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Obradowali miejskogóreccy radni …  

PODZIĘKOWANIA ZA SUMIENNĄ SŁUŻBĘ
Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, zwołana w dniu 29 lipca br., odbyła się w Ośrodku Kultury, 

Sportu i Aktywności Lokalnej.  

Podczas obrad burmistrz Karol 
Skrzypczak omówił projekty wszystkich 
uchwał oraz złożył sprawozdanie z  dzia-
łalności w okresie międzysesyjnym. Przed-
stawił również informacje dotyczące m.in. 
wykonanych i trwających zadań inwestycyj-
nych: rozbudowy ulicy Hubala w Miejskiej 
Górce, powstania nowych świetlic wiejskich 
w Dąbrowie i Gostkowie, prac związanych 
z przebudową ul. Dworcowej. Poinformował 
też o oczekującym na realizację zadaniu, a 
mianowicie budowie  wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej w Sobiałkowie, na tzw. „Zapłociu”.

Następnie radni jednogłośnie 
dokonali zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2021. Zdecydowali też o zwolnieniu 
dyrektora szkoły z obowiązku realizacji ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośred-
nio z uczniami.  Ponadto podjęli uchwałę w 
sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ścieków” 
na terenie gminy Miejska Górka.

Podczas sesji burmistrz K. 

Skrzypczak  oraz przewodniczący rady, 
Zdzisław Goliński wręczyli podziękowanie, 
z okazji zakończenia pracy zawodowej, kie-
rownikowi Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej 

Górce, Sylwestrowi Sarbinowskiemu, za 
sumienną, profesjonalną i odpowiedzialną 
służbę.

E. Szymańska

Nadano statuty sołectwom i osiedlu …

TRZYDZIESTE OBRADY
Podczas trzydziestej w tej kadencji sesji, zwołanej 15 września br., miejskogóreccy radni podjęli mię-

dzy innymi uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy.

Wcześniej wysłuchali burmistrza 
Karola Skrzypczaka, który przedstawił naj-
ważniejsze sprawy związane z działalnością 
w okresie między sesjami. Zapoznali się 
też z informacją przekazaną przez prezesa 
spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu.  

W dalszej części obrad rada 
podjęła cztery uchwały. Pierwsza dotyczyła 
nadania statutów jednostkom pomocniczym 
gminy, czyli siedemnastu sołectwom oraz 
osiedlu w Miejskiej Górce.

Radni przyjęli również regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie gminy, określający m. in. mi-
nimalny poziom usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanaliza-
cyjne, warunki i tryb zawierania umów z od-
biorcami, sposób rozliczeń w oparciu o ceny 
i stawki opłat ustalone w taryfach, warunki  
przyłączania do sieci oraz sposób dokony-
wania odbioru wybudowanego przyłącza.

Wprowadzono też zmiany w 
uchwale rady z 15 maja 2018 r., w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Miejska Górka na dofinanso-
wanie kosztów wymiany systemów ogrze-

wania węglowego na nowe, ekologiczne 
źródła. Są one skutkiem dotychczasowych 
obserwacji i doświadczeń, w wyniku któ-
rych stwierdzono potrzebę wprowadzenia 
nowych warunków udzielania dotacji. Doko-
nano również aktualizacji w odniesieniu do 
obowiązujących przepisów prawnych.

Ostatnia uchwała dotyczyła za-
liczenia tras lokalnych w obrębach Miejska 
Górka i Karolinki do kategorii dróg gminnych 

oraz ustalenia ich przebiegu. Podjęta zosta-
ła po uprzednim, pozytywnym zaopiniowa-
niu przez Zarząd Powiatu Rawickiego.

Dodajmy, że w trakcie obrad 
wnioski złożyli radna Barbara Walkowiak 
i sołtys Karolinek, Marian Pieprzyk. Pierw-
szy z nich dotyczył zamontowania dwóch 
lamp oświetleniowych w Zmysłowie, drugi 
natomiast odnosił się do budowy oświetlenia 
skrzyżowania dróg w Jagodni.  E. P.

Od lewej: przewodniczący rady Zdzisław Goliński, burmistrz Karol Skrzypczak i Sylwester Sarbinowski, były kierownik Rewiru 
Dzielnicowych w Miejskiej Górce

Sesja odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
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Koszt wyniósł 574 tys. zł …

NOWY WYGLĄD ULICY DWORCOWEJ
Na przełomie września i października br., na miesiąc 

przed terminem, zakończono przebudowę ulicy Dworcowej w Miej-
skiej Górce. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu finan-
sowym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania na drodze, 
mającej 274 m długości i 7 m szerokości, 
wykonano nową nawierzchnię asfaltową, 
ułożono chodniki po obu stronach jezdni, 
wymieniono krawężniki i kratki ściekowe. 

Przy skrzyżowaniu z drogą 
krajową powstało też przejście dla pie-
szych z aktywnym oznakowaniem.

Wykonawcą inwestycji było 
konsorcjum firm Marek Żurek Zakład 
Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR oraz 
Tomasz Żurek TOMŻUR z Rawicza, za 
kwotę 574 tys. zł, przy czym dofinanso-
wanie uzyskane przez gminę z RFRD 
wyniosło 402 tys. zł.

E. P.

Dofinansowanie na 
budowę drogi …

OGŁOSZONO 
PRZETARG

Miejskogórecka gmi-
na ogłosiła przetarg na budo-
wę drogi, na ulicy Podgórnej w 
Miejskiej Górce. Wcześniej uzy-
skała dofinansowanie na reali-
zację tej inwestycji ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.

Ulica Podgórna ma obecnie 
nawierzchnię gruntową, a po obu jej 
stronach znajdują się rowy. W ramach 
zadania zostaną one skanalizowane i po-
wstanie droga, która będzie pokryta dy-
wanikiem asfaltowym. Wzdłuż niej prze-
biegać ma ścieżka pieszo – rowerowa.

Dodajmy, że pozyskane dofi-
nansowanie wynosi 70% kosztów przed-
sięwzięcia. Droga zostanie wybudowana 
w pierwszej połowie 2022 roku.

E. P.

W przyszłym roku …

DROGA BĘDZIE 
PRZEBUDOWANA

Miejskogórecki samo-
rząd otrzymał dofinansowanie 
na kolejną inwestycję drogową. 
Pozyskane środki przeznaczo-
ne zostaną na przebudowę dro-
gi gminnej w Konarach, prowa-
dzącej od świetlicy wiejskiej do 
granicy z gminą Pakosław.

Projekt przewiduje poszerze-
nie drogi do 5 metrów, ułożenie nowego 
dywanika asfaltowego na całej długości, 
wykonanie chodnika z kostki brukowej na 
odcinku od budynku świetlicy do cmen-
tarza oraz przejścia dla pieszych. Przy 
wjeździe od strony Ostrobudek powstanie 
odgięcie pasa ruchu, czyli wysepka wy-
muszająca spowolnienie.

Przetarg został ogłoszony w 
końcu października br. Realizacja zada-
nia nastąpi w przyszłym roku. Jego koszt 
wyniesie 2,8 mln zł. Dofinansowanie w 
wysokości 70% wartości uzyskała gmina 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

E. P.

KOMUNIKAT
O MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA 

DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
W MIEJSCOWOŚCIACH 

ROZSTĘPNIEWO I GOSTKOWO

Informujemy mieszkańców miejscowości Rozstępniewo 
i Gostkowo o możliwości podłączenia nieruchomości
do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przed podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej prosimy 
o zgłoszenie się do Wodociągów Gminnych Sp. z o.o. 

w Pakosławiu pod nr tel. 65 547 85 29.

Podłączenie budynku należy wykonać do 30.11.2021 r.

G M I N A   M I E J S K A   G Ó R K A

Tak wygląda ulica Dworcowa po przebudowie
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Zakończenie prac w tym roku …

BUDOWA KANALIZACJI W SOBIAŁKOWIE
W październiku br. rozpoczęto realizację zadania obejmującego wybudowanie kanalizacji sanitarnej 

oraz przebudowę i wykonanie sieci wodociągowej w  Sobiałkowie, w części wsi zwanej „Zapłociem”. 

Najpierw powstał tam niespełna 
100–metrowy wodociąg, a w końcu paź-
dziernika rozpoczęto budowę kanalizacji sa-
nitarnej o długości prawie 800 m. Wykonaw-
cą robót jest konsorcjum firm Marek Żurek 
Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR 
oraz Tomasz Żurek TOMŻUR z Rawicza. 

Łączny koszt inwestycji wyniesie 
0,5 mln zł. Na jej realizację gmina pozyskała 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w wysokości 63,63% war-
tości netto. Prace mają być zakończone w 
bieżącym roku. E. P.

Wartość robót wyniesie 95 tys. zł. …

ODMULANIE STAWÓW
Trwają prace związane z odmulaniem stawów w Dłoni i Piaskach. Zadanie realizowane jest dzięki do-

finansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

Roboty obejmują oczyszczenie 
stawów z mułu, ukształtowanie na nowo 
skarp zbiornika oraz wykonanie faszyny za-
bezpieczającej przed ich opadaniem. 

Wykonuje je firma Usługi Sprzę-
tem Budowlanym Krzysztofa Rogali w So-
białkowie. Łączna ich wartość wyniesie 95 
tys. zł. Prace mają być zakończone do poło-
wy listopada br.

Zadanie zostało dofinansowane 
z PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Gościnna Wielkopolska.

E. Pawełka

Przy cmentarzu parafialnym …

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 
W końcu października br. gmina ogłosiła przetarg na budowę  wyniesionego przejścia dla pieszych na 

ulicy Zacisze w Miejskiej Górce.

Rozwiązanie to jest sposobem 
na poprawę bezpieczeństwa uczestników 
ruchu drogowego w sąsiedztwie cmentarza 
parafialnego, przede wszystkim pieszych.

Zakres robót obejmuje również 
wybudowanie na odcinku około 75 metrów, 
wzdłuż cmentarnego ogrodzenia, chodnika 
z betonowej kostki brukowej po obu stro-
nach ulicy, a także wykonanie nawierzchni 
jezdni z betonu asfaltowego oraz oświetle-
nia przejścia dla pieszych. Zamówienie ma 
być zrealizowane w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”. Formuła ta zobowiązuje wyko-
nawcę do opracowanie dokumentacji pro-
jektowej, uzyskania wymaganych pozwoleń 
oraz realizacji robót budowlanych. E. P.

Odmulanie stawu w Dłoni

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej na „Zapłociu” 

Przejście wybudowane zostanie na wprost bramy cmentarza
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W trzech miejscowościach gminy …

POWSTAŁY DROGI DOJAZDOWE
Gmina Miejska Górka realizuje zadanie obejmujące budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 

miejscowościach Oczkowice, Dłoń i Rozstępniewo.

Już w połowie września br. po-
wstała droga śladowa w Oczkowicach o 
długości 100 m i szerokości 4 m. Prowadzi 
ona od miejscowego stawu do ostatniej 
posesji znajdującej się przy drodze stano-
wiącej dojazd do pól. Składa się z dwóch 
rzędów betonowych płyt, ułożonych od 
siebie w niewielkiej odległości. Przestrzeń 
pomiędzy nimi wypełniono kruszywem 
kamiennym. Roboty wykonała firma AR-
-BRUK Arkadiusza Gajewskiego w Kona-
rach za ponad 40 tys. zł.

W ramach zadania również 
utwardzony został tłuczniem, liczący 840 
m odcinek drogi w Dłoni, prowadzący od 
toru kolejowego do granicy obrębu wsi, w 
kierunku miejscowości Piaski. Koszt wy-
konanych prac wyniósł 154 tys. zł. Dodaj-
my, że w przyszłym roku planuje się utwar-
dzić nawierzchnię pozostałej części trasy 
wiodącej do Piasków.

Trzecim elementem przedsię-
wzięcia była budowa drogi z kostki bruko-
wej przy boisku szkolnym w Rozstępnie-
wie o długości 160 m, która kosztowała 
162 tys. zł.

Na inwestycję gmina otrzymała 
dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu, w łącznej kwocie 245 tys. zł. 
Roboty w miejscowościach Dłoń i Roz-
stępniewo wykonało Przedsiębiorstwo 
Handlowo–Usługowe Patryka Borowczy-
ka w Krobi. Prace trwały do końca paź-
dziernika br.  

E. Pawełka

Przybędzie 18 lamp …

JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ NA ULICACH
Trwa budowa oświetlenia ulicznego na Podgórnej, Południowej i odcinku Bema w Miejskiej Górce. 

Wykonawcą robót jest spółka SPARK z miejscowości Frankowo w gminie Osieczna. 

W bieżącym roku firma ułoży 
instalację kablową w objętych projektem 
ulicach, natomiast słupy z lampami 
zamontuje tylko na Południowej.

Montaż ich na ulicy Podgórnej 
wykonany zostanie w przyszłym roku, po 
skanalizowaniu rowów. Gdyby słupy oświe-
tleniowe zamontowano wcześniej, funda-
menty przeznaczone do ich posadowienia 
byłyby częściowo odsłonięte. Mogłoby to 
doprowadzić do przewrócenia się słupa. 
Później rozpocznie się tam budowa drogi, 
na którą gmina ogłosiła już przetarg.

Dodajmy, że dzięki realizacji za-
dania, którego koszt wyniesie 100 tys. zł, w 
mieście przybędzie 18 lamp. 

E. P. Słupy oświetleniowe z lampami na ulicy Południowej

Droga Dłoń - Piaski utwardzona została tłuczniem na odcinku 840 metrów

Nowo powstała droga dojazdowa w Rozstępniewie
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Dożynkowe święto …

KONCERT ZESPOŁU VOX I INNE ATRAKCJE
Tegoroczne dożynki gminno - parafialne w Miejskiej Górce, które odbyły się w niedzielę, 29 sierpnia, 

wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Gościli na nich m.in. przedstawiciele partnerskiej gminy Ábrahámhegy 
z Węgier. 

Obchody święta plonów rozpo-
częły się mszą św. w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja. Po nabożeństwie barwny 
korowód dożynkowy, prowadzony przez 
Przemysława Wysockiego, komendanta 
gminnego OSP i miejskogórecką Orkiestrę 
Dętą, przemaszerował do Hali Widowi-
skowo – Sportowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich, gdzie zorganizowane zostały 
główne uroczystości. 

Gospodarzami dożynek byli 
burmistrz Karol Skrzypczak i proboszcz 
parafii w Miejskiej Górce, ks. Piotr Świer-
czyński. 

Ceremonię obrzędową, pod-
czas której nastąpiło wręczenie chleba i 
wieńców dożynkowych, prowadzili Zespół 
Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej 

Konar, Renata i Krzysztof Karolczakowie 
z Kołaczkowic, Ewelina i Waldemar Gło-
waczowie z Dłoni, Agnieszka i Jarosław 
Szlachetkowie z Oczkowic, Anna i Adam 
Jankowiakowie z Niemarzyna, Ewelina 
i Jarosław Szymańscy z Woszczkowa, 
Agnieszka i Artur Małygowie z Rzycz-
kowa, Katarzyna i Andrzej Nowakowie 
z Karolinek, Marlena i Przemysław Sta-
chowscy z Dąbrowy oraz proboszcz Piotr 
Świerczyński. 

Podczas uroczystości miało 
miejsce ważne i niezwykle miłe wydarzenie, 
jakim było wręczenie statuetek „Zasłużony 
dla gminy Miejska Górka”, które z rąk Ka-

„Poligrodzianie” oraz grupa śpiewacza 
„Włościanie” z Sobiałkowa.  

Starostowie dożynek, Karolina 
i Szymon Chudzi z Dłoni, przekazali bur-
mistrzowi tradycyjny bochen chleba, wypie-
czony z tegorocznej mąki.

Wieńce dożynkowe otrzymali: 
Maria i Tadeusz Maćkowiakowie z Sobiał-
kowa, Weronika i Mateusz Murawowie z 
Roszkowa, Sonia i Dawid Lamperscy z 

Zespół śpiewaczy „Włościanie”

Karolina i Szymon Chudzi, starostowie dożynek

Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”

Ceremonia obrzędowa, pośrodku burmistrz Karol Skrzypczak

Przy stole dożynkowym zasiedli goście odbierający wieńce 
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rola Skrzypczaka odebrali przedstawiciele 
Ábrahámhegy, burmistrz Vella Zsolt oraz 
Gyuri Fehér. Goście przyznali, że czują 
się zaszczyceni wyróżnieniem. Podkreśli-
li, że współpraca obu gmin odbywa się w 
różnych obszarach życia społecznego i jest 
bardzo aktywna. Wyrazili też nadzieję, że 
będzie ona kontynuowana. 

Imprezę uatrakcyjniły występy 
formacji tanecznej „Perfekt”, grup śpiewa-
czych „Góreczanki” i „Pod Klonem” z Miej-
skiej Górki oraz uczestniczących wcześniej  
w części obrzędowej „Włościan” i Zespołu 
Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej 
„Poligrodzianie”. Można było też podziwiać 
w akcji zawodników Uczniowskiego Klubu 
Sportowego JU-JITSU i JUDO. 

Z dużym zainteresowaniem i cie-
płym odbiorem spotkał się koncert legendy 
polskiej sceny muzycznej, zespołu wokal-
nego VOX, od ponad czterdziestu lat cie-
szącego się niesłabnącą sympatią fanów. 
Zgromadzona publiczność żywo reagowała 
i nagradzała muzyków gromkimi brawami. 
Dożynkowe świętowanie zakończyła zaba-
wa taneczna z DJ-em Carmelo.

Dla licznie przybyłych na dożyn-
ki mieszkańców miasta i gminy oraz gości 
organizatorzy przygotowali również wiele 
pozascenicznych atrakcji. Mieli oni okazję 
m.in. obejrzeć prezentację starych maszyn 
rolniczych i gospodarskich, odwiedzić sta-
nowiska animacyjne dla dzieci, rękodziel-
nicze i grup rekonstrukcyjnych, a także 
skorzystać z bogatej oferty kulinarnej kół 
gospodyń wiejskich z gminy Miejska Gór-
ka, serwujących tradycyjne potrawy. Chęt-
nie odwiedzano też promocyjne stoisko 
Ábrahámhegy, na którym przedstawiciele 
partnerskiej gminy oferowali tamtejsze 
wina i przysmaki.

E. Pawełka

Ze środków własnych gminy …

POWSTAJE CHODNIK W KOŁACZKOWICACH
W drugiej połowie 

października br. rozpoczęto w 
Kołaczkowicach budowę 500 
– metrowego chodnika, wzdłuż 
drogi prowadzącej przez wieś, 
od strony kościoła parafialne-
go.

Powstaje on na odcinku od 
skrzyżowania z trasą powiatową do drogi 
prowadzącej na cmentarz. Wykonawcą 
robót jest firma AR-BRUK Arkadiusza Ga-
jewskiego w Konarach. 

Zadanie sfinansowane zosta-
nie ze środków własnych gminy. Łączny 
koszt wyniesie 100 tys. zł. Prace mają być 
zakończone jeszcze w tym roku.

E. P.

Zespół VOX

Obejrzeć też można było wystawę starych ciągników i maszyn rolniczych

Powstaje nowy chodnik o długości 500 metrów

Chętnie odwiedzane przez uczestników dożynek były znajdujące się przed halą stoiska
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Świętowali złote, diamentowe i żelazne gody …

PRZEŻYLI WSPÓLNIE PIĘĆDZIESIĄT I WIĘCEJ LAT
Niezwykle miłe wydarzenie miało miejsce w miejskogóreckiej gminie 18 sierpnia br. Medalami „Za 

długoletnie pożycie małżeńskie” uhonorowano pary, które obchodziły pięćdziesiątą rocznicę ślubu.

Okolicznościowe spotkanie zor-
ganizowano w restauracji Finezja, w Karo-
linkach. Wcześniej jubilaci uczestniczyli we 
mszy św., która odprawiona została w klasz-
torze na Goruszkach. 

Po nabożeństwie udali się do 
mieszczącego się w pobliżu lokalu, gdzie 
powitał ich burmistrz Karol Skrzypczak. – 
Dzisiejsza uroczystość to dla mnie wiel-
ka przyjemność. Medale przyznane Pań-
stwu przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej są jedynymi odznaczeniami, któ-
re wójtowie i burmistrzowie mogą wrę-
czać w jego imieniu – podkreślił, zwracając 
się do zaproszonych gości. Burmistrz życzył 
zgromadzonym jubilatom wiele zdrowia, cie-
pła i życzliwości ze strony najbliższych oraz 
szczęścia i wszelkiej pomyślności. 

W dalszej części spotkania, w to-
warzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego, Joanny Sztulpy, uhonorował obecne 
na uroczystości osoby, które obchodziły 
niezwykły jubileusz, jakim są złote gody. Z 
rąk zastępcy burmistrza, Adama Bandury 
i zastępcy kierownika USC, Natalii Waw-
rzyniak otrzymały one również honorowe 
legitymacje, kwiaty oraz upominki w postaci 
sztućców z okolicznościowym grawerem.

 W szacownym gronie jubilatów, 
którym nadał medale prezydent, znaleźli 
się: Maria i Mieczysław Błochowiakowie z 
Zakrzewa, Wanda i Ryszard Gryczkowie, 
Weronika i Ulrich Ratajczykowie, Maria i 
Kazimierz Skrzypkowie, Dorota i Zenon 
Wciórkowie z Konar, Franciszka i Antoni 
Mijasowie z Roszkówka, Janina i Tade-
usz Potrzakowie z Dąbrowy, Mieczysława 
i Mieczysław Suchaneccy z Sobiałkowa 
oraz Aniela i Marian Jernasiowie, Barbara 

i Gerard Kołatowie, Aleksandra i Włady-
sław Kwiatkowscy, Julianna i Władysław 
Lisieccy, Alfreda i Andrzej Ławnicza-
kowie, Kazimiera i Ludwik Łuczakowie, 
Helena i Dominik Szalkowscy, Zofia i Ire-

neusz Trawkowie, Krystyna i Jerzy We-
gnerowiczowie z Miejskiej Górki.

Na tę uroczystość zaproszenie 
od burmistrza Karola Skrzypczaka otrzy-
mały również pary, które świętowały dia-
mentowe i żelazne gody. Byli to Leokadia i 
Władysław Sobierajowie z Miejskiej Górki 
oraz Jadwiga i Czesław Tysiakowie z Dło-
ni, którzy przeżyli z sobą sześćdziesiąt lat, 
a także Anna i Bronisław Nieradkowie z 
Konar oraz Bronisława i Józef Turbańscy 
z Kołaczkowic, mogący poszczycić się jesz-
cze dłuższym,  sześćdziesięciopięcioletnim 
stażem małżeńskim. 

Z różnych powodów, nie wszyscy 
jubilaci mogli uczestniczyć w tej wyjątkowej 
uroczystości. Warto dodać, że upłynęła ona 
w miłej i serdecznej atmosferze.  

E. Pawełka

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości wykonane zostało przed klasztorem na Goruszkach   

Dorota i Zenon Wciórkowie

Od lewej: zastępca burmistrza Adam Bandura, burmistrz Karol Skrzypczak, Mieczysław Błochowiak, kierownik USC Joanna 
Sztulpa i zastępca kierownika USC Natalia Wawrzyniak
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Maria i Kazimierz Skrzypkowie Mieczysława i Mieczysław Suchaneccy Helena i Dominik Szalkowscy

Anna i Bronisław Nieradkowie Bronisława i Józef Turbańscy Barbara i Gerard Kołatowie

Wanda i Ryszard Gryczkowie Aleksandra i Władysław Kwiatkowscy Alfreda i Andrzej Ławniczakowie

Franciszka i Antoni Mijasowie Weronika i Ulrich Ratajczykowie Krystyna i Jerzy Wegnerowiczowie
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Jubileuszowa edycja …

ROZCZYTANA GMINA MIEJSKA GÓRKA
W piątek, 3 września br., Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce uczestniczył 

w jubileuszowej, dziesiątej 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 była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

W naszej gminie inauguracja 
przedsięwzięcia  miała miejsce w  Zespole 
Szkół w Miejskiej Górce. We wszystkich pla-
cówkach oświatowych gminy, które włączyły 
się do akcji, fragmenty dramatu czytali za-
proszeni goście oraz uczniowie.

Sprzyjająca pogoda pozwoliła na 
prezentację utworu w plenerze. W Miejskiej 
Górce odbyła się ona przy Hali Widowisko-
wo  - Sportowej im. Powstańców Wielkopol-
skich. Przed rozpoczęciem czytania głos 
zabrał dyrektor OKSiAL, Marek Stach, który 
przypomniał cele akcji oraz przesłanie, jakie 
niesie dzieło Gabrieli Zapolskiej. Następ-
nie uczennica szkoły, Aleksandra Siecla 
przedstawiła okoliczności powstania dra-
matu i postać pisarki. W miejskogóreckiej 
szkole jego fragment czytali wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk, 
sekretarz Miejskiej Górki, Joanna Pląskow-
ska, emerytowana nauczycielka, Stanisła-
wa Szymankiewicz oraz uczniowie Hanna 
Kwiatkowska, Kamila Paluszkiewicz i 
Oskar Wojciechowski, prowadzenie Alek-
sandra Siecla. Wykonano także okoliczno-
ściową gazetkę.

Kolejna część dramatu została 
zaprezentowana przez zaproszonych go-
ści oraz uczniów  Szkoły Podstawowej w 
Nieparcie z siedzibą w Gostkowie. W miej-
scowej, nowej świetlicy wiejskiej udaną in-
terpretację utworu przedstawili: radne rad 
miejskich w Miejskiej Górce i Krobi, Barba-
ra Walkowiak i Genowefa Skrobała, sołtys 
Gostkowa, Justyna Andrzejewska oraz 
uczniowie Wiktoria Jarus, Oliwia Jędrycz-
ka, Tobiasz Konury, Magdalena Pągow-
ska i Klaudia Murawa.

W Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Konarach fragment lektury czytali dy-
rektor Anna Pawlak oraz rodzice Ewa Ant-
kowiak i Marlena Mielcarek.  

Szkoła Podstawowa w Sobiałko-
wie do udziału w akcji zaprosiła sołtys Beatę 
Szwarc, która zaprezentowała część tragi-
komedii Zapolskiej wraz z uczniami Mają 

Jankowiak, Moniką Szczurną, Patrycją 
Szymańską, Jowitą Wujczak i Aleksan-
drem Waleńskim.

W Zespole Szkół w Dłoni, w pre-
zentacji utworu udział wzięli: dyrektor Anna 
Możejko, nauczycielki Sławomira Skrzyp-
czak i Katarzyna Duda oraz uczennice 
Magdalena Cendlak i Marcelina Plewa.

Warto dodać, że na zakończenie 
czytania dzieła, w każdej placówce oświato-
wej pracownicy OKSiAL przybijali uczestni-
kom pamiątkowe pieczątki otrzymane z kan-
celarii prezydenckiej.

D. Orzechowska

Akcję zainaugurowano w Zespole Szkół w Miejskiej Górce

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Konarach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieparcie z siedzibą w Gostkowie wysłuchali fragmentu lektury w świetlicy

Zespół Szkół w Dłoni
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Rodzinnie na pikniku …

TRZY DNI PEŁNE ATRAKCJI
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się „Piknik Rodzinny w Miejskiej Górce”, który odbył się w 

dniach 30 i 31 lipca oraz 1 sierpnia. Trwająca od piątku do niedzieli impreza przyciągnęła na miejskogórecki 
stadion tłumy mieszkańców miasta i gminy.  

Atrakcji przygotowano co niemia-
ra, ku zadowoleniu zarówno młodszych, jak 
i starszych. Przez trzy dni uczestnicy mieli 
do dyspozycji między innymi darmowe urzą-
dzenia rekreacyjne, takie jak: autodrom, ko-
lejka górska Dragon,  zjeżdżalnia pontono-
wa, kule wodne i zamki dmuchane.

Każdego dnia, w strefach eduka-
cji i animacji artystycznej, można było wziąć 

pomocy i ratownictwa technicznego. Na 
uczestników czekały także konkursy i zaba-
wy z nagrodami. Maskotką dnia była Panda.

W niedzielę program wypełniły 
m.in.  występy artystyczne grupy tanecznej 
„Perfekt”, „Orkiestry Dętej Miejska Górka”, 
piosenkarki Joanny Kryś oraz koncert ze-
społu „Fox”, wykonującego muzykę disco 
polo.  Przygotowano też inne rozrywki, takie 
jak festiwal kolorów, puszczanie balonów z 
helem czy trafianie do tablic celnościowych. 
Dużo radości sprawiła dzieciom maskotka, 
którą był królik Bugs. 

Rodzinna impreza została zorga-
nizowana przez Burmistrza Miejskiej Górki 
oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej.

E. Pawełka

udział w warsztatach rękodzieła, lepienia 
z gliny, plastycznych czy działania starych 
urządzeń rolniczych i gospodarskich, a tak-
że obejrzeć wystawę ptaków ozdobnych i 
hodowlanych oraz ekspozycję zdjęć wiel-
koformatowych, przedstawiających Miejską 
Górkę w okresie międzywojennym. Uroz-
maicały piknik „słodkie” koło szczęścia oraz 

zabawiające najmłodszych maskotki. Przy-
gotowano też  stoiska konsumpcyjne, na 
których członkinie kół gospodyń wiejskich 
z gminy Miejska Górka zachęcały uczestni-
ków imprezy do degustacji własnych wyro-
bów kulinarnych.

W piątek, 30 lipca, gościem pik-
niku była Marlena Maląg, minister rodziny 
i polityki społecznej. Ministerstwo przygoto-
wało dla dzieci jedną z atrakcji, pod nazwą 

„Wioska 500+”. Tego dnia wystąpił zespół 
śpiewaczy „Włościanie” z Sobiałkowa. Dzia-
łały też stanowiska z tatuażami brokato-
wymi i  przypinkami, wyrzutnia konfetti itp. 
Najmłodszych zabawiała maskotka Myszka 
Miki.

Drugi dzień pikniku uatrakcyjnili 
dodatkowo strażacy z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miejskiej Górce, którzy 
zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej 

Jedną z atrakcji była „Wioska 500+”

Występ grupy tanecznej „Perfekt”

Festiwal kolorów 

Minister Marlena Maląg
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Tworzą przyjazny klimat dla rozwoju kultury fizycznej i sportu …

II EDYCJA BIEGU GÓRKÓW PRZESZŁA DO HISTORII
Słoneczna pogoda i bardzo duże zainteresowanie towarzyszyły II Biegowi Górków, który odbył się 5 

września br. w Miejskiej Górce. Sprzyjająca aura zgromadziła na stadionie miejskim i wzdłuż trasy, którą mieli 
pokonać biegacze, wielu kibiców.  

Zawody otworzył dyrektor Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, 
Marek Stach, który przypomniał, że pierw-
sza edycja imprezy odbyła się w 2019 roku. 
Wówczas OKSiAL, dla uczczenia 100. rocz-
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 
przygotował przedsięwzięcie pod nazwą 
„Aktywni Powstańcom – Pamiętamy”. W 
jego ramach rozegrane zostały turnieje pił-
karskie i turniej tenisa ziemnego „Miejska 
Górka CUP”. Realizację sportowo – histo-
rycznego projektu zakończył I Bieg Górków. 
Nazwa tej imprezy, promującej bieganie, 
nawiązuje do rodziny Górków, pierwszych 
właścicieli Miejskiej Górki, słynnego nie-
gdyś rodu wielkopolskich możnowładców, 
jednego z najbardziej wpływowych w daw-
nej Rzeczpospolitej. – Naszą ambicją jest, 
aby Bieg Górków stał się jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń sportowo – re-
kreacyjnych, odbywających się w gminie 
Miejska Górka, by z roku na rok zwiększa-
ła się liczba jego uczestników. Chcemy 
w ten sposób promować i przedstawiać 
nasze miasto, jako miejsce, w którym pa-
nują dobre warunki oraz przyjazny klimat 
dla rozwoju kultury fizycznej i sportu – 
podkreślił dyrektor.

Na początku imprezy sporych 
emocji dostarczyła prawie 130-osobowa 
grupa zawodników startujących w konku-
rencjach biegowych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. Rozegrano je w sześciu katego-
riach wiekowych: bąble, smyki, urwisy, mło-
dziki, juniorzy i starsi juniorzy. Najmłodszy 
bąbel miał zaledwie 16 miesięcy. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, 
które wręczali burmistrz Karol Skrzypczak 
oraz przedstawiciele firmy Walbet, sponsora 
generalnego wydarzenia, Karol i Andrzej 
Walkowiakowie. 

Bieg główny na dystansie 10 km 
poprzedziła rozgrzewka, którą przeprowa-
dziła instruktorka fitness, Dominika Szal-

organizacji i klubów biegowych z różnych 
zakątków Polski. 

Jako pierwszy linię mety prze-
kroczył Bartosz Pawlaczyk ze Zdun, który 
uzyskał czas  36 minut i 11 sekund. Tuż za 

Martyna Czerwik z Głogowa, z czasem 
0:46:09. Na drugim stopniu podium stanęła 
Anna Kaczmarek z Rawicza (0:47:01), a 
na trzeciej pozycji uplasowała się Aurelia 
Karkosz z Miejskiej Górki (0:51:20). Uczest-
nicy biegu choć zmęczeni, ale szczęśliwi i 
uśmiechnięci dobiegli do mety, gdzie wrę-
czono im upragnione medale. 

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 Sławomir 
Wróblewski z Sobiałkowa (0:39:42), drugie 
miejsce zajął Przemysław Bajon z Miejskiej 
Górki (0:41:09), a na trzecim uplasował się 
Łukasz Plewa z Dłoni (0:42:06). Wśród pań 
triumfowała Aurelia Karkosz, przed Sylwią 
Łysiak z Dąbrowy (0:52:42). Na trzeciej po-
zycji sklasyfikowana została Joanna Wal-
kowiak z Miejskiej Górki (1:01:51). Puchary 
i statuetki ufundował burmistrz Karol Skrzyp-

kowska-Kupczyk. Wystrzał z pistoletu dał 
sygnał do startu prawie 200-osobowej gru-
pie zawodników. Wśród nich znaleźli się za-
równo amatorzy jak również reprezentanci 

nim przybiegł rawiczanin Michał Ratajczak 
(0:36:24). Trzecie miejsce zajął Tomasz 
Musiał z Rydzyny (0:37:32). 

Najlepszą biegaczką została 

Najlepszych zawodników nagradzali burmistrz Karol Skrzypczak i Andrzej Walkowiak, przedstawiciel sponsora generalnego; 
z lewej prowadzący imprezę Marek Stach, dyrektor OKSiAL

Młodsze dziewczęta dzielnie walczyły na trasie

Bardzo dobrze w biegach zaprezentowali się chłopcy
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WYNIKI II BIEGU GÓRKÓW 
K 20 
1. Martyna Czerwik (Głogów) 00:46:09 
2. Aleksandra Bator (Zawonia) 00:52:25 
3. Wioletta Kupczyk (Sobiałkowo) 01:19:37

K 30 
1. Ania Kaczmarek (Rawicz) 00:47:01 
2. Aurelia Karkosz (Miejska Górka) 00:51:20 
3. Kamila Wolna (Dąbrowa) 00:52:37

K 40 
1. Sylwia Łysiak (Miejska Górka) 00:52:42 
2. Katarzyna Rybacka (Rawicz) 00:52:57 
3. Paulina Bagińska (Leszno) 00:53:12

K 50 
1. Jolanta Kramarczyk (Wschowa) 01:01:45

M 20 
1. Bartosz Pawlaczyk (Zduny) 00:36:11 
2. Michał Ratajczak (Rawicz) 00:36:24 
3. Maciej Kardas (Ostrów Wielkopolski) 00:38:36

M 30 
1. Norbert Kołodziej (Krzemieniewo) 00:37:59 
2. Łukasz Plewa (Dłoń) 00:42:06 
3. Sławomir Cieślik (Rydzyna) 00:42:26

M 40 
1. Tomasz Musiał (Rydzyna) 00:37:32 
2. Tomasz Owczarek (Cieszków) 00:38:08 
3. Dawid Miaskowski (Leszno) 00:38:53

M 50 
1. Remigiusz Graf (Leszno) 00:42:40 
2. Paweł Dzikowski (Krotoszyn) 00:43:47 
3. Waldemar Stamm (Leszno) 00:47:37

M 60+ 
1. Szczepan Zacharczuk (Wschowa) 00:46:05 
2. Tadeusz Razik (Rawicz) 00:52:31

Kobiety, mieszkanki gminy Miejska Górka 
1. Aurelia Karkosz (Miejska Górka) 00:51:20 
2. Sylwia Łysiak (Miejska Górka) 00:52:42 
3. Joanna Walkowiak (Miejska Górka) 01:01:51

Mężczyźni, mieszkańcy gminy Miejska Górka 
1. Sławomir Wróblewski (Sobiałkowo) 00:39:42 
2. Przemysław Bajon (Miejska Górka) 00:41:09 
3. Łukasz Plewa (Dłoń) 00:42:06

Kobiety, kategoria OPEN 
1. Martyna Czerwik (Głogów) 00:46:09 
2. Ania Kaczmarek (Rawicz) 00:47:01 
3. Aurelia Karkosz (Miejska Górka) 00:51:20

Mężczyźni, kategoria OPEN 
1. Bartosz Pawlaczyk (Zduny) 00:36:11 
2. Michał Ratajczak (Rawicz) 00:36:24 
3. Tomasz Musiał (Rydzyna) 00:37:32

czak, a sponsorująca imprezę spółka Wal-
bet przygotowała dla najlepszych vouchery 
do wykorzystania w sklepie z artykułami 
sportowymi. Wśród wszystkich uczestników 
biegu rozlosowano atrakcyjne nagrody rze-
czowe. Największym szczęśliwcem okazał 
się Kacper Stefaniak z Miejskiej Górki, któ-
ry stał się posiadaczem głównej wygranej, 
czyli roweru, ufundowanego również przez 
firmę Walbet. 

Wydarzeniu towarzyszyły liczne 
atrakcje, głównie dla dzieci, które mogły ko-
rzystać z darmowych  urządzeń rekreacyj-
nych, takich jak zamki dmuchane, basen 
z kulkami i tory przeszkód. Ponadto każdy 
miał okazję zakręcić ,,kołem szczęścia” i 
wygrać słodki przysmak. Maskotką II Biegu 
Górków był zając Szybkobiegacz, z którym 
można było sobie zrobić pamiątkowe zdję-
cie. 

Warto dodać, że imprezę współ-
finansowało Stowarzyszenie „Lokalna Gru-
pa Działania Gościnna Wielkopolska” w 
Pępowie, które utworzyło dla najmłodszych 
„Ogródek dziecięcy z klimatem”, gdzie ani-
matorki zapewniały dzieciom dobrą zabawę. 
Natomiast rodzice i opiekunowie oraz inni 
uczestnicy mogli uzyskać informacje o ko-
nieczności ochrony klimatu oraz związanych 
z tym tematem działaniach, wspieranych 
finansowo przez LGD Gościnna Wielkopol-
ska.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam w organizacji zawodów:
sponsorowi generalnemu – rodzinnej firmie 
„Walbet” Państwa Andrzeja, Danuty, Karola 
i Kingi Walkowiaków, Burmistrzowi Miejskiej 
Górki, Lokalnej Grupie Działania „Gościn-
na Wielkopolska”, strażakom OSP Miejska 
Górka i pozostałych jednostek gminy za-
bezpieczających bieg pod dowództwem ko-
mendanta gminnego, Przemysława Wysoc-
kiego, policjantom Rewiru Dzielnicowych w 
Miejskiej Górce Komendy Powiatowej Policji 
w Rawiczu, pilotom – Marcinowi Fryczowi z 
Klubu MXMG–Motocross i Piotrowi Wierz-
chowskiemu z Towarzystwa Turystycznego 
„TRAMP” w Miejskiej Górce oraz kibicom, 
którzy dopingowali uczestników biegu za-
równo na trasie jak i na mecie. 

M. Stach,  E. Pawełka

Bieg główny zgromadził wielu uczestników

Konkurencjom biegowym dla dzieci towarzyszyły duże emocje  

Na podium najlepsi biegacze z gminy Miejska Górka w towarzystwie burmistrza Ka-rola Skrzypczaka i sponsora Andrzeja Walkowiaka
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W miejscu śmierci o. Euzebiusza Huchrackiego …

ZAWIESILI PAMIĄTKOWĄ TABLICĘ
W sierpniu br. miejskogórecka delegacja na czele z burmistrzem Karolem Skrzypczakiem i jego zastęp-

cą Adamem Bandurą wyjechała do Alkoven w Austrii. Przedstawiciele naszej gminy udali się tam, aby zawiesić 
pamiątkową tablicę na murach budynku, w którym zginął o. Euzebiusz Huchracki. 

W tym szczególnym wydarzeniu 
uczestniczyli również radny Marian Ra-
pior oraz dyrektor Ośrodka Kultury, Spor-
tu i Aktywności Lokalnej, Marek Stach.  
Tablica została zawieszona na murach zam-
ku Hartheim, który w czasie wojny hitlerow-
cy przekształcili w miejsce kaźni. Widnieje 
na niej napis w języku polskim i angielskim: 
„Sługa Boży Ojciec Euzebiusz Huchracki 
(1885-1942). Gwardian Sanktuarium Fran-
ciszkanów w Karolinkach, gmina Miejska 
Górka, Polska. Zginął za wiarę i Ojczyznę 
6 maja 1942 roku. Alkoven, 6 maja 2021r. 
Fundatorem tablicy są mieszkańcy Miejskiej 
Górki.”

Gdy w  Polsce wybuchła II wojna 
światowa, Euzebiusz Huchracki był przeło-
żonym Klasztoru Franciszkanów Mniejszych 
na Goruszkach w Miejskiej Górce. Zginął za 
wiarę w Hartheim. Pamięć o nim wśród za-
konników i mieszkańców Miejskiej Górki jest 
nadal żywa. Jego imię noszą miejskogórec-
kie Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Pierwotnie planowano, że zawie-
szenie tablicy w Alkoven nastąpi 6 maja br., 
w rocznicę śmierci ojca E. Huchrackiego, 

jednak ze względu na pandemię termin wy-
jazdu został przesunięty.

E. Szymańska

Ksiądz Piotr Matuszak objął parafię w Kołaczkowicach …

POWITANIE NOWEGO PROBOSZCZA
Parafia Kołaczkowice ma nowego proboszcza. Ks. Piotr Matuszak urząd objął w niedzielę 1 sierpnia br., 

ale już w przeddzień odprawił we wspólnocie dwie msze święte, pierwszą w dłońskiej kaplicy. 

Z tej okazji reprezentanci para-
fian przywitali kapłana skromnym bukietem 
ogrodowych kwiatów. Natomiast oficjalne 
uroczystości miały miejsce podczas nie-
dzielnej sumy w Kołaczkowicach. Były gra-
tulacje, kwiaty, życzenia, witanie chlebem 
i solą, odświętna procesja, przedstawienie 
historii parafii oraz przekazanie klucza do 
bram świątyni. W uroczystościach uczest-
niczyli najbliżsi proboszcza, m. in. rodzice, 
którzy również otrzymali wiązankę kwiatów. 
Przybył także dziekan ks. kanonik Błażej 
Dojas. Wierni ciepło przyjęli nowego dusz-
pasterza.

Ks. Piotr Matuszak pochodzi 
z Pępowa. Po szkole podstawowej podjął 
naukę w Technikum Kolejowym w Ostro-
wie Wielkopolskim, a po maturze wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Poznaniu. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 roku. 
Na wikariatach służył kolejno w Swarzędzu, 
Krobi, Rawiczu, Wolsztynie, Czarnkowie, 
Gostyniu i Kościanie. Jako wikariusz pełnił 
funkcję szpitalnego kapelana w Rawiczu, 
Wolsztynie, Gostyniu. Ksiądz Matuszak od 
początku kapłaństwa nauczał religii, głów-
nie w szkołach średnich. Bardzo ceni sobie 

pracę katechetyczną z młodzieżą. Spytany 
o zainteresowania, proboszcz odpowiada, 
że w wolnym czasie słucha dobrej muzyki, 
ponadto interesuje się sportem, a jego ulu-

bionymi przedmiotami szkolnym były histo-
ria i geografia.  Zdradził też swoje motto ży-
ciowe: „Wiem, Komu zawierzyłem”.

S. Skrzypczak

Poświęcona pamięci o. Euzebiusza Huchrackiego tablica umieszczona została na murach zamku Hartheim

Ks. Piotr Matuszak, proboszcz parafii w Kołaczkowicach
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Siedem lat duszpasterskiej posługi …

PARAFIANIE PODZIĘKOWALI KAPŁANOWI
Ksiądz Piotr Przydrożny, kołaczkowski proboszcz, po siedmiu latach posługi, został przeniesiony do 

innej parafii. Oficjalne pożegnanie miało miejsce 28 lipca br. po wieczornej mszy św.

Z okolicznościowymi mowami 
wystąpili reprezentanci rad sołeckich, OSP, 
KGW Dłoń i Kołaczkowice, rady parafialnej, 
a także burmistrz Karol Skrzypczak, przed-
stawiciele parafian z poszczególnych miej-
scowości, młodzież, ministranci, Koło Żywe-
go Różańca. Obecny był również dziekan 
dekanatu jutrosińskiego ks. kanonik Błażej 
Dojas. Delegacje, wręczając kwiaty, dzięko-
wały za współpracę, życzliwość, modlitwę. 
Raz po raz w kościele rozlegały się brawa, 
zwłaszcza gdy przemawiający życzyli pro-
boszczowi rychłego awansu w hierarchii 
kościelnej. Bukiet kwiatów otrzymali też ro-
dzice proboszcza.

Z kolei ks. Piotr podsumował swój 
czas jako duszpasterz. Wspomniał o niektó-
rych inwestycjach, m. in. o nowej nawierzch-
ni wokół kościoła, o odmalowaniu wnętrza 
i wymianie dachu na dłońskiej kaplicy. Pa-
rafianom podziękował za współpracę. Podał 
dane, dotyczące udzielonych Sakramentów 
Św. Było 86 chrztów, 40 ślubów, a 52 dzie-
ci w tym okresie przystąpiło do I Komunii 
Św. Ksiądz Przydrożny 66 parafian odpro-
wadził na miejsce wiecznego spoczynku. 
Przypomniał również wydarzenia sprzed 2 
lat, a mianowicie peregrynację Obrazu MB 
i pogrzeb byłego proboszcza. Na koniec od-
czytał napisany przez siebie humorystyczny 
wiersz, charakteryzujący parafię.  Recytacja 
została nagrodzone rzęsistymi oklaskami. 
Dodał, że na konto parafii wpłynęło 250 tys. 
zł, tytułem odszkodowania za ziemię za-
braną parafii przez komunistów kilka dekad 
temu. Po mszy św. odbyło się spotkanie na 
świeżym powietrzu przy grillu i kawie.

Ks. Piotr pochodzi z Leszna. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. Na 
wikariatach służył kolejno w Środzie Wielko-
polskiej, Poznaniu, Wronkach i Włoszakowi-
cach. Proboszczem parafii Narodzenia NMP 
w Kołaczkowicach, w skład której wchodzi 
także Dłoń, Melanowo i część Pasierb, był 
od sierpnia 2014 r. W niedzielę 1 sierpnia 
br. objął parafię św. Faustyny w Grodzisku 
Wielkopolskim.

Wierni bardzo cenili księdza Pio-
tra za zaangażowanie w sprawy wspólnoty. 
Słynął z krótkich, ale bardzo treściwych ka-
zań, zakończonych pozytywną myślą.  Zna-
ny był z wysmakowanego humoru. Mszę św. 
często  kończył dowcipem. Miał specyficzne 
hobby – zbierał autografy znanych osób 
z całego świata. Za najcenniejszy uważał 
podpis św. Jana Pawła II.

S. Skrzypczak

Z W I Ą Z E K   M A Ł Ż E Ń S K I   
Z A W A R L I10.07.2021

Katarzyna Sadowczyk – Konary 
Adam Stanisławski – Wilkonice 

10.07.2021
Łukasz Gierdal – Smolice

Aneta Krzyżosiak – Pasierby 

30.07.2021
Hanna Krysmann –  Miejska Górka

Artur Suchanecki – Konary 

31.07.2021
Julita Nowak – Sobiałkowo

Przemysław Szwarc – Kawcze

07.08.2021
Anita Pazoła – Roszkowo

Krzysztof Leśniak – Kołaczkowice 

07.08.2021
Marta Langner – Karolinki

Zachariasz Styziński – Konarzewo

12.08.2021
Marika Kusztelak – Miejska Górka

Błażej Pieprzyk – Sowy 

14.08.2021
Marta Fogel – Miejska Górka

Andrzej Turbański – Szkaradowo

18.09.2021
Weronika Wachowiak – Rzyczkowo
Wojciech Wawrzyniak – Stankowo

24.09.2021
Marzena Skrzypczak – Gostkowo

Artur Glura – Posadowo

25.09.2021
Dorota Mikołajczak – Konary

Piotr Szpruta – Jutrosin

Wierni uroczyście pożegnali odchodzącego z parafii ks. Piotra Przydrożnego
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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
NA URZĘDZIE BIEDA WSZĘDZIE

Niewiele w tym przesady. Dawne urzędy klepały biedę, w efekcie oszczędzając na czym tylko się dało. 
Część tych oszczędności dziś trudno sobie nawet wyobrazić. W ogóle niektóre aspekty funkcjonowania daw-
nych urzędów były bardzo ciekawe.

Ta akurat informacja nie doty-
czy bezpośrednio Miejskiej Górki. Warto ją 
jednak przypomnieć. Skoro bowiem takie 
oszczędności wprowadzano w Starostwie 
Powiatowym w Rawiczu to podobne musia-
ły obowiązywać i w mniejszych jednostkach 
administracyjnych. 

TELEFONÓW UŻYWAĆ NIE MOGLI
25 listopada 1922 roku starosta 

rawicki Metody Stelmachowski wydał we-
wnętrzny okólnik dla swych podwładnych. 
Przypomniał o oszczędnościach, w tym za 
telefony, o których wcześniej informowano 
z województwa - tamten dokument się nie 
zachował. W każdym razie, zgodnie z po-
znańskimi wytycznymi, starosta informował, 
że od tego dnia urzędnicy nie mogą uży-
wać telefonu. Uściślając ma do tego prawo 
dwóch z nich: on sam oraz starszy sekretarz 
starostwa pan Walendowski. Przy czym je-
śli rozmowa miała być poza Rawiczem, to 
tylko oni dwaj mogli ją zamawiać w centrali 
telefonicznej. Miejscowe pracownice cen-
trali były poinformowane, że zamówienia na 
takie połączenia mogą przyjmować tylko od 
nich. Do tego starosta dopisał; „jeżeli przy 
załatwianiu spraw personel zachowa termi-
ny, co jest obowiązkiem każdego pracowni-
ka - używanie telefonu stanie się zupełnie 
zbędnym.” Tu nieco młodszym czytelnikom 
przypomnimy, że jeszcze do lat 90-tych 
część rozmów poza miastowych odbywała 
się za pośrednictwem central telefonicz-
nych, w których zamawiało się połączenie. 
Za każdą taką rozmową trzeba było płacić.

Teraz 22 listopada 1923 roku. 
Burmistrz Miejskiej Górki Eryk Żyniewicz 
wysłał wówczas do starostwa krótkie pismo 
o treści: „niniejszym kwituję odbiór pisma p. 
Starosty z dnia 6 listopada 1923 r. dotyczą-
cego okólnika dotrzymania terminów wy-
znaczonych przez starostwo.” Choć tamta 
depesza się nie zachowała, to odpowiedź 
burmistrza mówi nam wyraźnie jakie przy-
pomnienie zawierała. 

22 lutego 1924 roku starosta wy-
dał kolejny okólnik. Zawierał on informację, 
że do pokoju maszyn przychodzą obcy lu-
dzie, którzy odwiedzają typistki. Nie będzie-
my dociekać, czym zajmowały się panie 
typistki. W każdym razie ich przełożony z 
oburzeniem przypomniał, że „w zasadzie” 
wstęp do tych pomieszczeń został zaka-
zany dla całego personelu, to tym bardziej 

nie ma prawa wchodzić tam nikt z zewnątrz. 
Załatwiano tam sprawy tajne. A osoby z 
zewnątrz nie były zobligowane do utrzymy-
wania tajemnicy służbowej i państwowej. W 
tej sytuacji starosta zakazał raz na zawsze 
przyjmowania urzędniczkom znajomych z 
zewnątrz oraz wydał polecenie wywieszenia 
nad drzwiami napisu „wstęp wzbroniony.”

SPLUWACZKA W KAŻDYM POKOJU
19 lipca 1924 roku z Urzędu Wo-

jewódzkiego w Poznaniu wysłano pismo do-
tyczące higieny w urzędach. Przed każdymi 
drzwiami powinna leżeć wycieraczka do bu-
tów. Natomiast w miejscach „ze złymi chod-
nikami” zamontować należało skrobaczkę 
(nóż nieruchomy w podłodze) a nad drzwia-
mi napis ścienny „wycierać obuwie.” 

We wspólnych szatniach dla pra-
cowników, każdy powinien mieć oddzielne 
kółko, na którym wieszać miał swe rzeczy. 
Przy czym, jeśli urzędnik nie musiał praco-
wać z ludźmi z zewnątrz, powinien od nich 
być oddzielony: barierą, kratą, ”drzwiami 
zamykanymi”. Poza tym w każdym urzędzie 
powinny być stojak na rzeczy mokre, takie 
jak parasole czy kalosze. 

W każdym pokoju, gdzie pra-
cowały minimum trzy osoby, powinna stać 
spluwaczka dowolnego kształtu, do połowy 
wypełniona płynem odkażającym lysol 10%. 
Mimo dowolnego kształtu powinna posiadać 
ruchomą pokrywę lejowatą, tak by plwociny 
ściekały do wnętrza. Zawartość powinna 
być co rano wylewana do ustępu, oczywi-
ście spluwaczkę należało utrzymać czysto.

Zupełnie inna wiadomość pocho-
dzi z 6 lutego 1926 roku. Wojewoda poznań-
ski pisał na temat służbowych samochodów. 
Okazuje się, że każdy starosta w Polsce 
dostał służbowe auto, czy jak to się wów-
czas mówiło automobil. Wojewoda zwracał 
uwagę starostom, że mogą je wykorzysty-
wać tylko podczas wypełniania obowiązków 
służbowych. Choć była tu furtka, wolno im 
było jeździć automobilami prywatnie, ale 
tylko po powiecie. Dalsze prywatne wyjazdy 
nawet za zwrotem przez nich paliwa i sma-
rów były kategorycznie zabronione. 

SZEFOWIE WCHODZĄ, WSZYSCY 
WSTAJĄ

Inny okólnik starostwa wydał 8 
listopada 1926 roku. Informował, że jeśli 
on lub jego prawny zastępca pierwszy raz 

w ciągu dnia urzędowania wchodzi do biu-
ra, to wszyscy pracownicy, tak panie jak 
i panowie, wstają z miejsc, a po tym przy-
witaniu siadają. Stać powinien jedynie ten 
pracownik/pracownica, z którym starosta 
lub jego zastępca rozmawiają, albo któremu 
zadają pytanie. Przy czym we fragmencie 
o wstawianiu na powitanie, podkreślono 
słowo panie. Wygląda więc, że pracownice 
Starostwa Powiatowego w Rawiczu niezbyt 
chętnie i rzadko wstawały, by okazać należy 
szacunek swemu przełożonemu. Na koniec 
starosta podkreślił, że niezastosowanie się 
do powyższego będzie uważane „za świa-
dome nieposzanowanie kierownika urzędu.” 

15 kwietnia 1927 roku w szpita-
lu w szpitalu Przemienienia Pańskiego w 
Poznaniu Metody Stelmachowski zmarł. 
Po nim starostwem kierował jako p.o. kie-
rownik starostwa Skalski. 12 maja tamtego 
roku porozsyłał pismo do swych podwład-
nych. Informował, że nie przestrzegają go-
dzin pracy i często przychodzą zbyt późno. 
Ostrzegał, że będzie za to wyciągał surowe 
konsekwencje służbowe. Swą informację 
zakończył krótkim stwierdzeniem; „tłuma-
czeń żadnych nie przyjmuję.” Dodamy, że 
w starostwie pracowało wówczas 19 osób.

Na koniec informacja z 22 stycz-
nia 1932 roku. Wówczas to minister spraw 
wewnętrznych Bronisław Pieracki przesłał 
do wszystkich urzędów w kraju okólnik do-
tyczący zakupów przez samorządy wydaw-
nictw, takich jak np. sprawozdania, przepisy, 
wykazy osobowe itp. Jak stwierdził; „nie-
które z nich można bezwzględnie zakwali-
fikować, jako w ogóle zbyteczne.” Określił 
je też mianem luksusowych. Dlatego kate-
gorycznie nakazał przełożonym wszystkich 
urzędów z powstrzymaniem się z zakupem 
wydawnictw, które nie były niezbędne dla 
ich prawidłowego funkcjonowania. Co wię-
cej, informował, iż ze względów oszczędno-
ściowych MSW nie będzie ich zawiadamiać 
listownie, tak jak do tej pory, o nadanych 
odznaczeniach. Wiadomości te czerpać po-
winni z „Monitora Polskiego”. 

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Organi-
zacja i administracja starostwa, sygnatura 
15; Zarządzenia starosty dotyczące admi-
nistracji wewnętrznej starostwa, sygnatura 
12; Administracja starostwa, sygnatura 14. 
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STRAJKUJĄCY SKAPITULOWALI OD RAZU
Faktycznie był to rekordowo krótki strajk. Zorganizowali go pracownicy sezonowi cegielni należącej 

do majątku w Dłoni. Właściciele majątku nie wdawali się z nimi w dyskusje. Stwierdzili, że negocjacji nie bę-
dzie, wręcz przeciwnie, wszyscy zostaną zwolnieni. I wszyscy na drugi dzień zgłosili się do pracy. Na starych 
warunkach.

Strajk zorganizowano 10 wrze-
śnia 1929 roku w cegielni majątku Dłoń. Za-
strajkowali wszyscy robotnicy, którzy mieli 
wówczas zostać zatrudnieni do spraw sezo-
nowych. Dodamy, że było ich 32. Jak można 
się domyślić, żądali podwyżki płac. Sprawę 
tę znamy z wysłanego do starosty rawickie-
go raportu komisarza Kubasika, komen-
danta powiatowego policji w Rawiczu. W 
raporcie czytamy, że jako uzasadnienie żą-
dań wyższej płacy robotnicy podali, że „nie 
godzili się na taryfę płac objętą kontraktem 
zawartym między pracodawcami, a związ-
kami zawodowymi dla robotników rolnych 
i leśnych w Województwie Poznań na rok 

1929 rok, a żądali podwyżki płac jak w ce-
gielniach przemysłowych, do których zalicza 
się cegielnia majętności Dłoń.” Jak widać, 
powoływali się na przepisy dziś dawno za-
pomniane i chyba nie do końca zrozumiałe. 

W każdym razie doskonale ro-
zumiemy, co działo się później. Wszyscy 
odmówili podpisania umów-kontraktów 
przedstawionych im przez Zarząd Majątku. 
Wówczas panowie z Zarządu stwierdzili 
krótko, że warunków robotników nie przyj-
mują i wszyscy zostaną zwolnieni. Czy 
uściślając, nikt z nich na sezon nie zostanie 
zatrudniony. 

Na tym skończył się strajk. Tego 

samego dnia wieczorem robotnicy zgodnie 
zadeklarowali bowiem, że przyjmują warun-
ki władz Majątku. Następnego dnia, czyli 
11 września stawili się do pracy. W swym 
raporcie komisarz Kubasik odnotował, że 
robotnicy tej cegielni zorganizowani byli w 
związku zawodowym „Praca.” Przy czym, 
podczas tego krótkiego strajku nikt z kierow-
nictwa „Pracy” się u nich nie zjawił.  

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w 

Lesznie, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 
Sprawozdania sytuacyjne, sygnatura 56.

Rok 1902 …

W OBRONIE NASZYCH IMION I NAZWISK
Własny interes i własna godność nasza domaga się od nas wielkiej czujności i baczności, aby w 

urzędach pisano nasze imiona i nazwiska tak jak brzmią w rzeczywistości.

Czy to przy wciąganiu w księ-
gi stanu cywilnego nowo narodzonych lub 
zmarłych, czy przy zapisywaniu ślubów, 
swoich praw w tym względzie przestrzegać 
należy. Wiadomo, że nieraz jedna głoska 
w nazwisku zmienia całe jego brzmienie, 
w niektórych zaś sprawach, na przykład 
przy spadkach, sądy dochodzą bardzo do-
kładnie, jak brzmi nazwisko spadkobiercy i 
zdarzały się już przypadki, że gdy jedna gło-
ska w nazwisku mniemanego spadkobiercy 
była inna aniżeli w nazwisku tego, od kogo 
spadek pochodził, to tegoż spadku nie wy-
dawano.

Pisaliśmy o tym dokładnie już 
dawniej *) i przytoczyliśmy wówczas bardzo 
ważny wyrok najwyższego trybunału doty-
czący zmiany nazwiska.

Dzisiaj chodzi nam o coś inne-
go. A mianowicie, pilno nam zwrócić uwagę 
szanownych czytelników na prawa, jakie 
im przysługują przy zapisywaniu imion i 
nazwisk nowo narodzonych dzieci w księgi 
stanu cywilnego.

Co do dawnych imion naszych, 
pozwalają sobie urzędnicy w zbytniej gor-
liwości nieraz przekręcać je lub zapisywać 
w niemieckim tłumaczeniu, a więc zamiast 
Wojciech piszą Adalbert, Stanislaus zamiast 
Stanisław, Venceslaus zamiast Wacław, 

Georg zamiast Jerzy, Johann zamiast Jan, 
Kasimir zamiast Kazimierz, Margarethe za-
miast Małgorzata, Sophie zamiast Zofia.

Otóż wiedzcie, że do tego urzęd-
nik prawa nie ma. Przeciwnie, według roz-
porządzeń, rejencji i wyroków trybunału 
urzędnik ma obowiązek zapisać imię po 
polsku, tak jak sobie ojciec tego życzy, a 
co najwyżej, może za imieniem polskim w 
klamrach podać to samo imię w niemieckim 
tłumaczeniu. Zatem domagaj się i dopilnuj, 
aby ci dziecko zapisali w księgach urzędo-
wych takim imieniem, jakie ty mu nadajesz i 
jakim je kapłan chrzci w kościele, a nie, jakie 
spodobałoby się urzędnikowi; boć przecież 
nie będziesz wołał dziecka swego wedle 
woli urzędnika: Adalbert, Johann, Gretchen, 
jeno uczciwie po naszemu: Wojtuś, Janek, 
Małgosia! 

Co się zaś tyczy nazwisk, to do-
pilnuj najpierw, aby urzędnik napisał je jak 
się należy, według naszej pisowni, a więc 
nie czasem Schimtschak, Wonsowitsch, 
lecz tak jak się ojcowie pisali: Szymczak, 
Wąsowicz. Ani jednej głoski nie pozwól 
zmienić, bo mógłbyś mieć później ty sam 
albo dzieci lub wnuki twoje wielkie amba-
rasy; masz zresztą najświętsze prawo oraz 
wyroki trybunału za sobą!

Tak samo dbaj o to, aby przy 

nazwiskach dziewcząt dawano końcówkę 
polską na a, a nie jak Niemcy piszą równo 
u dziewcząt i u chłopców. A więc nie wolno 
urzędnikowi zapisać Anna Kostecki lecz 
Anna Kostecka, Barbara Warowski, lecz 
Barbara Warowska. Kto zna choć odrobinę 
nasz język, ten wie, że inaczej pisać to błąd! 
Sądy i w tej sprawie rozstrzygnęły na naszą 
korzyść.

Ale gdyby urzędnik nie chciał się 
na twoje żądanie zgodzić i jedno, i drugie pi-
sał po swojemu – cóż wtedy ?

Wtedy nie potrzebujesz podpi-
sywać protokołu przed owym urzędnikiem. 
Skoro więc będzie albo nazwisko sfałszo-
wane, albo imię nie napisano, tak jak poda-
łeś, natenczas nie podpisuj protokołu, lecz 
zostaw go temu panu bez podpisu. Wtedy 
jemu jeszcze dostanie się po nosie od wyż-
szej władzy za zbytnią gorliwość.

A więc – znajcie swoje prawa i 
strzeżcie ich!
*) Przewodnik katolicki, rok 1900, nr 7.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce.                                

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r.

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

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

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

Miejska Górka, 5 sierpnia 1898 r. …

WIZYTA KSIĘDZA  ARCYBISKUPA
W piątek, dnia 5-go sierpnia przyjechał niespodzianie ks. arcybiskup ze swoim kapelanem w odwie-

dziny do naszego ks. proboszcza Chrustowicza.

Po dłuższym pobycie na probo-
stwie obejrzał ks. arcypasterz kościół para-
fialny  i zwiedził tutejszy dom sierot, którym 
zarządza ks. proboszcz. Dzieci wypowie-
działy naprędce stosowny wiersz. 

Zakład ten podobał się ks. ar-
cybiskupowi i przy odejściu obdarzył dzie-

ci ubrankami. Po czym pojechali księża z 
arcybiskupem do klasztoru tutejszego, po 
którego obejrzeniu wrócił ks. arcybiskup na 
probostwo, gdzie jeszcze pewien czas za-
bawił u ks. proboszcza jako swego kolegi z 
seminarium. Nie była to urzędowa wizyta, 
tylko prywatna. Po czym odjechał do Krobi, 

gdzie dotąd jeszcze przez lato rezyduje.
Źródło: Kronika rzymskokatolic-

kiego Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 
Diecezja poznańska. Dekanat 

jutrosiński.  Maj 1896 r.
Napisana przez ks. Wawrzyńca 

Chrustowicza, proboszcza.

Miejska Górka, 10 października 1898 r. …

ZEBRANIE PRZEDWYBORCZE
Na zebranie przedwyborcze powiatu rawickiego, które odbyło się wczoraj w Miejskiej Górce, zeszła się 

bardzo wielka liczba wyborców wszystkich stanów z całego powiatu.

Przybyli książę Zdzisław Czar-
toryski, hrabia Leon Czarnecki z Pakosła-
wia. Z księży: Kędzierski, członek komitetu 
powiatowego, Riedel, nowy członek komite-
tu, Dolny, Hulewicz.

Zebranie zagaił X. Chrustowicz, 
przewodniczący komitetu powiatowego i 
poprosił na przewodniczącego dzisiejszego 
zebrania ks. Zdzisława Czartoryskiego. Jed-
nogłośnie przyjęto kandydatów na posłów 
pp. Pokrzywnickiego, radcę sądu z Po-
znania, dr. Putiatyckiego z Leszna, Józefa 

Mycielskiego z Kobylopola. 
Komitet pozostał ten sam, tylko 

przybrano jeszcze 4 członków. Przewod-
niczącym komitetu powiatowego pozostał 
i nadal X. Chrustowicz znany jako gorliwy 
w sprawach narodowych. Skarbnikiem w 
miejsce X. proboszcza Bluemla obrany p. 
J. Kollat, który na zebraniu wygłosił naukę 
o wyborach. Sekretarzem komitetu pozostał 
p. Wł. Sczaniecki, dziedzic Łaszczyna.

Wzorowa jedność, zgoda, miłość 
braterska, były cechą zebrania. Przykład 

godny naśladowania.
Policję reprezentował miejscowy 

burmistrz i komisarz obwodowy z Jutrosina. 
Posiedzenie nie trwało ani godziny.

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

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r.

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrustowi-
cza, proboszcza.

ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKAZYGMUNT WALKOWSKI

ur. 10.04.1940 r.; zm. 07.07.2021 r.
Dłoń

GRZEGORZ IDCZAK
ur. 05.02.1984 r.; zm. 18.07.2021 r.

Woszczkowo

GRAŻYNA LISIECKA
ur. 01.02.1954 r.; zm. 31.07.2021 r.

Konary

ANDRZEJ GILL
ur. 29.01.1939 r.;  zm. 09.08.2021 r.

Miejska Górka

MARIAN AUGUSTYNIAK
ur. 07.12.1947 r.; zm. 12.08.2021 r.

Miejska Górka

TERESA RATAJCZAK
ur. 14.09.1939 r.; zm. 30.08.2021 r.

Gostkowo

MARIUSZ BUJAKIEWICZ
ur. 31.10.1980 r.; zm. 11.09.2021 r.

Miejska Górka
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Produkowała gaz dla miasta do1978 roku …

GAZOWNIA  W MIEJSKIEJ GÓRCE
Jednym z zakładów użyteczności publicznej w Miejskiej Górce, w okresie międzywojennym była ga-

zownia. Wybudowana w 1913 r., uchwałą Rady Miejskiej w dniu 16 sierpnia 1926 r. uznana została, na polece-
nie Wojewody Poznańskiego, za przedsiębiorstwo komunalne. 

Miejskogórecka gazownia funk-
cjonowała na urządzeniach technicznych 
systemu „Hempel”, składających się z dwu- 
i trzyretortowych pieców, zbiornika gazu o 
pojemności 500 m3 oraz głównego gazomie-
rza. Produkowany gaz węglowy dostarcza-
no odbiorcom  pod ciśnieniem za pomocą 
gazociągu o długości 16 km. Gazownia 
kupowała węgiel w trzech gatunkach: gru-
by, pospółkę i miał. Od 1928 roku do uzdat-
niania gazu używano rudy krajowej z firmy 
„Serwa” w Ostrowie Wielkopolskim. Każdy z 
odbiorców posiadał gazomierz, produkowa-
ny przez firmę „Polska Fabryka Wodomie-
rzy i Gazomierzy” w Toruniu, którego koszt 
wynosił 72 zł. Firma ta dokonywała również 
napraw i legalizacji gazomierzy. Rocznie na-
prawiano ich od 30 do 50 sztuk. 

W latach 1920-1939, na skutek 
zwiększania się liczby odbiorców gazu, wy-
budowano piec o 3 retortach, powiększając 
tym zdolność produkcji gazu.

Na przychody gazowni składały 
się opłaty za zużycie gazu, oświetlenie ulic 
i budynków administracyjnych oraz dzierża-
wę gazomierzy. Ponadto dochód przynosiła 
także sprzedaż produktów ubocznych, tj. 
koksu, smoły i wody amoniakalnej. 

Od 1920 roku gazmistrzem w 
gazowni był Józef Starosta, którego, po 
przejściu na emeryturę w 1936 roku, zastą-
pił Stefan Wojciechowski. Do obowiązków 

gazmistrza należały stały nadzór technicz-
ny nad sprawnym działaniem gazowni i jej 
urządzeń, badanie wszelkich gazowych 
przewodów pod względem szczelności. 

Gazmistrz dokonywał również drobnych na-
praw  latarni ulicznych i gazomierzy, ustalał 
ilość zużytego gazu z liczników konsumen-
tów oraz sprawował kontrolę nad prawidło-
wym funkcjonowaniem latarni ulicznych. 
Latarnie zapalał specjalnie zaangażowany 
w tym celu pracownik miejski, a ich gasze-
nie należało do czynności nocnych stróżów 
miejskich. W mieście paliły się wówczas 33 
latarnie gazowe, z których 24 świeciły do 
godz. 23.00, a 9 rozjaśniało ulice przez całą 
noc. W okresie okupacji gazownię zmoder-
nizowano, instalując ssaki i urządzenia do 
lepszego czyszczenia gazu ze szkodliwych 
substancji i szybszego cyklu produkcji gazu.

Gazownia miejskogórecka pro-
dukowała i dostarczała gaz na potrzeby 
mieszkańców miasta do 1978 r. W ostat-
nich latach jej funkcjonowania, z uwagi na 
wyeksploatowany piec retortowy, niedobór i 
kaloryczność gazu wzbogacono gazem bu-
tlowym propan – butan. 

Po zakończeniu działalności ga-
zowni, w tym samym roku, miasto zostało 
podłączone do sieci gazu ziemnego. W 
związku z tym wybudowano stację reduk-
cyjną gazu ziemnego i stację rozdzielczo-
-pomiarową. Kierownikiem Rozdzielni Gazu 
Ziemnego w Miejskiej Górce został Marian 
Pernak.

tekst H. G.
fot. Archiwum OKSiAL

Gazownia miejska w Miejskiej Górce (ok. 1935 r.)

Pracownicy gazowni - m.in. Stefan Wojciechowski (kierownik), Ludwik Kirstein (inkasent), Maria Bajon (instala-
tor), Bolesław Rękosiewicz (księgowy)



Kwartalnik Samorządowy22

KRONIKA GMINY MIEJSKA GÓRKA

W pszczelarskiej zagrodzie …

Z WIZYTĄ W KATARZYNOWIE
Siedemdziesiąt osób wzięło udział w Rajdzie Seniora, który odbył się 7 sierpnia br. Organizatorami 

siedemnastej już edycji turystycznej imprezy byli Klub Seniora i Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miej-
skiej Górce.

Blisko trzydzieścioro rowerzy-
stów wyruszyło sprzed budynku miejskogó-
reckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej na liczącą około 25 km trasę, 
która prowadziła do osady Katarzynowo 
położonej w gminie Jutrosin. Drugą, czter-
dziestoosobową grupę uczestników rajdu 
stanowili seniorzy, którzy udali się w drogę 
autokarem. 

Celem wyprawy była zagroda 
pszczelarska, nosząca nazwę „Pszczółki 
Przyjaciółki”, prowadzona jest przez mał-
żeństwo Justynę i Jacka Bednarków. Po 
dotarciu na miejsce rajdowcy zwiedzili go-
spodarstwo pasieczne, poznali tajniki życia 
pszczół, a także obejrzeli m.in. zabytkowe 
ule i sprzęt pszczelarski.

Później zjedli przygotowany po-
częstunek i dobrze się bawili. Po kilku miło 
spędzonych godzinach w gościnnej zagro-
dzie, wyruszyli w drogę powrotną do Miej-
skiej Górki. E. P. 

Trenowali i korzystali z atrakcji  ...

OBÓZ SPORTOWY NAD BAŁTYKIEM
W dniach od 1 do 8 sierpnia br. pięćdziesięcioosobowa grupa zawodników Uczniowskiego Klubu 

Sportowego JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce przebywała na obozie sportowo-rekreacyjnym, który zorga-
nizowany został w Mielnie. 

Młodzi sportowcy spędzili tydzień 
nad Morzem Bałtyckim pod opieką trenerów 
Arnolda i Kornela Ratajskich. W tym cza-
sie doskonalili swoje umiejętności z zakresu 
ju-jitsu i judo, szlifując techniki rzutów, chwy-
tów, uderzeń i walki w parterze. Zgłębiali też 
wiedzę taktyczną.

Obozowicze korzystali również z 
różnych atrakcji, takich jak gry i zabawy, pa-
intball,  wspólne wyjścia rekreacyjne czy wy-
jazd do Aquaparku w Koszalinie. Czas spę-
dzili bardzo aktywnie, w miłej atmosferze. 

Pobyt tradycyjnie zakończony zo-
stał „chrztem Samuraja”, zorganizowanym  

dla „florków”, czyli wychowanków przeby-
wających na obozie po raz pierwszy, a tak-
że wspólnym ogniskiem. – Dziękujemy za 
wsparcie i pomoc w organizacji wyjazdu 
firmom WALBET  A. D. K. Walkowiak oraz 
SZALKOWSKI Transport i Spedycja  – 
podkreślili trenerzy. E. Pawełka

Krótki postój rowerzystów w drodze do Katarzynowa 

Zawodnicy i trenerzy Uczniowskiego Klubu Sportowego JI-JITSU i JUDO na obozie w Mielnie






