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Miejska Górka na starej pocztówce z około 1946 roku (reprodukcja).
Zbieg obecnych ulic Wałowej i Kilińskiego.

(Arch. OKSiAL)  

MIEJSKA GÓRKA NA STAREJ FOTOGRAFII
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Uchwały podjęto jednogłośnie …

RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM
Głównym tematem dwudziestej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 sierpnia br. w Hali Widowisko-

wo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich, było udzielenie Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania 
oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczę-
ła się w tym roku od debaty nad  raportem 
o stanie gminy Miejska Górka, przedstawio-
nym przez burmistrza Karola Skrzypczaka. 
Obejmuje on podsumowanie jego działal-
ności w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskie-
go. Radni, nie podejmując debaty nad rapor-
tem, udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie zostało odczytane 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 
oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Głosowanie nad udzieleniem bur-
mistrzowi absolutorium zostało poprzedzo-
ne odczytaniem pozytywnej opinii Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Miejskiej Górki za 
2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 
i objaśnieniami, przez przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Zdzisława Golińskiego. 
Następnie Gerard Wawrzynek, przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej, przedłożył jej 
opinię z wykonania budżetu gminy za 2019 
rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium. 
Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała 
zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. 
Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawoz-

danie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2019 rok oraz 
uchwalili absolutorium dla burmistrza. 

Rada podjęła też uchwałę w spra-
wie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiąz-
ku realizacji tygodniowego, obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych i  opiekuńczych, prowadzo-
nych bezpośrednio z uczniami.

Po jednogłośnym podjęciu 
uchwał przewodniczący zakończył dwudzie-
stą sesję Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

E. Szymańska

Ubezpieczenia za kwotę 175 tys. zł …

W PRZETARGU WYŁONIONO DWIE FIRMY
Na początku listopada br. rozstrzygnięty został przetarg na  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

gminy Miejska Górka, jej jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Przedmiot zamówienia podzie-
lony był na trzy części. Pierwsza dotyczyła 
ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicz-
nego od wszystkich ryzyk, odpowiedzial-
ności cywilnej, następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz maszyn od uszkodzeń i 
wszystkich ryzyk.

Druga część obejmowała ubez-
pieczenia pojazdów w zakresie odpowie-
dzialności cywilnej ich posiadaczy, auto-
casco oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków kierowcy i pasażerów.

Trzecia wiązała się z ubezpiecze-
niem następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków ochotniczej straży pożarnej miej-
skogóreckiej gminy.

Przetarg w częściach pierwszej 
i trzeciej wygrała firma BALCIA Insurance 
SE z siedzibą w Rydze. Natomiast usługę 
w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych 
świadczyć będzie Concordia Polska TU 
S.A. Wartość całego zamówienia przez 
trzyletni okres jego realizacji wyniesie 175 
tys. zł. To kwota niższa od uzyskanej w 
poprzednim przetargu, który odbył się w 
2017 r. Na obecną cenę wpływ miała niska 
szkodowość, jaką odnotowano w minionych 
trzech latach.

E. P.

Podczas obrad zachowane zostały reżim sanitarny i dystans społeczny
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Za promocję zdrowia i aktywności fizycznej…

CERTYFIKAT DLA GMINY
Burmistrz Karol Skrzypczak odebrał certyfikat „Samorząd Promujący Zdrowie”, który gmina Miejska 

Górka otrzymała za podejmowanie skutecznych działań na rzecz rozwoju ochrony zdrowia. W uroczystej ceremo-
nii wziął udział również dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Marek Stach.

Wręczenie pamiątkowych cer-
tyfikatów i statuetek dla najlepszych, gra-
tulacje, zdjęcia oraz dyskusje o miejscu 
ochrony zdrowia w polskiej polityce samo-
rządowej - tak wyglądała uroczysta Gala 
Finałowa I edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Samorząd Promujący Zdrowie”, którą 7 
września 2020 roku zorganizował Quality 
Institute. Uroczystość odbyła się w Pałacu 
w Otrębusach. Wzięli w niej udział mene-
dżerowie podmiotów ochrony zdrowia, 
samorządowcy, naukowcy i dziennikarze 
z całej Polski.

Naszą gminę doceniono m.in. 
za budowę hali widowiskowo-sportowej 
w Miejskiej Górce, efektywne, nowoczesne 
i skuteczne działania w dziedzinie profilak-
tyki zdrowego stylu życia oraz promocję 
aktywności fizycznej.

E. S.

Inwestycja za ponad 4 mln zł …

TRWA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Gmina Miejska Górka realizuje przedsięwzięcie obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miej-

scowościach Rozstępniewo i Gostkowo. Prace rozpoczęto w połowie czerwca br.

Zakres zadania obejmuje ułoże-
nie w obu wioskach rurociągów kanaliza-
cyjnych o łącznej długości około 8 km oraz 
wybudowanie 156 przyłączy i siedmiu prze-
pompowni.  Ścieki zebrane grawitacyjnie w 
Gostkowie i Rozstępniewie odprowadzane 
będą do kanalizacji w Miejskiej Górce, skąd 
popłyną do oczyszczalni w Karolinkach.

Dotychczas wykonano rurociągi 
tłoczne z Miejskiej Górki do Rozstępniewa i 
dalej do Gostkowa. W tej miejscowości wy-
budowano już sieć kanalizacyjną na wjeź-
dzie od strony Rozstępniewa, aż do figury 
na zakręcie, a także na dwóch bocznych 
drogach gruntowych, prowadzących do 
posesji. Powstały też dwie przepompownie 
ścieków. Stan zaawansowania prac wynosi 
aktualnie około 25 procent. Obecnie konty-
nuowana jest budowa kanalizacji w Gost-
kowie, w drodze powiatowej.

Wykonawcą robót jest konsor-
cjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe  INKADRO Sp. z o.o.  
oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
EKOMAX. Oba podmioty mają swoje sie-
dziby w Ostrowie Wielkopolskim. 

Na realizację zadania, którego 
całkowity koszt wyniesie nieco ponad 4 mln 

zł, gmina pozyskała dofinansowanie w wy-
sokości 85 % wartości netto z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-

nego. Prace mają być wykonane do końca 
maja przyszłego roku.

E. Pawełka

Dyrektor Marek Stach i prezentujący certyfikat burmistrz Karol Skrzypczak

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostkowie
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Przed rozpoczęciem budowy …

KANALIZACJA TELETECHNICZNA
W  końcu lipca br. podpisano umowę na rozbudowę ulicy Hubala w Miejskiej Górce. Na zadanie to 

gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Projekt przedsięwzięcia przewi-
duje wykonanie odcinka drogi o długości 
187 m i szerokości 6 m, prowadzącego 
wzdłuż ogrodzenia cmentarza parafialne-
go aż do skrzyżowania z ulicą Spacerową, 
gdzie planowana jest budowa ronda. 

Przed rozpoczęciem drogowej 
inwestycji wybudowana została kanalizacja 
teletechniczna, czyli ciąg specjalnych rur 
ochronnych o długości 200 m, niezbędny do 
przeciągania kabli telekomunikacyjnych lub 
zasilających. Chodzi o to, by w przypadku 
konieczności położenia np. światłowodów, 
nie trzeba już było niszczyć nawierzchni 
drogi. Zostaną one wpuszczone w rury bez 
ponoszenia kosztów związanych z dodatko-
wymi pracami. 

Kanalizację wykonała firma RAWI 
MET z Rawicza za kwotę 40 tys. zł. Budowę 
sfinansowano ze środków własnych gminy.

E. P.

W czterech miejscowościach gminy …

NOWE DROGI DOJAZDOWE
W końcu września br. gmina Miejska Górka rozstrzygnęła przetarg na budowę czterech dróg dojazdo-

wych do gruntów rolnych w miejscowościach Dąbrowa, Oczkowice, Konary i Kołaczkowice.

Trzy z nich to drogi śladowe. 
Pierwsza powstała już w październiku, w 
Dąbrowie. Stanowi ona łącznik pomiędzy 
ulicami Kościuszki i Dubińską. W ramach 
zadania przebudowano odcinek liczący 
140 m długości, mający 4 m szerokości. 
Utwardzona droga składa się z  dwóch rzę-
dów betonowych płyt, ułożonych od siebie 
w odległości jednego metra. Przestrzeń po-
między nimi wypełniona została kruszywem 
kamiennym.

Wykonawcą robót była firma 
AR–BRUK Arkadiusza Gajewskiego w Ko-
narach, która zrealizowała inwestycję za 
około 20 tys. zł. Firmie tej powierzono rów-
nież budowę dwóch 170 – metrowych dróg 
śladowych w miejscowościach Oczkowice
(25 tys. zł) oraz Konary (26,5 tys. zł).  Obie 
mają być wykonane do końca listopada br. 
Dodajmy, że płyty drogowe na realizację za-
dania gmina zakupiła wcześniej, w ramach 
oddzielnego przetargu.

Trwają także prace przy budowie 
czwartej drogi dojazdowej, która powstaje 
w Kołaczkowicach. Wykonawcą zadania 

jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługo-
we Patryka Borowczyka z Krobi, za kwotę 
163 tys. zł. Fragment drogi o długości 90 
m będzie wyłożony kostką brukową, nato-
miast nawierzchnia pozostałego, około 400 
– metrowego odcinka, wykonana zostanie z 

tłucznia. Roboty mają potrwać również do 
końca listopada br.

Na budowę dróg gmina otrzymała 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Po-
znaniu, w kwocie 123 tys. zł.

E. Pawełka

Nowa droga śladowa w Dąbrowie

Przed rozbudową na ulicy Hubala wybudowano kanalizację teletechniczną
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Łączny koszt wyniesie niespełna 800 tys. zł ... 

RUSZYŁA BUDOWA DWÓCH ŚWIETLIC 
Pod koniec września br. rozstrzygnięto drugi konkurs ofert na budowę świetlic wiejskich w Dąbrowie i 

Gostkowie oraz zagospodarowanie otoczenia wokół mających powstać obiektów.

Pierwszy przetarg został 
unieważniony, ponieważ złożone propozycje 
przekraczały kwotę, jaką gmina zamierzała 
przeznaczyć na sfinansowanie tego 
zadania. W obu miejscowościach powstaną 
świetlice drewniane o takich samych 
wymiarach, w kształcie sześciokąta, z 
dodatkowymi pomieszczeniami kuchennymi 
i sanitarnymi. Zostaną one przystosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Służyć 
mają aktywizacji i integracji mieszkańców 
wsi. Projekt przewiduje też utwardzenie 
placów przy obiektach.

W dniu 6 października gmina 
podpisała umowę na realizację inwestycji ze 
Sławomirem Kłosowskim, prowadzącym 
Zakład Ogólnobudowlany w Kobylinie. 
Wykonawca zaoferował wybudowanie 
świetlic za łączną kwotę niespełna 800 tys. 
zł, przy czym za 380 tys. zł w Dąbrowie i 405 
tys. zł w Gostkowie. Prace rozpoczęto pod 
koniec października. Budowa obu obiektów 
prowadzona będzie równocześnie. Świetlice 
mają być gotowe do końca maja przyszłego 
roku. Na realizację zadania gmina pozyskała 
dofinansowanie w kwocie prawie 500 tys. 
zł. Przyznane środki pochodzą z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

E. P.

Czytelniczy projekt dla najmłodszych … 

RODZINNIE W BIBLIOTECE
W ubiegłym roku Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej przystąpił do ogólnopolskiej akcji czy-

telniczej Instytutu Książki i Czytelnictwa „Mała książka – wielki człowiek”.

Celem kampanii jest zachęcenie 
rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci 
do odwiedzenia biblioteki i wypożyczania 
książek. Zwraca ona również uwagę na rolę 
czytania w rozwoju ich pociech.

W projekcie mogą uczestniczyć 
dzieci w wieku od 3 - 6 lat. Ich zadaniem jest 
zdobycie specjalnych naklejek, które otrzy-
mują po wypożyczeniu książki. Uzbieranie 
dziesięciu nagradzane jest pamiątkowym 
dyplomem „Małego Czytelnika” i nagrodą. 
Miło nam poinformować, że do grona dzieć-
mi, którym udało się tego dokonać, dołączy-
ły siostry Wiktoria i Julia Skorupka z Nie-
marzyna.

Dyplom i nagrody wręczyli im dy-
rektor OKSiAL, Marek Stach oraz kustosz 
Danuta Orzechowska, w obecności mamy 
Agnieszki Skorupki i babci Zenony Jano-
wicz. Zapraszamy kolejnych, najmłodszych 
czytelników do wzięcia udziału w projekcie.

D. O.

Budowa świetlicy w Dąbrowie

Wiktoria i Julia Skorupka, z tyłu kustosz Danuta Orzechowska, Zenona Janowicz, Agnieszka Skorupka i dyrektor Marek Stach
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W Dłoni i Kołaczkowicach …

KOŚCIELNE ŚWIĘTO PLONÓW
Z powodu pandemii w sołectwach miejskogóreckiej gminy odstąpiono od organizacji tradycyjnych do-

żynek wiejskich. W tym roku miały one formę uroczystości religijnych.

DŁOŃ 
Dziękczynna msza św. w Dłoni 

odbyła się w sobotę, 15 sierpnia. Miesz-
kańcy zgromadzili się w dłońskiej kaplicy, 
gdzie liturgię sprawował proboszcz, ks. 
Piotr Przydrożny. Podczas nabożeństwa 
poświęcił on chleb z tegorocznej mąki i 
symboliczny dożynkowy wieniec. Chleba 
nie rozdzielono wśród zgromadzonych, lecz 
wszyscy zabrali do domów małe bochenki, 
przygotowane specjalnie na tę okazję.  Po 
mszy św. sołtys Lucyna Maćkowiak skiero-
wała kilka słów do mieszkańców. Dziękując 
rolnikom za żniwny trud,  wyraziła przeko-
nanie, że w 2021 roku dożynkowej tradycji 
stanie się zadość.  

KOŁACZKOWICE
W sołectwie Kołaczkowice msza 

św. z podziękowaniem za bezpieczne żniwa 

i zebrane plony odprawiona została w nie-
dzielę, 16 sierpnia. Liturgia miała odświętny 
charakter. W jej trakcie ks. proboszcz Piotr 

Przydrożny poświęcił chleb upieczony z te-
gorocznego ziarna. 

E. P.

Wkrótce obiekt będzie służył uczniom …

ZAKOŃCZONO PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZKOLNEGO
W październiku br. dobiegła końca przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach, pocho-

dzącego z przełomu XIX i XX wieku. W ostatnim czasie, była to jedna z większych inwestycji w naszej gminie. 

Projekt zakładał między innymi: 
wykonanie nowego pokrycia z dachówki, 
odnowienie elewacji, wymianę okien, drzwi i 
podłóg, renowację schodów wewnętrznych, 
montaż instalacji centralnego ogrzewania, 
wodno – kanalizacyjnej, gazowej i elektrycz-
nej oraz kotłowni gazowej.

Remont rozpoczęto w lipcu ubie-
głego roku od wymiany dachu i przemu-
rowania kominów oraz docieplenia ścian. 
Mimo że budynek ma już ponad sto lat, 
konstrukcja dachu zachowała się w bardzo 
dobrym stanie i została jedynie zakonserwo-
wana preparatem grzybobójczym.

W kolejnych etapach obiekt 
wyposażono w niezbędne instalacje, wy-
mieniono w nim okna, podłogi i drzwi, za-
montowano kotłownię gazową, wykonano   
renowację wewnętrznej klatki schodowej 
oraz szereg prac wykończeniowych. Odno-
wiono też elewację i wybudowano podjazd 
dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania był Zakład 
Budowlany ELIOS II Jarosława Busza z Ku-
czyny w gminie Krobia. Na realizację przed-
sięwzięcia gmina pozyskała ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
maksymalne dofinansowanie w kwocie 500 
tys. zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
900 tys. zł. 

Po przebudowie w budynku po-
wstały trzy klasy lekcyjne – jedna na par-
terze i dwie na piętrze, pokój nauczycielski 
oraz nowe sanitariaty. Wkrótce pomieszcze-

nia zostaną wyposażone w meble. Obiekt 
będzie gotowy do użytku w drugim seme-
strze roku szkolnego. 

E. Pawełka 

Budynek szkolny w Konarach po zakończeniu przebudowy

Uroczystość dożynkowa w Dłoni
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Podziękowania dla rolników …

DOŻYNKI SKROMNIEJ NIŻ ZWYKLE
Znacznie skromniejsze, niż w ubiegłych latach, były tegoroczne dożynki gminne w Miejskiej Górce. Ze 

względu na epidemię koronawirusa, święto plonów ograniczone zostało do mszy św., która odbyła się w niedzie-
lę, 6 września, w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja.

Dziękczynne nabożeństwo od-
prawił ks. Piotr Świerczyński, proboszcz 
miejskogóreckiej parafii. Uczestniczyli w 
nim m.in. burmistrz Karol Skrzypczak, rad-
ni, sołtysi i rolnicy.

Mszę rozpoczęło uroczyste wpro-
wadzenie do świątyni orszaku, na czele 
którego szli starostowie dożynek, Danuta i 
Zdzisław Skupinowie z Dąbrowy. Podczas 
liturgii poświęcono chleb oraz wieniec do-
żynkowy – symbole święta plonów.

Po zakończonym nabożeństwie, 
każdy z uczestników uroczystości otrzymał 
drobny podarunek, w postaci chleba wypie-
czonego z tegorocznej mąki. Dołączona do 
niego była okolicznościowa kartka z podzię-
kowaniami dla rolników od burmistrza Karo-
la Skrzypczaka i przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Zdzisława Golińskiego.  Dzięku-
jąc za całoroczny trud i wysiłek, wyrazili oni 
także nadzieję, ze w przyszłym roku dożynki 
odbędą się już w tradycyjnej formie. 

E. P.

Koło Gospodyń Wiejskich z Dłoni nagrodzone …

PRZEDSTAWIŁY NAJLEPSZĄ INSCENIZACJĘ
Kilkuosobowa grupa przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich z Dłoni reprezentowała gminę Miejska 

Górka na imprezie plenerowej pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. Uroczystość, zorganizowana przez 
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, odbyła się w sobotę, 12 września 2020 r. na terenie parku w Goła-
szynie.

W wydarzeniu uczestniczyło 16 
kół gospodyń wiejskich z kilku powiatów. Pa-
nie z Dłoni wykonały interesujące prace pla-
styczne: owocowo-warzywną kompozycję 
na stół z lokalnych produktów oraz  plakat 
„Zdrowo, ale na wesoło”.  W Gołaszynie od-
był się także konkurs, polegający na uszyciu 
i zaprezentowaniu stroju sportowego. Efek-
towna stylizacja została doceniona przez 
jury, które przyznało kołu drugie miejsce. 
Najwyższą lokatę przedstawicielki z Dłoni 
otrzymały za konkursową inscenizację „Nie 
marnuj jedzenia. Umiejętność gospodaro-
wania żywnością przez KGW”. Brawurowo 
odegrana scenka zwyciężyła w zmaga-
niach.

Ostatecznie Koło Gospodyń 
Wiejskich Dłoń wróciło z imprezy, z atrakcyj-
nymi nagrodami. Dodajmy, że gospodynie 
miały możliwość wzięcia udziału w różnych 
warsztatach i odczytach. Na swoim stoisku 
wystawiły prace artystyczne członkiń. Były 
tam szydełkowe robótki, papierowa wiklina, 
pomysłowe świeczniki z betonu, okoliczno-

ściowe dekoracje na każdą porę roku. Tego-
roczna edycja „Wielkpolska Wieś Zaprasza” 

miała charakter zamknięty.
Sł. Skrzypczak

Starostowie Danuta i Zdzisław Skupinowie, burmistrz Karol Skrzypczak i proboszcz Piotr Świerczyński

Nagrodzone za najlepszą inscenizację członkinie KGW w Dłoni
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To już dziewiąta edycja akcji … 

CZYTALI „BALLADYNĘ” SŁOWACKIEGO
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej  po raz kolejny uczestniczył w Narodowym Czytaniu, 

popularyzującym dzieła rodzimej literatury, zainicjowanym  w 2012 r. przez prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego. 

OKSiAL od początku jest głów-
nym organizatorem akcji na terenie gminy 
Miejska Górka. W tym roku udało się ją 
przeprowadzić, pomimo trudnej sytuacji 
związanej z epidemią koronawirusa, ograni-
czającej możliwości organizacyjne. Udział w 
niej wzięły wszystkie szkoły.  

Wydarzenie to miało miejsce 4 
września. Fragmenty wybranej lektury, któ-
rą była  „Balladyna” Juliusza Słowackiego, 
czytali uczniowie oraz zaproszeni goście. W 
każdej z placówek osoby czytające zapre-
zentowały inny akt wybitnego dzieła polskie-
go romantyzmu.

Inauguracja przedsięwzięcia na-
stąpiła w miejskogóreckim Zespole Szkół 
o godz. 9.30, na korytarzu hali widowisko-
wo – sportowej im. Powstańców Wielko-
polskich. Pierwszy akt dramatu, z podzia-
łem na role, przeczytali burmistrz Karol 
Skrzypczak (Kirkor), Barbara Szewczyk, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (Skier-
ka), Stanisława Szymankiewicz, była wi-
cedyrektor Szkoły Podstawowej w Miejskiej 
Górce (Chochlik), ks. Piotr Przydrożny, 
proboszcz parafii Kołaczkowice (Pustelnik) 
oraz uczniowie: Paweł Połczyński, kl. II LO 

Dalszą część dramatu zaprezen-
towano w Zespole Szkół w Dłoni. W miej-
scowej świetlicy wiejskiej uczniowie dwóch 
klas wysłuchali drugiego aktu „Balladyny”, 

który przeczytały Magdalena Cendlak i Do-
brosława Wolsztyniak.

Szkoła Podstawowa w Sobiałko-
wie do udziału w akcji zaprosiła sołtys Be-
atę Szwarc, która wraz z uczniami – Jowitą 
Wujczak, Karoliną Olejniczak, Arturem 
Sztulpą, Konradem Wróblewskim, Patry-
kiem Kaczanem, Patrycją Mikołajczak, 
Mariką Szczurną, Mają Jankowiak i Pa-
trycją Szymańską – przedstawiła trzeci 
akt lektury. Czytanie odbyło się na  koryta-
rzu, skąd było transmitowane do klas przez 
szkolny radiowęzeł. 

Czwartą odsłonę romantycznego 
dzieła zaprezentowali w klasie siódmokla-
siści Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Konarach: Kacper Suchodolski, Nikodem 
Mikołajczak, Tobiasz Gembiak, Wojtek 
Kmiecik, Paulina Szydłowska, Kinga 
Wciórka, Natalia Wciórka, Oliwia Sucha-
necka, Laura Łysikowska, Oliwia Szałata 
i Wiktoria Furman.

Ostatni akt „Balladyny”, z podzia-
łem na role, przeczytano w Szkole Podsta-
wowej w Nieparcie, z siedzibą w Gostkowie. 
Wysłuchali go uczniowie jednej z klas. Tekst 
utworu interpretowali: Aleksandra Stróżyk, 
Oliwia Biegała, Daria Walkowiak, Adrian-
na Chudziak, Nikola Bernard, Monika 
Mądra, Hanna Ratajczak, Dominik Wojt-
kowiak, Aleksander Kląskała, Igor Tom-
czak.

W każdej z placówek biorących 
udział w akcji, osoby czytające fragmenty 
dzieła Słowackiego otrzymały podziękowa-
nia. D. Orzechowska

(Kirkor), Hanna Kwiatkowska, kl. II LO (Pu-
stelnik), Marcin Jórdeczka, kl. II LO (Filon), 
Weronika Nawrocka, kl. VII d (Skierka), 
Stanisław Sroka, kl. VIII a (Chochlik), Julia 

Dopierała, kl. VII d (Goplana). Narratorem 
była  Aleksandra Siecla. Wykonano także 
okolicznościową gazetkę.

Inauguracja miała miejsce w miejskogóreckim Zespole Szkół

Szkoła Podstawowa w Nieparcie, z siedzibą w Gostkowie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konarach

Zespół Szkół w Dłoni
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Po raz osiemnasty na rajdowej trasie …

ROWEREM PRZEZ GMINĘ
Ponad dziewięćdziesiąt osób wzięło udział w osiemnastej już edycji Rajdu Rowerowego Dookoła Gmi-

ny Miejska Górka, który odbył się 12 września br. Został on zorganizowany  przez Towarzystwo Turystyczne 
„TRAMP” oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.

Ta popularna impreza, będąca 
okazją do aktywnego wypoczynku i po-
znawania walorów naszej gminy, osiem lat 
temu zyskała dodatkowe znaczenie i hasło 
„Jedziemy z Markiem”. Upamiętnia bowiem 
tragicznie zmarłego w 2012 r. Marka Rataj-
czaka, dyrektora miejskogóreckiej szkoły 
podstawowej i pasjonata turystyki rowero-
wej.

Przed startem minutą ciszy 
uczczono pamięć innego działacza TRAM-
PA, Jerzego Skrzypczaka, byłego skarb-
nika towarzystwa, który zmarł w bieżącym 
roku.

Uczestnicy rowerowej wyprawy 
wyruszyli w drogę wyposażeni w kamizelki 
z napisem TRAMP i maseczki. Trasa liczy-
ła około 30 kilometrów i wiodła między in-
nymi przez Kołaczkowice, gdzie rajdowcy 
zwiedzili kościół parafialny pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Historię świątyni 
i parafii przedstawił im  proboszcz, ks. Piotr 
Przydrożny.

Rajd  zakończył się w Piaskach. 
Tam na jego uczestników czekał poczęstu-

nek przygotowany przez miejskogórecką 
restaurację „Na Rynku”. Nie zabrakło też 
kawy, herbaty i ekologicznych soków, który-
mi częstowały gości mieszkanki wsi.  

Podczas pobytu w tej urokliwej 
miejscowości odbyła się, mająca już kilku-
letnią historię, ceremonia mierzenia para-

bratanek Marcin. To wyjątkowe drzewo ma 
obecnie wysokość 5,4 m i obwód wynoszą-
cy 39,5 cm.

Warto dodać, że w przeddzień 
rajdu, pamięć M. Ratajczaka i Jerzego 
Skrzypczaka uczcili prezes TT „TRAMP”, 
Jarosław Giezek i dyrektor OKSiAL, Marek 

metrów dębu, który został posadzony w 
Piaskach dla upamiętnienia M. Ratajcza-
ka. Pomiaru dokonali członkowie jego naj-
bliższej rodziny: syn Maciej, brat Andrzej i 

Stach, którzy odwiedzili groby obu działaczy 
zasłużonych dla turystyki rowerowej w na-
szej gminie i zapalili na nich znicze. 

E. Pawełka

Kino plenerowe na leżakach …

SEANS POD GOŁYM NIEBEM
W dniu 14 sierpnia br. Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce zaprosił miło-

śników filmów na nocny seans, do kina plenerowego na leżakach. Była to pierwsza taka propozycja w historii 
działalności instytucji.

Zgromadzona publiczność miała 
okazję obejrzeć na dużym ekranie amery-
kański melodramat muzyczny „Narodziny 
gwiazdy”, w którym główne role zagrali Bra-
dley Cooper, jednocześnie reżyser produkcji 
oraz wokalistka Lady Gaga. Film pobił re-
kordy popularności na całym świecie, zdo-
był nagrodę Złotego Globa oraz statuetkę 
Oscara za najlepszą piosenkę „Shallow”. 

Warto dodać, że z zaproszenia 
na seans, który odbył się na parkingu przy 
budynku OKSiAL, skorzystało wielu widzów. 

E. P.

Uczestnicy rajdu przed startem

Rowerzyści na trasie

Seans w plenerze obejrzało wielu widzów 
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Rywalizacja była zacięta i wyrównana …

TENISOWA SOBOTA W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wiele emocji sportowych dostarczył zawodnikom i  kibicom zorganizowany przez Ośrodek Kultury, 

Sportu i  Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, w dniu 19 września br., II Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego 
„MIEJSKA GÓRKA CUP”. Zawody, podobnie jak w ubiegłym roku, rozgrywane były w dwóch kategoriach: singiel 
kobiet i debel mężczyzn.

W pierwszej rywalizowało sześć 
pań, w drugiej szesnastu mężczyzn. Tenisi-
ści podzieleni zostali w drodze losowania na 
dwie grupy, w których obowiązywał system 
gry każdy z każdym. Zajęcie drugiego miej-
sca w grupach dawało możliwość gry o trze-
cie miejsce, zwycięzcom otwierało drogę do 
walki o turniejowe zwycięstwo. Wśród pań 
najlepszą okazała się tenisistka z Góry Ad-
rianna Zielińska, która w finałowym spotka-
niu pokonała Annę Lokś z Miejskiej Górki. 
Trzecie miejsce w kategorii żeńskiej wywal-
czyła sobie Katarzyna Ryndak z Góry, po-
konując rawiczankę Barbarę Bohm.

Zacięta i wyrównana rywalizacja 
toczyła się w deblu mężczyzn. Liczniejsza 
obsada spowodowała, że mecze tenisistów 
rozpoczęły się kilka godzin wcześniej niż u 
pań. Już od ósmej na dwóch kortach nr 1 i nr 
2, do rywalizacji o punkty przystąpiły pierw-
sze pary tenisowe. W decydującym o zwy-
cięstwie pojedynku Ryszard Gruetzma-
cher i Krzysztof Matyla z Pępowa wygrali 
z najlepszą parą grupy pierwszej, Jakubem 
Kmieciem i Robertem Dąbrowiczem z Ra-
wicza. Trzecie miejsce zajęli Krzysztof Bo-
rowik i Grzegorz Lewandowski z Góry, 
pokonując rawickich deblistów, Bartłomieja 
Kajaka i Andrzeja Kośmidra.

Ostatnim akcentem tenisowej 
soboty w Miejskiej Górce była ceremonia 
zakończenia turnieju. Oprócz uczestników 
wzięli w niej udział przedstawiciele lokal-
nych władz samorządowych, radni Rady 
Miejskiej w Miejskiej Górce, Wiesława No-
wakowska i Gerard Wawrzynek. Goście 
wszystkim tenisistom wręczyli pamiątkowe 
medale, dyplomy i upominki. Na ręce zwy-
cięzców trafiły puchary i nagrody rzeczowe.

M. S.

 WYNIKI KOŃCOWE

Singiel kobiet 
1. Adrianna Zielińska - Góra 
2. Anna Lokś - Miejska Górka 
3. Katarzyna Ryndak - Góra 
4. Barbara Bohm – Rawicz

Pozostali uczestnicy: 
Wiktoria Miler - Miejska Górka, 
Kinga Milewska – Kajak - Rawicz

Debel mężczyzn: 
1. Ryszard Gruetzmacher, Krzysztof Matyla - Pępowo 
2. Jakub Kmieć, Roberty Dąbrowicz - Rawicz 
3. Krzysztof Borowik, Grzegorz Lewandowski - Góra 
4. Bartłomiej Kajak, Andrzej Kośmider – Rawicz

Pozostali uczestnicy: 
Zbigniew Barański, Marek Barański – Rawicz, 
Mariusz Matysiak, Maciej Karkosz – Rawicz, 
Sławomir Strzępa, Miłosz Strzępa – Miejska Górka, 
Sebastian Czwojda, Mateusz Święcicki – Krobia.

Uczestnicy i organizatorzy turnieju

W deblu mężczyzn mecze były bardzo wyrównane
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Potrójna uroczystość w sierpniu 1927 r. …

ŚWIĘTO W MIEJSKIEJ GÓRCE
Poświęcenie pomnika. 7-lecie Cudu nad Wisłą. 5-lecie Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

Miejska Górka, miasteczko znane z intensywnego udziału w powstaniu wielkopolskim, święciła 14 bm. 
potrójną uroczystość: poświecenia pomnika dla poległych, siedmiolecia zwycięstwa pod Warszawą oraz pięcio-
lecia istnienia Towarzystwa Powstańców i Wojaków.

W sobotę, 13 bm. rozpoczęły się 
te uroczystości capstrzykiem. W niedzielę 
rano Towarzystwo Powstańców i Wojaków 
powitało na dworcu przybyłych gości i licz-
ne delegacje. W pochodzie przy dźwiękach 
orkiestry udali się potem wszyscy przez mia-
sto, powiewające sztandarami i przyozda-
biane zielenią oraz kwieciem przed lokal 
Towarzystw Zjednoczonych. Towarzystwa, 
ustawione w czworobok, powitał prezes 
Brzeskwiniewicz, szczególnie zaś rodziny 
poległych, przedstawicieli D. O. K. VII, majo-
ra Kosowskiego, byłego dowódcę odcinka 
góreckiego w czasie powstania, delegatów 
władz i instytucji.

Długi, barwny pochód, składa-
jący się z różnych miejscowych i z sąsied-
niej okolicy przybyłych organizacji, udał się 
następnie do kościoła. Uroczyste nabożeń-
stwo odprawił prezes okręgu leszczyńskie-
go ks. dziekan Steinmetz, w asystencji 
miejscowego proboszcza ks. M. Lewando-
wicza i księży Reitera i Heyduckiego. Po 
nabożeństwie pochód ruszył przez miasto 
na cmentarz parafialny, gdzie poświęcono 
pomnik i złożono na mogile poległych liczne 
wieńce. Bardzo efektownie przedstawiała 
się przy tym dziarska drużyna P. W., pozo-

stająca pod komendą doskonałego instruk-
tora sierżanta Borowczyka.

Na cmentarzu podniosłe kazanie 
wygłosił ks. dziekan Steinmetz. Kaznodzieja 
scharakteryzował niedolę tułaczy – Pola-
ków za czasów niewoli, ich głęboką wiarę 
w zmartwychwstanie Polski i bohaterskie, 
pełne poświecenia czyny, w czasie wojny i 
powstań. Straż honorowa oddała następnie 
trzy salwy, a po odegraniu marsza żałobne-
go major Kosowski złożył pod pomnikiem 
piękny wieniec imieniem  69 pułku piecho-
ty. W czasie składania na mogile wieńców, 
miejscowe koło śpiewackie odśpiewało „Na 
groby”.

W drodze powrotnej z cmentarza 
do sali Zjednoczonych Towarzystw pochód 
zatrzymał się na rynku i ustawił znowu w 
czworobok. Pierwszy przemówił tam major 
Rataj, podkreślając ducha narodowego i so-
lidarność, jaka panuje wśród organizacji na-
rodowych i wznosząc okrzyk na cześć Rze-
czypospolitej i jej Prezydenta. Pułkownik 
Sczaniecki przemówienie swe zakończył 
okrzykiem na cześć wojska. Kapitan Fen-
rych podkreślił konieczność czuwania nad 
całością granic Ojczyzny. W końcu kapitan 
Furmanek, podnosząc zasługi ks. prob. Le-

wandowicza oraz prezesa Towarzystwa. Po-
wstańców i Wojaków, p. Brzeskwiniewicza, 
około krzewienia ducha narodowego i zor-
ganizowania tak wspaniałych uroczystości, 
wzniósł okrzyk na ich cześć.

Po defiladzie udano się przy 
dźwiękach orkiestry na wspólny obiad do 
sali Zjednoczonych Towarzystw, w czasie 
którego wygłoszono szereg przemówień. 
Między innymi przemówili ks. Lewando-
wicz, burmistrz Czyszewski, ks. dziekan 
Steinmetz, prezes Brzeskwiniewicz, major 
Kosowski, kapitan Fenrych, kapitan Furma-
nek, delegat korpusu podof. i wielu innych. 
Wśród licznych gości zauważono też mec. 
Stanisława Celichowskiego z Poznania, 
kom. okręg. kap. Jerzykiewicza. Odczyta-
no liczne telegramy i listy z życzeniami. Po 
obiedzie odbył się koncert i zabawa.

W następnym dniu z okazji uro-
czystości zwycięstwa pod Warszawą odbyły 
się ćwiczebne strzelania do tarczy ostrymi 
nabojami o nagrody. 

(r)
Źródło: Kronika rzymskokatolickiego Kościoła 

i parafii w Miejskiej Górce. 
Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński. Maj 1896 r. 

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrustowicza, 
proboszcza.

Miejska Górka, dnia 26 września 1906 r. … 

STRAJK SZKOLNY
Nareszcie możemy się poszczycić, że i w Miejskiej Górce, dziatwa szkolna poszła za przykładem innych 

miast. Podobno wszystkie dzieci, z nielicznymi wyjątkami, we wszystkich klasach wzbraniają się odpowiadać po 
niemiecku podczas nauki religii.

Nauczyciele tutejsi, a przede 
wszystkim główny nauczyciel, p. Szelągow-
ski, starają się prośbami i groźbami dzieci 
do dawnego „porządku” nakłonić. Używają 
do tego tylko argumentów, które już były 
często podawane w „Gazecie Polskiej”.

Panu redaktorowi Czarneckie-

mu, któremu także z powodu artykułu o 
Miejskiej Górce prokuratura wytoczyła pro-
ces, zasyłam szczere współczucie z powo-
du licznych procesów, prosząc Go o wy-
trwanie na tej drodze cierniowej, a Bóg mu 
to zapewne wynagrodzi.

Po zasięgnięciu informacji do-

kładnych co do strajku u nas, jeszcze póź-
niej parę słów napiszę. 

Narodowiec
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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Miejska Górka, 19 września 1896 r. …

NIEMIECKIE WŁASNOŚCI W POLSKICH RĘKACH
Wyczytawszy dziś w gazetach o pomyślnych wiadomościach z Mogilna, że niektóre własności niemiec-

kie przeszły w polskie ręce, podaję, że i tu u nas także z pociechą patrzymy na to, jak niemieckie własności za-
kupują Polacy kupcy.

Już przed kilku laty wykupiła tu 
dwa niemieckie domy kupcowa p. T. M. Ist-
niała tu od dawna oberża, rodzaj hotelu, Fi-
schbacha, Niemca. Po śmierci tegoż nabył 
ten hotel przed kilku tygodniami Polak, p. 
Kollat. Przy tymże domu jest piękny, duży 
ogród. Wspaniale i dom, i ogród urządził pan 
Kollat, tak, że koncerty odbywać się mogą 
i zakład robi wrażenie wielkomiejskie. W 
wielkim mieście przynosiłby ten hotel wiel-
kie zyski, a w małym mieście naszym, 2000 
przeszło mieszkańców liczącym, jest rzad-
kością. Gustowne urządzenie przyciąga po-
dróżnych, kuchnia wyborna, ceny umiarko-
wane i napoje zdrowe. Polecamy go gorąco 
podróżującej publiczności. Ma też zarazem 
p. Kollat skład drogeryjny i towary kolonial-
ne.

W tych dniach nabył kupiec bar-
dzo pracowity p. Klemczak na własność 
dom od Niemca. W przyszłym roku już tu 
będzie kolej żelazna. Życzyć by należało, 
ażeby u nas założono handel zboża, roku-
jący dobre powodzenie. Ale cóż? Polacy się 
lękają. Jak słyszeć można, osiedli się tu Żyd 

(a jest tu tylko dziś 7 głów żydowskich). Za 
jednym przyjdzie drugi i będzie źle.

O HKT mało tu wiemy, jeden jest 
znany i to dowódca, reszta siedzi w norach. 
– Wymienię tu jeszcze składy polskie, cie-
szące się pomyślnym powodzeniem. Skład 
pani Maciejewskiej, energicznej kupcowej, 
wdowy, która oprócz materiałów spożyw-
czych ma wszystko na sprzedaż:  ubiory roz-
maitego rodzaju, sukna, płótna itd. i rzeczy 
galanteryjne. Od kilku lat założyła też skład 
towarów bławatnych itd. panna Jadwiga 
Merdas, córka zmarłego tutaj nauczyciela 
Merdasa. Mały z początku składzik, zamie-
nił się w wielki skład, gdzie piękne i dobo-
rowe, złożone rzeczy, różnego i to dobrego 
gatunku materie na ubrania przyciągają 
mieszkańców. Jest to też bardzo pracowita 
kupcowa, niech jej Bóg dalej poszczęści. Ma 
ona obok tego i magazyn strojów.

Nie mniej zasługuje na wzmian-
kę wdowa pani Radecka, ciesząca się 
także pomyślnym rozwojem swego składu 
towarów bławatnych. Uprzejmość i grzecz-
ność tej pani wabi kupujących. – Firma p. 

Leonarda Szwortza słynie na całą okoli-
cę. Od najmniejszego gwoździa aż do naj-
grubszego żelaza, pługów, innych narzędzi 
rolniczych itd., wszystko nabyć tu można. – 
Nadto wielki tu skład towarów kolonialnych, 
skład wina itd.

Gospodarze cieszą się wyrobami 
maszyn p. Nizwandowskiego maszynisty, 
dawniej długoletniego pracownika firmy H. 
Cegielskiego w Poznaniu.

Ze stolarzy zasługują tu na 
wzmiankę. Ojciec i dwóch synów Bartkie-
wiczów, którzy za prace odebrali nagrodę 
na wystawie poznańskiej. Nadto p. Fr. Przy-
jemski. Polacy dzielnie się trzymają. Jest tu 
Towarzystwo Przemysłowe i Kółko śpiewac-
kie.

Jeśli tak dalej  rozwój tu pójdzie 
wśród Polaków, to szczęśliwe miasto. Jest 
tu też lekarz dr Grobelny i od 1-go będzie 
apteka.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego Kościoła 
i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński. Maj 1896 r.
Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrustowicza, 

proboszcza.  

ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKALUCYNA KAJ

ur. 03.05.1961 r.; zm. 27.07.2020 r.
Dłoń

JAN ANDRZEJEWSKI
ur. 11.05.1948 r.; zm. 05.08.2020 r.

Konary

ANDRZEJ OLSZAK
ur. 01.01.1953 r.; zm. 05.08.2020 r.

Miejska Górka

WANDA THOMAS
ur. 01.07.1941 r.; zm. 07.08.2020 r.

Miejska Górka

JANINA JANKOWSKA
ur. 19.05.1931 r.; zm. 13.08.2020 r.

Miejska Górka

BOŻENA SAMÓL
ur. 05.11.1944 r.;  zm. 13.08.2020 r.

Niemarzyn

JAN KIAŁKA
ur. 09.01.1928 r.; zm. 16.08.2020 r.

Niemarzyn

ANIELA KWINECKA
ur. 29.03.1929 r.; zm. 15.09.2020 r.

Roszkowo

IRENA KĘDZIA
ur. 26.11.1946 r.; zm. 15.09.2020 r.

Dłoń

BRONISŁAWA SZTULPA
ur. 21.12.1937 r.; zm. 17.09.2020 r.

Dąbrowa

HENRYK PECYNA
ur. 27.05.1961 r.; zm. 19.09.2020 r.

Miejska Górka

ZBIGNIEW FLAK
ur. 27.03.1956 r.; zm. 19.09.2020 r.

Konary

IRENA POŚLEDNIK
ur. 29.10.1958 r.; zm. 03.10.2020 r.

Dłoń

WACŁAW JANOWICZ
ur. 26.06.1929 r.; zm. 07.10.2020 r.

Sobiałkowo

EUGENIA BORYCZKA
ur. 13.09.1930 r.; zm. 17.08.2020 r.

Karolinki

BOGDAN KACZMAREK
ur. 15.07.1955 r.; zm. 21.08.2020 r.

Dłoń

ANTONI GRZEŚKOWIAK
ur. 13.06.1939 r.; zm. 25.08.2020 r.

Niemarzyn

TADEUSZ BŁOCHOWIAK
ur. 21.10.1950 r.; zm. 16.08.2020 r.

Miejska Górka

ADAM PAWLICZUK
ur. 18.06.1945 r.; zm. 27.08.2020 r.

Gostkowo
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C I E K A W O S T K I   H I S T O R Y C Z N E
W OSTATNIM ROKU POKOJU

Chodzi o I wojnę światową. A więc ten ostatni rok to 1913. Uściślając, jego druga połowa. Bowiem tylko 
od początku lipca zachowały się egzemplarze polskiej, wydawanej w Poznaniu, gazety „Orędownik”. Wśród wia-
domości z regionu, znaleźć tam możemy także informacje z Miejskiej Górki. Oto one, podaję je wraz z datami, z 
jakimi zostały w gazecie zamieszczone. 

Z 15 lipca-Najpierw dowiadujemy 
się, że budowa Gazowni w Miejskiej Górce 
postępuje „Hyżym krokiem naprzód”. W naj-
bliższych dniach miało się rozpocząć kładze-
nie rur pod ulicami miasta.

Nie odbyła się wspólna zabawa 
dwóch towarzystw: przemysłowego i śpie-
waków. Przeszkodą okazał się deszcz. Na 
szczęście razem łatwiej. Dzięki temu, że 
zabawę zorganizowano wspólnie, razem po-
kryto też jej koszty, a więc oba towarzystwa 
poniosły mniejsze straty, gdy ją odwołano. 

Murarz z Miejskiej Górki, którego 
przedstawiono jako Grz. posprzeczał się z 
żoną, którą zamierzał pobić. W jej obronie 
stanął jednak ich syn. Wówczas wściekły oj-
ciec pchnął go nożem w bok ciała. Chłopak 
stracił przytomność, jego życiu nie zagrażało 
jednak niebezpieczeństwo. 

W majątku w Oczkowie (taką na-
zwę podano), którego właścicielem był hrabia 
Ziethen, odbyła się coroczna, organizowana 
zawsze po zakończeniu zasiewów zabawa 
„pod osobliwą nazwą pępek.” Co tu kryć, była 
to okazja do wielkiego picia. A dostarczono 
tyle wódki i piwa, że każdy mógł wlać w siebie 
tyle alkoholu ile zdołał. W efekcie syn pobił 
ojca i to do krwi. Najgorzej jednak „popisa-

ły się” dziewczęta i kobiety. Te spiły się tak 
strasznie, że na drugi dzień nie były zdolne 
do żadnej pracy. W efekcie hrabia musiał im 
dać dzień wolnego, by doszły do siebie.   

Z 31 lipca-Czytamy, że miniony 
rok w przemyśle i handlu nie był zbyt uda-
ny dla mieszkańców regionu. Na szczęście 
sezon 1913 był pod tym względem wręcz 
znakomity. Lokalne przedsiębiorstwa i sklepy 
notowały coraz większe obroty, powstawa-
ły nowe firmy. Koniunkturę podkręcała też 
budowa gazowni. Na marginesie, podczas 
kopania rowów pod rury, natrafiono na pozo-
stałości rur drewnianych sprzed trzystu lat, to 
resztki dawnych wodociągów. Podsumowu-
jąc sytuację gospodarczą w mieście i okolicy-
-była dobra. Każdy kto chciał, bez problemu 
mógł znaleźć pracę. 

Dwu i półroczna córeczka pana 
B. weszła na schody, następnie usiadła na 
poręcz, przez którą wypadła. Spadła z wyso-
kości dwóch i pół metra, uderzając w posadz-
kę. Na szczęście odniosła tylko drobne rany 
skóry na głowie. 

Ktoś w nocy rzucił kamieniem w 
szybę wystawową sklepu miejscowego kup-
ca B. rozbijając ją w drobny mak. 

Żniwa przebiegały znakomicie. 

Zwieziono już całe żyto, a w połowie skoszo-
no także i jęczmień.   

Z 7 sierpnia-Na folwarku Mała 
Górka spłoszyły się konie. Powoził nimi chło-
pak o nazwisku Szlachetka. Biedak już nie 
miał prawej ręki. Wówczas spadł między 
„kosy” doznając ran na piersi i nogach, na 
szczęście jego życiu nie zagrażało niebez-
pieczeństwo. 

W sobotę, 2 sierpnia w klasztorze 
na Goruszkach odbył się odpust, który ścią-
gnął tłumy z całej okolicy. Niestety podczas 
kazania, które wygłoszono na cmentarzu, 
spadł intensywny deszcz, połączony z ude-
rzeniami piorunów. 

Z kolei następnego dnia, czyli w 
niedzielę, Miejską Górkę i klasztor zwiedzała 
wycieczka Towarzystwa Młodzieży z Ponie-
ca. Brało w niej udział blisko 30 młodych ludzi 
z tego miasteczka. Wycieczką kierował tam-
tejszy wikariusz, jego nazwiska nie podano. 

Z 31 sierpnia-Dokładnej daty nie 
znamy. W każdym razie na stacji kolejowej 
w Miejskiej Górce doszło wieczorem do wy-
padku. W tym przypadku najlepiej jego opis 
zacytować, tak jak podano go w ówczesnej 
gazecie. Czytamy tam; „z powodu fałszywe-
go nastawienia zwrotnicy na tutejszym dwor-

W TROSCE O NASZĄ LOKALNĄ HISTORIĘ
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza do współpracy wszystkich, którzy w swoich 

domowych zbiorach mają materiały dotyczące dziejów Miejskiej Górki i miejscowości położonych w naszej 
gminie.

Interesują nas szczególnie stare 
zdjęcia, wszelkiego rodzaju dokumenty, dru-
ki, widokówki, listy itp.

Naszym celem jest zebranie jak 
największej liczby materiałów historycznych 
i stworzenie możliwie jak najbogatszego 
gminnego archiwum, które będzie służyć 
nam i przyszłym pokoleniom.

Osoby, które chciałyby podzie-
lić się swoją zebraną historyczną 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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cu kolejowym wjechał pociąg przybywający 
z Kobylina na tor prywatny, a przełączony 
bramą żelazną, wtłoczył się całą długością 
na plac drzewa pana Leonarda Schwartza; 
na samym końcu toru tuż przy płocie z prze-
ciwnej strony zsunęły się pierwsze koła loko-
motywy i wryły się w ziemię, co spowodowało 
zatrzymanie się pociągu. Na telegraficzną 
wiadomość o zderzeniu przybyła inna loko-
motywa z Rawicza i wycofała cały pociąg, 
tak że po pół godzinie mógł pociąg jechać 
dalej. Oprócz uszkodzenia bramy i końca na 
placu Leonarda Schwartza, skończyło się na 
przestrachu, jakiego doznali pasażerowie. W 
ciągu krótkiego czasu jest to 3 podobne zda-
rzenie w Miejskiej Górce.”  

Z 5 września-Dowiadujemy się, 
że świeżo przeszły z rąk niemieckich w pol-
skie dwa domy w Miejskiej Górce. Pierwszy, 
znajdujący się w Rynku, nabył „zawiadowca 
Rolnika” pan Płoński. Natomiast pan L. Ra-
tajczak kupił inny dom z oberżą, która od 70 
lat należała do Niemców. 

Z 11 września-Wśród dzieci w 
Miejskiej Górce wybuchła epidemia egipskie-
go epidemicznego zapalenia oczu oraz szkar-
latyna. Dodać warto, że ta pierwsza choroba 
była wówczas częsta i trudna do zwalczenia. 
Przy tym pojawiała się dość często, budząc 
powszechny strach i zdecydowane działania 
władz, które z nią walczyły. 

Wracając do „Orędownika” - bar-
dzo lakonicznie brzmi wiadomość, że jeden 
z tutejszych nauczycieli dostał kilka tygodni 
zwolnienia z pracy z powodu epidemii w ro-
dzinie.

W wiosce Karolinki zwanej także 
Bambry utonęło w stawku dziecko gospoda-
rza Pieprzyka. 

Tutejsza Cukrownia sezon rozpo-
częła 23 sierpnia. Jak czytamy w gazecie; 
„poczynione próby wykazały w tym roku mało 
zawartości cukru. Za to co do ilości sprzęt 
cukrówki będzie obfitszy. Kampania potrwa 
około 4 miesięcy.” 

Z 20 września-Niestety nie wiodło 
się panu B. Piechowiakowi właścicielowi 
kamienicy w Rynku. Została ona wystawiona 
na przymusową sprzedaż sądową. Kupił ją 
Władysław Wegnerowicz, również mieszka-
niec Miejskiej Górki. W kamienicy zamierzał 
prowadzić swe dotychczasowe firmy: przed-
siębiorstwo krawieckie i skład (czyli sklep) z 
garderobą. 

Właściciel miejscowego hotelu 
pan W. Klemczak najechał swoim wozem 
dziecko pana Kubackiego. Przejechało po 
nim jedno koło, na szczęście dziecko nie od-
niosło poważniejszych obrażeń. Pana Klem-
czaka dopadło prawdziwe fatum. Jak dalej 
czytany w gazecie; „sam doznawszy przed 
pewnym czasem przejechania własnym wo-
zem, miał już kilka podobnych wypadków, z 
tych dwa bardzo poważne, gdyż spowodo-
wały one śmierć. Z powodu przedostatniego 
zajścia ma obecnie proces o odszkodowanie 
w wysokości 5000 marek.”  

Z 16 października-Na ostatnim 
posiedzeniu Rady Miejskiej do Magistratu 
wybrano Polaka pana Leonarda Schwartza. 
Tu dodamy, że Magistrat to odpowiednik Za-
rządu Miejskiego, twór administracyjny nie 

będący Radą Miejską, a niejako stojący wy-
żej. Członkowie Zarządów nie byli radnymi, 
ale to radni ich wybierali. Radnych było sied-
miu, pan Schwartz dostał pięć głosów-cztery 
polskie i niemiecki. Nie oznaczało to jednak, 
że wyboru dokonano. Wszystkie składy Ma-
gistratów musiały być zatwierdzane przez 
władze Rejencji, czyli odpowiednik naszych 
władz wojewódzkich. Jak można się domy-
ślić, te nie paliły się do akceptacji Polaków 
w lokalnych magistratach. Tak było też z Le-
onardem Schwartzem. Osiem lat wcześniej 
był już wybrany do Magistratu i wówczas wła-
dze w Poznaniu tego wyboru nie zaakcepto-
wały. W październiku roku 1913 czekano, co 
zdecydują tym razem? Swoją drogą co naj-
mniej czterech na siedmiu polskich radnych 
w Radzie Miejskiej świadczy o całkiem spo-
rych wpływach naszych rodaków w gminie. 

Na dniach miano otworzyć Ga-
zownię. Gdy planowano jej budowę, liczono 
iż odbiorców gazu będzie co najmniej 80, 
co miało zapewnić zakładowi dochodowość. 
Tymczasem zgłosiło się ponad 160 odbior-
ców gazu, a to nie pozostawiało wątpliwości, 
że zakład przyniesie zyski. 

I jeszcze rzadkość w październi-
ku, potężna burza z piorunami, która przecią-
gnęła nad tutejszą okolicą.  

Z 24 października-Poinformowa-
no wówczas, że od kwietnia roku 1914 targ 
na bydło zostanie wyprowadzony z Miejskiej 
Górki poza miasto. Potrzebny plac miała udo-
stępnić Komisja Kolonizacyjna z dóbr rydzyń-
skich. Pod warunkiem jednak, że ten plac bę-
dzie też służyć jako miejsce zabaw dla dzieci 
i młodzieży. 

Jeszcze jedna informacja z tego 
dnia, tym razem o pewnym gospodarzu spod 
Miejskiej Górki. W tym mieście zaszedł do 
„szynkowni” gdzie ostro pił. Tymczasem wóz 
zostawił pod opieką miejscowego kilkuletnie-
go chłopaka, który na wozie siedział. Nagle 
obok przejechał samochód. Co zresztą warto 
podkreślić, w tamtych czasach, w dodatku na 
prowincji, samochód musiał stanowić skrajną 
rzadkość. Dla koni również, bo te na widok 
mechanicznego pojazdu wystraszyły się i 
rozbiegły, a chłopak spadł pod wóz, który po 
nim przejechał, na szczęście nie wyrządzając 
mu większej krzywdy.  

Z 31 października-W tym dniu po-
dano, że nowym landratem, czyli starostą, 
powiatu rawickiego mianowany został pan 
Guenther. Dopisano do tego jedynie, że 
wcześniej ten urząd sprawował komisarycz-
nie. 

Z 1 listopada-Robotnikowi z Cu-
krowni skradziono portmonetkę z 20 mar-
kami. Podejrzenie padło na pewnego miej-
scowego młodego mężczyznę. Odbywał on 
zasadniczą służbę wojskową i był na urlopie. 
Odprowadzał on swego kolegę, właśnie tego 
okradzionego, do domu. Żandarm poszedł do 
mieszkania rodziców żołnierza, gdzie znalazł 
portmonetkę i pieniądze. 

O ogromnym pechu mógł mówić 
pan o nazwisku… Karol Pech. Zajęty był 
rozstrzeliwaniem kamieni. Gdy jeden z naboi 
długo nie wystrzelił, chciał go wywiercić. Lecz 
wówczas właśnie kamień eksplodował i pora-
nił mu dość poważnie ręce. 

Niestety niedokładnie brzmi infor-
macja o polskiej patriotce i rodaku zdrajcy. 
Dlatego też cytuję ją w oryginale; „Jeden z 
tutejszych Polaków zadenuncjował Polkę 
panią P., że nauczała dzieci polskiego czy-
tania. Z tego powodu zjechał jakiś urzędnik 
do szkoły celem przeprowadzenia śledztwa 
wśród dzieci.”  

Z 5 listopada-W tamtych dniach 
Miejską Górkę w końcu rozświetliło świa-
tło gazowe. Niestety pociągnęło to za sobą 
ofiarę śmiertelną. Jedna latarnia świeciła 
zbyt słabo. Jeden z robotników postanowił 
sprawdzić dlaczego? W tym celu wykopał 
obok otwór, by dotrzeć do rury. Jak się oka-
zało, ulatniał się z niej gaz. Mężczyzna został 
zatruty i stracił przytomność. Zauważono to 
dopiero po jakimś czasie. Pomimo pomocy 
lekarskiej zmarł po kilku godzinach. Miał 24 
lata i był mieszkańcem Starego Gostynia, 
gdzie przewieziono jego zwłoki.   

Z 16 listopada-Fornal Adamek z 
Roszkówka gościł w Miejskiej Górce. Wra-
cając do domu zabrał wozem znajomego, 
również fornala, Marczewskiego z Rozstęp-
niewa. Ten namówił Adamka, by zawiózł go 
do domu, choć nie było to po drodze. Za to w 
Rozstępniewie zaprosił go do gościńca. Wy-
pili po wódce. Pierwszy wyszedł Markowski 
i choć był już w swej wsi, wskoczył na wóz, 
łapiąc lejce. Widząc to Adamek ruszył w jego 
stronę. Wówczas tamten ciął konie, w efekcie 
czego Adamek spadł pod koła, które po nim 
przejechały, zabijając mężczyznę na miej-
scu. Marczewski nie troszcząc się o niego 
pojechał do Roszkówka. Tam opowiadał, że 
Adamek się upił, nie chciał wracać do domu, 
w tej sytuacji on zatroszczył się o zaprzęg, 
odstawiając go do domu. Zbrodniczy czyn 
Markowskiego szybko jednak wyszedł na jaw 
i mężczyzna został aresztowany. Zmarły miał 
27 lat, pozostawił żonę i czworo dzieci. 

Z kolei 14-letni mieszkaniec Miej-
skiej Górki Hajducki wracał z Cukrowni skąd 
wiózł wóz pełen wysłodków. Dojeżdżając do 
rodzinnego domu, przejeżdżał obok dwóch 
innych wozów, o jeden z nich zawadził. W 
efekcie spadł pod koła, które przejechały mu 
po ramieniu. 

Z 23 listopada-Pewien 9-letni 
chłopczyk bawiąc się obok okna, wypadł 
z niego. Było to na pierwszym piętrze. Na 
szczęście na dole było mnóstwo… błota, w 
które wpadł. W efekcie nic mu się nie stało, 
jedynie bardzo się pobrudził. 

Z 30 grudnia-Magistrat oficjalnie 
odebrał nowo wybudowaną gazownię. Sieć 
rur gazowych miała łączną długość 7400 me-
trów. Cała inwestycja kosztowała 158 tysięcy 
marek. 

I jeszcze druga wiadomość, 
niestety bez podania nazwisk. W tamtych 
dniach Polak z Chojna kupił w Miejskiej Gór-
ce od Niemca dom wraz z kilkoma morgami 
ogrodu. Poza tym, w krótkim czasie przeszły 
trzy posiadłości polskie w polskie ręce. Jak 
więc widać i w dziedzinie finansowej sytuacja 
Polaków wyglądała w gminie Miejska Górka 
całkiem nieźle. 

D. Szymczak 
Źródło: Orędownik, numery: 160, 

174, 180, 200, 204, 209, 217, 239, 246, 252, 
253, 265, 270, 298 z 1913 r. 
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FATALNE JAK POLSKIE DROGI
Mowa o drogach w okresie międzywojennym. Najkrócej mówiąc, ich stan był bardzo zły. Asfaltowych 

nawierzchni niemal nie było. Zresztą co tu mówić o takich „luksusach” jak asfalt. W tamtych czasach można 
było być szczęśliwym, jeśli nie rozbiło się samochodu, czy wozu na jakimś pniu lub konarze, wystającym z 
drogi.

W Archiwum Państwowym 
w Lesznie znajduje się kilka teczek 
dotyczących dróg w powiecie rawickim. 
Niektóre są bardzo grube. Niestety 
zdecydowana większość to dokumenty z 
czasów niemieckich, a więc zaborczych. 
Reszta pisana ręcznie, właściwie nie do 
odczytu. A nieliczne dokumenty tworzone na 
maszynach do pisana, też z powodu braku 
ciągłości niewiele nam mówią o dawnych 
drogach. W każdym razie informacje są 
szczątkowe.

Tu zajrzę do powiatu 
leszczyńskiego. W dokumentach z 
tego terenu zachował się wykaz z jakiej 
nawierzchni wykonane były ówczesne 
drogi. Otóż nie było tam ani metra asfaltu! 
Około połowy to drogi o nawierzchni z 
kostki brukowej oraz tłucznia. Pozostałe to 
po prostu co jakiś czas ubijane gruntówki. 
Nie znalazłem takiego wykazu dla powiatu 
rawickiego, ale wątpliwe by tu wyglądało to 
lepiej. Z jednym wyjątkiem, o czym na końcu 
tekstu.

Ciężka praca, marna płaca
Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

zatrudniało kilkuosobową ekipę mężczyzn, 
którzy w ramach robót publicznych 
remontowali drogi. Oczywiście, gdy 
budżet na to pozwolił. Jednym z nich był 
pan Szwarc z Roszkowa. Zachowała się 
informacja z połowy 1926 roku o zarobkach 
tych robotników. Ów pan zatrudniony był 
wówczas przez 25 dni. Płacono mu za 

dniówki-3 złote dziennie. Czyli jak łatwo 
policzyć, zarobił 75 złotych. Nie była to 
suma brutto ani netto. Te zarobki nie były 
opodatkowane. Za to pobrano mu część 
tej sumy na kasę chorych oraz na poczet 
funduszu „ubezpieczenia na starość.” W 
sumie na rękę dostał 71,80 złotych. Marna 
suma, tym bardziej za tak ciężką, fizyczną 
pracę, praktycznie w całości wykonywaną 
ręcznie. Choć pozytywem było te kilka 
złotych na ubezpieczenie emerytalne, na 
co nie mogła liczyć wówczas większość 
Polaków. 

Starostwo obiecało pomoc
Te dokumenty zachowały się 

częściowo więc dokładnej daty nie znamy. 
W każdym razie pochodzą z początku roku 
1927. Starostwo Powiatowe przygotowało 
wówczas opisy remontów, jakie powinny być 
przeprowadzone na drogach w powiecie, 
wraz z ich kosztorysem. Jedna z tych dróg 
to Miejska Górka-Dąbrowa o długości 
3190 metrów. Była to droga gruntowa, z 
tym, że na zakrętach wysypano tłuczeń, 
który należało podsypać. Poza tym na 
drodze do wykarczowania były wystające 
z niej korzenie i pnie! Tu jeszcze warto 
przypomnieć, że były to drogi budowane 
przez Niemców, przecież wyzwolenie 
nastąpiło kilka lat wcześniej. A co by nie 
mówić o Niemcach, dobre drogi potrafili 
budować zawsze. To po prostu obrazuje jak 
niska była ich jakość w tamtych czasach. 
Swoją drogą warto zadać sobie pytanie, 

jak musiały one wyglądać na terenie obu 
pozostałych, słabiej przecież rozwiniętych 
zaborów?

Wracając do drogi Miejska 
Góra-Dąbrowa, zachowało się pismo z 
prośbą, jaką 26 maja 1927 roku wysłano z 
Miejskiej Górki do Starostwa. Konkretnie 
wysłał je burmistrz Eryk Żyniewicz. Prosił 
o wypożyczenie wałka do walcowania. Na 
dwa tygodnie, w ciągu których zamierzano 
wyczyścić i wyrównać tą drogę. Z Rawicza 
odpisano 3 czerwca. Poinformowano, że 
wałek zostanie wypożyczony. Dodając do 
tego, że wówczas był w Masłowie i trzeba 
go stamtąd przewieźć. 

Przejezdna przez cały rok
Z drugiej połowy lat 20-tych 

zachowała się informacja dotycząca jednej 
z dwóch dróg krajowych w powiecie. 
Jedna to droga do Leszna, a druga o 
której mowa to Trakt Kaliski, na odcinku 
Rawicz-Krotoszyn. Otóż w części powiatu 
rawickiego droga miała odcinek asfaltowy 
o długości 3654 metry. Być może jedyny 
taki w całym powiecie. I co dziś brzmi 
szokująco, w raporcie o stanie technicznym 
drogi w rubryce „przydatność dla ruchu 
samochodów” napisano „przez cały rok dla 
wszystkich samochodów.” 

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 

Wydział Powiatowy w Rawiczu, Akta 
dotyczące ogólnych spraw szosowych, 

sygnatura 241.

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

18.07.2020
Maria Waleńska – Gostkowo 

Hubert Woźny – Miejska Górka 

12.09.2020
Alicja Jastrzębska – Bronów
Piotr Walczak – Sobiałkowo 

26.09.2020
Magdalena Szymkowiak – Zielona Wieś

Jakub Sokołowski – Piaski

18.07.2020
Weronika Wierzchowska – Konary 

Robert Jóska – Dąbrowa 

25.09.2020
Karina Fetera – Karolinki

Mariusz Golembka – Wojnowice

05.09.2020
Elżbieta Czwojda – Dłoń

Bartosz Kasztelan – Nowy Lubosz

26.09.2020
Weronika Śląska – Pępowo

Adrian Andrzejewski – Gostkowo

26.09.2020
Michalina Kaczmarska – Miejska Górka

Andrzej Ryba – Wszewilki

19.09.2020
Patrycja Kasprowiak – Melanowo

Krzysztof Kowalski – Pasierby

12.09.2020
Karolina Sadowska – Rawicz

Daniel Szwarc – Miejska Górka

22.08.2020
Zuzanna Baksalary – Jagodnia

Filip Świerzewski – Kawcze

22.08.2020
Weronika Lokś – Miejska Górka
Bartosz Nawrot – Stary Sielec
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„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

NA ZAWSZE POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI
Śp. Tadeusz Błochowiak (1950 – 2020)

W dniu 16 sierpnia br. zmarł Tadeusz Błochowiak, długoletni prezes miejskogóreckiego Klubu Sportowego 
SPARTA, wielki pasjonat sportu, w szczególności piłki nożnej, ceniony działacz społeczny, zaangażowany w życie 
miasta i gminy.

Urodził się 21 października 1950 
r. w Miejskiej Górce, w której spędził prawie 
całe swoje życie. Już w szkole przejawiał 
zdolności organizacyjne. Z wykształcenia 
był rolnikiem. W 1973 r. został zatrudniony 
w miejskogóreckim urzędzie miejskim, gdzie 
przepracował na różnych stanowiskach 38 
lat. Był m.in. inspektorem ds. rolnictwa, 
kierownikiem służby rolnej, odpowiadał za 
realizację inwestycji, takich jak np. budowa 
wodociągów, sieci gazowej i telefonicznej, 
modernizacja dróg i oświetlenia ulicznego.

W okresie od 2010 r., aż do przej-
ścia na emeryturę w 2016 r., pracował w 
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lo-
kalnej, gdzie zajmował się organizacją im-
prez sportowych. Z jego inicjatywy, w ofercie 
OKSiAL pojawiły się nowe przedsięwzięcia, 
które zdobyły sobie popularność wśród mi-
łośników i sympatyków sportu w różnym 
wieku, m.in. Liga o Białą Piłkę czy Piłkarski 
Turniej Mikołajkowy.

Największą pasją śp. Tadeusza 
był sport, w szczególności piłka nożna, a 
SPARTA stała się dla niego drugim domem. 
Jego życiowa przygoda z miejskogóreckim 
klubem rozpoczęła się w 1983 r., kiedy to 
objął w zarządzie funkcję wiceprezesa. W 
1985 r. przejął stery i od tamtej pory pre-
zesował SPARCIE niemal do końca życia. 
Przez 35 lat budował pozytywny wizerunek 
klubu. Za czasów jego prezesury stadion 
miejski tętnił życiem. Oprócz spotkań ligo-
wych drużyn piłkarskich, odbywały się na 
nim mecze towarzyskie, turnieje piłki nożnej 
OZPN Leszno, rozgrywki szkolne na szcze-
blu gminnym, powiatowym, rejonowym i 
wojewódzkim oraz imprezy kulturalne i re-
kreacyjno-sportowe, zawody strażackie, wy-
stawy i premiowania koni itp.

Tadeusz Błochowiak był znanym 
i cenionym działaczem w środowisku pił-
karskim okręgu leszczyńskiego i regionu 

wielkopolskiego. W swojej karierze pełnił 
różne funkcje w Wielkopolskim i Okręgo-
wym Związku Piłki Nożnej. Posiadał także 
uprawnienia sędziowskie i trenerskie.

Za swoją działalność społecz-
ną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. 
Najważniejsze z nich to Złoty Krzyż Zasłu-
gi oraz Złote Odznaki WZPN i PZPN. Tę 
drugą odebrał z rąk legendarnego trenera 
Kazimierza Górskiego. W 2010 r. władze 
powiatu rawickiego przyznały mu tytuł „Dzia-
łacza Społecznego Roku”. W 2013 r. został 
uhonorowany statuetką „Zasłużony dla gmi-
ny Miejska Górka”. 

Jego pogrzeb odbył się 19 sierp-
nia. Mszę św. w kościele parafialnym pw. 
św. Mikołaja odprawił były proboszcz miej-
skogóreckiej parafii, ks. kan. Marian Pod-
larz, sprawujący funkcję kapelana SPARTY. 
Zmarły spoczął na miejscowym cmentarzu. 

W ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina, 
przyjaciele, koledzy, znajomi, przedstawi-
ciele władz samorządowych oraz delegacje 
klubów sportowych, na czele z liczną re-
prezentacją piłkarzy i działaczy SPARTY. – 
Panie Prezesie! Drogi Tadziu! W imieniu 
mieszkańców gminy, zgromadzonych tu 
osób i swoim własnym, chcę Ci podzię-
kować za całą pracę zawodową i społecz-
ną nie tylko dla Miejskiej Górki, ale dla 
szerokiego środowiska. Żegnamy Cię, 
ale pozostaniesz w naszej pamięci. Spo-
czywaj w pokoju – powiedział nad grobem 
burmistrz Karol Skrzypczak.

Śp. Tadeusz był lubiany i cenio-
ny przez współpracowników, sportowców i 
lokalną społeczność. Zapamiętamy go jako 
człowieka z pasją, zawsze pogodnego i 
uśmiechniętego, pełnego optymizmu i pozy-
tywnej energii.
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Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce
Miejska Górka 2019©

Tadeusz Błochowiak organizował wiele imprez dla dzieci i młodzieży
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POŻEGNALIŚMY BYŁEGO DYREKTORA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONARACH

W dniu 30 października br., w wieku 75 lat, po ciężkiej chorobie zmarł Walerian Stanek. Przez kilkanaście lat 
jego życie rodzinne i zawodowe związane było z gminą Miejska Górka. 

Pracował w Szkole Podstawowej 
w Konarach jako nauczyciel historii, wiedzy 
o społeczeństwie oraz muzyki.  W latach 
1975 – 1988 pełnił funkcję dyrektora. Był 
cenionym pedagogiem i sprawnym organi-
zatorem. Swoimi dokonaniami zyskał sza-
cunek i uznanie miejscowej społeczności. 
Poza pracą w szkole dyrygował działającym 
w Konarach chórem „Halina”.

W 1988 roku przeprowadził się 
do Rawicza, gdzie z pasją kontynuował 
działalność nauczycielską i społeczną. Pod-
jął pracę w Szkole Podstawowej nr 3 i, po-
dobnie jak w Konarach, został powołany na 
dyrektora placówki. Kierował nią przez 13 lat 
do 2001 roku. 

 Od 2002 roku pełnił funkcję 
prezesa Towarzystwa Przyjaciół Rawicza, 
dzieląc się swoją wiedzą i zdobytym do-
świadczeniem. Był też Naczelnikiem Wy-
działu Oświaty Starostwa Powiatowego. W 
latach 2006 – 2010 zasiadał w Społecznej 
Radzie Muzeum Ziemi Rawickiej. Z pasją i 
ogromnym zaangażowaniem zajmował się 
lokalną historią. Brał czynny udział w naj-
ważniejszych wydarzeniach patriotycznych 
Rawicza i był uczestnikiem oraz prelegen-
tem wielu spotkań z mieszkańcami miasta. 
W ostatnich latach życia stał się pasjonatem 

turystyki rowerowej. Uczestniczył w rajdach, 
także tych organizowanych przez miejsko-
góreckie Towarzystwo Turystyczne „Tramp” 
i Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lo-
kalnej.

 Był wesołym i pogodnym czło-
wiekiem optymistycznie spoglądającym w 
przyszłość. Na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci.

Walerian Stanek

Hymn Narodowy na budynku OKSiAL

PAMIĘTAMY
11 listopada 1918 roku po 123 latach 

zaborów Polska odzyskała upragnioną wol-
ność. W tym dniu, po przywróceniu w 1989 
roku Narodowego Święta Niepodległości, co-
rocznie czcimy pamięć tych, którym zawdzię-
czamy suwerenność naszego państwa.

Dla upamiętnienia rocznicy na budynku siedziby 
Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej 
Górce został zawieszony wielkoformatowy baner ze słowami 
Mazurka Dąbrowskiego autorstwa Józefa Wybickiego. 

W całym kraju tegoroczne uroczystości były 
skromniejsze niż w poprzednich latach, gdyż odbywały się w 
trudnym czasie pandemii, która nie pozwalała na tradycyjne 
obchody. Wywieszenie tekstu hymnu było alternatywnym 
i bezpiecznym sposobem na uświetnienie 102 rocznicy 
powrotu Polski do macierzy. 

Mieszkańcom miasta i gminy Miejska Górka 
oraz wszystkim przyjezdnym wielkoformatowy transparent 
będzie przypominał o Narodowym Święcie Niepodległości 
jeszcze przez najbliższe tygodnie, do końca stycznia 2021.

M. S.
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Znakomita postawa miejskogóreckich zawodników … 

CZTERY MEDALE NA MISTRZOSTWACH POLSKI
Doskonale spisali się reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO z Miejskiej Gór-

ki w Mistrzostwach Polski Ju-Jitsu Fighting oraz Duo System, które 3 października br. odbyły się w Mysłowicach. 
Wychowankowie trenerów Arnolda i Kornela Ratajskich zdobyli tam dwa złote i dwa srebrne medale.

W czempionacie o podium wal-
czyło około 300 zawodników z całego kra-
ju. W związku z epidemią koronawirusa, do 
końca nie było wiadomo, czy zawody w tym 
roku się odbędą. Mistrzostwa Polski osta-
tecznie zostały rozegrane w grupach wie-
kowych U14, U16, U18, U21 oraz seniorów, 
bez publiczności, przy udziale ograniczonej 
liczby uczestników. Organizatorami imprezy 
byli Polski Związek Ju-Jitsu oraz Klub Sztuk 
i Sportów Walki SHOGUN Mysłowice.

W niezwykle wyczerpującym tur-
nieju i doborowym towarzystwie świetnie 
zaprezentowali się reprezentanci miejsko-
góreckiego klubu, którzy w konkurencji figh-
ting stawali na pierwszym i drugim stopniu 
podium. Tytuły mistrzów kraju wywalczyli 
Michał Łysiak (77 kg) w kategorii seniorów 
i Oskar Szczęsny (60 kg) w grupie U18. 
Srebrnymi medalistami w U16 zostali Mar-
lena Gryczka (57 kg) i Jakub Polaszek (73 
kg). 

– Gratulacje dla wszystkich 
uczestników mistrzostw, którzy w trud-
nym czasie potrafili odpowiednio przy-
gotować się do zawodów i powalczyć o 
medale. Wszystkie wyniki naszych za-
wodników cieszą, a szczególnie rezul-
tat Michała Łysiaka, który sięgnął po tytuł 
mistrza Polski w najtrudniejszej kategorii 

wiekowej.  W tym roku kończy przygodę 
z młodzieżowcami do lat 21. Od stycz-
nia przyszłego roku będzie seniorem. To 
pierwsze miejsce jest dla niego przepust-
ką do dalszej kariery sportowej. Poza tym 
Michał przechodzi do historii klubu jako 
pierwszy nasz wychowanek, który zdo-
był tytuł mistrza Polski w kategorii senio-
rów - podkreślił Arnold Ratajski. – Trochę 
szkoda walki finałowej Jakuba Polaszka, 
któremu do złota zabrakło naprawdę nie-
wiele. O wyniku zdecydowały „chłodna 

głowa” i trochę większe doświadczenie 
przeciwnika – dodał szkoleniowiec.

Dzięki znakomitej postawie na-
szych zawodników, miejskogórecki UKS po 
raz kolejny potwierdził swoją przynależność 
do krajowej czołówki. Wszystkich sympa-
tyków sztuk i sportów walki, szukających 
wyzwań na macie, trenerzy  zapraszają do 
wspólnych treningów ju-jitsu i judo, które od-
bywają się w hali sportowej Zespołu Szkół w 
Miejskiej Górce.

E. Pawełka

Mistrzostwa Wielkopolski w ALMMA …

TO BYŁY UDANE WYSTĘPY
Z powodzeniem startowali miejskogóreccy zawodnicy w zawodach kolejnej edycji Amatorskiej Ligi 

MMA – Mistrzostwach Wielkopolski ALMMA 185, które 24 października br. rozegrano w Poznaniu. Impreza odbyła 
się w klubie sportowym Czerwony Smok.

Stowarzyszenie ALMMA promuje mieszane sztuki 
walki na szczeblu amatorskim i organizuje cykliczne zawody 
w całym kraju, cieszące się dużym zainteresowaniem. W mi-
strzostwach naszego regionu startowali Szymon Durczew-
ski i Wojciech Walent. Obaj przywieźli ze stolicy Wielkopol-
ski brązowe medale. 

Szymon stoczył trzy walki w wadze do 84 kg.  
Pierwszą z nich wygrał przez nokaut, w drugiej natomiast mu-
siał uznać wyższość swojego rywala. W pojedynku  o brąz 
pokonał przeciwnika przez poddanie (duszenie gilotynowe).  

Drugi z naszych reprezentantów, Wojciech Wa-
lent,  był zgłoszony w kategorii do 93 kg. Niestety, na zawody 
nie dojechali jego rywale.  – Wojtek wykazał się dużą wolą 
walki i chcąc zdobyć nowe doświadczenie, postanowił 
spróbować swoich sił w kategorii OPEN. Przegrał w niej 
nieznacznie dwa pojedynki z dużo cięższymi przeciwni-
kami. Gratulacje dla Szymona i Wojtka za dobre występy i  
serce do walki – podsumował trener Arnold Ratajski.

E. P. 

Złoci i srebrni medaliści MP – Michał Łysiak, Marlena Gryczka, Oskar Szczęsny i Jakub Polaszek

Szymon Durczewski i Wojciech Walent



W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Góry nie zaznały krwi przez niemal trzy lata. Panujący w 
nich spokój trwał, od kiedy Wiktor Forst ujął mordercę 
nazywanego Bestią z Giewontu – i nic nie wskazywa-
ło na to, by sytuacja miała się zmienić. Koszmar nad-
szedł wraz z halnym. Dominika Wadryś-Hansen została 
wezwana do Zakopanego, gdy tuż przed wejściem do 
kaplicy na Wiktorówkach odnaleziono makabrycznie 
zamordowaną kobietę. Ciało rozcięto, wnętrzności 
wywleczono, a w ustach ofiary umieszczono mone-
tę łudząco przypominającą te, którymi posługiwał się 
seryjny zabójca lata temu. Poszlaki prowadzą donikąd, 
odpowiedzi jednak zdaje się mieć osadzony w więzie-
niu Iwo Eliasz. Deklaruje, że zamierza się nimi podzielić 
– ale tylko z jednym człowiekiem. Człowiekiem, który 
zniknął.

Ciepła, pełna niewymuszonego humoru i ironiczne-
go brytyjskiego dowcipu komedia kryminalna z uro-
czymi bohaterami, których nie sposób nie polubić. 
Znakomite połączenie klasycznej intrygi kryminalnej 
z zabawną komedią, powieść pogodna, wzruszająca i 
nieodparcie optymistyczna. Dla czytelnika w każdym 
wieku. Drżyjcie, łotry! Czwórka seniorów z Czwartko-
wego Klubu Zbrodni wkracza do akcji! W luksusowej 
wiosce dla seniorów czwórka pozornie niedobranych 
przyjaciół tworzy Czwartkowy Klub Zbrodni. Łączy ich 
zamiłowanie do rozwiązywania kryminalnych zaga-
dek. Jego członkowie: Joyce, Elizabeth, Ron i Ibrahim 
co tydzień omawiają przypadki morderstw, których 
nie udało się w przeszłości wyjaśnić policji. Kiedy 
zostaje zabity miejscowy deweloper, detektywi ama-
torzy trafiają w sam środek śledztwa, które tym razem 
toczy się tu i teraz. Wreszcie mają szansę się wyka-
zać. To nic, że zbliżają się do osiemdziesiątki. Czy ten 
niekonwencjonalny, lecz błyskotliwy zespół detekty-
wów zdoła schwytać zabójcę, nim będzie za późno?

Hitlerjugend – młodzi, ufni, wierni… Narodowy socja-
lizm miał być dla nich rajem. Okazało się, że zstępują 
do piekła. Alfons Heck miał dziesięć lat, gdy wyruszył 
na norymberski Reichsparteitag - doroczny uroczysty 
wiec narodowych socjalistów przypominający ogrom-
ną mszę ku czci Führera. Jako członek Jungvolku, 
młodszej sekcji Hitlerjugend, wraz z tysiącami zafa-
scynowanych młodych ludzi słuchał przemowy swego 
najwyższego przywódcy, boga nowego ładu świata, 
Adolfa Hitlera: „Wy, moja młodzieży” – krzyczał i wy-
dawało mi się, że wbija oczy prosto we mnie – „jeste-
ście dla narodu najcenniejszą gwarancją wspaniałej 
przyszłości”. (...) Nie mieliśmy żadnych szans. Od tej 
chwili byłem duszą i ciałem oddany Adolfowi Hitle-
rowi. Ta autobiograficzna relacja stała się podstawą 
filmu HBO Heil Hitler! Confessions of a Hitler Youth, 
wyróżnionego kilkoma nagrodami filmowymi i tele-
wizyjnymi, w tym Emmy za „wybitny program histo-
ryczny” i prestiżową George Foster Peabody Award za 
„wybitne, godne pochwały osiągnięcie”.

Lato 1946 roku, Świdnica. W atmosferze sensacji do 
miasta przybywa transport więźniów – byłych eses-
manów, obozowych katów. Wśród nich jest sześciu 
wartowników KL Gross-Rosen, zatrzymanych przez 
aliantów i sowietów w roku 1945. Rozpoczyna się 
żmudne śledztwo. Sześć spraw i sześć życiorysów 
pokazuje nieznany koszmar obozu koncentracyjnego.
Homoseksualni kapo, którzy wykorzystywali nielet-
nich więźniów, żydowscy kapo okrutniejsi od esesma-
nów, sadyści pokroju Wilhela Kunzego, którzy gotowi 
byli zatłuc więźnia na śmierć choćby łopatą, to tylko 
część wstrząsającej prawdy, jaka wyłoniła się w toku 
procesów świdnickich, polskiej „małej Norymbergii”.

Powiedzieć, że Molly – Melania Tarczyńska – przeszła 
w życiu piekło, to nie powiedzieć nic. Osierocona 
przez matkę, została zupełnie sama, gdy jej ojciec wy-
lądował w więzieniu za finansowe defraudacje. Latami 
tułała się po domach dziecka i rodzinach zastępczych. 
Teraz, gdy jest dorosła, chce się już tylko bawić. Nisz-
czyć ludzi i świat. Imprezy, adrenalina, pedał gazu pod 
nogą, szalona jazda prosto w noc. Przy swoim boku 
ma Robsona – najlepszego kumpla jeszcze z bidula, 
najbliższą osobę na ziemi. Kiedyś była w nim zako-
chana, ale choć ją wtedy zdradził – jej rana w sercu 
się zabliźniła, a ich przyjaźń przetrwała. Jest pewna, 
że niczego więcej jej w życiu nie trzeba. Do czasu, 
gdy w klubie spotyka Wiktora Tuli, którego pamięta z 
dzieciństwa. Syn dawnego wspólnika jej ojca dziś jest 
spadkobiercą rodzinnej fortuny, statecznym panem 
prezesem. Spokojnym i opanowanym… dopóki ona 
nie pojawia się w jego życiu.

Melania jest jak enigma. Dorastała w komunistycz-
nym kraju, który nauczył ją walczyć o siebie i swoją 
rodzinę. Była zawodową modelką uwodzącą swoim 
urokiem. Teraz pozostaje w cieniu swego bogatego i 
potężnego męża. 
To pierwsza dama Ameryki, której klasą dorównywa-
ła tylko Jackie Kennedy. Obecnie jej miejsce u boku 
męża stopniowo zajmuje przybrana córka Ivanka.

Szymon Durczewski i Wojciech Walent




