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Naprzeciw cmentarnej bramy …

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE
W czerwcu br. zakończono prace związane z budową wynie-

sionego przejścia dla pieszych na ulicy Zacisze w Miejskiej Górce, 
przy wejściu na cmentarz parafialny.

Było to ostatnie z pięciu przejść, 
na wykonanie których pozyskała dofinan-
sowanie miejskogórecka gmina. Powstało 
ono w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W ob-
szarze jego oddziaływania ułożono chod-
niki biegnące w dwóch kierunkach, po obu 
stronach jezdni. Przejście to, podobnie jak 
cztery powstałe wcześniej, zostało doświe-

 Wybudowano drogę o długości 350 m …

NOWY WYGLĄD ULICY PODGÓRNEJ
Jedną z inwestycji realizowanych w gminie, w ostatnich 

miesiącach, była budowa ulicy Podgórnej w Miejskiej Górce. Prace z 
nią związane zakończyły się na przełomie czerwca i lipca br.

W ramach zadania wybudowa-
no nową drogę o długości 350 m, która 
pokryta została nawierzchnią asfaltową. 
Wzdłuż niej powstał ciąg pieszo – rowe-
rowy. Ułożono też chodnik oraz wykonano 
dwa przejścia dla pieszych z aktywnym 
oznakowaniem. Wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” 
Gostyń z siedzibą w Grabonogu.

Realizacja inwestycji, która 
kosztowała 1,52 mln zł, dofinansowana 
została w wysokości 70% wartości z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

E. P.

Obiekt będzie służył 
uczniom i mieszkańcom ...

POWSTANIE HALA 
SPORTOWA

Edukacyjny Związek 
Międzygminny Gostkowo – Nie-
part, działający na terenie gmin 
Miejska Górka i Krobia w celu 
prowadzenia Szkoły Podstawo-
wej w Nieparcie, otrzymał dofi-
nansowanie na budowę hali spor-
towej. Powstanie ona na tyłach 
świetlicy wiejskiej  w Gostkowie.

Projekt przewiduje wybudowa-
nie hali o lekkiej konstrukcji z zadaszeniem 
łukowym i przykryciem membranowym, 
mającej wymiary 24 x 44 m, posiadającej 
nawierzchnię z trawy sztucznej lub poliure-
tanu. Można w niej będzie uprawiać piłkę 
nożną i ręczną, siatkówkę, koszykówkę 
oraz tenis. W ubiegłym roku podobny obiekt 
powstał przy ul Platanowej w Miejskiej Gór-
ce. Wybudowała go firma Walbet.

W hali zaplanowano wykonanie 
oświetlenia i ogrzewania, przewidziano też 
możliwość podnoszenia części jej boków w 
sezonie letnim. Obok niej zlokalizowane zo-
stanie zaplecze, w którym znajdą się dwie 
szatnie z węzłami sanitarnymi.

Obiekt ma służyć uczniom pod-
czas lekcji wychowania fizycznego. Po go-
dzinach funkcjonowania szkoły hala będzie 
ogólnodostępna.

Na realizację inwestycji pozyska-
no 3 mln zł dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych.

E. Pawełka

Pieniądze na kanalizację 
i wodociąg …

TRWAJĄ PRACE 
PROJEKTOWE 

Gmina Miejska Górka 
pozyskała dofinansowanie na bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej w częściach miej-
scowości Zakrzewo i Roszkowo.

Wsparcie na realizację zadania w 
wysokości 2,8 mln zł otrzymała z Rządowe-
go Programu Polski ład.

Obecnie trwają prace projektowe. 
Ogłoszenie przetargu przewidywane jest na 
przełomie bieżącego i przyszłego roku.

E. P.

tlone i odpowiednio oznakowane. 
Wykonawcą zadania był SKM 

DRÓG Sp. z o.o. w Słupi Kapitulnej za 
kwotę 268 tys. zł. Na realizację inwestycji 
pozyskano dofinansowanie w wysokości 
193 tys. zł z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.

E. P.

Ulica Podgórna jak nowa 

Wyniesione przejście dla pieszych przy cmentarzu parafialnym
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W Niemarzynie …

BĘDZIE 
KANALIZACJA 
DESZCZOWA

Na początku września 
br. podpisana została umowa 
z Gminnym Związkiem Spółek 
Wodnych w Miejskiej Górce, 
reprezentowanym przez Janu-
sza Wielebskiego, na budowę 
kanalizacji deszczowej w Nie-
marzynie.

Projekt zakłada wykonanie 160 
– metrowego odcinka z rur o średnicy 500 
mm, który rozwiąże kwestie odwodnienia 
przebudowywanej drogi powiatowej oraz 
odprowadzania wody z rowu znajdującego 
się pomiędzy główną drogą, biegnącą przez 
wieś, a Zapłociem.

Wykonawca jest zobowiązany do 
zrealizowania zadania w terminie 60 dni od 
daty podpisania umowy. Wartość robót wy-
niesie niespełna 160 tys. zł. Prace sfinanso-
wane zostaną ze środków własnych gminy.

E. P.

Zakończenie robót przed terminem …

GMINA WSPÓŁFINANSUJE 
PRZEBUDOWĘ DROGI

W miejscowości Niemarzyn trwa przebudowa drogi powia-
towej na odcinku o długości prawie 1 kilometra. Wykonawcą robót 
jest spółka SKM Dróg ze Słupi Kapitulnej.

Zadanie, które realizuje po-
wiat rawicki, jest współfinansowane przez 
gminę Miejska Górka w wysokości 50% 
wkładu własnego. Wartość inwestycji wy-
niesie około 4,2 mln zł. Na jej wykonanie 
pozyskano 80% dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

W ramach przedsięwzięcia 
położona zostanie nowa nawierzchnia 

asfaltowa. Powstaną też ścieżka rowe-
rowa wzdłuż jezdni oraz nowy chodnik 
na odcinku drogi. Przebudowane będzie 
także skrzyżowanie z drogą w kierunku 
Sarnowy.

Wykonawca zamierza zakoń-
czyć prace na początku października, 
czyli przed terminem.

E. P.

Zadanie ma być wykonane 
do końca roku  …

WKRÓTCE RUSZĄ 
PRACE NA ULICY 

SPACEROWEJ
W dniu 21 września br. 

podpisana została umowa na bu-
dowę ulicy Spacerowej w Miejskiej 
Górce. Zadanie uzyskało dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Inwestycja realizowana będzie na 
odcinku prowadzącym od nowego ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Hubala do ulicy Parko-
wej. Zakres robót przewiduje wykonanie na-
wierzchni asfaltowej o długości ponad 300 
m i szerokości 6 m oraz ułożenie chodnika 
przy posesjach.

Wykonawcą zadania została 
spółka STRABAG z siedzibą w Pruszkowie. 
Prace mają potrwać do końca bieżącego 
roku. Dodać należy, że konieczne będzie 
dokonanie zabezpieczenia gazociągu wyso-
kiego ciśnienia przechodzącego przez ulicę 
Spacerową. 

Dofinansowanie pozyskane 
przez gminę stanowi 60% wartości zadania, 
która wyniesie prawie 1,5 mln zł. 

E. P.

Usługi przewozowe wykonują dwie firmy …

DOWOZY SZKOLNE NA NOWYCH 
ZASADACH

W sierpniu rozstrzygnięte zostały dwa przetargi na dowozy 
szkolne w miejskogóreckiej gminie, w roku szkolnym 2022/2023.

Pierwszy z nich dotyczył do-
wożenia dzieci oraz młodzieży do szkół 
podstawowych i przedszkoli, które jest 
obowiązkiem gminy. W tym roku zmienio-
no system dowozów. Rozliczanie kosz-
tów przewozu odbywa się na innych niż 
dotychczas zasadach, nie na podstawie 
kilometrów przejechanych przez prze-
woźnika, ale biletów miesięcznych dla 
uczniów szkół podstawowych oraz dzieci 
przedszkolnych, zakupionych przez gmi-
nę w firmie wykonującej na jej rzecz usługi 
przewozowe. Przetarg wygrała Milla Spół-
dzielnia w Lesznie.

Zmiana spowodowała, że auto-
busami przewoźnika mogą jeździć także 
uczniowie szkół ponadpodstawowych i 

osoby dorosłe, po wykupieniu biletów mie-
sięcznych lub jednorazowych. Rozkład 
jazdy jest obecnie modyfikowany i kory-
gowany. Firma Milla uruchomiła przewozy 
regularne na terenie gminy

Drugi przetarg dotyczył dowozu 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościa-
mi, z terenu naszej gminy do placówek 
specjalnych w Rawiczu. Wykonawcą za-
dania, wyłonionym w postępowaniu prze-
targowym, jest firma Waldemar Skorupka 
Usługowy Przewóz Osób Autobusem w 
Miejskiej Górce. W jej przypadku rozli-
czanie kosztów za usługę przewozową 
odbywa się na podstawie przejechanych 
kilometrów. 

E. Pawełka

Przebudowa drogi powiatowej w Niemarzynie 
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Do Roszkowa popłynie woda z Miejskiej Górki …

BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI
Mocno zaawansowane są prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Rosz-

kówku. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESPOL Marek Wesoły ze Strzelec Wiel-
kich w gminie Piaski. 

Wybudowana została już w cało-
ści sieć wodociągowa o długości niespełna 
1300 m, która łączy Roszkówko z Roszko-
wem. Połączenie to pozwoli na zasilanie 
Roszkowa wodą z Miejskiej Górki. Dotych-
czas mieszkańcy tej miejscowości  korzysta-
li z ujęcia wody w Ziemlinie. 

Obecnie trwa budowa 500 – me-
trowego kolektora grawitacyjnego kanali-
zacji sanitarnej w Roszkówku. Wcześniej 
wykonano rurociąg tłoczny, liczący prawie 3 
km długości, łączący tę wieś z Roszkowem 
oraz Miejską Górką, którym odprowadzane 
będą płynne nieczystości w okolice wjazdu 
do parku miejskiego, skąd trafią do oczysz-
czalni w Karolinkach. Powstały też dwie 
przepompownie ścieków.

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniesie 1,7 mln zł. Na jego realizację gmi-
na pozyskała dofinansowanie w wysokości 
600 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych dla miejscowości popegeerow-
skich, a kwota 740 tys. zł pochodzi z uzupeł-
nienia subwencji ogólnej przeznaczonej na 
budowę kanalizacji sanitarnej. Prace mają 
zakończyć się w październiku.

E. P.

Łączny koszt wyniesie ponad 280 tys. zł …

LEPSZY DOJAZD DO GRUNTÓW
Gmina Miejska Górka realizuje inwestycję obejmującą budowę trzech dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych. Na wykonanie przedsięwzięcia otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dofinansowanie w 
wysokości 216 tys. zł.

Projekt uwzględnia wybudowanie 
dwóch dróg śladowych, z których pierwsza  
powstała już w Oczkowicach. Prowadzi ona 
do miejscowego stawu i ma 150 m długości. 

Na początku września rozpoczę-
to budowę 180 – metrowej drogi w Rzyczko-
wie, wiodącej w kierunku Niepartu. Wykona-
nie prac drogowych w obu miejscowościach 
powierzono firmie „AR-BRUK” Arkadiusza 
Gajewskiego w Konarach. Koszt robót w 
Oczkowicach wyniósł 37 tys. zł, prace w 
Rzyczkowie będą kosztowały 45 tys. zł. 
Płyty na obie drogi zakupiła gmina w firmie 
BALDA ze Strzyżewa, za kwotę 72 tys. zł.

W połowie września rozpoczęła 
się też budowa drugiej części drogi gminnej 
wiodącej z Dłoni, na liczącym 930 m odcin-
ku, prowadzącym od granicy obrębu wsi do 
miejscowości Zalesie. Nawierzchnia drogi 
zostanie utwardzona tłuczniem. Roboty są 
kontynuacją zadania realizowanego w ubie-
głym roku. Wykonawcą jest Przedsiębior-
stwo Handlowo – Usługowe Patryka Borow-
czyka w Krobi za kwotę 200 tys. zł. E. P.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Roszkówku

Nowo wybudowana droga śladowa w Oczkowicach
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Prace drogowe w toku …

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE
Trwa realizacja największej inwestycji drogowej w historii naszej gminy, jaką jest budowa i moderni-

zacja wybranych dróg na jej terenie, będąca też najważniejszym zadaniem w tegorocznym budżecie gminnym.

Pod względem wartości przedsię-
wzięcie ustępuje jedynie budowie kanalizacji 
sanitarnej w Miejskiej Górce i Karolinkach. 
Całkowity jego koszt wyniesie niespełna 12 
mln zł.. Na wykonanie zadania uzyskano do-
finansowanie z Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład w wysokości nieco ponad 8 mln zł. 

Projekt przewiduje wybudowanie 
dwunastu dróg. Modernizacja dotyczy jedy-
nie tzw. Zapłocia w Konarach. Dotychczas 
zmodernizowano nawierzchnię na łączni-
ku od Zapłocia do przepompowni ścieków. 
Obecnie trwa wymiana krawężników przy 
drodze, na której położona zostanie na-
wierzchnia asfaltowa.

Rozpoczęto również budowę 
dróg w Miejskiej Górce. Na ulicach Wierzbo-
wej, Kalinowej i Poprzecznej wykonywana 
jest podbudowa drogi, prowadzone są też 

prace brukarskie. Część Niepodległości pokryta została 
pierwszą warstwą asfaltu, podobnie jak ulica Ogrodowa 
w Dąbrowie. Gotowe są już odcinki miejskogóreckich ulic 
Spacerowej i Zacisza, na których wybudowano chodniki, 
ułożono nawierzchnię asfaltową i zamontowano oświe-
tlenie uliczne. Trwają także roboty na drodze gminnej w 
Gostkowie.

Wkrótce rozpoczną się prace na ulicach Tę-
czowej, Południowej, Kwiatowej i Łąkowej w Miejskiej 
Górce. 

Wykonanie zadania powierzono dwóm fir-
mom. Jedną z nich jest spółka STRABAG z siedzibą w 
Pruszkowie, drugi wykonawca to Krzysztof Rogala Usługi 
Sprzętem Budowlanym w Sobiałkowie. Roboty drogowe 
potrwać mają do końca bieżącego roku. 

E. Pawełka

Zakończono inwestycję w Konarach … 

DROGA JAK NOWA
W ostatnich dniach czerwca br., czyli na dwa miesiące przed terminem, zakończono przebudowę i 

remont drogi gminnej w Konarach. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. 

Prace modernizacyjne realizo-
wano na odcinku prowadzącym od skrzy-
żowania przy świetlicy wiejskiej w kierunku 
Ostrobudek, do granicy z gminą Pakosław. 
W ramach zadania poszerzono drogę do 5 
metrów i ułożono nową nawierzchnię as-
faltową na całej długości, liczącej 1.456 m. 
Wybudowano też chodnik z kostki brukowej 
na odcinku od świetlicy do cmentarza para-
fialnego. 

Na wjeździe do miejscowości 
powstała wyspa dzieląca z odgięciem toru 
jazdy, mająca na celu wymuszenie zmniej-
szenia prędkości przez kierowców pojazdów 
wjeżdżających w teren zabudowany. Poza 
tym wykonano przejście dla pieszych z ak-
tywnym oznakowaniem.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 
ponad 1,9 mln zł. Na realizację zadania gmi-
na uzyskała dofinansowane w wysokości 

około 1,3 mln zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. E. P.

Ulica Spacerowa

Prace na ulicy Niepodległości

Efekt przebudowy i remontu drogi robi wrażenie
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Nadanie imienia i sztandaru …

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY PATRONEM SZKOŁY 
11 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Niepar-

cie. Patronem placówki zostali Powstańcy Wielkopolscy.

– Jesteśmy świadkami wielkie-
go wydarzenia – nadania naszej szkole 
im. Powstańców Wielkopolskich i ofia-
rowania sztandaru. Nadać szkole imię 
to niejako ustalić jej tożsamość, przyjąć 
wartości ważniejsze od innych, podkre-
ślić kierunek działań dydaktyczno-wy-
chowawczych – powiedziała Dominika 
Stróżyk, dyrektor szkoły. – Nasuwa się 
może pytanie, dlaczego Powstańcy Wiel-
kopolscy i jak sprostać takiemu wyzwa-
niu, by godnie reprezentować takiego 
właśnie Patrona? (…)Wybór patrona to 
hołd nas, współcześnie żyjących, odda-
ny tym, którzy na szali położyli własne 
życie, życie w imię wolności.

Na uroczystość przybyło wielu 
gości, wśród których znaleźli się: Jan Dzie-
dziczak, sekretarz stanu w Kancelarii Rady 
Ministrów, poseł Rzeczypospolitej Polskiej, 
Ewa Marczyńka-Siepka, wizytator Dele-

Dla poprawy bezpieczeństwa …

OŚWIETLONE SKRZYŻOWANIE 
I PRZEJŚCIE

W ostatnim czasie zakończono budowę oświetlenia na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 36 z wojewódzką nr 434 w Jagodni.

Wybudowane zostało rów-
nież oświetlone przejście dla pieszych z 
azylem (wyspą). Zadanie to zrealizowa-
ła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Poznaniu.

Dzięki tej inwestycji znacznie 
poprawi się bezpieczeństwo na skrzy-
żowaniu, na którym niejednokrotnie do-
chodziło do wypadków.

E. P.

gatury w Lesznie, Karol Skrzypczak, bur-
mistrz Miejskiej Górki,  Łukasz Kubiak, 
burmistrz Krobi, Mariusz Duda, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Krobi, Tadeusz Mu-
siał, prezes Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Zarzą-
du Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Ewa 
Dopierała, prezes Koła Towarzystwa Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi, 
Anna Sobieraj, sekretarz Koła, samorzą-
dowcy, radni. Obecne były delegacje szkół 
wraz z pocztami sztandarowymi  oraz pocz-
ty sztandarowe szkół z Bodzewa (gmina 
Piaski) i Skoraszewic (gmina Pępowo) no-
szących imię Powstańców Wielkopolskich..

Ceremonię rozpoczęto uroczystą 
mszą świętą w kościele parafialnym pw. Św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Nieparcie, którą 
celebrował ksiądz proboszcz Józef Dutko-
wiak. Bezpośrednio po mszy społeczność 
szkoły oraz goście udali się na cmentarz 
w Nieparcie, by złożyć wieńce i kwiaty przy 
grobie Powstańców Wielkopolskich. Oficjal-
na część uroczystości miała miejsce na pla-

-Niepart. Zajęcia odbywają się w dwóch 
budynkach szkolnych – w Nieparcie (gmina 
Krobia) i Gostkowie (gmina Miejska Górka). 
Wyjątkowość edukacyjnego związku pod-
kreślali w swoich przemówieniach przedsta-
wiciele obu samorządów.

Akta nadania imienia odczytał Se-
bastian Czwojda, przewodniczący Eduka-

cyjnego Związku Międzygminnego Gostko-
wo-Niepart,  w obecności Marii Antkowiak, 
przewodniczącej Zarządu Edukacyjnego 
Związku Międzygminnego Gostkowo-Nie-
part. Uchwała o nadaniu imienia została 
przekazana  dyrektor Dominice Stróżyk. 

Ważnym punktem uroczystości 
było wręczenie przez przedstawicieli rady 
rodziców sztandaru dyrektor szkoły, która 
następnie przekazała proporzec uczniom 
– szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Po 
prezentacji sztandaru nastąpiło uroczyste 
ślubowanie uczniów, którzy zobowiązali się 
dbać o honor i dobre imię szkoły.

W tym ważnym dla lokalnej spo-
łeczności dniu Kapituła Zarządu Głównego 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego przyznała Szkole Podstawowej 
w Nieparcie Odznakę Honorową „Wierni 
Tradycji”. Wyróżnienie to wręczył dyrektor 
Dominice Stróżyk prezes Tadeusz Musiał, w 
towarzystwie prezesa Wawrzyńca Wierze-
jewskiego. Przekazując odznakę, T. Musiał 
podziękował społeczności szkolnej za kon-
tynuację historycznej drogi, jaką wyznaczyli 
Powstańcy Wielkopolscy. Nadanie imienia 
szkole to święto, które zapamiętamy na dłu-
go. A. Sarbinowska

cu przy Szkole Podstawowej w Gostkowie. 
Warto nadmienić, iż Szkoła Podstawowa w 
Nieparcie  prowadzona jest przez  związek 
dwóch gmin (Krobia i Miejska Górka) - Edu-
kacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-

Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły 

Przy grobie Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Nieparcie złożono wieńce i kwiaty
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Atmosfera była magiczna …

POCZULI DUCHA NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ
W piątek, 24 czerwca br., nad miejskogóreckim Balatonem odbyły się Wianki nawiązujące do tradycji 

świętojańskiej. Impreza od wielu lat jest organizowana przez Klub Seniora i Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej w Miejskiej Górce.

Wśród zaproszonych gości poja-
wili się między innymi przedstawiciele władz 
samorządowych 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. Tam nastąpiła 
część obrzędowa, podczas której, zgodnie 
ze starym zwyczajem, przygotowane przez 
kluby seniora i koła gospodyń wiejskich 
wianki zostały puszczone na wodę.

Po ceremonii wszyscy jej 
uczestnicy udali się na teren Gastro-
nomii nad Balatonem, gdzie zebra-
nych powitali Teresa Pawlicka, prze-
wodnicząca miejskogóreckiego Klubu 
Seniora oraz Marek Stach, dyrektor OKSiAL. 
W części artystycznej zaprezentowały się 
dzieci z  Przedszkola w Miejskiej Górce, 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej im. o. E. Huchrackiego, kluby senio-
ra „Uśmiech” z Bojanowa i „Jesienny liść” 
z Sarnowy, zespoły śpiewacze „Pod Klo-
nem”, „Góreczanki”, „Włościanie” (działają-
ce przy OKSiAL), „Harfa” z Wińska, „Wąso-
szanki” z Wąsosza.

Warto dodać, że wszystkie wy-
stępujące zespoły, zaproszone na imprezę 
delegacje, orkiestra dęta za oprawę mu-
zyczną i strażacy miejskogóreckiej jednostki 
otrzymali okolicznościowe podziękowania.

Późnym wieczorem rozpoczę-
ło się widowisko obrzędowe nawiązujące 
do tradycji Nocy Świętojańskiej w wykona-
niu Zespołu Tańca Ludowego „Kosynierzy” 
z Jankowa Przygodzkiego oraz Zespołu 

Pieśni i Tańca „Przygodzice” z Przygodzic. 
W przedstawieniu przeplatały się muzyka, 
puszczanie wianków na wodę, skakanie 
przez ogień i tańce wokół ogniska z licznie 
zgromadzoną publicznością. Widownia była 
oczarowana i porwana magiczną atmosferą. 
Wyjątkowy klimat imprezy uświetnił także 
pokaz fajerwerków.

Wieczór zakończył się za-
bawą świętojańską z Dj-em Carmelo. 
Słowiańskie święto Wianków jest jedną z  
najbardziej zachowanych tradycji i wydarze-
niem, które na trwałe wpisało się w kalen-
darz kulturalny Miejskiej Górki.

H. Grzelczak

Wieczorem odbyło się widowisko obrzędowe nawiązujące do tradycji Nocy Świętojańskiej      

Na festynie bawiło się wiele osób

Podziękowania odebrali przedstawiciele zaproszonych zespołów i organizacji
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Było rodzinnie i piknikowo …

IMPREZOWY WEEKEND PEŁEN WYDARZEŃ I WRAŻEŃ
Burmistrz Miejskiej Górki oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej byli organizatorami 

Pikniku Rodzinnego, który odbył się w dniach od 8 do 10 lipca br. Trwająca od piątku do niedzieli impreza 
gromadziła na miejskogóreckim stadionie co dnia wielu mieszkańców miasta, gminy i okolic, dostarczając im 
niezapomnianych emocji i wrażeń artystycznych.

Dla gości przygotowano moc 
atrakcji. Przez trzy dni uczestnicy mieli do 
dyspozycji darmowe urządzenia rekreacyj-
ne, czyli wesołe miasteczko i zamki dmu-
chane oraz strefy edukacji i animacji arty-
stycznej, oferujące warsztaty rękodzielnicze 
i plastyczne, malowanie twarzy, maxi bańki, 
festiwal kolorów, wystawę ptaków ozdob-
nych, stanowisko grupy rekonstrukcyjnej 
Żarno i wiele innych rozrywek. Codziennie 
czynne były punkty gastronomiczne oraz 
stoiska z wyrobami kulinarnymi kół gospo-
dyń wiejskich, działających w gminie Miej-
ska Górka.  

Impreza zainaugurowana została 
w piątek, po południu, otwarciem  wesołego 
miasteczka. W programie tego dnia znala-
zły się również blok konkursów i zabaw dla 
dzieci, a w godzinach wieczornych występ 
Biesiadnej Kapeli Bawarskiej z Pleszewa 
oraz zabawa taneczna z zespołem Golden.

Sobotni piknik  wypełniły występy 
artystyczne uczniów z placówek oświato-
wych naszej gminy, zespołu śpiewaczego 
Dębioki z Dębna Polskiego i studia wokal-
nego Kreacja z Rawicza. Koncertowali To-
masz „Kowal” Kowalski oraz zespół Faster 
grający muzykę disco polo. Wieczór zakoń-
czyła zabawa taneczna, którą prowadził DJ 
A Propos.

W niedzielę miało miejsce szcze-
gólne wydarzenie. Tego dnia bowiem na pik-
niku gościła Marlena Maląg, minister rodzi-
ny i polityki społecznej. Podczas krótkiego 
pobytu odwiedziła m.in. stoiska rękodziel-
nicze i spotkała się z uczestnikami festynu. 
Wręczyła też, w towarzystwie burmistrza 
Karola Skrzypczaka, podziękowania kołom 
gospodyń wiejskich, które z dużym zaanga-
żowaniem przygotowały i serwowały pod-
czas imprezy smakowite potrawy. Burmistrz 
obdarował panią minister bukietem kwiatów, 
dziękując jej za to, że znalazła czas na od-
wiedzenie Miejskiej Górki, a także za pomoc 

w pozyskaniu funduszy na realizację inwe-
stycji w naszej gminie.

W swoim wystąpieniu M. Maląg 
podziękowała za zaproszenie i wyraziła 
nadzieję, że idea pikniku rodzinnego, przy-
czyniającego się do integracji społeczności 
lokalnej, będzie w naszym mieście kontynu-

owana. Warto wspomnieć, że pani minister 
była też gościem jego pierwszej, ubiegło-
rocznej edycji, jak również osobą, która za-
inspirowała organizatorów do umieszczenia 
pikniku na stałe w kalendarzu imprez i  z 
tego powodu sprawuje nad nim patronat.

Tego dnia wystąpiły miejscowe 
zespoły śpiewacze Pod Klonem, Góreczan-
ki i Włościanie, grupa taneczna Perfekt, Or-
kiestra Dęta Miejska Górka oraz Koło Śpie-
wu im. Bolesława Dembińskiego. Odbyły 
się też koncerty Dziecięco – Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury 
w Poniecu oraz zespołu Menelaos, jednej z 
bardziej przebojowych grup w nurcie disco 
polo. W niedzielny wieczór  uczestnicy fe-
stynu bawili się przy muzyce DJ-a Carmelo.

Wszystkie występy estradowe 
podczas trzydniowej imprezy stworzyły swo-
isty klimat piknikowy, który sprawił, że pu-
bliczność chętnie i żywo reagowała na to, co 
działo się na scenie.

E. Pawełka

Burmistrz Karol Skrzypczak wręczył bukiet kwiatów minister Marlenie Maląg

Występy artystyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności

W pikniku wzięło udział wielu mieszkańców miasta, gminy i okolic
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Mickiewiczowskie poezje tegoroczną lekturą …

MIEJSKA GÓRKA PO RAZ JEDENASTY W AKCJI 
NARODOWEGO CZYTANIA

W piątek, 9 września br., Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce uczestniczył 
w jedenastej już edycji Narodowego Czytania. Głównym celem tej akcji jest promowanie polskiej literatury i 
zachęcenie młodzieży do czytania oraz poznawania naszych dzieł narodowych. W tym roku lekturą wydarzenia 
były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

W naszej gminie udział w akcji 
wzięły wszystkie placówki oświatowe. Każda 
z nich prezentowane utwory wybrała według 
własnego uznania. 

W Hali Widowiskowo - Sportowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej 
Górce „Ballady i romanse” A. Mickiewicza 
czytała młodzież z miejskogóreckiego Zespo-
łu Szkół oraz zaproszeni goście. Na wstępie 
głos zabrał Marek Stach, dyrektor OKSiAL, 
który przypomniał cele akcji oraz nawią-
zał do epoki romantyzmu. Utwory wieszcza 
przedstawiali: burmistrz Karol Skrzypczak, 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barba-
ra Szewczyk, sekretarz Miejskiej Górki, Jo-
anna Pląskowska, uczniowie  liceum Lidia 
Fogt, Oskar Wojciechowski, Katarzyna 
Zawada i Katarzyna Zyber. Wykonano tak-
że okolicznościową gazetkę nawiązującą do 
tematyki przedstawianych ballad.

Wybrane utwory  zaprezentowali 
także goście  oraz uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Wielkopolskich w 
Nieparcie z siedzibą w Gostkowie. W miej-
scowej świetlicy wiejskiej udaną interpre-
tację  przedstawili: miejskogórecka radna, 
Barbara Walkowiak, sołtys Gostkowa, Ju-
styna Andrzejewska, radna Rady Miejskiej 
w Krobi, Genowefa Skrobała, sołtys Niepar-
tu, Dorota Forecka i przewodnicząca Rady 
Rodziców, Karolina Maćkowiak, a także 
uczniowie Aleksandra Faustyniak, Maria 
Maćkowiak, Lena Maćkowiak oraz Zuzan-
na Sobczak. Na zakończenie Narodowego 
Czytania goście otrzymali pamiątkowe po-
dziękowania.

W Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Konarach ballady przedstawiali 
uczniowie: Natalia Cicha, Jowita Kleczmar, 
Agata Korytkowska, Bartosz Kudak, Iza-
bela Pudys, Stanisław Szlachetka. Prezen-
tację utworów uzupełniała okolicznościowa 
gazetka oraz film przybliżający życie i twór-
czość Adama Mickiewicza.

Szkoła Podstawowa w Sobiałko-
wie do udziału w akcji zaprosiła: Bernarda 
Cieślaka i Wiesławę Nowakowską, radnych 
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce oraz sołtys 
Beatę Szwarc, którzy czytali utwory wraz z 
uczniami Nikolą Bulińską, Bartoszem Dali-
borem, Antonim Marcinkowskim, Marceli-
ną Przybył oraz Stanisławem Szafrańskim.

W Zespole Szkół w Dłoni, w pre-
zentacji utworów romantycznych  udział 
wzięli:  ksiądz Piotr Matuszak, nauczyciel 
Dariusz Niedźwiedź oraz uczeń Mikołaj 
Masłowski.

D. Orzechowska

Uczniowie Zespołu Szkół w Miejskiej Górce i ich goście czytali Mickiewicza w hali widowiskowo - sportowej

Świetlica wiejska w Gostkowie, gdzie odbyło się czytanie z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej w Nieparcie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Konarach

Zespół Szkół w Dłoni
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Bieg Górków z rekordową liczbą uczestników …

DESZCZ NIESTRASZNY BIEGACZOM
Mimo deszczowej aury, bardzo duże zainteresowanie towarzyszyło III Biegowi Górków, który odbył 

się 18 września br. w Miejskiej Górce. Jego organizatorem był Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
pod patronatem burmistrza Karola Skrzypczaka. 

We wrześniową niedzielę na 
miejskogórecki stadion przybyła rekordo-
wa liczba  biegaczy i kibiców, aby wspólnie 
uczestniczyć w  wydarzeniu promującym 
bieganie. Warto wspomnieć, że jego nazwa 
nawiązuje do rodziny Górków, pierwszych 
właścicieli Miejskiej Górki, słynnego niegdyś 
rodu wielkopolskich możnowładców, jed-
nego z najbardziej wpływowych w dawnej 
Rzeczpospolitej. 

Wielu emocji na początku impre-
zy dostarczyła prawie 200-osobowa grupa 
zawodników startujących w konkurencjach 
biegowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Rozegrano je w sześciu kategoriach wie-
kowych: bąble, smyki, urwisy, młodziki, ju-
niorzy i starsi juniorzy. Z najmłodszymi za-
wodnikami na linii startu stanął znakomity 
czterystumetrowiec Robert Maćkowiak, 
wielokrotny medalista mistrzostw świata i 
Europy, który był gościem honorowym im-
prezy. Dzieci z gminy Miejska Górka miały 
okazję zmierzyć się nie tylko ze sobą, ale 
także z rówieśnikami, licznie przybyłymi z 
różnych stron, co dodawało rywalizacji do-
datkowego smaczku. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, które, oprócz 
znanego biegacza, wręczali  burmistrz Ka-
rol Skrzypczak, dyrektor OKSiAL, Marek 
Stach oraz była lekkoatletka Stanisława 
Szymankiewicz. Dzieci po zakończeniu 
biegów miały również okazję wziąć udział w 
losowaniu wielu atrakcyjnych nagród (piłki, 
plecaki itp.).

Tuż przed biegiem głównym na 
dystansie 10 km oficjalnego otwarcia im-
prezy dokonał dyrektor Marek Stach, który 
powitał wszystkich obecnych, a  zawodni-
kom życzył miłej atmosfery oraz sportowej 
rywalizacji. 

Wystrzał z pistoletu dał sygnał do 
startu prawie 330-osobowej grupie zawodni-
ków. Wśród nich znaleźli się zarówno ama-
torzy jak również reprezentanci organizacji i 
klubów biegowych z różnych zakątków Pol-

ski. Już po upływie 35 minut pierwsi uczest-
nicy pojawili się na mecie.

Jako pierwszy przybiegł Krzysz-
tof Szymanowski z Kościana, który uzyskał 
czas 0:35:13. Dwadzieścia sekund po nim 
linię mety przekroczył Ukrainiec Yumy Bla-
hodir z Ostrowa Wielkopolskiego (0:35:33). 

Trzecie miejsce zajął Hubert Naglak z Sze-
lejewa (0:36:06). 

Najlepszą biegaczką została Ju-
styna Karolczak z Krotoszyna, z czasem 
0:38:17. Na drugim stopniu podium stanęła 
Olesia Didovodiuk z klubu UKR Achilles 
Leszno (0:39:43), a na trzeciej pozycji upla-
sowała się Patrycja Bielecka z Michałowa 
(0:40:57). Uczestnicy biegu choć zmęczeni, 
ale uśmiechnięci dobiegli do mety, gdzie 
upragnione medale wręczali im Robert Mać-
kowiak, burmistrz Karol Skrzypczak, dyrek-
tor Marek Stach oraz przedstawiciele firmy 
Walbet, sponsora generalnego wydarzenia, 
Karol i Andrzej Walkowiakowie. 

Nagrodzono także najszybszych 
zawodników i zawodniczki z gminy Miejska 
Górka oraz biegaczy i biegaczki w katego-
riach wiekowych. Tytuł najlepszego w kla-
syfikacji gminnej wywalczył sobie Sławo-
mir Wróblewski z Sobiałkowa (0:38:28), 
drugie miejsce zajął Łukasz Plewa z Dłoni 

W biegu głównym startowało prawie 330 zawodniczek i zawodników 

Na stadionie odbyły się konkurencje biegowe dla dzieci i młodzieży szkolnej

Na podium zawodniczki w kategorii „Najszybsza mieszkanka gminy Miejska Górka”
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WYNIKI III BIEGU GÓRKÓW 
K20

1. Karolina Bielecka (Michałowo) 00:41:38
2. Zuzanna Walczak (Gorzupia) 00:46:42
3. Aleksandra Bator (Zawonia) 0:49:34

K30
1. Anna Czerwińska (Rawicz) 00:44:30
2. Paulina Prawucka- Glina (Rawicz) 00:47:17
3. Ania Kaczmarek (Rawicz) 00:48:11

K40
1. Żaneta Sadowczyk (Masłowo) 00:42:37
2. Jolanta Jeż (Gostyń) 00:43:14
3. Anita Jadczak (Krotoszyn) 00:50:42

K50
1. Jolanta Adamczak (Pawłowice) 00:55:58

M20
1. Karol Janicki (Gostyń) 00:37:31
2. Patryk Kordek (Miejska Górka) 00:40:27
3. Daniel Stamm (Leszno) 00:41:46

M30
1. Mikołaj Tomaszewski (Kościan) 00:38:13
2. Patryk Karwik (Zduny) 00:38:19
3. Jakub Leśniak (Szkaradowo) 00:40:07

M40
1. Norbert Kołodziej  (Krzemieniewo) 00:37:42
2. Sławomir Wróblewski (Sobiałkowo) 00:38:28
3. Hubert Urbaniak (Rawicz) 00:41:18

M50
1. Roman Janowicz (Słupia Kapitulna)00:42:02
2. Krzysztof Kasprzak (Naratow) 00:42:08
3. Przemysław Tomaszewski (Gostyń) 00:42:30

M60+
1. Tadeusz Razik (Rawicz) 00:50:13
2. Marian Urbaniak (Gostyń) 00:52:36
3. Piotr Łaszkiewicz (Brzeżno) 00:56:34

Najszybsza mieszkanka gminy Miejska Górka
1. Kamila Wolna (Dąbrowa) 00:51:25
2. Aurelia Karkosz (Miejska Górka) 00:53:54
3. Magdalena Błochowiak (Miejska Górka) 00:54:10
Najszybszy mieszkaniec gminy Miejska Górka
1. Sławomir Wróblewski (Sobiałkowo) 00:38:28
2. Łukasz Plewa (Dłoń) 00:40:25
3. Patryk Kordek (Miejska Górka) 00:40:27

Kobiety, kategoria OPEN
1. Justyna Karolczak (Krotoszyn) 00:38:17
2. Olesia Didovodiuk (Ivano- Frankivsk)) 00:39:43
3. Patrycja Bielecka (Michałowo) 00:40:57

Mężczyźni, kategoria OPEN
1. Krzysztof Szymanowski (Kościan)) 00:35:13
2. Yumy Blahodir (Ostrów Wielkopolski) 00:35:33
3. Hubert Naglak(Szelejewo) 00:36:06

(0:40:25), a na trzecim uplasował się Patryk 
Kordek z Miejskiej Górki (0:40:27). Wśród 
pań triumfowała Kamila Wolna z Dąbrowy 
(0:51:25), przed Aurelią Karkosz z Miejskiej 
Górki (0:53:54). Na trzeciej pozycji sklasyfi-
kowana została Magdalena Błochowiak z 
Miejskiej Górki (0:54:10). Puchary  ufundo-
wał burmistrz Karol Skrzypczak, a sponso-
rująca imprezę spółka Walbet przygotowała 
dla najlepszych vouchery do wykorzystania 
w sklepie z artykułami sportowymi. Zawod-
nicy w klasyfikacji wiekowej otrzymali statu-
etki i plecaki. 

W tegorocznej edycji po raz 
pierwszy zostali nagrodzeni zawodnicy, któ-
rzy przekroczyli  linię mety na miejscach: 
13, 50, 100 150, 200 i 250. Otrzymali oni 
vouchery od firmy Walbet do zrealizowania 
w sklepie biegacza i 4F. 

Atrakcyjne nagrody rzeczowe 
rozlosowano wśród wszystkich uczestników 
biegu. Największymi szczęśliwcami okazali 
się Yumy Blahodir, zdobywca głównej wy-
granej, czyli roweru  Trek X-Caliber 9 Alpine 
Blue 2022 oraz Kamila Kaczmarek i Vio-
letta Nawrot, które wylosowały wartościowe 
zegarki. Fundatorem wymienionych nagród 
była firma Walbet. Szczęście uśmiechnęło 
się także do Patryka Karwika, który stał się 

właścicielem  roweru KTM Ultra Fun 29. Tę 
nagrodę ufundowała strefasportu.pl

Wydarzeniu towarzyszyły liczne 
atrakcje, głównie dla dzieci, które mogły 
korzystać z darmowych urządzeń rekre-
acyjnych (zamków dmuchanych) oraz wziąć 
udział w animacjach, takich jak brokatowe 
tatuaże, zaplatanie kolorowych warkoczy-
ków czy malowanie twarzy. Ponadto każdy 
miał okazję zakręcić ,,kołem szczęścia” i 

wygrać słodki przysmak. Maskotką III Bie-
gu Górków był znany z poprzednich edycji 
zając Szybkobiegacz, z którym można było 
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam w organizacji zawodów: 

sponsorowi generalnemu – ro-
dzinnej firmie „Walbet” Państwa Andrzeja, 
Danuty, Karola i Kingi Walkowiaków,  go-
ściowi honorowemu, Robertowi Maćkowia-
kowi, burmistrzowi Karolowi Skrzypczakowi, 
Lokalnej Grupie Działania Gościnna Wiel-
kopolska, strażakom OSP Miejska Górka i 
pozostałych jednostek gminy zabezpiecza-
jących bieg pod dowództwem komendanta 
gminnego, Przemysława Wysockiego, poli-
cjantom Rewiru Dzielnicowych  w Miejskiej 
Górce Komendy Powiatowej Policji w Rawi-
czu, pilotom – Piotrowi Wierzchowskiemu, 
Tomaszowi Dmyterko i Jarosławowi Giezko-
wi z Towarzystwa Turystycznego „TRAMP” 
w Miejskiej Górce, Dominice Szalkowskiej 
– Kupczyk, Wiesławie Nowakowskiej i Sta-
nisławie Szymankiewicz, wolontariuszkom 
oraz kibicom, którzy dopingowali biegaczy 
zarówno na trasie jak i na mecie.

Cieszyć może fakt, że uczestnicy 
kolejnych edycji Biegu Górków piszą piękną 
i bogatszą z roku na rok historię tego sporto-
wo – rekreacyjnego wydarzenia.

L. Jarczewska

Przed rozpoczęciem biegów przeprowadzono rozgrzewkę

Najlepsi zawodnicy w kategorii OPEN
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10 października 1905 r. …

W SPRAWIE IMION POLSKICH
Wydał pruski minister spraw wewnętrznych następujące rozporządzenie: „Pytanie, w jakiej formie mają 

Polacy pisać swe imiona, o ile są zapisane w księgach kościelnych na podstawie rozporządzenia naczelnego 
prezesa W. Ks. Poznańskiego z dnia 21 lutego 1820, dotyczącego prowadzenia ksiąg kościelnych, na godłach 
(szyldach firmowych) tablicach wozowych i w ogóle publicznie, bywa w sądownictwie rozmaicie rozstrzygane.

Sąd nadziemiański w Poznaniu, 
w całym szeregu rewizyjnych procesów sta-
nął na stanowisku, że wobec zapisanego 
po łacinie w księgach kościelnych imienia 
nie o to chodzi, czy imię nadane dziecku 
brzmi odmiennie w języku potocznym ro-
dziców, lecz raczej o to, że imię zapisane w 
księgach kościelnych po łacinie ma być w 
publicznym życiu tak samo pisane (a więc 
po łacinie) i zainteresowanym wolno tylko 
niemiecką pisownię kłaść obok łacińskiej, 
ponieważ język niemiecki jest nie tylko języ-
kiem urzędowym, lecz także ogólnym języ-
kiem interesu.

Natomiast kamergericht jest zda-
nia, że księgi kościelne prowadzone według 
rozporządzenia z dnia 21 lutego 1820, nie 
wymagają literalnej ścisłości odnośnie do 

zapisanego w dokumencie imienia. Według 
zapatrywania kamergerichtu, ma wpisanie 
do księgi kościelnej znaczenie, że nadane 
i zapowiedziane imię w pisemnym języku 
tak jak wpisano brzmi, ale nie ma znaczenia 
dowodu w tym zrozumieniu, jak imię istotnie 
jest nadane i zapowiedziane tj. jak brzmieć 
ma prawdziwie.

Prawdziwe imię należy innym 
sposobem wypośrodkować.

Ponieważ najwyższy trybunał 
administracyjny w dwóch wyrokach z dnia 
3 kwietnia 1905 przyłączył się do prawnego 
zapatrywania kamergerichtu, więc i ja się do 
tego przyłączam.

Cały długich i zawiłych tłumaczeń 
sens jest ten, że nie księga kościelna z ła-
cińskim brzmieniem imion, lecz zeznanie i 

wola rodziców w tych razach są miarodaw-
cze.

Łacińskie brzmienie imienia Po-
laka nie jest prawdziwe tylko polskie, bo 
mowa rodziców jest polska, wobec zapisu-
jącego podali imię nie w łacińskim, lecz pol-
skim brzmieniu.

Sądzimy, że po tym rozporządze-
niu ministra ustaną szykany imion polskich 
i znikną też z godeł kupieckich różne Anto-
niusy, Boleslausy itd., a ujrzymy znowu An-
tonich, Bolesławów itd.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

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

ks. Wawrzyńca Chrustowicza, proboszcza.

Miejska Górka, 24 czerwca 1897 r. …

KORESPONDENCJE RÓŻNE
W piękną szatę świąteczną przyodziała się i w tym roku parafia tutejsza w dzień św. Trójcy. Dnia tego 

bowiem dzieci parafii przystępowały do pierwszej Komunii św.

W towarzystwie wszystkich tutej-
szych bractw kościelnych z obrazami, cho-
rągwiami na czele, przy odgłosie dzwonów i 
pieśni „Kto się w opiekę” prowadził miejsco-
wy X. proboszcz Chrustowicz, przybrany 
w kapę, 71 dzieci do kościoła z probostwa 
pięknie w zieleń przyozdobionego, przez 
umajone ulice. Wśród mszy św. wygłosił X. 
proboszcz mowę do dzieci. Po czym rozdał 
komunię św. i po nabożeństwie obdarzył 
dziatwę obrazkami.

Niezwykły też ruch panował tego 
samego dnia w mieście naszym. Był to dzień 
św. Antoniego, w którym przypadł, w klasz-
torze tutejszym na Goruszkach doroczny 
odpust. Że to niedziela była, dlatego pątni-
ków bardzo dużo przybyło, nie tylko z okolic 
bliższych, ale i z dalekich, jak Krotoszyna, 
Ostrowa, Ostrzeszowa i innych. Spowiedzi 
słuchało przez kilka godzin 14 kapłanów.

Doroczna procesja w uroczystość 
Bożego Ciała odbyła się w mieście przy ład-
nej pogodzie. Ulice i rynek, którymi procesja 

przechodziła, były pięknie przyozdobione, a 
i ołtarze starannie urządzone. Najświętszy 
Sakrament niósł X. proboszcz pod baldachi-
mem, dar obywatela p. Telesfora Funke, w 
asyście dwóch księży z klasztoru, o. Ana-
stazego Szpręgi i Tyburcego Dybol, którzy 
też ewangelie śpiewali. Potem X. proboszcz 
z o. Anastazym pojechali na procesję do bli-
skiej Sarnowy, gdzie prowadził X. proboszcz 
Chrustowicz procesję, a śpiewali ewangelie 
X. prob. Granatowicz z Łaszczyna, prob. 
Miśkiewicz z Zakrzewa, prob. domu karne-
go Meissner z Rawicza i o. Anastazy. Przy 
tej uroczystości widoczny był też jeszcze 
smutek. Brakło śp. proboszcza Sarnowy X. 
Leopolda Chmielińskiego, kilka dni wcze-
śniej zmarłego. W niedzielę wśród oktawy 
odbyła się procesja w klasztornym kościele, 
tak samo jak w sumę, uroczystość w para-
fialnym kościele miejskogóreckim.

W oktawę Bożego Ciała, odbyła 
się znowu procesja w Miejskiej Górce po 
rynku, tak jak w pierwszym dniu. Celebrował 

X. Meissner z Rawicza, ewangelie śpiewali 
o. Anastazy, X. Tyburcy Dybol, X. Miśkie-
wicz i X. Waściński. Pogoda przepyszna. 
Nieszpory odprawił solennie o. Anastazy.

Prezentę na probostwo w Sarno-
wie odbierze X. Jűttner, nauczyciel religii 
przy seminarium nauczycielskim w Rawiczu.

Tutejsze towarzystwo przemysło-
we odprawiło swą doroczną, letnią zabawę, 
gdzie zgodnie i wesoło się bawiono.

Budowa kolei żelaznej ostrym 
postępuje biegiem i na październik będzie 
kolej oddana do użytku publiczności.

Zboża i jarzyny w tym roku wy-
śmienite, a siana sprzęt bardzo obfity.

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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Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

Miejska Górka 2019©

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, druki, wi-
dokówki, 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 podzielić 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

Miejska Górka, dnia 24 lutego 1902 r. …

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO
Według rozporządzenia Najprzewielebniejszego X. Arcypasterza odprawione zostało i u nas nabożeń-

stwo uroczyste za Ojca św., w czasie którego wygłosił stosowne kazanie nasz X. proboszcz Chrustowicz.

Wieczorem o godzinie 7 rozpo-
częła się po wsiach i w mieście wielka ilumi-
nacja. Nie było okienka, gdzie by obfite nie 
paliło się światło. Wysoka wieża parafialne-
go kościoła od samego szczytu począwszy, 
rzęsistym jaśniała światłem. Obywatele w 
mieście starali się jak najpiękniej o przy-
ozdobienie domów i okien. Pięknymi bardzo 
transparentami i obrazami odznaczały się 

mieszkania pp. Leonarda Szwortza, Toma-
sza Borowicza, Kazimierza Wierzychow-
skiego, braci Lamperskich, Seweryna 
Łukowskiego, Franciszka Bartkiewicza, 
Stanisława Pietrzyńskiego, malarza Jó-
zefa Biskupskiego, Mariana Nizwandow-
skiego, 

Jeszcze wiara mocna żyje w na-
szym ludzie. Cześć mu za te piękne objawy 

synowskiego przywiązania i wdzięczności 
do Ojca św.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r. 

Napisana przez 
ks. Wawrzyńca Chrustowicza, proboszcza.   

Miejska Górka, 20 grudnia 1906 r. …

JUBILEUSZ PROBOSZCZA CHRUSTOWICZA
Minęło już lat 20, odkąd naszym proboszczem jest ks. Chrustowicz. Pamiętnym jest dzień, gdy obcho-

dził 25-letni jubileusz kapłaństwa.

Wówczas życzyliśmy sobie, 
aby jeszcze przynajmniej 50-letniego do-
czekał się jubileuszu.

Długoletnie choroby nie po-
zwalały mu wróżyć tego szczęśliwego 
dnia, ale doczekaliśmy się dnia, w którym 
40-letnią rocznicę święceń kapłańskich 
obchodzić będzie dnia 22 grudnia br.

Niech ks. proboszczowi użyczy 

Pan Bóg jeszcze życia długiego, tym wię-
cej, że dziś mając wikariusza dobrego, 
pracowitego i przywiązanego gorącem 
sercem do swego proboszcza kochanego 
przez parafian bez wyjątku, może się ks. 
proboszcz ochraniać. Wiemy, że dawniej 
ks. proboszcz wiele pracował w życiu pu-
blicznym, a i dziś jeszcze pracuje, choć 
cierpiący, przewodniczy na wszystkich 

prawie wiecach i przemawia w okolicy 
tutejszej. Niech nam jeszcze długo żyje i 
szczęśliwie. Kochający go parafianie.

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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Gmina Miejska Górka …

ZMIANY ADMINISTRACYJNE I SAMORZĄDOWE PO 1945 ROKU
Gmina Miejska Górka usytuowana jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopol-

skiego, wchodząc razem z Bojanowem, Jutrosinem, Pakosławiem i Rawiczem w skład powiatu rawickiego. 
Sąsiaduje z gminami: Krobia, Poniec, Rawicz, Pakosław, Jutrosin, Pępowo. Na jej terenie, według  danych z 
30 czerwca 2022 r., mieszka 9.101 osób, spośród których 3131 na obszarze miasta.

Przez gminę przebiegają dwa 
ważne połączenia drogowe: Rawicz – 
Ostrów Wlkp. (droga krajowa nr 36), wiodą-
ce od Jagodni przez Miejską Górkę, Sobiał-
kowo, Topólkę i Dłoń oraz Rawicz – Poznań 
(droga wojewódzka nr 434),  na odcinku od 
Jagodni do Zmysłowa.  

Gmina Miejska Górka zajmu-
je powierzchnię 103,6 km². Zdecydowaną 
większość jej obszaru, wynoszącą 87,8% (tj. 
9097 ha) zajmują użytki rolne, z czego na 
grunty orne przypada 91,4%, na użytki zie-
lone 8,3%, sady 0,3%. Lasy stanowią 3,3% 
powierzchni gminy. Ziemia w niej jest w mia-
rę urodzajna z przewagą gruntów ornych 
zaliczanych do gleb klasy III a i b (stanowią 
57,2 %) – średnio dobrych.

Liczba ludności w mieście po II 
wojnie światowej ulegała niewielkim waha-
niom, wynosząc:  2826 (w 1950 r.), 2920 
(1983 r.), 3121 (2005 r.), 3230 (2010 r.), 
3322 (2017 r.), 3201 (2020 r.), 3150 (2021 
r.).

Po odzyskaniu w 1945 r. nie-
podległości na czele miasta Miejska Górka 
stał burmistrz. Powołana 7 marca 1945 r. 
Komisja Porozumiewawcza, w skład której 
weszły kierownictwa poszczególnych partii 
politycznych (PPR, SD i SL), stronnictw i 
organizacji społecznych, wybrała ze swego 
grona przewodniczącego L. Czabańskiego 
i sekretarza Mariana Robińskiego. Komisja 
ustaliła skład osobowy Rady Narodowej i 
wybrała burmistrza – Bolesława Maciejew-
skiego, który pełnił tę funkcję do 1950 r.

Realizując wytyczne instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania rad 
narodowych oraz zarządzenie pełnomocni-
ka wojewódzkiego (J. Cywińskiego) z 19 
lutego 1945 r., zwołano na dzień 12 marca 
1945 r. zebranie delegatów do Rady Naro-
dowej Miejskiej Górki. Wyłoniono na nim 

Prezydium Rady Narodowej w składzie: 
przewodniczący – L. Czabański, zastępca 
– L. Szperka, członkowie – A. Latuszek, 
J. Orłowski, F. Pieprzyk, J. Onzol i M. Ro-
biński.

Po  trwającej ponad miesiąc dzia-
łalności Miejskiej Rady Narodowej, w dniu 
21 kwietnia 1945 r., odbyły się wybory człon-
ków miejskogóreckiego Zarządu Miejskie-
go. Burmistrzem miasta ponownie został 
wybrany B. Maciejewski, natomiast funkcję 
wiceburmistrza powierzono J. Orłowskie-
mu. Ponadto w skład zarządu wchodzili: S. 
Kaczmarek, A. Latuszek i J. Wawrzyniak. 
Przewodniczącym Prezydium MRN został 
L. Czabański, jego zastępcą L. Szperka, 
a członkami: J. Grodzki, S. Krawczyk i F. 
Pieprzyk. Członkami MRN zostali: A. Czer-
wiński, F. Imalski, M. Malak, J. Onzol, S. 
Skibicki, S. Sędzik i M. Robiński.

Proces najważniejszych zmian 
administracyjnych zakończono w ostatnich 
dniach  czerwca 1946 r., ustalając granicę 
województwa poznańskiego (jedno z 17 wo-
jewództw), do którego należał powiat rawicki 
i wchodząca w jego skład Miejska Górka.

Do końca września 1946 r. powo-
łano rady narodowe gmin, które obejmowały 
swym zasięgiem kilka wsi. W skład gminy 
Miejska Górka weszło 17 wsi sołeckich, a 
mianowicie Dąbrowa, Dłoń, Gostkowo, Ka-
rolinki, Kołaczkowice, Konary, Niemarzyn, 
Oczkowice, Piaski – Zalesie, Roszkowo, 
Roszkówko, Rozstępniewo, Rzyczkowo, 
Sobiałkowo, Topólka, Woszczkowo, Zakrze-
wo oraz cztery miejscowości bez statusu 
sołectwa – Annopol, Jagodnia, Melanowo i 
Zmysłowo.

Rady narodowe były organami 
planowania działalności publicznej i kontro-
lnymi nad samorządowymi organami wyko-
nawczymi tj. burmistrzem i zarządem miej-
skim. Ten dualistyczny system administracji 
rządowej i samorząd terytorialny został zli-
kwidowany w marcu 1950 r., na mocy usta-
wy znoszącej samorząd terytorialny i prze-
kazujący całą władzę zarządzania miastem 
radzie narodowej i jej prezydium, będącym 
odtąd organem wykonawczym rady. Na cze-
le prezydium MRN stał odtąd przewodniczą-
cy będący jednocześnie radnym. 

W latach 1950 – 1952 funkcję 
przewodniczącego Prezydium MRN w Miej-
skiej Górce pełnił Stefan Szymczak, jego 
zastępcą był Bolesław Maciejewski (dotych-
czasowy burmistrz), a sekretarzem Zygfryd 

I sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy Miejska Górka (6 luty 1978 r.)

Sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Miejskiej Górce (10 kwietnia 1969 r.) 
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Guzikowski. Po nim na przewodniczącego 
Prezydium MRN wybrano Stefana Rataj-
czaka (od 25 kwietnia 1952 r.), od 21 grud-
nia 1954 r. – Jana Cichowlasa, a od 2 lute-
go 1958 r. – Józefa Maćkowiaka. Jednak 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Poznaniu odmówiło zatwierdzenia wyboru 
radnego J. Maćkowiaka na przewodniczą-
cego Prezydium MRN, dlatego na IV sesji 
MRN w dniu 26 maja 1958 r., na tę funkcję 
został wybrany Piotr Ruskowiak, który peł-
nił ją nieprzerwanie do  1972 r.

Radom narodowym przyznano 
szerokie kompetencje polegające na kie-
rowaniu działalnością gospodarczą i spo-
łeczno-kulturalną. We wrześniu 1954 r. 
dokonano reformy na najniższym szczeblu 
hierarchii administracji, tworząc gromady. 
Zostały one wprowadzone w miejsce gminy 
obejmującej kilka wsi. Teraz podstawową 
jednostką podziału terytorialnego stały się 
gromady, w których działały gromadzkie 
rady narodowe. 

Na terenie dzisiejszej gminy Miej-
ska Górka istniały wówczas cztery ośrodki 
GRN w: Dłoni, Rozstępniewie, Sobiałkowie 
i Miejskiej Górce. W Dłoni GRN mieściła się 
początkowo w poniemieckim budynku, a od 
1959 r. została przeniesiona do budynku 
należącego do Gospodarstwa Rolniczego 
– Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. 
Obszarem działania obejmowała wsie Dłoń, 
Kołaczkowice, Oczkowice, Piaski i Zalesie, 
folwark w Melanowie oraz osadę Topólka. 
Pierwszym przewodniczącym GRN (od 
1952 r. do kwietnia 1961 r.) był Kazimierz 
Szymański (z Woszczkowa), po nim (od 
maja 1961 r. do kwietnia 1965 r.) – Jan 
Grześkowiak (z Piasków), a następnie (od 
maja 1965 r. do końca działalności GRN) – 
Andrzej Bałuniak (z Dłoni).

W Rozstępniewie siedzibą był 
budynek będący własnością Państwowego 
Funduszu Ziemi (w dworku). GRN obejmo-
wała wsie: Gostkowo, Roszkowo, Roszków-
ko, Rozstępniewo, Zakrzewo i Zmysłowo. 
Pierwszym przewodniczącym był Jan Ci-
chowlas (z Rozstępniewa), po nim Antoni 

Konury (z Gostkowa).
W Sobiałkowie siedzibą GRN był 

budynek (obecny właściciel Andrzej Nawrot), 
w którym znajdowały się także Urząd Pocz-
towy i biblioteka. Podlegały jej wsie: Kona-
ry, Sobiałkowo, Rzyczkowo i Woszczkowo. 
Pierwszym przewodniczącym (od 1952 r.) 
był Stanisław Szymański (z Rzyczkowa). 
We wrześniu 1958 r. GRN przeniesiono do 
Miejskiej Górki, gdzie miała siedzibę na Ma-
łym Rynku (obecnie Plac Powstańców Wiel-
kopolskich). Przewodniczącym był Wiktor 
Nawrot (z Niemarzyna).

Wioski Dąbrowa, Karolinki i Nie-
marzyn oraz miasto Miejska Górka od 1955 
r. stanowiły obszar działania GRN w Miej-
skiej Górce. Natomiast w 1968 r. wspomnia-
ne wcześniej trzy GRN zostały podporząd-
kowane GRN w Miejskiej Górce.

Oficjalnie cel reformy z 1954 r. 
usprawiedliwiano potrzebą zbliżenia orga-
nów władzy państwowej do ludności za-
mieszkującej wioski. Z kolei reaktywowanie 
na powrót gmin tłumaczono koniecznością 
tworzenia korzystniejszych warunków dla 
rozwoju wsi i pogłębiania demokracji przez 
wzmocnienie autorytetu gminnych rad naro-
dowych i tworzenia silnych gmin wiejskich. 
Struktura ta utrzymała się do 31 stycznia 
1972 r., kiedy to ponownie wprowadzono 
gminy, likwidując jednocześnie gromady. 

Od drugiej połowy 1972 r. przy-
stąpiono do systematycznych działań po-
przedzających kolejną reorganizację rad 
narodowych. Polegała ona na integracji 
miejskich i gromadzkich rad narodowych, 
której rezultatem było tworzenie rad narodo-
wych miast i gmin. Nowy system struktury 
terenowych organów władzy państwowej i 
administracji likwidujący gromady, a w ich 
miejsce powołujący gminy, wszedł w życie, 
w mieście i gminie Miejska Górka z dniem 5 
stycznia 1973 r. W tym dniu bowiem odbyła 
się I sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy 
Miejska Górka, na której wybrano przewod-
niczącego Rady Narodowej, a został nim 
Kazimierz Bandura. Natomiast na naczel-
nika Miasta i Gminy Miejska Górka powoła-

no Jana Witkowskiego. Po nim tę funkcję, 
od 1 kwietnia 1974 r. pełnił Stanisław Spe-
rzyński.

W wyniku kolejnej reformy ad-
ministracyjnej, z dniem 1 czerwca 1975 r. 
zlikwidowano powiaty, wprowadzając dwu-
stopniowy podział administracyjny. Zwięk-
szono ilość województw z 17 do 49. Miasto i 
Gmina Miejska Górka weszła do nowo utwo-
rzonego województwa leszczyńskiego. Na 
czele terenowego organu administracji stał 
nadal S. Sperzyński, a przewodniczącym 
Rady Narodowej (od 16 lutego 1978 r.) był 
A. Szulc. Od 1982 r. funkcję naczelnika Mia-
sta i Gminy Miejska Górka pełnił Władysław 
Tomczak, a obowiązki przewodniczącego 
Rady Narodowej sprawował Franciszek 
Głowacz, po nim od 1984 r. Stanisław Le-
wandowski.

Tym razem wprowadzenie refor-
my administracyjnej tłumaczono potrzebą 
dostosowania podziału administracyjnego 
do realizowanego „przyspieszonego rozwo-
ju społeczno-gospodarczego państwa”, jak 
również usprawnienia zarządzania gospo-
darką narodową oraz organami administra-
cji. Miała też usprawnić sprawowanie kontroli 
nad wojewódzkimi władzami. W rzeczywi-
stości powodem wprowadzenia reformy była 
obawa władz centralnych przed rosnącymi 
w siłę administracyjną i ekonomiczną po-
zycję dotychczasowymi 17 województwami 
oraz możliwościami ich usamodzielnienia 
się wobec centralnego kierownictwa.

Przełom 1989 r. zapoczątkował 
kolejną reformę ustroju terytorialnego Pol-
ski. W 1990 r., w miejsce naczelników miast 
i gmin zostają powołani wójtowie (gmin) i 
burmistrzowie (dotychczasowych miast i 
gmin). W nowej sytuacji gmina straciła cha-
rakter terenowego organu administracji pań-
stwowej, stając się gminą samorządową. 
Rozpoczęto prace nad kolejnym etapem re-
formy administracyjnej państwa. W efekcie 
18 lipca 1998 r. Sejm przyjął ustawę, która 
weszła w życie 1 stycznia 1999 r., wprowa-
dzającą trójstopniowy podział terytorialny 
Polski. Zmniejszono wówczas liczbę woje-
wództw z 49 do 16 i przywrócono powiaty. 
Miasta, które straciły dotychczasowe prawa 
miast wojewódzkich (np. Leszno), weszły 
do grupy powiatów grodzkich, czyli miast na 
prawach powiatu. Zmniejszeniu uległa rola 
wojewody na rzecz marszałka województwa 
i samorządu wojewódzkiego.

Gmina Miejska Górka ponownie 
weszła w skład powiatu rawickiego i woje-
wództwa wielkopolskiego. Funkcję burmi-
strza w 1990 r., na okres 2 tygodni objął 
jako p.o. Piotr Ruskowiak. Po nim funkcję tę 
sprawował (od 1990 r.) Karol Skrzypczak, 
następnie Stefan Jagiełka (1998-2002). 
W 2002 r. nastąpiła zmiana w zakresie 
wyborów burmistrza, którego wybierano w 
wyborach bezpośrednich. W efekcie  bur-
mistrzem w 2002 r. ponownie został Karol 
Skrzypczak; wybrany na to stanowisko rów-
nież w 2006 r., 2010 r., 2014 r., 2018 r. Ko-
lejne wybory powinny się odbyć w 2023 r.

dr T. Bӧhm

Radni Miejskiej Rady Narodowej  V kadencji w latach 1965 – 1968
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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
WIELKIE WYDARZENIE W GOSTKOWIE 

Było nim niewątpliwie. To uroczyste otwarcie budynku szkoły. Zjechali się wówczas zaproszeni go-
ście, przede wszystkim nauczyciele z okolicznych miejscowości. Nie zabrakło części artystycznej. I oczywi-
ście przede wszystkim świętowali i bawili się mieszkańcy wsi.

Działo się to w poniedziałek 6 
sierpnia 1900 roku. Wówczas to właśnie w 
Gostkowie obchodzono, bardzo uroczyście 
i bawiono się z okazji „nowo i pięknie wy-
budowanej szkoły.” Wybudowano ją za pie-
niądze z trzech źródeł. Pierwsze to środki 
wiejskie. Dodajmy, że odkładane przez kil-
ka lat. Kolejne źródło to rejencja, czyli wo-
jewództwo. Wreszcie pani dziedziczka B., 
która przekazała niebagatelną sumę trzech 
tysięcy marek. 

Uroczystości tamtego dnia rozpo-
częły się od mszy w Nieparcie, którą prowa-
dził ksiądz wikariusz Maciejewski. Obecne 
były wówczas m.in. wszystkie „dziadki” z 
Gostkowa wraz ze swym nauczycielem pa-

nem Mielcarkiem.
Główne imprezy rozpoczęto o 

godzinie 15. Wtedy to do Gostkowa zjechał 
radca szkolny pan Wenzel. Pojechał do 
domu sołtysa Wojczaka, gdzie już na niego 
czekano. Od sołtysa wszyscy przeszli do 
szkoły, śpiewając „Kto się w opiekę odda 
Panu Swemu.” W pochodzie szli zaprosze-
ni nauczyciele, rodzice, oczywiście dzieci. 
Najstarsza uczennica niosła na poduszce 
klucze, którym pan Wenzel otworzył szkolne 
drzwi. Następnie przekazał je nauczycielowi 
Mielcarkowi.

Już w środku radca wygłosił 
przemówienie, a raczej przemówienia, bo 
po polsku i niemiecku. Po nim wystąpił chór, 

składający się z nauczycieli. Ksiądz Macie-
jewski poświęcił Krzyż Zbawiciela w szkole, 
a następnie cały budynek. I wygłosił prze-
mowę do dzieci. 

Z kolei głos zabrał członek dozo-
ru szkolnego (rady rodziców) pan Harput. I 
wreszcie pan Mielcarek. Ten również mówił 
do dzieci, ale także ich rodziców, dziękując 
za pomoc w budowie szkoły oraz w przygo-
towaniu tej uroczystości i za powierzenie mu 
dzieci do nauki. Już na sam koniec odbyła 
się taneczna zabawa, trwająca do północy.

D.Szymczak
Źródło: Wielkopolanin, nr 184 z 1900 r. 

STRASZNA ZIMA I BRAK OPAŁU 

Mrozy dochodziły do trzydziestu stopni. Kraj stał na skraju paraliżu. Co gorsza brakowało opału, w 
efekcie części ludności groziły choroby i wręcz śmierć z zimna. Mieszkańcom regionu pomagała Cukrownia 
w Miejskiej Górce, ale i tam opał się skończył.

Na początek warto czytelników 
poinformować, że dawniej zimy nie zawsze 
były tak surowe jak dziś się sądzi. Niemal 
przez całe lata 20-te temperatury były zno-
śne, a śnieg niemal nie padał. Tak było do 
początku lutego 1929 roku. Wówczas to za-
atakowały iście syberyjskie mrozy. Dodamy 
nad całą Europą, która nawet na południu 
tonęła w śniegu. 

W naszym kraju nad ranem tem-
peratury dobijały do minus trzydziestu stop-
ni. W efekcie kraj przestawał funkcjonować. 
Opisy z tamtego czasu brzmią dramatycz-
nie. Jeden z nich pochodzi z Sarnowej, ale 
dotyczy też sąsiednich gmin. Zresztą, co 
oczywiste i w nich sytuacja musiała wyglą-

dać równie dramatycznie. 
Po pierwsze w Sarnowie czę-

ściowo przestała funkcjonować powiatowa 
kolejka. Dzieci, które uczyły się w Rawiczu 
musiały przez kilka dni pozostać w domu lub 
iść pieszo!

Pozamarzały prawie wszystkie 
rury, wiele popękało, w efekcie w całym 
miasteczku dramatycznie brakowało wody. 
Ziemniaki, czyli podstawa ówczesnego wy-
żywienia, pozamarzały w piwnicach a nawet 
kuchniach. Mieszkańcy przerażeni patrzyli 
na pobliskie kopce, co stanie się z tam prze-
chowywanymi kartoflami? Zresztą na tym 
przykładzie widać jak zimno było w domach. 

To z kolei wynikała z całkowitego 

braku opału. Przez dwa tygodnie go brako-
wało. Mieszkańcy Sarnowy musieli jechać 
po węgiel do Rawicza lub Miejskiej Górki. 
Często ubolewając wracali z niczym, ponie-
waż i tam nic nie było. 

Pięknie zachowała się dyrekcja 
Cukrowni w Miejskiej Górce. Rozdzieliła bo-
wiem zapasy węgla między potrzebujących, 
lecz wkrótce zabrakło go i w tam. Dopiero 
pod koniec lutego do Sarnowy dotarł pierw-
szy, oczekiwany wręcz upragniony wagon z 
węglem. Odnotujmy, że pochodził z Leszna 
z tamtejszej firmy „Progress.” 

D. Szymczak
Źródło: Głos Leszczyński, nr 48 z 1929 r. 

GŁUPIA ZABAWA, TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE 
Dwóch chłopaków rzucało kamieniami w jadący pociąg. W efekcie rozbili szybę i ciężko poranili 

innego dzieciaka, który tym pociągiem jechał. 

Dwóch nastolatków, pracowało 
jak wielu wówczas młodych ludzi, jako 
pastuchowie. Odnotujmy, że w tym 
przypadku pastuchowie kóz. W połowie 
października 1922 roku byli w pobliżu, a 
ściślej mówiąc na wzniesieniu ponad torem, 
pod Miejską Górką. Akurat przejeżdżał tam 
pociąg towarowy i pasażerski w jednym. 

Takie połączenie było wówczas dość 
powszechne, zwłaszcza na lokalnych liniach. 
W części towarowej skład wyładowany był 
burakami cukrowymi. Pastuchowie wymyśli 
sobie „zabawę” i zaczęli rzucać kamieniami. 
Celowi w buraki, w ten sposób chcieli, by 
spadały na ziemię. Jak się okazało, rzucali 
fatalnie. Trafili bowiem w szybę wagonu 

osobowego. Szyba pękła, a kamień trafił 
prosto w czoło chłopaka, który tam stał. 
Uderzenie było tak silne, że dzieciak upadł, 
zalany krwią. 

D. Szymczak
Źródło: Głos Leszczyński, nr 239 

z 1922 r. 
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ZA KRADZIEŻ CUKRU
Jak się okazuje Cukrownia w Miejskiej Górce była często okradana, choć akurat o tym nie wiemy 

niemal nic. Pod koniec lutego 1933 roku w Sądzie Grodzkim w Rawiczu odbyła się rozprawa przeciw czterem 
mężczyznom, którzy w Cukrowni kradli cukier. 

Paweł Paub skazany został na 
trzy miesiące więzienia bez zawieszenia. 
Nie wiemy skąd był? Trzej pozostali to 

mieszkańcy Sobiałkowa: Roman Otto, Karol 
Kelner i Władysław Staśkiewicz. Oni usły-
szeli wyrok dwóch miesięcy z zawieszeniem 

na dwa lata. Obrona wniosła apelację.
D. Szymczak

Źródło: Głos Leszczyński, nr 49 z 1933 r.

ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

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

STANISŁAWA RATAJCZAK
ur. 01.09.1943 r.; zm. 14.04.2022 r.

Gostkowo

WALENTYNA JANOWSKA
ur. 19.02.1925 r.; zm. 21.04.2022 r.

Miejska Górka

MARIANNA ANDRZEJEWSKA
ur. 02.11.1938 r.; zm. 08.05.2022 r.

Dłoń

ZDZISŁAWA GRZYMISŁAWSKA
ur. 24.08.1938 r.; zm. 20.05.2022 r.

Konary

MARIANNA STRUGAŁA
ur. 27.07.1930 r.; zm. 17.06.2022 r.

Oczkowice

JADWIGA HOFFMANN
ur. 10.07.1964 r.; zm. 21.06.2022 r.

Kołaczkowice

WOJCIECH MURLEWSKI
ur. 12.04.1946 r.; zm. 06.07.2022 r.

Miejska Górka

ZOFIA PIERZCHLEWICZ
ur. 29.04.1933 r.; zm. 22.07.2022 r.

Dłoń

MARIA GUZIKOWSKA
ur. 04.11.1936 r.; zm. 26.07.2022 r.

Sobiałkowo

MARCIN KOŁATA
ur. 07.10.1975 r.; zm. 02/03.08.2022 r.

Niepart

ANIELA ŚWIĄTKIEWICZ
ur. 30.07.1925 r.; zm. 16.08.2022 r.

Roszkowo

KAZIMIERZ KISTOWSKI
ur. 24.09.1944 r.; zm. 20.09.2022 r.

Zakrzewo

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI 
ZAWARLI

03.06.2022
Ilona Frąszczak – Konary 

Mikołaj Jaraczewski – Krzemieniewo 

02.07.2022
Karolina Domaniecka – Sobiałkowo

Paweł Karkosz – Sobiałkowo

08.07.2022
Aleksandra Walkowiak –  Miejska Górka

Mateusz Pawlak – Jutrosin

13.08.2022
Patrycja Siwek –  Biała Podlaska
Daniel Wencel – Miejska Górka

20.08.2022
Patrycja Wolna –  Pakosław
Patryk Murawa – Roszkowo

20.08.2022
Aleksandra Skrzypek – Konary

Mariusz Karaś – Grąbkowo

Ciekawostki historyczne
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Rajd tradycyjnie zakończył się w Piaskach …

JUBILEUSZOWA ROWERÓWKA
Około stu pięćdziesięciu rowerzystów wzięło udział w jubileuszowej, dwudziestej edycji Rajdu Ro-

werowego Dookoła Gminy Miejska Górka, który odbył si 3 lipca br. Organizatorami wydarzenia byli Towarzy-
stwo Turystyczne „TRAMP” oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, a także 
Rada Sołecka w Piaskach – Zalesiu.  

Popularna rowerówka jest dosko-
nałą okazją nie tylko do aktywnego wypo-
czynku, ale też podziwiania uroków naszej 
gminy. Od dziesięciu lat odbywa się pod 
hasłem „Jedziemy z Markiem”,  dla upamięt-
nienia tragicznie zmarłego w maju 2012 r. 
Marka Ratajczaka, dyrektora miejskogó-
reckiej szkoły podstawowej i wielkiego pa-
sjonata turystyki rowerowej. 

Uczestnicy rajdu, jak zwykle, wy-
ruszyli na trasę sprzed budynku OKSiAL. 
W tym roku wiodła ona przez Rozstępnie-
wo, Sobiałkowo, Rzyczkowo Woszczkowo, 
Oczkowice, Topólkę, Konary i tradycyjnie 
kończyła się w Piaskach.  

Po drodze rowerzyści zatrzyma-
li się najpierw w Rzyczkowie, gdzie spo-
tkali się z sołtysem Piotrem Hądzlikiem i 
członkiniami miejscowego KGW, które, pod 

okiem przewodniczącej Weroniki Hądzlik, 
przygotowały dla nich kawę i słodki poczę-
stunek. Kolejny przystanek wyznaczono w 
Konarach. Rajdowcy zwiedzili tam gospo-
darstwo rolne Andrzeja Małeckiego, które-
go pasją jest zbieranie staroci.  

Po dotarciu do Piasków uczest-
nicy rajdu zostali życzliwie przyjęci przez 
sołtyskę Teresę Skrzypczak i mieszkanki 
wsi, które przygotowały dla nich smakowity 
posiłek i zadbały o miłą atmosferę podczas 
pobytu gości w wiosce.

Odbyła się tam m.in. towarzy-
sząca rajdowi od dziesięciu lat ceremonia 
mierzenia parametrów dębu, który został 
posadzony w Piaskach dla upamiętnienia M. 
Ratajczaka. Pomiaru dokonali biorący udział 
w rowerówce członkowie jego najbliższej ro-
dziny: brat Andrzej, chrześniak Marcin oraz 
syn Maciej.

E. Pawełka

Uczestnicy rajdu i gospodarze spotkania przed świetlicą wiejską w Rzyczkowie 

Rajdowcy na trasie

Członkowie najbliższej rodziny M. Ratajczaka dokonali pomiaru parametrów dębu rosnącego w Piaskach
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Uczestnicy trenowali i aktywnie wypoczywali …

NA OBOZIE SPORTOWYM W DARŁOWIE
Na początku lipca br. pięćdziesięcioosobowa grupa zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego 

JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce przebywała na obozie sportowo-rekreacyjnym w Darłowie. 

W zgrupowaniu udział wzięło 
także 50 członków zaprzyjaźnionego klubu 
GOSiR Jamniuk z Gorzowa Wielkopolskie-
go.

Miejskogóreccy sportowcy spę-
dzili tydzień nad Bałtykiem pod opieką tre-
nerów Arnolda i Kornela Ratajskich. W 
tym czasie doskonalili swoje umiejętności 
praktyczne z zakresu ju-jitsu i judo, zgłębiali 
też wiedzę taktyczną.

Na obozowiczów czekały też 
różne atrakcje m.in. pobyt w Aquaparku, 

Agata Stróżyk mistrzynią Polski …

WYWALCZYŁA ZŁOTY MEDAL 
W ostatnich dniach czerwca br. Boszkowo położone w powiecie leszczyńskim gościło młodych war-

cabistów z całego kraju. W ośrodku wypoczynkowym „Sadyba” odbyły się XXVI Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Juniorów w warcabach klasycznych.

W imprezie mogli wziąć udział 
zawodnicy, posiadający aktualne licencje 
Polskiego Związku Warcabowego. W zawo-
dach, które rozegrane zostały w kategoriach 
orlików, młodzików oraz juniorów, uczestni-
czyło łącznie 174 zawodników. 

Młodzieżowy Klub Szachowo-
-Warcabowy PAT w Miejskiej Górce repre-
zentowało czworo warcabistów. Świetny 
start zaliczyła Agata Stróżyk, która  zdobyła 
złoty medal oraz tytuł mistrzyni Polski w ka-
tegorii juniorek do 6 lat, w grze klasycznej. 
Tuż za nią uplasowała się Zuzanna Kurak 
(SGU Czarni Oleszyce). Brąz zdobyła Iza-
bela Potyrała (UKS Roszada Lipno).

Podczas uroczystości kończącej 
zawody najlepsi zawodnicy w poszczegól-
nych kategoriach otrzymali puchary, medale 
oraz nagrody rzeczowe.

E. P.

zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, rejs 
statkiem z Darłowa do Darłówka. Nie brako-
wało też sportowej rywalizacji i emocji, które 
miały miejsce podczas obozowych zawo-
dów ju-jitsu. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe torby, smycze oraz klubowe 
gadżety. 

Czas spędzony w Darłowie, w 
miłej atmosferze, upłynął bardzo szybko. 
– Dziękujemy za pomoc i wsparcie w orga-
nizacji obozu burmistrzowi Karolowi Skrzyp-
czakowi oraz firmom Walbet A.D.K. Walko-

wiak, Transport i Spedycja Karola i Roberta 
Szalkowskich, Kruk Auto Części Michał Kru-
kowiecki, Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem 
Budowlanym, Ayar Sp. z o.o. Wyburzenia 
i Rozbiórki, SoonTech, Instalmar, Viviamo 
Nawroccy – podkreślił Kornel Ratajski, pre-
zes i trener miejskogóreckiego klubu. – W 
przyszłym roku wybieramy się na obóz do 
Pogorzelicy. Mamy już zarezerwowany ter-
min. Zapraszamy do udziału – dodał.                                             

E. Pawełka

Uczestnicy obozu podczas zwiedzania Darłowa

Agata Stróżyk, zdobywczyni złotego medalu 
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10 kilometrów pieszej wędrówki … 

WESZLI NA SZCZYT ORLICY
Członkowie i sympatycy Towarzystwa Turystycznego „TRAMP” w Miejskiej Górce, którzy od kilku 

lat realizują projekt „Zdobywamy polskie góry”, 11 czerwca br. udali się na ósmą już  z kolei górską wyprawę. 

Tym razem trzydziestoosobowa 
grupa turystów za cel obrała sobie Orlicę 
(1084 m n.p.m.). To najwyższy szczyt pol-
skiej części Gór Orlickich i Sudetów Środ-
kowych, jednak wierzchołek góry leży po 
stronie czeskiej. Granica państwa przebiega 
około dwadzieścia pięć metrów na wschód 
od szczytu, na wysokości 1080 m. Orlica na-
leży do Korony Gór Polski. 

Uczestnicy wyprawy odbyli wę-
drówkę na szczyt szlakiem turystycznym, 
weszli najpierw na jedną z najnowszych w 
Sudetach wież widokowych, a następnie, 
po przekroczeniu granicy, na wierzchołek 
Orlicy, położony w Czechach.  Po czeskiej 
stronie zeszli do schroniska Masarykova 
Chata, a stamtąd do Zieleńca, gdzie dotarli 
po 10 km pieszej wędrówki. Na zakończe-
nie pobytu w Górach Orlickich zwiedzili Park 
Zdrojowy w Dusznikach – Zdroju, na tere-
nie którego znajduje się kilka atrakcyjnych 
obiektów, m.in. dworek Chopina.

E. .P.

Miejskogóreccy zawodnicy zdobyli jedenaście medali …

UDANY START W PUCHARZE POLSKI
Reprezentanci miejskogóreckiego klubu doskonale spisali się w Pucharze Polski Ju-Jitsu, który w 

maju br. odbył się w Katowicach. Zawody zostały zorganizowane pod patronatem Polskiego Związku Ju-Jit-
su oraz Śląskiego Związku Ju-Jitsu.

W rywalizacji udział wzięło prawie 
250  zawodników z dziewiętnastu klubów. 
Wśród nich znalazła się dwunastoosobowa 
grupa wychowanków Arnolda i Kornela 
Ratajskich, którzy zdobyli 11 medali. Wszy-
scy startowali w konkurencji fighting. 

\Krążki z najcenniejszego krusz-
cu wywalczyli: Franciszek Woźniak (46 kg 
U14), Zofia Wawrzyniak (+57 kg U14) i Mi-
kołaj Zielnik (+ 81 kg U16).

Na drugim stopniu podium sta-
nęli: Blanka Szymańska (-36 kg U12), Sta-
nisław Maćkowiak (34 kg U12), Wiktoria 
Wawrzyniak (70 kg U18), Hubert Nawroc-
ki ( 69 kg U21), Olaf Lokś (66 kg U16).

Brązowe medale przypadły w 
udziale: Mikołajowi Czwojdrakowi (+ 81 
kg U16), Marcinowi Janickiemu (66 kg 
U16) i Oskarowi Szczęsnemu (69 kg U21). 
Czwarte miejsce zajął Bartosz Szlachetka 
(66 kg U16).

- Gratulacje dla wszystkich za-
wodników za udany start w zawodach oraz  
zaangażowanie. Bardzo dobrze zaprezen-
towali się zwycięzcy kategorii wagowych. 
Brawa dla Zosi Wawrzyniak, która, pomimo 
startu w wyższej kategorii wagowej, sięgnę-
ła po złoty medal. W trakcie turnieju nad 

zawodnikami czuwał Michał Łysiak,  uty-
tułowany wychowanek naszego klubu, który 
od września ma dołączyć do sztabu szkole-

niowego – podsumował występy podopiecz-
nych trener Arnold Ratajski.

E. Pawełka

Uczestnicy turystycznej wyprawy na Orlicy 

Reprezentanci UKS JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce
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Trasę pokonali rowerami i autobusem …

RAJD NIE TYLKO DLA SENIORÓW
Sześćdziesiąt osób wzięło udział w osiemnastej edycji Rajdu Seniora, która odbyła się 13 sierpnia 

br. Organizatorami turystycznej imprezy byli Klub Seniora i Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej 
Górce.

Trzydzieścioro rowerzystów wy-
ruszyło sprzed budynku miejskogóreckiego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokal-
nej na trasę, która prowadziła do Osieka w 
gminie Pakosław. Drugą, liczącą również 30 
osób,  grupę uczestników rajdu stanowili se-
niorzy, którzy udali się tam autobusem. 

Celem wyprawy był nowoczesny 
kompleks o nazwie Różany Zakątek. To 
centrum rozrywki i rekreacji, oferujące liczne 
usługi, gdzie można zorganizować imprezę 
i wypocząć.

Po dotarciu na miejsce rajdowcy 
zjedli wspólnie przygotowany dla nich obiad 
z deserem. Później obejrzeli obiekt i spędzili 
czas na kręgielni, korzystając z popularnej 
rozrywki, jaką stanowi bowling. Pobyt w Ró-
żanym Zakątku upłynął w miłej atmosferze, 
ku zadowoleniu uczestników rajdu.

E. P.

Warcabiści rywalizowali w Żerkowie …

ZAWODNICZKA PATA WICEMISTRZYNIĄ POLSKI
Antonina Stróżyk, reprezentantka Młodzieżowego Klubu Szachowo – Warcabowego PAT w Miejskiej 

Górce, wywalczyła srebrny medal podczas XIX Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych i UKS-ów w warca-
bach klasycznych, które w maju br. odbyły się w Żerkowie. 

Organizatorem zawodów, z upo-
ważnienia Polskiego Związku Warcabo-
wego był UKS Komorzanka Komorze przy 
współpracy z gminą Żerków i Wielkopolskim 
Związkiem Warcabowym.

Turniej przeprowadzono w ka-
tegoriach przedszkoli rocz. 2015 i młodsi, 
szkół podstawowych klas młodszych rocz. 
2011-2014, szkół podstawowych klas star-
szych rocz. 2007-2010, szkół ponadpod-
stawowych rocz. 2002-2006 z podziałem na 
płeć. 

Dodatkowo prowadzono klasyfi-
kację drużynową przedszkoli, szkół podsta-
wowych klas młodszych i starszych, szkół 
ponadpodstawowych oraz Uczniowskich 
Klubów Sportowych.

Zawody rozegrane zostały sys-
temem szwajcarskim do 7 rund, a czas gry 
wynosił 15 minut na zawodnika. Za zwycię-
stwo warcabiści lub drużyna otrzymywali 2 
punkty, za remis 1 pkt, za porażkę 0 pkt. Sę-
dzią głównym turnieju był: Arkadiusz Bia-
dasiewicz.

Mistrzostwa stały na bardzo do-
brym poziomie, ponieważ brali w nich udział 
aktualni mistrzowie i medaliści klubowych 
mistrzostw Polski w warcabach 64-polo-
wych.

Bardzo dobrze spisała się w nich 

Antonina Stróżyk, zawodniczka miejsko-
góreckiego klubu, która stanęła na drugim 
stopniu podium w kategorii dziewcząt rocz. 
2015 i młodsze. Pierwsze miejsce zajęła w 
niej Wiktoria Bednarek (UKS Komorzan-
ka Komorze), a na trzecim uplasowała się 

Aleksandra Moryson (MUKS Wieża Kór-
nik). W tej samej grupie wiekowej startowa-
ła druga z naszych reprezentantek, Agata 
Stróżyk, która sklasyfikowana została na 
dziewiętnastej pozycji.

E. Pawełka

Rowerzyści na trasie rajdu

Najlepsze zawodniczki na podium: na drugim stopniu Antonina Stróżyk
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W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Witaj w świecie, w którym Drużyna Snów - ściśle 
tajna organizacja - usuwa zmartwienia ze snu! Przy-
jaciel Elizy ma ogromne poczucie humoru. Dziewczy-
na uważa, że powinien wystąpić na pokazie talentów 
w ich szkole, ale Kris ma ogromną tremę. Gdy Eliza 
otrzymuje telefon od Drużyny Snów z prośbą o pomoc 
w misji, spotyka inną dziewczynę, która walczy z nie-
pewnością siebie. Sen Marysi jest atakowany przez 
Tremę i wydaje się, że nic nie idzie dobrze. Czy Eli-
za pomoże Marysi i Krisowi zdobyć trochę pewności 
siebie, zanim zdenerwowanie całkowicie przejmie nad 
nimi kontrolę?

Podróż po świecie głosek z pingwinkiem Piko to 
książka pozwalająca ćwiczyć wymowę tzw. trudnych 
głosek (sz, ż, cz, dż, r), a tym samym rozwijać mowę. 
W środku znajdą się zabawne wierszyki z ćwiczonymi 
głoskami, które dzieci chętnie zapamiętują i powta-
rzają, oraz liczne angażujące zabawy, dostosowane 
do wieku odbiorców. Ponieważ pingwinek Piko wyru-
sza w podróż dookoła świata, a na swej drodze spo-
tka mnóstwo zwierząt, które z chęcią przeprowadzą 
go przez wszystkie kontynenty, dzieci dostają też 
porcję wiedzy geograficznej i przyrodniczej. Konty-
nuacja książeczki Wierszyki i zabawy logopedyczne 
z pingwinkiem Piko, którą można też czytać jako sa-
modzielny tytuł.

Masza ma tysiąc pomysłów na minutę i wszędzie jej 
pełno, a poczciwy Niedźwiedź najchętniej całymi 
dniami rozwiązywałby krzyżówki lub majsterkował w 
ogrodzie. Ale... przeciwieństwa się przyciągają! Masza 
najlepiej czuje się w towarzystwie swojego dużego 
przyjaciela, a Niedźwiedź dałby się za małą psotnicę 
pokroić! Przeczytaj o przygodach tego niezwykłego 
duetu! Historie zawarte w tym tomie zostały napisane 
na podstawie odcinków serialu Masza i Niedźwiedź 
i są ilustrowane oryginalnymi kadrami z uwielbianej 
przez dzieci animacji! 

Nowe, niepublikowane dotąd opowieści prosto z wio-
ski wesołych smerfów! Czy Ciamajda poradzi sobie w 
kuchni lepiej niż w trakcie niesamowitej ucieczki z rąk 
Gargamela i jego wiernego kota Klakiera? Co przyda-
rzyło się nosowi Lalusia i co wydarzy się, gdy miesz-
kańcy wioski postanowią przygotować specjalny żart 
dla Zgrywusa? Pomysłowe smerfy, które potrafią 
wyjść cało nawet z największych tarapatów, czekają w 
książce pełnej fantastycznych przygód.

Spójrz w niebo i zachwyć się jego różnorodnością! 
Każdego dnia widujemy niebo i różne jego oblicza. 
Obserwujemy na nim zjawiska, których często nie 
potrafimy nazwać ani wytłumaczyć. Skąd biorą się 
ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak burze, tor-
nada czy cyklony? Dlaczego niebo w ciągu dnia jest 
niebieskie, a podczas wschodów i zachodów czerwo-
ne? Czym jest halo, gloria lub widmo Brockenu? Jak 
pogoda kosmiczna wpływa na życie na ziemi Dowiedz 
się, jakie sekrety skrywa niebo i dlaczego jego obser-
wacja fascynuje tak wielu ludzi.

Na czas wyjazdu mamy Nata miała zostać pod opie-
ką trzech sympatycznych staruszek… Szkoda tylko, 
że mama zapomniała wspomnieć, że staruszki to 
emerytowane czarownice, a domem rodzinnym Naty 
zainteresują się potężni czarodzieje. To trochę kom-
plikuje sytuację! Nowe obowiązki związane z opieką 
nad Natą burzą też spokój Trzykrotek, trzech czarow-
nic, dzielących dom ze złośliwym gadającym kotem 
Lukrecjuszem i lamą Łucją. Oczywiście nie mogą 
zdradzić, że nie są zwykłymi staruszkami. Tylko jak 
bez ujawniania czarodziejskich mocy mają poradzić 
sobie z przebojową ośmiolatką? Prawdziwe kłopoty 
zaczną się jednak dopiero wraz z pojawieniem się 
wrogiego czarodzieja, łasego na spadek ukryty w 
ogrodzie, i innych tajemniczych person…


