawiając go na podłogę. 
Po czym na chwilę wyszli. W tym czasie po 
kuchni biegało ich dwuletnie dziecko. Nie 
wiem chłopiec czy dziewczynka. Po chwili 
wpadło tyłem do kociołka. Gdy rodzice wró-

cili, dziecko było wręcz ugotowane. Zmarło 
kilka godzin później w strasznych męczar-
niach. 

D. Szymczak
Źródło: Głos Leszczyński, nr 22 

z 1929 r.  

Ciekawostki historyczne
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Wspólnie tworzymy archiwum

DOM HANDLOWY
W latach siedemdziesiątych nastąpił intensywny rozwój usług i rolnictwa na rzecz mieszkańców 

Miejskiej Górki i okolic.

Czołową jednostką w zakresie 
zaopatrzenia i obsługi produkcyjno – handlo-
wej była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Miejskiej Górce, działająca od 
1948 r. ( powstała z połączenia dwóch spół-
dzielni „Rolnik” i „Zgoda”). Największą inwe-
stycją Spółdzielni był oddany do użytku 27 
kwietnia 1978 r. Dom Handlowy. Uroczyste-
go otwarcia dokonano w ramach obchodów 
Święta Pracy 1 maja. Na inaugurację przybyli 
przedstawiciele władz politycznych, admini-
stracyjnych, spółdzielczości rolniczej i samo-
rządu spółdzielczego, oraz około 1000 osób 
z miasta i okolic. Zebranych powitał Prezes 
Gminnej Spółdzielni Franciszek Głowacz, 
który w swym przemówieniu przedstawił 2 
letni przebieg budowy, dziękując wykonaw-
com za terminowe oddanie obiektu do użyt-
ku. Życzenia powodzenia inwestycji w służbie 
społeczeństwu w swym przemówieniu wyraził 
także V-ce Prezes Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Rolniczych w Lesznie Stanisław 
Kołak. 

Wybudowany kosztem  4.500.000 
zł obiekt o powierzchni użytkowej 2284 m2 był 
3 – kondygnacyjny, z podpiwniczeniem prze-
znaczonym prawie w całości na magazyny. 
Skoncentrowano w nim stoiska różnych branż 
handlowych, które dotychczas prowadziły 
handel w ciasnych i niewygodnych sklepach 
pozbawionych zaplecza. W Domu Handlo-
wym mieściły się stoisko radiowo – telewizyj-
ne, papiernicze, zabawki, drogeria, konfekcja 
męska, a także stoisko 1001 drobiazgów.

Wysokość obrotów Domu Handlo-
wego w latach 1979-83 wynosiła od ponad 63 
tys. zł do 112 tys. zł. W 2011 r. działkę wraz 
z pawilonem handlowym, oraz  znajdujący 
się obok budynek po restauracji „Jubileuszo-
wa”  kupił leszczyński przedsiębiorca Henryk 
Jessa. W 2013 r. rozpoczęto burzenie nieru-
chomości, a w lutym 2014 r. w tym miejscu 
powstało  centrum handlowe „Biedronka”.

H. Grzelczak
Źródło: Kroniki S. Borowskiego, T. 

Böhm „Dzieje Miejskiej Górki”

Dom Handlowy w Miejskiej Górce

Stoisko radiowo - telewizyjne Stoisko z konfekcją męską

Uroczyste otwarcie obiektu – wystąpienie Franciszka Głowacza, prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
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DRODZY CZYTELNICY!
Na łamach Kroniki Gminy Miejska Górka informujemy Was m.in. o zmarłych mieszkańcach. Dane otrzymujemy 

z Urzędu Miejskiego, po uzyskaniu zgody rodzin na ich publikowanie.  
Jednak z przyczyn obiektywnych, nie wszystkie informacje dotyczące zgonów do nas docierają. W związku 

z tym, osoby zainteresowane zamieszczeniem ich w naszym czasopiśmie prosimy o kontakt z redakcją, tel. 65 54 74 
181.

Redakcja

W TROSCE O NASZĄ LOKALNĄ HISTORIĘ
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza do współpracy wszystkich, którzy w swoich domo-
wych zbiorach mają materiały dotyczące dziejów Miejskiej Górki i miejscowości położonych w naszej gminie.
Interesują nas szczególnie stare zdjęcia, wszelkiego rodzaju dokumenty, druki, wido-
kówki, listy itp. Naszym celem jest zebranie jak największej liczby materiałów historycz-
nych i stworzenie możliwie jak najbogatszego gminnego archiwum, które będzie służyć 
nam i przyszłym pokoleniom. Osoby, które chciałyby podzielić się swoją zebraną histo-
ryczną kolekcją prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy:

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, 
ul. Jana Pawła II 6,

tel. 65 547 - 41 - 81, e-mail: kultura@miejska-gorka.pl

JADWIGA DOMAŃSKA
1955 - 2022

POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jadwigi Domańskiej, długoletniej 
nauczycielki Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, która zmarła 19 lutego 2022 r.

Urodziła się 4 kwietnia 1955 
r. w Lesznie. Szkołę podstawową ukoń-
czyła w Miejskiej Górce. W latach 1965 
– 1970 uczęszczała do Społecznego 
Ogniska Muzycznego w Rawiczu. Była 
absolwentką rawickiego liceum ogólno-
kształcącego. 

W 1983 r. ukończyła Studium 
Pedagogiczne w Poznaniu. Pracując 
w szkole, podjęła studia w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Bydgoszczy na kie-
runku wychowanie muzyczne, gdzie uzy-
skała dyplom magistra.

Ponad 30 lat pracowała jako 
nauczyciel w miejskogóreckich placów-
kach, najpierw w szkole podstawowej, 
a następnie w Zespole Szkół im. Stani-
sława Mikołajczyka. Uczyła muzyki, sztu-
ki oraz wychowania do życia w rodzinie. 
Przez wiele lat pracy zyskała sobie sza-
cunek i uznanie w szerokim środowisku. 
Była nauczycielem wykonującym swój 
zawód z pasją. Lubiła przebywać z mło-
dzieżą i przekazywać jej wiedzę. Ucznio-
wie darzyli ją zaufaniem i sympatią.

Śp. Jadwiga Domańska ak-
tywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym 
gminy, współpracując z miejskogóreckim 
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej. Prowadziła zespół śpiewaczy 

„Góreczanki” oraz powstałą z jej inicja-
tywy grupę taneczną „Perfekt”, mogącą 
poszczycić się dużymi osiągnięciami. 
Sukcesy odnosił też prowadzony przez 
nią szkolny zespół wokalny. Była także 
założycielką formacji tanecznej „Paka” 
działającej w Pakosławiu.

Pracowała na rzecz społecz-
ności lokalnej, przygotowując programy 
artystyczne z okazji różnych uroczystości 
szkolnych, a także na obchody dni mia-
sta, dożynki gminne czy inne imprezy kul-
turalne. W latach 2002-2006 sprawowała 
mandat radnej Rady Miejskiej w Miejskiej 
Górce.

Za działalność kulturalną na 
rzecz regionu oraz pracę z młodzieżą 
i wkład w rozwój oświaty w gminie otrzy-
mała Brązowy Medal Komisji Narodowej 
i Srebrny Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej.

Pani Jadwiga była osobą o po-
godnym usposobieniu oraz pozytywnym 
nastawieniu do życia i ludzi. Odeszła, ale 
pozostanie w naszej pamięci.

Jadwiga Domańska
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Dzień Strażaka w Miejskiej Górce …

WSPÓLNIE ŚWIĘTOWALI
Wyjątkowa uroczystość odbyła się w Miejskiej Górce 7 maja br. Z okazji Dnia Strażaka w miejsko-

góreckiej hali widowiskowo-sportowej świętowali druhowie z  gmin Miejska Górka, Pakosław oraz Pępowo.

Pod koniec 2021 r. do jednostek 
tych gmin trafiły nowe wozy bojowe. Łącz-
na wartość otrzymanego sprzętu wyniosła 
blisko 3 miliony złotych. Zakupu dokona-
no,  dzięki staraniom samorządowców oraz 
wsparciu z budżetu państwa. W ubiegłym 
roku przygotowanie wspólnej uroczystości 
nie było możliwe. Szefowie gmin Miejska 
Górka, Pakosław i Pępowo postanowili, że 
zorganizują wydarzenie w 2022 r. Okazja 
nadarzyła się w związku z obchodami Dnia 
Strażaka.

Przemysław Wysocki., brązowy – Mariusz 
Ptaszkowski. Brązowe odznaki „Młodzieżo-
wa drużyna pożarnicza” odebrali: Kamil Ma-
łyga, Przemysław Woźniak, Konrad Wró-
blewski, Miłosz Lorenc, Patryk Kaczan, 
Kornel Janaszek, Tobiasz Andrzejewski 

Uroczystość poprzedziła msza 
święta, odprawiona przez ks. Piotra Świer-
czyńskiego, proboszcza miejskogóreckiej 
parafii. Wzięli w niej udział posłowie: Piotr 
Kaleta i Jan Mosiński, dyrektor gabine-
tu minister Marleny Maląg - Piotr Trybek, 
reprezentujący posłów Jana Dziedzicza-
ka i Tomasza Ławniczaka  - Ewa Rosik 
i Krzysztof Przybył, strażacy zawodowi 
oraz druhowie ochotnicy, samorządowcy, 
radni, sołtysi, księża, a także przedsiębior-
cy wspierający działalność OSP w gminach 
Miejska Górka, Pakosław i Pępowo. Zaan-
gażowanym w zakup nowych samochodów 
wręczono podziękowania i kwiaty. 

Obchody były doskonałą okazją, 

by medalami uhonorować strażaków  ochot-
ników, którzy od wielu lat pełnią służbę w 
ochronie zdrowia, życia i mienia ludzkiego.

Medale „Za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymali: srebrne – Arkadiusz Polny i  

i  Marcel Szwarc. Odznaki „Za wysługę 
lat”  dostali: 10 lat – Paweł Błochowiak, 
Tomasz Marcinkowski, Adam Matysiak, 
Daniel Płocienniczak, Paweł Walczak, 
Dominik Wawrzyniak, Dawid Andrzejew-

ski i Natalia Wąsik; 20 lat – Jakub Nowa-
kowski   i   Sławomir Skrzypczak; 30 lat 
– Bernard Cieślak, Sławomir Wolsztyniak 
i Ryszard Świadek; 35 lat – Adam Siecla, 
40 lat – Jarosław Musielak.

Odznaczenie „Strażak wzorowy” 
otrzymali: Kacper Szwarc, Paweł Błocho-
wiak, Filip Zyber, Dominik Wawrzyniak, 
Paweł Walczak, Adam Matysiak, Jakub 
Andrzejewski i Wioletta Kupczyk.

Podczas obchodów Dnia Straża-
ka na terenie przyległym do hali odbył się 
piknik. Dla jego uczestników przygotowano 
wiele atrakcji. Na najmłodszych czekało 
strażackie miasteczko – konkurencje spor-
towe, pokazy udzielania pierwszej pomocy 
i sprzętu, przejazdy kolejką strażacką, sto-
iska gastronomiczne, malowanie twarzy, 
brokatowe tatuaże czy modelowanie baloni-
ków. Dzieci mogły też korzystać z przygoto-
wanych urządzeń rekreacyjnych.

E. Szymańska

Uroczystość była okazją do wręczenia strażakom odznaczeń

Na uczestników strażackiego pikniku czekało wiele atrakcji

Poseł Jan Mosiński

Poseł  Piotr Kaleta

Od lewej: Przemysław Łakomy, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w 
Pakosławiu, Sławomir Skrzypczak z jednostki OSP w Sobiałkowie i Przemysław 
Wysocki, komendant gminny OSP w Miejskiej Górce



Kwartalnik Samorządowy 21

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

Atrakcji było co niemiara …

MAJÓWKA Z JANEM PAWŁEM II
W słoneczny dzień, po raz jedenasty aktywnie i na sportowo uczciliśmy w Miejskiej Górce rocznicę 

beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Impreza odbyła się 1 maja br. na stadionie miejskim pod honorowym patro-
natem burmistrza Karola Skrzypczaka. Jej organizatorami byli Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce.

W trakcie imprezy odbyła się 
uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia 
zniczy pod tablicą upamiętniającą beatyfi-
kację Jana Pawła II. Wzięły w niej udział 24 
delegacje: przedstawiciele władz samorzą-
dowych, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń 
i organizacji społecznych oraz młodzi pił-
karze biorący udział w „majówkowym tur-
nieju”. Wartę honorową przy tablicy wysta-
wili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Miejskiej Górce. W części artystycznej 
wystąpili uczestnicy zajęć nauki g r y 
na gitarze w OKSiAL pod 
kierunkiem instruktora 
Mirosława Szymankie-
wicza. Wspólną mo-
dlitwę poprowadził 
proboszcz miejsco-
wej parafii ks. Piotr 
Świerczyński.

C z ę ś ć 
sportowo - rekre-
acyjna imprezy 
przyciągnęła re-
kordową liczbę 
ponad 400 osób. 
Tegoroczne wyda-
rzenie miało podob-
ny przebieg jak w roku 
ubiegłym. Uczestnicy 
indywidualnie decydowali 
o wyborze i sposobie poko-
nania danej trasy. Najwięcej zwolenników 
miały marsze, jazda na rowerze i biegi. Nie 
zabrakło również amatorów poruszania się 
na rolkach i hulajnodze. W przedsięwzięciu 
wzięły udział całe rodziny, a każdy z uczest-
ników miał możliwość stanąć na podium do 
pamiątkowego zdjęcia. Wszystkich zawod-
ników uhonorowano medalami, które wrę-
czali burmistrz Karol Skrzypczak, dyrektor 
OKSIAL Marek Stach, ks. P. Świerczyński 

oraz była lekkoatletka Stanisława Szyman-
kiewicz. Warto dodać, że każdy mógł po-
częstować się smakowitą ,,kremówką” oraz 
ciepłą zupą.

Wydarzeniu towarzyszyły rów-
nież inne atrakcje. Jedną z nich był dzie-

cięcy turniej piłki nożnej, w którym zagrali 
młodzi piłkarze z Rawicza, Pakosławia 
i Miejskiej Górki. Wszyscy mogli skorzystać 
z atrakcji ,,strefy edukacyjno – zabawowej. 
Dostępne były w niej darmowe urządzenia 
rekreacyjne, takie jak: zamki dmuchane, 
tor samochodowy pompowane piłki „bubble 
football”. Zostały również przeprowadzone 
różnego rodzaju animacje: malowanie twa-
rzy, brokatowe tatuaże czy modelowanie ba-
loników. Chętni mogli zakręcić kołem szczę-
ścia i wylosować słodki przysmak. Imprezę 
umilały przejażdżki quadem, odbył się też 
pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu stra-
żaków miejskogóreckiej jednostki. Uczestni-
cy imprezy mieli możliwość pokonania toru 
w alkogoglach i otrzymania profilaktycznego 
gadżetu od policjantów. 

Oprócz tego dostępne były sto-
iska z zabawkami i balonami, jak również 
gastronomiczne z kurczakami, frytkami, na-
pojami oraz popcornem i watą cukrową.

L. JarczewskaUczestnicy dziecięcego turnieju piłki nożnej z organizatorami 

Medale zawodnikom wręczali burmistrz Karol Skrzypczak , dyrektor Marek Stach i lekkoatletka Stanisława Szymankiewicz

Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą beatyfikacjęJana Pawła II
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Tydzień Bibliotek w Miejskiej Górce …

PROMOCJA CZYTELNICTWA
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce zorganizował obchody XIX Ogólno-

polskiego Tygodnia Bibliotek, które w tym roku przebiegały  pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miej-
scu”. Z tej okazji, jak co roku, został przygotowany interesujący program promocji  czytelnictwa. Na inaugu-
rację akcji odbył się wernisaż wystawy „Obrazy snami malowane”, na której zaprezentowano prace malarskie 
Urszuli Dupiczak z Konar. 

Najmłodsi czytelni-
cy wzięli udział w autorskich 
warsztatach „Spotkanie z 
Panem Poetą”. Dużym zain-
teresowaniem wśród dzieci 
cieszył się konkurs plastyczny 
„Wiosna - ach to Ty! – pokolo-
ruj wiosnę”, na który napłynęło 
ponad 130 prac.

20 maja br. gościła w 
OKSiAL Laura Łącz, aktorka te-
atralna i filmowa, reżyser i pisarka. 
Tego dnia odbyły się dwa spotkania z jej 
udziałem. Pierwsze z nich, z uczniami klas 
drugich szkoły podstawowej w Miejskiej 

Górce, miało charakter autor-
ski i przebiegało pod hasłem 
„Pokochaj teatr i książkę”. 
Jego uczestnicy poznali tajniki 
pracy w teatrze oraz utwory z 
książek dla najmłodszych czy-
telników autorstwa artystki. Na 
pamiątkę  dzieci otrzymały no-

tesiki i słodycze.
Wieczorem odbył się 

spektakl poetycko -  muzyczny „Mię-
dzy mną a Tobą”, którego tytuł został 

zaczerpnięty z ballad Bolesława Leśmiana. 
W wykonaniu Laury Łącz miejskogórecka 
publiczność mogła usłyszeć teksty poetów 

dwudziestolecia międzywojennego, m.in. 
Juliana Tuwima „Pokoik na Hożej” czy Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Zielony 
Konstanty i srebrna Natalia” i przenieść się 
do epoki obfitującej w wyjątkowo piękną po-
ezję. Wiersze przeplatane wspaniałymi pio-
senkami i okraszone komentarzem artystki 
stworzyły niepowtarzalną ucztę muzyczno – 
literacką. Po koncercie można było zakupić 
książki aktorki oraz zrobić pamiątkowe zdję-
cie. Wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali 
zaproszeni na poczęstunek kawowy.

D. Orzechowska

Wspólne zdjęcie po spektaklu poetycko – muzycznym; na scenie aktorka Laura Łącz i dyrektor Marek Stach

Uczestnicy warsztatów autorskich

Pan Poeta
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Zawodnicy zaprezentowali spore umiejętności …

ZAGRALI O ,,BIAŁĄ PIŁKĘ”
20 marca br. na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Miejskiej Górce rozegrany został Turniej Pił-

karski o ,,Białą Piłkę”. Jego organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej. 

W zawodach wystartowało 
sześć zespołów: RYMET Miejska Górka, 
LZS SAN-EL Sobiałkowo, BODE RAWAG 
Rawicz, ORŁY Niepart, LZS Pomocno i 
LZS Chojno.

W turnieju rozegrano piętna-
ście meczów systemem każdy z każdym. 
O miejscu w tabeli końcowej decydowały 
zdobyte punkty. W widowisku sportowym 
emocji nie brakowało, głównie za sprawą 
popisów strzeleckich zawodników i wspa-
niałych interwencji bramkarzy. Tegoroczna 
edycja stała na dobrym poziomie sporto-

TABELA KOŃCOWA
1. BODE RAWAG Rawicz 
2. RYMET Miejska Górka 
3. LZS Pomocno 
4. ORŁY Niepart 
5. LZS SAN-EL Sobiałkowo 
6. LZS Chojno

wym, a rywalizujące drużyny zaprezento-
wały duże umiejętności piłkarskie.

 Zwycięzcą turnieju została ekipa 
BODE RAWAG Rawicz, drugie miejsce wy-
walczył RYMET Miejska Górka, a na trze-
ciej pozycji uplasował się LZS Pomocno. 
Dla zawodników biorących udział w piłkar-
skich zmaganiach przygotowano regene-
rujący posiłek, w postaci kiełbasek z grilla.

Na zakończenie zawodów wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale, dyplomy i nagrody rzeczowe, które 
wręczali Joanna Pląskowska, sekretarz 

Miejskiej Górki oraz Marek Stach, dyrektor 
OKSIAL. Trzy czołowe drużyny odebrały 
także puchary ufundowane przez Burmi-
strza Miejskiej Górki.

L. Jarczewska

Tenisiści stołowi rywalizowali o  Puchar Burmistrza …

EMOCJI NIE BRAKOWAŁO
W niedzielę, 27 marca br., w Hali Widowiskowo- Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich rozegra-

ny został po raz pierwszy Turniej Tenisa Stołowego o  Puchar Burmistrza Miejskiej Górki, w kategorii open. 
Jego organizatorem był Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.

W zawodach wzięło udział 24 
mężczyzn, którzy podzieleni byli na pięć 
grup. Zwycięzcy każdej z nich rywalizowali 
o miano ,,najlepszego z najlepszych’’, a po-
zostali zawodnicy o kolejne miejsca. Łącznie 
rozegrano około 100 spotkań.

W widowisku sportowym emocji 
nie brakowało. Turniej obfitował w zacięte 
mecze pełne zwrotów akcji i wspaniałych 
zagrań. Pięciogodzinne zmagania wyłoniły 
zwycięzców. Najlepszy okazał się Irene-
usz Lewandowski z Magdalenek, tuż za 
nim uplasował się Mateusz Kołodziejczak 
z Gębic, trzecie miejsce wywalczył Przemy-
sław Matuszak z Pakosławia.

Na zakończenie turnieju wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, 
dyplomy i gadżety, które wręczyli burmistrz 
Karol Skrzypczak, dyrektor OKSIAL Marek 
Stach oraz radny Marian Rapior. Zawodni-
cy z pierwszej trójki odebrali puchary i na-
grody ufundowane przez Burmistrza Miej-
skiej Górki.

L. Jarczewska

TABELA KOŃCOWA
1. Ireneusz Lewandowski 
2. Mateusz Kołodziejczak 
3. Przemysław Matuszak 
4. Łukasz Głowacz 
5. Krzysztof Jakubiak

Pozostali uczestnicy: Hieronim Swora, Dariusz Świ-
taj, Gerard Wawrzynek, Mariusz Jesiak, Marcin Per-
nak, Kacper Miler, Karol Walkowiak, Dawid Bela, 
Adrian Gubański, Bartosz Berus, Franciszek Łysikowski, Marcin 
Frycz, Łukasz Sroka, Sławomir Skrzypczak, Leszek Dubicki, 
Damian Flak, Łukasz Wawrzyniak, Ernest Jesiak, Igor Lewek

Najlepsi tenisiści stołowi w towarzystwie burmistrza K. Skrzypczaka, radnego M. Rapiora i dyrektora M. Stacha

Wspólne zdjęcie uczestników i organizatorów turnieju
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Dobra passa miejskogóreckich zawodników …

Udane występy naszych zawodników w Mistrzostwach Wielkopolski …

MŁODZI JUDOCY SPISALI SIĘ ZNAKOMICIE
Osiemnaście medali wywalczyli wychowankowie trenerów Arnolda i Kornela Ratajskich podczas Mi-

strzostw Wielkopolski Szkół Podstawowych w Judo, które rozegrane zostały 9 kwietnia br. w stolicy naszego 
regionu, na obiektach Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Organizatorami zawodów byli 
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu, SZS 
„Wielkopolska” i Urząd Miasta Poznania. 
Startowało w nich 278 zawodników i za-
wodniczek z  klubów województwa wielko-
polskiego reprezentujących szkoły podsta-
wowe. Uczestnicy rywalizowali w czterech 
kategoriach wiekowych. Najlepsi  nagrodze-
ni zostali medalami, dyplomami i drobnymi 
upominkami.

WYWALCZYLI TRZYNAŚCIE MEDALI
Bardzo dobrze zaprezentowali się miejskogóreccy zawodnicy podczas Mistrzostw Wielkopolski w 

Judo, które odbyły się 26 marca br. w Mochach, w powiecie wolsztyńskim. Nasi reprezentanci przywieźli stam-
tąd trzynaście medali, w tym 3 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych.

W zawodach, rozegranych w ka-
tegoriach dzieci, młodzików, juniorów młod-
szych i juniorów, uczestniczyło około 500 
judoków z 22 klubów województwa wielko-
polskiego. Startowała w nich między innymi 
ponad 20 – osobowa ekipa UKS JU-JITSU i 
JUDO w Miejskiej Górce. 

Wychowankowie trenerów Ar-
nolda i Kornela Ratajskich swoje występy 
w turnieju z pewnością mogą zaliczyć do 
udanych. Na najwyższym stopniu podium 
stanęli: Franciszek Woźniak, Agata Anto-
niewicz i Blanka Szymańska.

Srebrne medale wywalczyli: Sta-
nisław Rossa, Iga Lokś, Mikołaj Czwoj-
drak, Zuzanna Kołodziejczak, Zofia 
Wawrzyniak. Brązowe krążki zdobyli: Rafał 
Sierpowski, Roksana Gembiak, Barbara 
Jeziorak, Mikołaj Zielnik i Mikołaj Maślą-
ka.

Tuż za podium, na czwartym 
miejscu, uplasowała się Natasza Cicha. Na 
piątych pozycjach znaleźli się Klaudia Spy-

Znakomicie spisali się nasi repre-
zentanci, zdobywając 18 medali, w tym 6 
złotych, 4 srebrne i 8 brązowych. Mistrzami 
Wielkopolski zostali: Franciszek Woźniak, 
Mikołaj Zielnik, Laura Ratajska, Agata 
Antoniewicz, Mateusz Węcłaś i Joanna 
Rossa.

Na drugim stopniu podium stanęli 
Weronika Żyto, Blanka Szymańska, Miko-
łaj Czwojdrak i Julia Domaniecka. Brązo-

we krążki wywalczyli: Olaf Lokś, Iga Lokś, 
Marcin Janicki, Zofia Wawrzyniak, Zofia 
Zelek, Lidia Orlińska, Roksana Gembiak 
i Patryk Łukowiak.

W zawodach udział wzięli także: 
Bartosz Szlachetka, Mikołaj Maśląka, 
Agata Sierpowska, Miłosz Mikołajczak, 
Tobiasz Wojciechowski, Maciej Polny i 
Stanisław Rossa.

E. P.

chalska, Wiktoria Wawrzyniak i Robert 
Paluszkiewicz, a na siódmych sklasyfiko-
wani zostali Maciej Polny, Adam Marczew-
ski, Stanisław Maćkowiak i Bartosz Szla-

chetka. W mistrzostwach startowali również 
Miłosz Mikołajczak i Marcin Janicki.

E. Pawełka

Na zdjęciu m.in. zawodnicy UKS JU-JITSU i JUDO z trenerem Arnoldem Ratajskim

Reprezentanci miejskogóreckiego klubu z prezesem i trenerem, Kornelem Ratajskim
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W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Litwa, rok 1382. Ośmioletnia Milda cudem unika 
śmierci podczas napaści Krzyżaków na jej rodzinną 
wioskę. Zabrana do Wilna przez starszego brata, wo-
jownika pogańskiego kniazia Jagiełły, uczy się od bra-
towej sztuki zielarstwa.
W tym czasie jej rówieśniczka, niepokorna Amalia, 
wiedzie wygodne życie w węgierskiej stolicy Andega-
wenów jako dwórka i najbliższa przyjaciółka młodziut-
kiej królewny Jadwigi. Sielankę tę burzy tajemnica jej 
pochodzenia, wyjawiona przez umierającą w klaszto-
rze matkę. Na pozór obie dziewczyny żyją w całkiem 
odrębnych światach, kiedy jednak córka Ludwika Wę-
gierskiego niespodziewanie zostaje królową Polski 
i przybywa do Krakowa, ich losy splatają się już na 
zawsze. Mijają lata i dziewczęta uświadamiają sobie, 
że na Wawelu robi się coraz bardziej niebezpiecznie.

Tatiana ma czterdzieści dwa lata, dwoje odchowanych 
dzieci i wydawać by się mogło, że wszystko w  jej ży-
ciu jest poukładane. Ale życie bywa przewrotne. Tatia-
na zalicza z mężem spektakularną wpadkę. Kiedy na 
rodzinnym obiedzie oznajmia, że jest w ciąży, jeszcze 
nie wie, że to nie jedyna niespodzianka tego dnia. Na 
szczęście zawsze można zwrócić się po poradę do 
najlepszej przyjaciółki, która również przechodzi sze-
reg zawirowań. Każde z tych zawirowań jest wysokie, 
przystojne i szalenie pociągające. Zabawna opowieść 
o tym, że wszystko jest możliwe i wpadkę zaliczyć 
może każdy.

Bohaterowie i legendarni dowódcy. Po wojnie nie 
mogli wrócić do Polski. Dawny sojusznik - Wielka 
Brytania przestała życzliwie traktować wojennych 
uchodźców w mundurach. Przestali być potrzebni. 
Aby utrzymać rodziny, kawalerowie orderu Virtuti zo-
stawali barmanami, tapicerami i nocnymi cieciami.
Na londyńskiej paradzie zwycięstwa w 1946 roku, w 
której obok Anglików i Amerykanów maszerowali na-
wet sanitariusze z Fidżi i oddziały robocze z Seszeli, 
zabrakło Polaków. Rząd Jego Królewskiej Mości na 
dwa tygodnie przed defiladą rozwiązał Polskie Siły 
Zbrojne na Zachodzie.

Alina dwa lata spędziła zamknięta w domu z synem. 
Na spacery wychodzili wieczorem, gdy ulice pusto-
szały. Pięcioletnia Kinga nie jadła, bo faktura pokar-
mów wywoływała u niej wstręt, więc zdia-gnozowano 
u niej anoreksję. Piotr nie reagował, gdy chłopcy w 
szkole go obrażali, bili i okradali. Myślał, że tak ma 
być, w końcu to on jest dziwny. Autyzm w Polsce to 
lata walki z systemem, niezrozumieniem i brakiem 
właściwej diagnozy. Monika Szubrycht, dziennikarka 
i matka dziecka w spektrum autyzmu, oddaje głos 
osobom autystycznym, ich bliskim oraz specjalistom, 
którzy dzielą się swoimi doświadczeniami. 

Boliwijczycy równą cześć oddają Chrystusowi i Pa-
chamamie. Boliwia jest najbardziej indiańskim krajem 
w Ameryce Południowej – ponad 60 procent ludności 
to Indígenas. Boliwia przyciąga jak magnes. Kiedyś 
przyciągała awanturników chcących szybko się wzbo-
gacić, umożliwiła im to konkwista. Czerpali pełnymi 
garściami z bogatych złóż złota, srebra, cyny, ołowiu, 
litu. Na szczęście zostały jeszcze gaz i ropa, dzięki 
którym ten wyzwolony kraj szybko rośnie w dobrobyt 
i siłę, a niepowtarzalna przyroda – bujna zieleń, lasy, 
góry, doliny – przyciąga dziś turystów. 

Książka popularnonaukowa o korzeniach polskie-
go ziemiaństwa i arystokracji, gromadzonych przez 
dziesiątki lat kolekcjach dzieł sztuki i ich losach, za-
sługach poszczególnych rodów, m.in. Zamoyskich, 
Czartoryskich, Potockich i Ogińskich dla Rzeczypo-
spolitej w XIX i XX w., prześladowaniach, jakich do-
znali w czasie II wojny światowej i po niej.
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