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MIEJSKA GÓRKA, UL. DWORCOWA (OBECNIE PADEREWSKIEGO), 
PO LEWEJ BUDYNEK POCZTY.

(Arch. OKSiAL)  
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Nowe miejsca spotkań mieszkańców wsi ... 

ŚWIETLICE JUŻ GOTOWE
Dobiegła końca realizacja inwestycji obejmującej budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Dą-

browa i Gostkowo oraz zagospodarowanie otoczenia wokół obiektów. 

Obecnie trwają czynności zwią-
zane z ich odbiorem przez straż pożarną, 
sanepid i nadzór budowlany. 

W obu wsiach powstały iden-
tyczne świetlice drewniane w kształcie 
sześciokąta, z dachem pokrytym gontem 
bitumicznym. W każdej z nich znajduje się 
klimatyzowana sala o powierzchni około 
90 metrów kwadratowych, pomieszczenia 
kuchenne i gospodarcze oraz toalety. Na 
posadzkach, a także ścianach kuchni i za-
plecza gospodarczo – sanitarnego ułożono 
płytki, natomiast w sali spotkań zamonto-
wana została drewniana boazeria ścienna. 
Budynki ogrzewane są elektrycznie. Do-
stosowano je do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. 

Wokół świetlic wykonano utwar-
dzenia terenu wraz z miejscami postojowy-
mi, w Dąbrowie zamontowano też urządze-
nia placu zabaw.

Wykonawcą zadania był Zakład 
Ogólnobudowlany Sławomira Kłosowskiego 
w Kobylinie. Koszt budowy jednego obiektu 

Inwestycja za ponad 4 miliony złotych …

ROZSTĘPNIEWO I GOSTKOWO SKANALIZOWANE
W połowie lipca br. zakończono realizację zadania, w ramach którego wybudowano kanalizację sani-

tarną w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo.

Prace trwały trzynaście miesięcy. 
W tym czasie, w obu wsiach ułożono ponad 
8 kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z 
przyłączami. Powstało też siedem przepom-
powni ścieków.

Końcowe prace związane były z 
odtwarzaniem nawierzchni dróg po budowie 
kanalizacji.

Wykonawcą robót było konsor-
cjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe  INKADRO Sp. z o.o.  
oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
EKOMAX z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł ponad 4 mln zł, przy czym była ona 
współfinansowana przez UE z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, w wysokości 85% 
wartości netto oraz dofinansowana z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 
kwocie 573 tys. zł. 

E. Pawełka

wyniósł około 400 tys. zł. 
Na ich realizację gmina pozy-

skała dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% 
wartości brutto inwestycji. 

E. Pawełka

Po budowie kanalizacji odtworzone zostały nawierzchnie dróg

Nowo wybudowana świetlica wiejska w Dąbrowie
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Koszt inwestycji wyniósł 630 tys. zł …

ULICA HUBALA ZOSTAŁA ROZBUDOWANA
W ostatnich dniach maja br. zakończono prace związane z rozbudową ulicy Hubala w Miejskiej Górce. 

Na zrealizowanie przedsięwzięcia gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres robót obejmował wyko-
nanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 
drogi gruntowej o długości 186 metrów, 
prowadzącym wzdłuż ogrodzenia cmenta-
rza parafialnego do skrzyżowania z ulicą 
Spacerową, na którym powstało mini ron-
do, drugie na miejskogóreckim osiedlu.

Po jednej stronie nowej jezdni 
wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową, 
a po drugiej chodnik oraz miejsca posto-
jowe na całej długości cmentarnego ogro-
dzenia. 

Wykonawcą robót była firma 
Gembiak – Mikstacki Spółka Jawna w Kro-
toszynie. Łączny koszt zadania wyniósł 
630 tys. zł, z czego niespełna 400 tys. 
zł stanowiło dofinansowanie pozyskane 
przez gminę z PROW. 

E. P.

Gmina uzyskała 70% dofinansowania …

TRWAJĄ PRACE NA DWORCOWEJ
Na początku lipca br. rozpoczęto przebudowę ulicy Dworcowej w Miejskiej Górce o długości ponad 270 

metrów. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres robót  obejmuje częścio-
wą wymianę konstrukcji jezdni, ułożenie 
na całej szerokości warstwy asfaltowej 
wyrównawczej i ścieralnej, wybudowanie 
chodników po obu stronach ulicy oraz wy-
konanie zjazdów do posesji i terenów zie-
lonych.

Powstanie również, przy skrzy-
żowaniu z drogą krajową, przejście dla 
pieszych z aktywnym oznakowaniem.

Wykonawcą inwestycji jest kon-
sorcjum firm Marek Żurek Zakład Usług 
Ogólnobudowlanych „MAŻUR” oraz To-
masz Żurek TOMŻUR z Rawicza, za kwo-
tę niespełna 600 tys. zł. Prace mają być 
zakończone do 7 listopada br. 

Wsparcie finansowe z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 
70% wartości realizowanego zadania.

E. P.

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

Ulica Hubala zyskała nowy wygląd 

Prace na ulicy Dworcowej w Miejskiej Górce
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Prace mają być wykonane do 25 października br. …

POWSTANĄ NOWE DROGI DOJAZDOWE  
W pierwszej dekadzie lipca br. gmina Miejska Górka ogłosiła przetarg na budowę dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych. Powstaną one w miejscowościach Dłoń, Oczkowice i Rozstępniewo.

Przedmiotem pierwszej części 
zamówienia jest wykonanie z tłucznia 840 
– metrowego odcinka drogi Dłoń – Piaski, 
prowadzącego od toru kolejowego do gra-
nicy obrębu wsi. 

Kolejny człon obejmuje wybu-
dowanie drogi śladowej w Oczkowicach, 
przy miejscowym stawie, liczącej 100 m 
długości.

Trzeci element przedsięwzięcia 
dotyczy budowy 160 – metrowej trasy z 
kostki brukowej, która powstanie obok bo-
iska w Rozstępniewie.

Na zadanie to gmina otrzymała 
dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu: jedną w wysokości 132 tys. zł, 
drugą w kwocie 113 tys. zł. Prace mają być 
zrealizowane do 25 października br.  

E. P.

Nagrodzono laureatów konkursu fotograficznego …

GMINA MIEJSKA GÓRKA WIOSNĄ W OBIEKTYWIE
W połowie czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny   MIEJSKOGÓRECKA WIOSNA, 

zorganizowany przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej pod  honorowym patronatem Burmi-
strza Miejskiej Górki. 

Wzięło w nim udział 26 uczest-
ników w trzech kategoriach wiekowych. 
Miłośnicy fotografowania nadesłali orygi-
nalne i interesujące zdjęcia, prezentujące 
uroki wiosennego krajobrazu naszej gmi-
ny. Efekty pracy autorów oceniała komisja 
konkursowa, w skład której wchodzili foto-
grafowie Witold Spisz i Maciej Majchro-
wicz. 

Uroczyste ogłoszenie wyników 
konkursu miało miejsce 25 czerwca, pod-
czas tradycyjnej imprezy plenerowej, zna-
nej pod nazwą WIANKI, zorganizowanej 
na terenie Gastronomii nad Balatonem 
przez OKSiAL i Klub Seniora w Miejskiej 
Górce

Dyplomy i nagrody rzeczo-
we laureatom wręczyli burmistrz Karol 
Skrzypczak, dyrektor Marek Stach oraz 
fotograf Witold Spisz, przedstawiciel komi-
sji oceniającej prace.

Pozostałych uczestników kon-
kursu organizatorzy zapraszają po odbiór 
upominków do siedziby OKSiAL.

Warto dodać, że nagrodzone 
fotografie zostaną zaprezentowane na wy-
stawie pokonkursowej.

E. Pawełka

WYNIKI KONKURSU
Kategoria 10 - 15 lat
1 miejsce – Marta Basińska 
2 miejsce – Bartosz Szlachetka 
3 miejsce – Hanna Ratajczak

Wyróżnienie:  Emilia Jankowiak, Julia 
Sobieraj, Julia Kaczmarek, Amelia 
Ratajczak, Marcelina Ściesielska.

Kategoria 16 - 18 lat
1 miejsce – Aleksandra Panek 

Kategoria dorośli
1 miejsce – Sylwia Seniuta 
2 miejsce – Martyna Poprawska 
3 miejsce – Mateusz Kusztelak, 
Stanisława Seniuta 

Wyróżnienie: Zuzanna Czajka, 
Milena Łuczak i Łukasz Basiński

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania przez wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofa Grabowskiego i 
burmistrza Karola Skrzypczaka

Zdobywcy nagród w konkursie, w towarzystwie burmistrza Karola Skrzypczaka, dyrektora Marka Stacha i fotografa Witolda Spisza
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Obradowali miejskogóreccy radni …

WSPARCIE DLA POWIATU
Pięć uchwał podjęli radni podczas sesji miejskogóreckiej Rady Miejskiej, zwołanej dnia 29 czerwca br. 

Zdecydowali między innymi o udzieleniu wsparcia Powiatowi Rawickiemu, w formie dotacji celowej, na dofinan-
sowanie przebudowy drogi powiatowej. 

Obrady rozpoczęły się od wystą-
pienia burmistrza Karola Skrzypczaka, któ-
ry omówił projekty wszystkich uchwał oraz 
złożył sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym. Następnie przedstawił in-
formacje o zrealizowanych i bieżących za-
daniach inwestycyjnych.

Dotyczyły one m.in. zwiększenia 
przez Urząd Marszałkowski kwoty dotacji z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wy-
budowanie dróg dojazdowych w miejscowo-
ściach Rozstępniewo, Dłoń i Oczkowice czy 
projektu budowy kanalizacji we wsi Rosz-
kówko, dzięki środkom pozyskanym z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poinformował też o pozytywnie 
rozpatrzonym wniosku na przebudowę frag-
mentu komunikacyjnego, na terenie znajdu-
jącym się przy miejskogóreckim cmentarzu, 
związanego z poprawą bezpieczeństwa na 
przejściach dla pieszych. Szczegółowo wy-
jaśnił również kwestię udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Rawickiemu.

Następnie radni jednomyślnie podjęli 
uchwały w sprawach:

1. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 
2021-2027,
2. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rawickiemu, w kwocie 40 tys. zł, na dofi-

nansowanie przebudowy drogi powiatowej 
Miejska Górka – Wydawy w miejscowości 
Niemarzyn,
4. wyrażenia zgody na rozwiązanie porozu-
mienia z Miastem Leszno, dotyczącego po-
wierzenia Miastu Leszno realizacji zadania 
publicznego, polegającego na zapewnieniu 
właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 
z terenu Gminy Miejska Górka,

5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez 
Burmistrza Miejskiej Górki zobowiązania fi-
nansowego powyżej kwoty określonej w bu-
dżecie gminy, związanego z realizacją za-
dania pn. „Dowozy szkolne i przedszkolne 
w gminie Miejska Górka, w roku szkolnym 
2021/2022”.

E. Szymańska

Trwają prace projektowe …

ŚRODKI NA 
KANALIZACJĘ 
I WODOCIĄG

Gmina Miejska Górka 
pozyskała 600 tys. zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych na budowę kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodocią-
gowej w Roszkówku. 

Dofinansowanie pochodzi z puli 
środków przyznanych w czerwcu br. gmi-
nom na inwestycje w miejscowościach, w 
których funkcjonowały zlikwidowane pań-
stwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Po otrzymaniu informacji o 
wsparciu gmina niezwłocznie podjęła dzia-
łania związane z przygotowaniem projektu. 
Realizacja zadania planowana jest w latach 
2022 – 2023.

E. P.

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca rozpoczyna się proces składania 
deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, którego celem jest 
zebranie wszystkich danych dotyczących 
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 
WAŻNE! Jeżeli Twój dom posiada źródło 
ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 
1 lipca 2021 r. wtedy na złożenie deklaracji 
masz 12 miesięcy.
Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw 

zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni.
Deklarację można złożyć bez wychodzenia z 
domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil 
zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, 
naciśnij -> złóż deklarację (wypełnij ją i wyślij).

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu 
elektronicznego? Deklarację możesz złożyć 
we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie 
gminy osobiście lub listownie.

Radni obradowali w hali widowiskowo - sportowej
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Program „Czyste Powietrze” 
skierowany jest do osób 
fizycznych, będących właścicielami 
i współwłaścicielami domów 
jednorodzinnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą. Jego najważniejszym 
celem jest ograniczenie emisji do 
atmosfery szkodliwych substancji, 
które powstają na skutek ogrzewania 
domów jednorodzinnych słabej jakości 
paliwem w przestarzałych domowych 
piecach.

● Dofinansowanie można 
uzyskać na:
wymianę starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła 
na nowoczesne, spełniające    
najwyższe normy oraz 
przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych 
budynku

● Ile ? 
dotacja może wynosić do 30 000 
zł dla podstawowego poziomu 
dofinansowania i 37 000 zł 
dla podwyższonego poziomu 
dofinansowania.

W Urzędzie Miejskim 

w Miejskiej Górce, w pokoju nr 14, 
od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 – 11.00 działa Gminny Punkt 
Konsultacyjno - Informacyjny 
programu „Czyste Powietrze”. 
Można w nim skorzystać z bezpłatnej 
pomocy w przygotowaniu wniosku 
o  dofinansowanie na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację budynku.

➡ Jeśli posiadasz profil zaufany, 
wniosek możesz również złożyć on-
line, na rządowym portalu gov.pl, bez 
wychodzenia z domu.

➡ Urzędnicy przekazywać będą 
wnioski mieszkańców o dotację do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a także pomagać w poprawnym 
wypełnianiu wniosku, kompletowaniu 
wymaganych załączników oraz 
poprawnym rozliczeniu przyznanego 
dofinansowania.

➡ Przed wizytą w urzędzie zalecany 
jest kontakt telefoniczny w celu 
umówienia terminu spotkania.

➡ Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem tel.: 65 322 48 
44.
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Aby tradycji stało się zadość …

PUSZCZALI SOBÓTKOWE WIANKI
W piątek, 25 czerwca br., nad miejskogóreckim Balatonem odbyły się WIANKI nawiązujące do tradycji 

nocy świętojańskiej. Była to pierwsza od dłuższego czasu plenerowa impreza kulturalna w Miejskiej Górce. 
Zorganizowana została przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz miejscowy Klub Seniora. 

Wśród zaproszonych gości poja-
wili się między innymi przedstawiciele władz 
samorządowych z burmistrzem Karolem 
Skrzypczakiem oraz reprezentanci kół go-
spodyń wiejskich i stowarzyszeń z miejsko-
góreckiej gminy. 

Festyn rozpoczął się przemar-
szem uczestników z rynku nad zbiornik wod-
ny, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Miejska 
Górka pod batutą kapelmistrza Damiana 
Ruskowiaka. Barwny pochód prowadził 
Przemysław Wysocki, komendant gminny 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

W programie wydarzenia nie mo-
gło zabraknąć części obrzędowej, podczas 
której wianki, przygotowane przez zespoły 
artystyczne i organizacje, zostały puszczo-
ne na wodę. 

Po ceremonii wszyscy jej uczest-
nicy udali się na teren Gastronomii nad Ba-
latonem, gdzie zebranych powitali Teresa 
Pawlicka, przewodnicząca miejskogórec-
kiego Klubu Seniora oraz Marek Stach, 
dyrektor OKSiAL, którzy następnie, w to-
warzystwie burmistrza, złożyli podziękowa-
nia orkiestrze dętej za oprawę muzyczną i 

strażakom miejskogóreckiej jednostki, za 
pomoc w organizacji imprezy.

W części artystycznej zaprezen-

towały się dzieci z Przedszkola w Miejskiej 
Górce i działające przy ośrodku kultury ze-
społy śpiewacze: GÓRECZANKI z akom-
paniatorem Arkadiuszem Stasiakiem, 
WŁOŚCIANIE pod kierownictwem Jana Le-
wandowskiego oraz POD KLONEM, które-
mu akompaniuje Mieczysław Pietryka.

W przerwie pomiędzy występami 
nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród laureatom konkursu fotograficznego 
pod nazwą MIEJSKOGÓRECKA WIOSNA, 
zorganizowanego przez OKSiAL pod patro-
natem Burmistrza Miejskiej Górki. 

Dodajmy, że wykonawcy i przed-
stawiciele zaproszonych organizacji otrzy-
mali pamiątkowe podziękowania za udział 
w imprezie i przygotowanie wianków, które 
wręczyli burmistrz K. Skrzypczak, przewod-
nicząca T. Pawlicka i dyrektor M.  Stach. 

 tekst E. Pawełka
fot. J. Twardak 

Występ dzieci z miejskogóreckiego przedszkola

Przedstawicielki zaproszonych organizacji i organizatorzy z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem

Uczestnicy imprezy gościli na terenie Gastronomii nad Balatonem  
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Przeszłość na nowo odkrywana …

HISTORIA MIEJSKIEJ GÓRKI ZAPISANA W FOTOGRAFIACH
W dniu 28 maja br., w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbył się wernisaż wystawy 

fotograficznej „Miejska Górka w okresie międzywojennym 1918 – 1939”. 

Wydarzenie uświetnił występ pia-
nisty Kamila Rojdy. W uroczystości wzięli  
udział m. in. burmistrz Karol Skrzypczak, 
miejskogóreccy radni oraz przedstawicie-
le stowarzyszeń i organizacji społecznych, 
działających  na terenie gminy. Przybyłych 
gości powitał dyrektor OKSiAL, Marek 
Stach. W swoim wystąpieniu podkreślił zna-
czenie wystawy i działań instytucji kultury 
dla popularyzacji lokalnej historii. – Pozna-
wanie przeszłości, pielęgnowanie jej i 
okazywanie szacunku to najważniejsze 
obowiązki i zadania dla współcześnie ży-
jących. Powinniśmy mieć świadomość, 
że wiedza ta pozwala nam budować toż-
samość i poczucie wspólnoty. OKSiAL 
od lat wspiera działania w tym zakresie, 
a także  podejmuje starania mające na 

ważne wydarzenia rocznicowe i działalność 
organizacji społecznych. Zobaczyć na nich 
można również robotników remontujących 
nawierzchnie ulic i budujących pomnik po-
wstańców wielkopolskich oraz wiele innych 
osób.

Większość eksponatów pochodzi 
ze zbiorów archiwalnych OKSiAL. Uzupeł-
niają je fotografie wypożyczone z Muzeum 
Ziemi Rawickiej, a także  udostępnione 
przez mieszkańców naszego miasta, panią 
Marię Stróżyk i pana Mariana Rapiora, 
którym dyrektor M. Stach złożył podzięko-
wania i wręczył pamiątkowe upominki. 

Warto dodać, że wernisażowi 
towarzyszyła prezentacja albumu „Historia 
zapisana w fotografiach”, zawierającego 
zdjęcia wystawowe, którego wydawcą jest 
OKSiAL. –  Dzięki ekspozycji i publikacji 
możemy odbyć fotograficzną podróż w 
czasie, która pozwoli nam przez chwilę 
pospacerować ulicami dawnego miasta, 
zajrzeć na rynek czy spotkać przodków 
w różnych miejscach i okolicznościach, a 
także dostrzec zmiany, jakie dokonały się 
w  Miejskiej Górce. Przekonamy się, co 
zostało z minionych lat, a czego nie uda-
ło się zachować. Liczę, że dla wielu osób 
prezentowane zdjęcia będą inspiracją do 
jeszcze większego zainteresowania się 
lokalną historią i dalszego odkrywania 
tego, co zapomniane – podsumował Ma-
rek Stach.

Wystawa, która zorganizowana 
została przy wsparciu finansowym Lokalnej 
Grupy Działania Gościnna Wielkopolska, 
była dostępna dla zwiedzających do 27 
czerwca br.

E. Pawełka

historycznych – powiedział Marek Stach. – 
Od lat na łamach lokalnego czasopisma 
publikujemy artykuły, których autorami 
są znawcy historii i regionaliści,  dzielący 
się z nami wiedzą oraz archiwalnymi do-
kumentami dotyczącymi dziejów miasta i 
gminy Miejska Górka. Poza tym organi-
zujemy wystawy, konkursy historyczne, 
wycieczki do miejsc pamięci narodowej 
i realizujemy wiele innych projektów po-
pularyzujących przeszłość naszej małej 
ojczyzny – dodał.

Podczas wernisażu prelekcję po-
święconą dziejom Miejskiej Górki w okresie 
międzywojennym wygłosił historyk i regiona-
lista, Damian Szymczak.

Wystawa zawiera 31 zdjęć, w 
tym 16 wielkoformatowych, których cyfrową 
renowację wykonał fotograf Jan Twardak 
i 15 o mniejszym formacie. Przedstawiają 
one ówczesną architekturę miasta, jego ry-
nek i ulice, obiekty sakralne, zakłady pracy, 

celu wzbogacenie wiedzy mieszkańców 
o historii lokalnej oraz zachęcenie ich do 
współpracy przy jej kreowaniu. Niedaw-
no na jednym z portali społecznościo-
wych zainicjowaliśmy akcję „Wspólnie 
tworzymy archiwum”, która spotkała 
się z bardzo pozytywnym odzewem. W 
efekcie otrzymaliśmy od mieszkańców 
bezcenne zdjęcia do naszych zbiorów 

Od lewej: Marek Stach, Damian Szymczak i Karol Skrzypczak

W sali widowiskowej OKSiAL przybyłych gości powitał dyrektor Marek Stach  

Wystawa wzbudziła zainteresowanie i wywołała refleksje
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Nie zabrakło pozytywnej energii …

UPAMIĘTNILI JANA PAWŁA II
W dziesiątej, jubileuszowej edycji „Na sportowo z Janem Pawłem II”, która odbyła się 2 maja br. na 

Stadionie Miejskim, mimo ulewnego deszczu wzięło udział blisko 200 uczestników.

Jej organizatorami byli: Ośro-
dek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Miejskiej Górce. 
Imprezę tradycyjnie rozpoczęło złożenie 
wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętnia-
jącą beatyfikację Papieża Polaka. W imie-
niu mieszkańców złożyli ją burmistrz Karol 
Skrzypczak, radny Marian Rapior, dyrektor 
OKSIAL, Marek Stach oraz przewodniczą-
cy GKRPA, Artur Jankowski. 

Tegoroczne wydarzenie miało 
inny przebieg niż w latach poprzednich i ze 
względu na panującą pandemię, odbywało 
się w nowej formule. Uczestnicy indywidu-
alnie decydowali o wyborze trasy i sposobie 
jej pokonania. Najwięcej zwolenników miały 

biegi, marsze i jazda na rowerze. Nie zabra-
kło również amatorów poruszania się na rol-
kach i hulajnodze.

Na wszystkich startujących 
zawodników czekały pamiątkowe me-
dale i gadżety, które wręczali im przed-
stawiciele władz Miejskiej Górki i orga-
nizatorów. Każdy z uczestników stanął 
na podium do pamiątkowego zdjęcia. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do fir-
my „Walbet” z Miejskiej Górki za sponsoro-
wanie imprezy.

Dziękujemy za Waszą obecność 
i pozytywną energię. Do zobaczenia za rok.

M. S.

C I E K A W O S T K I   H I S T O R Y C Z N E
MĘŻCZYZNA GŁOWĄ RODZINY

Prawda to ponadczasowa i uniwersalna. Opisana także w dawnych dokumentach. Nie znamy dokładnej 
daty, w każdym razie wiosną 1932 roku, starosta rawicki rozesłał do wszystkich gmin w powiecie pismo doty-
czące cudzoziemców. 

Włodarze gmin mieli odpowie-
dzieć na pytanie, czy na ich terenie są nie-
ruchomości należące do obcokrajowców, 
którzy oddziedziczyli je już w wolnej Polsce. 
Burmistrz Żyniewicz odpisał 9 maja, że w 
mieście Miejska Górka nie ma takich osób. 
Później, bo 21 maja odpisał wójt Przybor-
ski, na terenie gminy też takiej sytuacji nie 
było. Jako ciekawostkę warto podać, że 
jedynie w gminie Bojanowo, konkretnie w 
samym mieście taką nieruchomość dostał 
cudzoziemiec. Niemiec Erich Kaebsch, za-
mieszkały w Gollnow powiat Stettin. Oddzie-

dziczył po swym ojcu Hermannie, zmarłym 
w 1921 roku dom wraz z zabudowaniami na 
Rynku 4 w Bojanowie. 

Jeśli już przy cudzoziemcach 
jesteśmy, to tu cofnijmy się w czasie. Za-
chowała się lista tych, którzy przebywali na 
terenie powiatu rawickiego 27 marca 1929 
roku. Dowiadujemy się z niej, że mieszkało 
tam wówczas Niemców-240, Czechosłowa-
ków-15, Szwajcarów-11, Szwedów-5, Fran-
cuzów-1, Rumunów-1, osób o nieustalonej 
narodowości-44. I jeszcze ciekawostka ze-
stawienie zawiera następujące pozycje:  

- Głowy rodzin
- Mężatki, wdowy i rozwódki
- Dzieci poniżej lat 16
- Osoby ponad 16 lat 

A my dodajmy, że mężczyzna to 
głowa rodziny, za tę rodzinę odpowiedzialny 
i dlatego niemal zawsze wymieniany wów-
czas na pierwszym miejscu.

D. Szymczak 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Obcokra-
jowcy, sygnatura 70.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i gadżety

Pogoda nie odstraszyła uczestników imprezy
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Miejska Górka, 1896 r. …

JUBILEUSZ PROBOSZCZA
Wielka i wspaniała uroczystość odbyła się w dzień św. Apostołów Piotra i Pawła w sąsiednim mieście 

Sarnowie. Miejscowy proboszcz X. Chmieliński obchodził uroczystość 25-letniej pracy pasterskiej w Sarnowie.

Parafianie nie szczędzili 
niczego, żeby dzień ten uświetnić. – Dnia 
poprzedniego wydali obywatele obiad na 
cześć swego pasterza, na który też zaprosili 
XX. Dalbora, Dolnego, Chrustowicza 
i Meissnera. Po proboszcza zajechano 
pięknym wolantem darowanym mu przez 
obywateli, a za nim w kilku powozach 
zajechali do hotelu goście zaproszeni na 
obiad.

Nazajutrz składały X. proboszczowi 
życzenia dzieci szkolne i różne delegacje. O 
godzinie 10 wprowadzono X. jubilata przez 
pięknie przystrojoną ulicę z probostwa do 
kościoła w towarzystwie XX. Miśkiewicza, 
Jűttnera jako diakona i subdiakona, 

asystującym kapłanem był X. Kędzierski 
ze Słupi. Był także jeszcze X. Granatowicz 
z Łaszczyna. Po odbytej procesji z 
Najświętszym Sakramentem, bo przypadł 
tu też dnia tego odpust, wstąpił na ambonę 
X. Meissner z Rawicza i wygłosił piękne 
kazanie po niemiecku. W czasie mszy 
św., której z chóru towarzyszyły śpiewy 
30 seminarzystów z Rawicza, wygłosił 
polskie kazanie X. Chrustowicz z Miejskiej 
Górki. Rozrzewnił się mocno X. jubilat, 
kiedy X. kaznodzieja przeczytał z ambony 
życzenia przesłane mu przez kolegę z 
ławy szkolnej, najserdeczniejszego dotąd 
przyjaciela, JW. X. biskupa Likowskiego. 
Było to miłą niespodzianką dla X. jubilata. 

Po nabożeństwie przyjął gości serdecznie 
X. proboszcz. Pierwszy toast na cześć 
X. jubilata wniósł po polsku X. prob. 
Chrustowicz z Miejskiej Górki.

Zaprawdę, trzeba przyznać, iż 
zasłużył sobie X. prob. Chmieliński na taką 
cześć, bo jest kapłanem według zakonu 
Bożego.

Niech mu Pan Bóg da zdrowie: Ad 
multos annos!

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat 
jutrosiński.  Maj 1896 r.

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrustowicza, 
proboszcza.

KÓŁKO ROLNICZE W MIEJSKIEJ GÓRCE
Historia kółek rolniczych, organizacji powstałej z potrzeby polskich rolników, jest powiązana nie tyl-

ko z historią wsi i rolnictwa, ale także z dziejami narodu i państwa polskiego. Organizacja ta kierowała się 
zasadą wierności obowiązkom wobec ojczyzny i polskiej ziemi.

W Wielkopolsce początki ruchu 
kółkowego sięgają 1866 roku. Po zakoń-
czeniu powstania wielkopolskiego w 1919 
r., został on podporządkowany Wielkopol-
skiej Izbie Rolniczej w Poznaniu i jedno-
stce nadrzędnej, zwanej Wielkopolskim 
Towarzystwem Kółek Rolniczych. W latach 
dwudziestych XX wieku zwracano głównie 
uwagę na rozwój sąsiedzkich zespołów ma-
szynowych, których zadaniem było wzajem-
ne pożyczanie sobie maszyn rolniczych. Po 
roku 1934 rolą kółek było przede wszystkim 
organizowanie nowoczesnego rolnictwa ro-
dzinnego i wdrażanie postępu na wsi.

Kółko Rolnicze w Miejskiej Gór-
ce powstało w 1907 roku, obejmując swą 
działalnością teren ówczesnej parafii miej-
skogóreckiej, złożonej ze wsi Roszkowo, 
Roszkówko, Rozstępniewo oraz Niemarzy-
na wraz z Dąbrową i Karolinkami.

Na pierwszym zebraniu organi-
zacyjnym dokonano wyboru jego zarządu w 
składzie: F. Eliasz z Rozstępniewa - prezes, 
F. Gil z Roszkowa – sekretarz, M. Malak z 
Dąbrowy – skarbnik, I. Malak z Dąbrowy i P. 
Pieprzyk z Karolinek – członkowie.

Jako symbol jedności i wspólnej 
pracy, z dobrowolnych składek członków 
zakupiono sztandar, który po wybuchu II 

wojny światowej został skonfiskowany przez 
okupanta. Od początków działalności kółko 
działało na rzecz mieszkańców wsi. Na ich 
potrzeby zakupiono siewniki, dozowniki do 
sadzenia ziemniaków i czyszczarki zbożo-
we.

Niestety, wybuch II wojny świato-
wej doprowadził do przerwania działalności 
Kółka Rolniczego w Miejskiej Górce. Dla 
wielu rolników był to okres bardzo bolesny, 
bowiem wywłaszczono ich, zesłano do obo-
zów zagłady lub wywieziono na przymuso-
we prace. W 1944 r., zgodnie z Uchwałą I 
Kongresu Chłopskiego w Lublinie, powoła-

no Koło Związku „Samopomoc Chłopska”. 
Jego przewodniczącym został A. Czerwiń-
ski. W skład zarządu weszli również: sekre-
tarz Jan Sobczak, skarbnik Marcin Malak 
oraz członkowie Jan Krysmann i Antoni La-
tuszek. Związek SCh kontynuował tradycję 
zapoczątkowaną przez kółka rolnicze i po-
dejmował działania w celu odbudowy rolnic-
twa ze zniszczeń wojennych.

18 sierpnia 1957 r. obchodzono 
jubileusz 50 – lecia istnienia Kółka Rolnicze-
go w Miejskiej Górce, połączony z tradycyj-
nym świętem plonów.

H. G.

Wspólnie tworzymy archiwum…

50 - lecie kółka rolniczego w Miejskiej Górce (1907 - 1957 r.)  Źródło: Kroniki Stefana Borowskiego
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Miejska Górka, 21 czerwca 1896 r. …

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Parafia tutejsza była dziś świadkiem wielkiej uroczystości. Dzieci kilkadziesiąt przystępowało dziś, w 

rocznicę 75-letnią pierwszej komunii Ojca św., do Stołu Pańskiego.

Zwyczajnie dzieci przystępowały 
do komunii św. w Trójcę św., ale dla uroczy-
stości Ojca św. X. proboszcz Chrustowicz 
na dziś komunię św. przełożył. W procesji 
z probostwa, w towarzystwie wszystkich 
bractw, chorągwi, obrazów, prowadził dzieci 
X. proboszcz w kapę przybrany, przy biciu 
dzwonów do kościoła pięknie przystrojone-
go i wśród mszy św. bardzo czule do dzieci 
i rodziców przemówił, wykazując, że dzień 
pierwszej komunii św. nie tylko jest ważnym 
i pamiętnym dla dzieci, ale i również dla 
dorosłych. Po czym obdarzył X. proboszcz 
dzieci obrazkami.

Przy tej sposobności wspomnę 
też o ubiegłych uroczystościach Bożego 
Ciała. W sam dzień odbyła się tu procesja 
o 9. Najświętszy Sakrament niósł X. pro-

boszcz w towarzystwie dwóch księży, którzy 
śpiewali ewangelię. Po nabożeństwie udali 
się księża na procesję do sąsiedniej Sarno-
wy, gdzie znowu X. proboszcz Chrustowicz 
celebrował przy asyście kilku księży, ewan-
gelię śpiewali X.X. Górkiewicz, proboszcz 
miejscowy, Miśkiewicz i Granatowicz. W 
niedzielę, wśród oktawy, odbyła się proce-
sja w kościele miejskogóreckim na Gorusz-
kach, gdzie celebrował X. Meissner z Ra-
wicza, przy asyście kilku księży. W oktawę 
druga procesja w Miejskiej Górce publiczna 
po rynku. Najświętszy Sakrament niósł X. 
proboszcz Chmieliński z Sarnowy. W dzień 
świętego Antoniego przybyło na odpust do 
tutejszego klasztoru bardzo wielu pątników 
tak, że ledwo 16 kapłanów pracy podołało.

Nasz kościół parafialny przy-

ozdobiony pięknie pięciu nowymi, malowa-
nymi (mozaika) oknami staraniem naszego 
proboszcza. Pracę tę wykonała fabryka p. 
Seilera z Wrocławia. 

– W dzień św. Piotra i Pawła przy-
pada w Sarnowie rocznica  25-letniej pracy 
pasterskiej X. proboszcza Chmielińskiego. 
Parafianie sarnowscy wielkie czynią przygo-
towania.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego Ko-
ścioła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r.

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrustowi-
cza, proboszcza.

Miejska Górka, 30 czerwca 1904 r. …

NIESŁUSZNE DONIESIENIE
Na wniosek prokuratora w Lesznie zawezwany był nasz X. prob. Chrustowicz przez sąd w Rawiczu na śledz-

two.
Kiedy się stawił, zaraz na wstępie 

wskazał sędzia śledczy X. proboszczowi pa-
ragraf 130 a prawa karnego, który opiewa: 
że ksiądz, który na ambonie albo na innym 
miejscu, przeznaczonym dla religijnych ze-
brań, mówi w sposób, że zakłóca spokój 
publiczny, karany jest albo więzieniem zwy-
czajnym, albo fortecznym aż do 2 lat. – Na-
stępnie odczytuje sędzia śledczy punkty, o 
które zadenuncjonowano X. proboszcza i to 
naprzód: że głosił z ambony, że przy zapi-
sywaniu w urzędzie stanu cywilnego imion 
dzieci nowo narodzonych, mają rodzice, 
jako Polacy żądać także zapisania dziecka 
imieniem polskim, a gdyby urzędnik tego nie 
chciał uczynić, mają odmówić podpisu; 

2) że przy komży czasem nosi czerwoną 
wstążkę;
3) że na wieży kościelnej każe zawieszać 
czerwoną chorągiew;
4) że na poduszce na ołtarzu czerwonej 
znajdują się białe orły polskie;
5) że mówiąc na kazaniu raz o Matce Bo-
skiej, mówił o Niej, jako o Królowej Polski.

Na to X. proboszcz trafnie odpo-
wiedział i protokół z nim spisany przeszedł 
do prokuratora.

Niespodziewanie dnia 21 maja 
stawia się w mieszkaniu X. proboszcza 
żandarm i oświadcza, że z upoważnie-
nia sądu w Rawiczu ma z kościoła zabrać 

one poduszki z orłami. Na pytanie, czy ma 
piśmienny nakaz? – pokazuje go. X pro-
boszcz oświadcza, że na mocy pisma sądu 
nie wyda poduszek. Winien żandarm oka-
zać pismo prokuratora. Na to pokazuje żan-
darm pismo prokuratora. Czemuż zaraz obu 
pism nie pokazał X. proboszczowi? Trzeba 
było dopiero pytaniami je dobywać.

 Kiedy w kościele żan-
darm chwyta za poduszkę, by ją zabrać, po-
wiada X. proboszcz, że protestuje przeciwko 
jej zabraniu, bo to nie jego własność, tylko 
kościelna. Na słowa żandarma „im Namen 
des Gesetzes” ustąpił X. proboszcz. Przez 
miasto niósł te poduszki człowiek ewange-
licki, najęty do burmistrza. – Mówiono, że 
kilku protestantów odmówiło tej posługi, 
ostatni z drżeniem podjął się tego.

 Pytam się teraz, czy po-
uczanie ludzi o ich prawa słuszne mogło za-
grozić publicznemu porządkowi, kiedy tyle 
skarg przeciw samowoli urzędników cywil-
nego stanu podnoszono publicznie w gaze-
tach?

 Przypominamy sobie 
jeszcze, że 2 gospodarzy z parafii nie podpi-
sało w urzędzie cywilnym swego nazwiska, 
że urzędnik tak nie napisał imienia dziecka, 
jak rodzice sobie życzyli. Początkowo ich 
policja i sąd okręgowy ukarały pieniężnie, 
jednego nawet fantowali, a sąd karny w 
Lesznie i sąd karny w Poznaniu, jako naj-
wyższa instancja, ich uwolniły. Czerwona 

wstążka, one martwe orły na poduszkach, 
chorągiew na wieży zawieszana wszędzie 
na poświęcenie kościoła, mają także zagra-
żać publicznemu porządkowi? A, że Maryja, 
Królową Polski, to fakt historyczny, któremu 
nikt zaprzeczyć nie może.

Chciano się X. proboszcza ucze-
pić, który dla każdego jest nader uprzejmy i 
dlatego wyszukiwano rozmaite rzeczy, nie-
stety nie karygodne.

Toteż prokurator, nie widząc żad-
nej winy u X. proboszcza, postępowania 
swego zaniechał, donosząc:

In der Ermittelungssache gegen 
den Propst Chrustowicz aus Görchen, we-
gen Gefȁhrdung des öffentlichen Friedens, 
in welcher Sie am 28. April 1904 von dem 
Amtsgericht Rawitsch vernommen: worden 
sind, eröffne ich Ihnen, dass ich das Verfah-
ren gegen Sie eingestellt, hebe.

(Znaczy to, że prokurator cofnął 
postępowanie karne przeciwko X. prob. 
Chrustowiczowi podjęte o rzekome zagra-
żanie publicznemu bezpieczeństwu.)

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego Ko-
ścioła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r. 

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrustowi-
cza, proboszcza.   
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Na przestrzeni dziejów …

STOSUNKI WYZNANIOWE W GMINIE MIEJSKA GÓRKA
Stan stosunków wyznaniowych panujących w miejskogóreckiej gminie, w dawnych czasach, nie od-

biegał od sytuacji, jakie, w kwestiach religijnych,  miały miejsce w innych gminach położonych na terenie 
Wielkopolski Od początku pojawienia się osady Górka, dominującą rolę w niej odgrywała religia katolicka. Od 
XVII wieku w mieście pojawili się protestanci (zwani ewangelikami) i Żydzi – wyznawcy judaizmu.

Przyjęcie chrztu przez Polskę w 
966 r. przyniosło, oprócz likwidacji pogań-
stwa, także rozwój administracyjny, sądow-
nictwa i szkolnictwa. Pojawiły się szkoły ka-
tedralne, klasztorne i parafialne. Znajomość 
łaciny pozwalała na szersze kontakty z za-
granicą. Fakt wyznawania tej samej religii 
– katolickiej, kształtował głębokie poczucie 
do jednego narodu, czego niejako dowodem 
była najstarsza pieśń religijna  „Bogurodzi-
ca”, pełniąca wówczas rolę hymnu narodo-
wego. Kształtował się także kult Matki Bo-
skiej, którą w XV wieku Jan Długosz nazwał 
„Panią świata i naszą”. Ślubował wierność 
przed jej wizerunkiem, 1 kwietnia 1656 r. w 
katedrze lwowskiej, król Jan Kazimierz, któ-
ry nazwał ją Królową Korony Polskiej. Na 
znaczeniu zyskiwała także Częstochowa, do 
której rozpoczęły się pielgrzymki; pierwsza 
wyruszyła z Warszawy w 1711 r. Miasto ze 
znajdującym się tam obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej stanowi najważniejsze 
centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce. 

Religia katolicka stała się ważnym 
elementem w literaturze i w wielu innych 
dziedzinach sztuki. Do współczesnych cza-
sów przetrwała śpiewana w kościołach pieśń 
Jana Kochanowskiego „Kto się w opiekę”. 
Istotną rolę w historii polskiego kościoła zaj-
mują księża katoliccy, szczególnie w rozwoju 
szkolnictwa oraz redagowaniu i wydawaniu 
wielu czasopism. Na podkreślenie zasługują 
ich patriotyczne postawy zarówno w okresie 
zaborów, podczas walk o odzyskanie nie-
podległości czy w latach II wojny światowej, 
jak i w czasach nam współczesnych, pole-
gające na udzielaniu schronienia i niesieniu 
pomocy w okresie internowania członkom 
NSZZ „Solidarność” oraz ich rodzinom.

Z kolei początki protestantyzmu 
sięgają połowy XVI wieku. Polska szlachta 
wyrażała niezadowolenie z licznych przy-
wilejów kleru oraz obowiązku oddawania  
dziesięciny ze swych dóbr, a także z ciążą-
cych na niej pożyczek zaciągniętych w insty-
tucjach kościelnych. Stąd część szlachty i 
magnatów z ochotą poparła  reformację, w 
założeniach ograniczającą rolę duchowień-
stwa, co sprawiło, że do 1550 r. na terenie 
Wielkopolski powstało dziewięć gmin ewan-
gelickich. Ważnymi ośrodkami wielkopolskiej 
reformacji, oprócz Poznania, stały się nieba-
wem Leszno i Wschowa.

Sprzyjające warunki ekonomicz-
ne i kontakty handlowe Wielkopolski spra-
wiły, że przybywały na nasze ziemie, osie-
dlając się na stałe, osoby odmiennego niż 
miejscowi wyznania, głównie ewangelickie-
go (od drugiej połowy XVI w. – nazwa pro-

testanci). Kolejna fala napływu ewangelików 
nastąpiła w wyniku wojny trzydziestoletniej 
(1618-1648) i prześladowań religijnych w la-
tach 1679-1844. Ilość nowo powstałych gmin 
ewangelickich zmalała w pierwszej połowie 
XIX w. ze względu na emigrację części nie-
mieckich rzemieślników (wyznania ewange-
lickiego) do Królestwa Polskiego, a masowe 
wyjazdy nastąpiły  (do Niemiec) w latach 
1919-1921 i na początku lat trzydziestych 
XX wieku.

Wyznawcy judaizmu zaczęli 
osiedlać się w Wielkopolsce prawdopodob-
nie już w połowie XIII w. Posługiwali się języ-
kiem jidysz zapisywanym alfabetem hebraj-
skim. Plany budowy synagogi w Poznaniu 
wzmiankowane są w 1367 r. Prześladowani 
w Czechach, Niemczech i we Francji dotarli 
do Wielkopolski, tworząc tu gminę żydow-
ską. Od księcia Bolesława Pobożnego 
Żydzi otrzymali szereg przywilejów. Jednak 
w późniejszym okresie (ok. XVI w.) zaczął 
obowiązywać zakaz żydowskiego osadnic-
twa (de non tolerandis Judzeis), uchylony 
po 1795 r. Właściciele miast zainteresowani 
wzrostem dochodów uzyskiwanych z podat-
ków, omijając zakazy kolejnych władców, 
wyrażali zgodę na osiedlanie się Żydów w 
swoich włościach.

Ustawą z 1 czerwca 1833 r. wła-
dze pruskie przejęły Żydów pod swoją opie-
kę państwową, ale pod pewnymi ogranicze-
niami. Z biegiem czasu zniemczeni Żydzi 
często afiszowali się propruską lojalnością i 
wiernopoddaństwem, co pogarszało stosun-
ki z ludnością polską. 

Kultura żydowska odmienna od 
polskiej, wyrażała się innością w sprawo-
waniu religii, ubiorze, kuchni, obchodzeniu 
swych świąt itp. Społeczność tę cechowały 
duże zdolności handlowe i wytwórcze, sta-
nowiące zagrożenie dla miejskogóreckich 
kupców i rzemieślników. Podstawową jed-
nostką organizacyjną religii mojżeszowej 
była gmina zwana kahałem. Na jej czele stał 
zarząd, który wybierał rabina – przywódcę 
religijnego. Zajmował się on interpretacją i 
wyjaśnianiem Tory, uważanej za największą 
świętość Żydów i Talmudu – zbioru tradycyj-
nego prawa judaizmu.

Katolicyzm 
w gminie Miejska Górka

Mieszkańcy osad Górka i Sobiał-
kowo początkowo uczęszczali do najstarsze-
go kościoła wyznania rzymskokatolickiego 
pw. św. Jakuba w Sobiałkowie, wybudowa-
nego krótko po 1241 r., będącego kościołem 
parafialnym. Po lokacji Górki jako miasta w 

1284 r. wybudowano w rejonie placu targo-
wego kościół pw. św. Mikołaja i Magdale-
ny. Jednocześnie przeniesiono tutaj prawo 
parafialne, przyłączając jako filialny kościół 
sobiałkowski. Z okresu jego funkcjonowa-
nia (w XV w.) znane są takie nazwiska pro-
boszczów jak: pleban Klemens Przybor-
ski (1400-1410), Jaśko Słopot Działosza 
(1420-1428), Jakub (1430-1461). Do parafii 
należały wioski: Mała Górka, Niemarzyn, 
Roszkowo, Rozstępniewo, Rzyczkowo i 
wspomniane Sobiałkowo. Kościół w drugiej 
połowie XVI w., do 1593 r., należał do ewan-
gelików. Świątynia uległa w 1787 r. spaleniu; 
w następnych latach została odbudowana. 
Obecnie do miejskogóreckiego kościoła pw. 
św. Mikołaja uczęszczają wierni z pobliskich 
wsi: Dąbrowy, Niemarzyna, Roszkowa i 
Roszkówka.

Przy kościele działały bractwa: 
św. Anny powołane w 1603 r., literackie imie-
nia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
i różańcowe z 1641 r. Do naszych czasów 
nie dotrwał drewniany kościółek pw. św. Du-
cha zbudowany przy dawnej ulicy Szpitalnej 
(obecnie Marii Konopnickiej) z roku 1610 r., 
poświęcony przez bp. poznańskiego Wojcie-
cha Tholibowskiego, który uległ spaleniu 
w 1843 r. Przy tym kościołku istniał szpital 
dla ubogich starców i niezdolnych do pracy, 
który został strawiony przez ogień wraz z ko-
ściołem. Od 1855 r. istniało na rynku Schro-
nisko Katolickie dla starców, zlikwidowane w 
okresie okupacji (1939-1945), które wzno-
wiło swą działalność po II wojnie światowej. 
Zarządzała nim Fundacja (od 1855 r.) dzia-
łająca do 1955 r. W dwudziestoleciu między-
wojennym istniała także Stacja Opieki nad 
Dzieckiem (tzw. „Ochronka”), prowadzona 
przez Zakon Sióstr Elżbietanek. Według 
danych z 1935 r., znajdowało się w niej 117 
dzieci. W tym okresie prowadziły działalność 
katolickie organizacje: Stowarzyszenie Ro-
botników Polsko-Katolickich, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.

Na przedmieściach Miejskiej 
Górki, na terenie osady Karolinki, została 
wybudowana w 1622 r. drewniana kaplica 
pw. Św. Krzyża dla sprowadzonych tam fran-
ciszkanów reformatów. Drewniana budowla 
nie wytrzymała corocznych wylewów rzeki 
Dąbrocznej, ulegając zniszczeniu. Dlatego 
w innym miejscu, na wzgórzu Goruszki, roz-
poczęto w 1739 r. budowę murowanego ko-
ścioła i klasztoru, którego konsekracja miała 
miejsce w 1745 r. W latach 1844-1865 ze-
spół klasztorny został przebudowany. Obiekt 
sakralny od 1991 r. ma status Sanktuarium 
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św. Franciszka (w randze własnej wewnętrz-
nej).

W pobliskiej Dłoni wierni uczęsz-
czają do kościoła rzymskokatolickiego pw. 
św. Antoniego rozbudowanego w 1885 r. na 
poprzedniej kaplicy. Mieszkańcy Gostkowa, 
Oczkowic i Rzyczkowa w gminie Miejska 
Górka chodzą do kościoła w Nieparcie pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła (gmina Krobia).

W Kołaczkowicach wierni począt-
kowo uczęszczali do drewnianego kościoła 
parafialnego pw. Najświętszej Marii Panny 
Nawiedzenia istniejącego na pewno w 1405 
r., co jest udokumentowane w aktach kon-
systorskich, w których występuje proboszcz 
Mikołaj. W latach 1900-1901, w miejsce 
drewnianej świątyni, staraniem ks. Alfonsa 
Hulewicza postawiono nowy, murowany 
kościół pw. Narodzenia NMP. W 1952 r. abp 
Walenty Dymek uroczyście ogłosił kościół 
parafialny w Kołaczkowicach  sanktuarium 
maryjnym.

W Konarach wyznawcy religii 
rzymskokatolickiej posiadali od 1445 r. drew-
niany kościół pw. św. Michała Archanioła. Od 
1512 r. chodzili do murowanego kościoła, 
który uległ spaleniu w 1661 r. od uderzenia 
piorunem, a odbudowano go w 1782 r. sta-
raniem plebana Macieja Nowackiego. Do 
tego kościoła uczęszczają także wierni z 
pobliskiej Topólki oraz sołectwa Piaski-Zale-
sie. Sobiałkowo ma swój kościół parafialny 
pw. św. Jakuba zbudowany w XIII w. Po-
czątkowo był w całości drewniany, obecnie 
jest wzmocniony murowanymi przęsłami. 
Dobudowano do niego murowaną kaplicę z 
wolnostojącą, murowaną dzwonnicą. Wierni 
z Zakrzewa mają do dyspozycji zabytkowy, 
posiadający drewnianą konstrukcję zrębo-
wą,  kościół parafialny pw. św. Klemensa 
(Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia), 
którego ściany w 1966 r. wzmocniono żela-
znymi dźwigarami. Wewnątrz kaplicy znaj-
duje się cel pielgrzymek – pochodzący z po-
łowy XVII w. obraz Madonny z Dzieciątkiem 
obdarzony kultem jako Zakrzewska Matka 
Boska Pocieszenia.

Protestantyzm
Na terenie obecnej gminy Miejska 

Górka już w okresie średniowiecza mieszka-
li zgodnie obok siebie zarówno Polacy jak i 
Niemcy, późniejsi wyznawcy religii ewange-
lickiej (zwanej początkowo protestancką). 
Po dotarciu na polskie ziemie reformacji (w 

XVI w.) jej idee głosili m.in. luteranie, kalwini, 
anabaptyści czy bracia czescy.

Luteraninem był m.in. właściciel 
Miejskiej Górki - Łukasz II Górka (1482-
1542). Sympatią protestantów darzył tak-
że Andrzej I Górka (1500-1551), będący 
osobiście wyznawcą religii katolickiej, ale 
jego synowie odeszli od tej wiary. Łukasz III 
Górka (1533-1573) urządzał nawet synody 
braciom czeskim i luteranom. Jego starszy 
o rok brat Andrzej II Górka (1534-1583) był 
luteraninem. Wyznawcą tej religii był także 
ostatni z rodziny – Stanisław  (1538-1592), 
na którym wygasł ród Górków. Za swego 
życia przekazał on nawet kościół rzymsko-
katolicki pw. św. Mikołaja (po 1572 r.) ewan-
gelikom, dysponującym nim do 1593 r. Brak 
wiarygodnych danych źródłowych sprawia, 
że trudno ustalić, od kiedy zaczęła w mie-
ście funkcjonować gmina ewangelicka z 
własnym pastorem, niemniej przyjmuje się, 
że miało to miejsce przed rokiem 1570. Wia-
domo, że w 1550 r. dla ewangelików wybu-
dowano drewniany Dom Zgromadzeń, który 
uległ spaleniu ok. 1572 r. Prawdopodobnie 
w latach 1570-1635 pastorem był duchowny 
z sąsiedniej gminy. Miejskogórecka gmina 
miała od 1635 r. własnego pastora, którym 
był Vincentus Stephanie i  jako samodziel-
na istniała do 1693 r. Z chwilą, gdy w Ra-
wiczu powstał zbór ewangelicki pw. Trójcy 
Świętej i gmina ewangelicka, włączono do 
niej wyznawców tej religii z Miejskiej Górki i 
okolicznych wiosek. Utrudniło to miejskogó-
reckim ewangelikom spełnianie obowiązków 
religijnych, co wyrażało się np. w przypadku 
chrztów lub ślubów. Często posługi te speł-
niał miejscowy proboszcz katolicki. Sytuacja 
uległa poprawie, gdy właścicielami Miejskiej 
Górki zostali Sułkowscy (od 1773 r.), bowiem 
już od 1775 r. książę August Sułkowski wy-
raził zgodę na odprawianie mszy w wydzie-
lonym pomieszczeniu ratusza, a na terenie 
cmentarza ewangelickiego (z XVI w.) zezwo-
lił w 1777 r. na budowę świątyni pw. Góry 
Tabor. Rok później nastąpiło jej poświęcenie 
przez pastora Jakoba Andreasa Rotwitta. 
Do gminy miejskogóreckiej należało wów-
czas 1192 wyznawców religii ewangelickiej z 
pięćdziesięciu pobliskich miejscowości.

W 1898 r. na terenie gminy wy-
znawały tę religię 1373 osoby, w tym 931 
z miasta. W 1921 r. odnotowano 794 wy-
znawców ewangelizmu, wśród nich 375 
mieszkańców Miejskiej Górki. W następnych 

latach, w mieście następował spadek liczby 
ewangelików; o ile w 1931 r. było ich 293, to 
w 1939 r. już tylko 180. W Gostkowie, w 1880 
r., na 266 mieszkańców religię ewangelicką 
wyznawały 44 osoby. W  Dłoni (ok. 1898 r.), 
na 831 zamieszkałych, 86 osób deklarowało 
przynależność do wyznania. W Kołaczko-
wicach (w 1883 r.) liczących 288 mieszkań-
ców było 9 ewangelików, w Rzyczkowie (ok. 
1885 r.), gdzie mieszkało 90 osób, stanowili 
oni 30-osobową grupę. W Woszczkowie, 
spośród 114 zamieszkałych w wiosce, reli-
gię ewangelicką wyznawało 14 osób. Gmina 
prowadziła także własne szkoły powszechne 
znajdujące się w Gostkowie, Konarach, Miej-
skiej Górce i Rzyczkowie.

Judaizm
Jak wspomniano, właściciele 

miast nie respektowali zakazu wydawania 
zgody na stałe osiedlanie się w nich Żydów. 
Podobnie było w Miejskiej Górce, w której 
władze miejskie czerpały znaczne docho-
dy pochodzące m.in. z podatków od Żydów 
trudniących się handlem i rzemiosłem. Praw-
dopodobnie Żydzi pojawili się w mieście, 
w połowie XVII w. Wiadomo, że aktywną 
działalność handlową w latach 1651-1654 
prowadził kupiec Lewek. Przez następnych 
kilkadziesiąt lat nie ma danych źródłowych 
świadczących o obecności Żydów w Miej-
skiej Górce. Kolejne informacje o ich bytno-
ści pojawiają się dopiero na początku XIX w. 
W 1827 r. osiedlił się w mieście krawiec, dwa 
lata później kramarz. W latach 1840-1890 
kolejni Żydzi trudnili się w pobliskiej Jagodni 
usługami w zakresie wyszynku i udzielaniem 
noclegów, a także organizacją zabaw ta-
necznych z udziałem młodzieży, z pobliskich 
miasteczek i wiosek. Liczba ich w Miejskiej 
Górce ulegała wahaniom, mając tendencje 
spadkowe. W 1871 r. mieszkało  tutaj 12 Ży-
dów, w 1895 r. – 5, w 1910 r. – 8 (z czego 2 
to ewangelicy), w 1920 r. – 3, którzy nieba-
wem wyemigrowali do Niemiec, będąc silniej 
związani z Rzeszą Niemiecką.

Miejskogóreccy Żydzi należeli do 
kahału (gminy) w Sarnowie, nie posiadając 
własnej synagogi i kirkutu (cmentarza). W 
naszym mieście dysponowali jedynie skrom-
ną salą modlitw w prywatnym mieszkaniu. 
Zatrudniali własnego kantora (przewodził 
modlitwom), nauczyciela religii i rzezaka ry-
tualnego (rzeźnika). 

dr T. Bӧhm

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
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Z powodzeniem zagrali w turnieju Bałtyk Cup …

UDANY START DRUŻYN SPARTY
Zespoły orlików i młodzików miejskogóreckiej SPARTY, w dniach od 2 do 6 czerwca br., przebywały na 

turnieju Bałtyk Cup, który rozgrywany był w nadmorskich miejscowościach Rewal i Pobierowo.

Dla młodych piłkarek i piłkarzy 
była to doskonała okazja do sprawdzenia 
swoich umiejętności w ogólnopolskich za-
wodach, jak również świetna lekcja futbolu.

 W kategorii orlików U11 starto-
wało 19 ekip z całego kraju, które rywalizo-
wały w dwóch grupach. W fazie grupowej 
Spartanie, pod wodzą trenera Tadeusza 
Stróżyka, rozegrali dziewięć spotkań. Zmie-
rzyli się m.in. z POGONIĄ Szczecin i AP 
BŁĘKITNI Owiińska. Uzyskane wyniki za-
pewniły im awans do kolejnego etapu roz-
grywek, w którym wygrali wszystkie mecze, 
zdobywając Puchar Posejdona. 

Drużyna SPARTY wystąpiła 
w składzie: Maria Krzyżoszczak, Nadia 
Łuczak, Olimpia Skrzypczak, Szymon 
Nowak, Stanisław Kukla, Ignacy Sidor, 
Radosław Bőhm, Filip Roszak, Damian 
Dura, Igor Szwarc, Ludwik Pawlicki, Igor 
Jóska, Michał Wujczak, Mikołaj Bujakie-
wicz.

Dobrze spisała się również druży-
na młodzików w kategorii U13, prowadzona 
przez szkoleniowca Piotra Staniszewskiego.  
Po rywalizacji grupowej nasz zespół awan-
sował do turnieju o Puchar Neptuna, w któ-
rym zajął trzecie miejsce. Młodzicy rozegrali 
łącznie dwanaście spotkań.

W składzie ekipy znaleźli się: 

Miłosz Andrzejak, Mateusz Szczepaniak, 
Jakub Pilas, Adrian Kwinecki, Oliwier 
Kwinecki, Patryk Szczegóra, Robert 
Wojtyczka, Gabriel Małecki, Błażej Kusz, 
Patrycja Klejewska, Patryk Klejewski, 
Szymon Tyczyński, Arkadiusz Maciejak, 
Wojciech Giżewski. 

Warto dodać, że podczas pobytu 
nad Bałtykiem nasze drużyny miały okazję 
zwiedzić Rewal i okolice. Trenerzy dziękują 
swoim wychowankom za sportową posta-
wę. Składają też podziękowania za pomoc 
i wsparcie przy organizacji wyjazdu na tur-

niej rodzicom zawodników, prezesowi KS 
SPARTA i sponsorom:  burmistrzowi Karolo-
wi Skrzypczakowi, firmom – WALBET A. D. 
K. Walkowiak,  RYMET M. Rydzyński, WAL-
BUD R. R. Walkowiak, MEGAWI W. Pawlic-
ki, GEO-BUD J. Szafrański, „CE” PHU  C. 
Knychała, Usługi Sprzętem Budowlanym K. 
Rogala oraz Piekarni Wiesławy Nowakow-
skiej, Cukierni SŁODKI EFEKT, Cukierni 
JOKER, Restauracji FINEZJA, Sklepowi 
Meblowemu M+ i ks. Marianowi Podlarzowi.

E. Pawełka

TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ”
Odzyskanie niepodległości przez Polskę po długotrwałej niewoli pruskiej  stało się nie tylko szansą, 

ale i wyzwaniem. Odbudować, a raczej stworzyć od nowa, trzeba było wszystkie dziedziny życia codziennego: 
gospodarkę, siły zbrojne, kulturę, naukę. 

Pojawił się także nowy dla Pola-
ków obszar, a mianowicie sport, który szyb-
ko zaczął dostarczać powodów do wzruszeń 
i dumy, wzmacniając poczucie wspólnoty 
narodowej.

Działalność sportową w Miejskiej 
Górce zapoczątkowało utworzone 1 marca 
1921 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 

Pierwszym naczelnikiem orga-
nizacji był Julian Skrzypczak. Działalność 
miejskogóreckiego „Sokoła” nie ograniczała 
się tylko do ćwiczeń gimnastycznych, upra-
wiano także szermierkę i zapasy, prowadzo-
no też naukę strzelania z karabinu. 

W grudniu 1932 r. przy Towarzy-
stwie Gimnastycznym utworzono oddział 
kobiecy „sokolic”. Funkcję jego naczelnicz-
ki pełniła Leokadia Guzikowska. Członkinie 
miały swój strój galowy w kolorze granato-
wym, składający się z: kapelusza z odzna-
ką, spódniczki, żakietu z wyłogami, kokardy, 

białej bluzki, czarnych pończoch i butów. 
Towarzystwo prowadziło również 

działalność kulturalno-rozrywkową. Organi-
zowało pokazy tańców ludowych, a także, 

wspólnie z sekcją kobiecą, przedstawienia 
w formie pantomimy gimnastycznej oraz za-
bawy ludowe. 

H. Grzelczak

Wspólnie tworzymy archiwum…

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (źródło Archiwum OKSiAL)

Uczestnicy wyjazdu na turniej Bałtyk Cup
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Trasa rajdu tradycyjnie wiodła do Piasków …

POZNAWALI UROKI GMINY NA ROWERACH
Sto pięćdziesiąt osób wzięło udział w dziewiętnastej już edycji Rajdu Rowerowego Dookoła Gminy 

Miejska Górka, który odbył się 17 lipca br. Organizatorami wydarzenia byli Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” 
oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Na imprezie gościł  burmistrz Karol 
Skrzypczak.

Popularna rowerówka, od dzie-
więciu lat odbywająca się pod hasłem „Je-
dziemy z Markiem”, upamiętnia tragicznie 
zmarłego w maju 2012 r. Marka Ratajcza-
ka, dyrektora miejskogóreckiej szkoły pod-
stawowej i wielkiego pasjonata turystyki 
rowerowej. Rajd jest doskonałą okazją do 
aktywnego wypoczynku oraz poznawania z 
bliska i podziwiania pięknych zakątków na-
szej gminy. 

Uczestnicy rowerowej wyprawy 
wyruszyli w sobotnie przedpołudnie sprzed 
budynku OKSiAL w liczącą około 30 kilo-
metrów trasę, która wiodła przez Sarnówkę, 
Żołędnicę, Zakrzewo, Roszkowo, Rozstęp-
niewo, Woszczkowo, Kołaczkowice i Dłoń 
do Piasków. Funkcję komandora rajdu spra-
wował Jarosław Giezek, a prowadzącymi 
byli: Piotr Wierzchowski, Tomasz Dmy-
terko, Anna Woźna, Janina Ptak i Marek 
Stach. Pracownikom OKSiAL powierzono 
obowiązki związane z obsługą imprezy: me-
dyczną – Hannie Lamperskiej, fotograficz-
ną – Danielowi Szymankiewiczowi, tech-
niczną – Tadeuszowi Stróżykowi. 

Po drodze rowerzyści zatrzymali 
się najpierw w Roszkowie, gdzie członkinie 
miejscowego KGW, z przewodniczącą Na-
talią Szalkowską, przygotowały dla nich 

poczęstunek, serwując kawę i ciasto. Kolej-
nym ich  przystankiem była Dłoń. Rajdowcy 
zwiedzili tam pałac, po którym oprowadziła 
ich, pasjonująca się lokalną historią, Sławo-
mira Skrzypczak. Przedstawiła ona dzieje 
nie tylko zabytkowego obiektu, ale też miej-
scowości, której jest on atrakcją. 

Rajd tradycyjnie zakończył się 
w Piaskach. Jego uczestnicy, jak co roku, 
zostali bardzo życzliwie przyjęci przez soł-
tysa Teresę Skrzypczak i mieszkanki wsi, 
które przygotowały smakowity, ekologiczny 
posiłek. Organizacyjnego wsparcia udzieliły 
im sołtyski Monika Szydłowska z Topólki, 
Lucyna Maćkowiak z Dłoni i Beata Szwarc 

z Sobiałkowa. W pikniku, podczas którego 
przeprowadzono konkursy sprawnościowe, 
uczestniczyli również sołtysi Andrzej Ant-
kowiak z Konar  i Marian Rapior z Miejskiej 
Górki.

W organizację imprezy zaanga-
żowali się także strażacy z miejskogóreckiej 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, któ-
rzy nie tylko zabezpieczali trasę rowerówki, 
ale też uatrakcyjnili pobyt rajdowców w Pia-
skach, gdzie zaprezentowali swój najnow-
szy nabytek, jakim jest nowoczesny samo-
chód pożarniczy. 

W tej gościnnej miejscowości od-
była się, mająca już swoją historię, ceremo-
nia mierzenia parametrów dębu, który został 
tam posadzony dla upamiętnienia M. Rataj-
czaka. Pomiaru dokonali członkowie jego 
najbliższej rodziny: brat Andrzej, chrześniak 
Marcin oraz syn Maciej, któremu podczas 
wyprawy towarzyszyła kilkunastomiesięcz-
na wnuczka śp. Marka. 

Warto dodać, że w przeddzień 
rajdu, pamięć zmarłego kolegi, zasłużone-
go dla gminy miłośnika turystyki rowerowej, 
uczcili prezes TT „TRAMP”, Jarosław Gie-
zek i dyrektor OKSiAL, Marek Stach, którzy 
odwiedzili jego grób na sarnowskim cmenta-
rzu i zapalili na nim znicz. 

E. Pawełka

Wspólne zdjęcie uczestników rajdu przed pałacem w Dłoni

Rowerzyści na trasie

Na pikniku w Piaskch
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ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

IRENA CICHA
ur. 11.04.1952 r.; zm. 15.04.2021 r.

Rzyczkowo

PELAGIA MIKOŁAJCZAK
ur. 27.02.1943 r.; zm. 17.04.2021 r.

Konary

WŁADYSŁAW KMIEĆ
ur. 09.04.1966 r.; zm. 29.04.2021 r.

Oczkowice

JADWIGA DUBICKA
ur. 24.09.1940 r.;  zm. 10.05.2021 r.

Miejska Górka

CZESŁAWA BECELLA
ur. 26.12.1929 r.; zm. 11.05.2021 r.

Niemarzyn

STANISŁAW MURAWA
ur. 01.09.1944 r.; zm. 14.05.2021 r.

Karolinki

KAZIMIERA GILL
ur. 02.03.1939 r.; zm. 16.05.2021 r.

Dąbrowa

KRYSTYNA BIERNACZYK
ur. 31.01.1948 r.; zm. 20.05.2021 r.

Konary

MARIAN ANDRZEJCZAK
ur. 09.10.1931 r.; zm. 21.05.2021 r.

Roszkowo

KWIRIAN SIECLA
ur. 13.05.1935 r.; zm. 25.05.2021 r.

Sobiałkowo

STEFAN JANKOWIAK
ur. 01.08.1956 r.; zm. 06.06.2021 r.

Rozstępniewo

KRYSTYNA PAWLICKA
ur. 07.02.1951 r.; zm. 13.06.2021 r.

Mejska Górka

ANIELA SZAFRANIAK
ur. 07.01.1949 r.; zm. 14.06.2021 r.

Miejska Górka

CECYLIA BOROWSKA
ur. 21.10.1960 r.; zm. 15.06.2021 r.

Miejska Górka

JERZY ORZECHOWSKI
ur. 14.04.1947 r.; zm. 16.06.2021 r.

Miejska Górka

TERESA DWORECKA
ur. 22.09.1939 r.; zm. 29.06.2021 r.

Karolinki

Z W I Ą Z E K   M A Ł Ż E Ń S K I   
Z A W A R L I10.04.2021

Michalina Krysiak – Kołaczkowice 
Daniel Karolczak – Kołaczkowice 

22.05.2021
Zofia Kajetańczyk – Miejska Górka
Czesław Krzyżosiak – Oczkowice 

02.06.2021
Patrycja Dąbrowicz –  Rawicz

Tomasz Kaczmarek – Dąbrowa 

12.06.2021
Karolina Lis – Gostkowo

Daniel Lewandowski – Gogolewo

12.06.2021
Agnieszka Szwarc – Niemarzyn
Dawid Organistka – Masłowo 

16.06.2021
Katarzyna Boryczka – Dąbrowa

Paweł Glina – Sierakowo

19.06.2021
Kinga Olszak – Miejska Górka
Tomasz Turbański – Konary 

24.06.2021
Weronika Żyto – Dłoń

Krystian Fechner – Dłoń

26.06.2021
Klaudia Jasińska – Miejska Górka

Arkadiusz Sworowski – Miejska Górka

03.07.2021
Kinga Pazoła – Miejska Górka

Jakub Łukowiak – Miejska Górka

03.07.2021
Ewelina Świerzewska – Rydzyna
Bartosz Dubicki – Miejska Górka
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W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Fizyka? Nuda. Nauka? Nuda. Serio? Naprawdę tak 
myślisz? Przecież wszystko, co dzieje się wokół cie-
bie – od samego rana, kiedy wstajesz, do późnego 
wieczora, kiedy kładziesz się spać (a także nocą, kiedy 
smacznie śpisz) – to nauka! Codzienność jest napraw-
dę fascynująca! Czy wiesz, jak działa twój mózg? To 
naprawdę ciekawa sprawa. Podobnie jak samoloty – 
wielkie maszyny, które wzbijają się w powietrze. Jest 
też elektryczność – bo skąd właściwie jest ten prąd w 
gniazdku? A GPS? Parę osób mogłoby bez niego za-
błądzić. No i oczywiście wirtualna rzeczywistość, bez 
której współcześnie świat właściwie nie funkcjonuje. 
Przeczytaj tę książkę, a zaczniesz dostrzegać o wiele, 
wiele więcej.

Siódmy tom cyklu „Gwiezdni przyjaciele”. Wiecie, że 
Maja i jej przyjaciółki wierzą w magię? Dzięki magii 
dziewczynki przeżywają niesamowite przygody, w 
których towarzyszą im zwierzęta z Gwiezdnego Świa-
ta. Przyjaciółki wraz ze zwierzętami wykorzystują 
swoje nadzwyczajne zdolności by walczyć z czarną 
magią. Jakie przygody czekają Zuzę, Wiolę, Maję i Ka-
rolę w tej części serii? Westcombe – rodzinna wioska 
dziewczynek bierze udział w konkursie na najbardziej 
zadbaną wioskę. Niestety ktoś tajemniczy, pod osło-
ną nocy, próbuje przeszkodzić i zniweczyć plany na 
zwycięstwo Westcombe. Czy gwiezdni przyjaciele 
powstrzymają zło panoszące się w świetle księżyca? 
Poprzedni tom nosi tytuł „Trujący eliksir”.

Wyjątkowy przewodnik dla małych i dużych fanów 
Robloxa! Dopiero zaczynasz? A może ta gra jest ci 
już dobrze znana? W tej wyjątkowej książce i począt-
kujący, i zaawansowany użytkownik znajdzie coś dla 
siebie! Ten absolutny niezbędnik dla graczy kultowej 
gry Roblox nie tylko pomoże ci postawić pierwsze 
kroki w grze, ale nawet podpowie, jak na niej zarobić. 
Dzięki podziałowi na części dla początkujących i za-
awansowanych użytkowników dowiesz się, jak: - za-
projektować swoją pierwszą grę; - zdobyć robuxy; - 
budować światy i obiekty; - wykorzystać podstawy lub 
wyższą szkołę skryptowania; - stworzyć niezależnych 
bohaterów; - rozpoznać wszystkie możliwe przekręty. 
Doszlifuj swoje umiejętności i stań się niepokonany! 
Książka zawiera także zbiór pytań i odpowiedzi dla ro-
dziców, dzięki któremu poznają oni zasady rządzące 
wirtualnym światem graczy i nie będą obawiali się o 
bezpieczeństwo swoich dzieci.

Lubisz biegać za piłką lub z rakietą tenisową? Masz 
swoje ulubione drużyny piłkarskie, koszykarskie lub 
siatkarskie? Uprawiasz jakiś sport? W tej wyjątkowej 
„Księdze Sportu” znajdziesz mnóstwo faktów i cieka-
wostek o różnych dyscyplinach sportowych, takich 
jak: piłka nożna, lekkoatletyka, koszykówka, siatków-
ka, piłka ręczna, hokej, bobsleje, tenis stołowy, base-
ball czy snowboard. Lepiej poznasz także znanych i 
podziwianych na całym świecie sportowców, między 
innymi Cristiano Ronaldo, Lionela Messiego, Rogera 
Federera i wielu, wielu innych…

12-letnia Kasieńka wyjeżdża z matką do Anglii w po-
szukiwaniu ojca, który odszedł bez pożegnania dwa 
lata wcześniej. Od tej pory jej życie rozpięte jest mię-
dzy ciasnym, obskurnym mieszkaniem w Coventry, 
angielską szkołą, w której boleśnie odczuwa swą in-
ność, oraz ulicami miasta, po których matka prowadzi 
ją co wieczór w desperackich próbach odnalezienia 
człowieka, który wcale nie chce być odnaleziony. 
Ucieczką od problemów staje się dla Kasieńki pływa-
nie i rodząca się pierwsza miłość.

Cyrk Jutrzenka Baltazara Bączka zaskakuje dzieci 
nierzeczywistymi zdarzeniami! Tygrysy, zmienno-
kształtni, elfy, motyle wielkości słoni, atak gigan-
tycznego pająka, aż w końcu smok Sznurówka! Czy 
jesteście na to gotowi? Zbliżają się wakacje, a Franek 
i Finka mają je spędzić z ekscentrycznym dziadkiem, 
który potrafi czarować i wygląda jak skrzyżowanie 
Świętego Mikołaja z Willym Wonką. Tata bliźniaków 
nie jest przekonany, czy to dobry pomysł. Uważa, 
że cyrkowy świat magii dziadka nie jest właściwym 
miejscem dla dzieci. Przez zaklęcia Franek i Finka nie 
pamiętają wizyt dziadka ani prezentu urodzinowego 
w postaci smoka, ale… to już wkrótce się zmieni! Ro-
dzeństwo odkrywa swoje niezwykłe zdolności i istoty, 
o których czytało tylko w książkach. Ale czy talent do 
magii pozwoli im uratować umierającą mamę?




