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Podczas sesji zachowane zostały niezbędne środki bezpieczeństwa

Radni obradowali po raz dwudziesty piąty …

 NOWE STATUTY SOŁECTW I OSIEDLA 
11 marca odbyła się druga w tym roku, a dwudziesta piąta w obecnej kadencji sesja miejskogóreckiej 

Rady Miejskiej. Trwająca od marca ubiegłego roku epidemia koronawirusa wpłynęła na sposób  organizacji ob-
rad. Po raz kolejny sesja odbyła się w hali widowiskowo-sportowej, przy zachowaniu wszelkich środków bezpie-
czeństwa sanitarnego i odpowiedniego dystansu.

Podczas obrad burmistrz Ka-
rol Skrzypczak przedstawił informację 
o działalności w  okresie międzysesyjnym. 
Poinformował o aktualnych i planowanych 
inwestycjach, m.in. budowie kanalizacji 
sanitarnej  w Gostkowie i Rozstępniewie, 
przygotowaniu projektu kanalizacji sanitar-
nej wraz z siecią wodociągową dla sołec-
twa Dłoń, czy złożeniu wniosku na budowę 
kanalizacji we wsi Roszkówko. Aktualnie 
trwają zaawansowane roboty przy budowie 
świetlic wiejskich w Gostkowie i  Dąbrowie 
oraz prace związane z opracowywaniem 
projektu na budowę placu zabaw w Miejskiej 
Górce.

Burmistrz poinformował również 
o powstaniu niepublicznego żłobka na ulicy 
Paderewskiego w Miejskiej Górce. Następ-
nie złożył informację o wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli osiągniętych na 
poszczególnych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach i przedszkolach funkcjonu-
jących na terenie gminy.

Po jego wystąpieniu głos zabrał 
Artur Jankowski, kierownik Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Miejskiej Górce, który 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
jednostki.

Następnie rada podjęła uchwały 
dotyczące miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego – Dąbrocznia, ob-
ręb Miejska Górka oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrę-
bie wsi Gostkowo. Do obu wpłynęły uwagi, 
które, przed podjęciem uchwał, zostały jed-
nogłośnie odrzucone.

Kolejne decyzje radnych dotyczy-

ły: określenia zasad udzielania dotacji celo-
wej z budżetu gminy na dofinansowanie bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
nadania statutów jednostek pomocniczych 
gminy (sołectw oraz osiedla w Miejskiej 
Górce), a także negatywnego rozpatrzenia 
czterech petycji wniesionych do biura rady.

Radni uchwalili również wyso-
kość opłaty za wpis do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych prowadzących dzia-
łalność na terenie gminy, w kwocie 100,00 
złotych.

E. Szymańska

Gmina uzyskała dofinansowanie …

POWSTANIE PRZEDSZKOLE
Miejskogórecka gmina otrzymała 4 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na bu-

dowę przedszkola w  Miejskiej Górce. Uzyskaliśmy najwyższe dofinansowanie spośród samorządów powiatu 
rawickiego.

Wniosek w tej sprawie został zło-
żony pod koniec ubiegłego roku. Tuż przed 
świętami wielkanocnymi dotarła informacja 
o przyznaniu rządowych środków.

W ramach zadania planowa-
ne jest wybudowanie ośmiooddziałowego 
przedszkola z dwoma oddziałami żłobko-
wymi. W budynku mieścić się będą również 
stołówka z kuchnią, salka do ćwiczeń, która 
ma służyć także do organizowania przed-
szkolnych uroczystości oraz gabinety logo-

pedy, pielęgniarki i gimnastyki korekcyjnej. 
Na dwie sale do zajęć przypadał będzie je-
den węzeł sanitarny. 

Przy przedszkolu powstaną plac 
zabaw tylko dla przedszkolaków oraz par-
kingi umożliwiające bezpieczne dowiezienie 
i odebranie dzieci.

Obiekt zlokalizowany zostanie 
przy ulicy Konopnickiej, obok znajdującej się 
tam szkoły podstawowej. Gmina pozyskała 
już grunty pod inwestycję. Gotowa jest kon-

cepcja budowy przedszkola, na bazie której 
opracowywany jest projekt budowlany.

W związku z tym, że w obiekcie 
mieścił się będzie żłobek, gmina może ubie-
gać się o dofinansowanie w wysokości 1 mln 
zł z rządowego programu Maluch Plus.

Planowany termin rozpoczęcia 
zajęć w przedszkolu to 1 września 2023 
roku.

E. Pawełka
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Cała inwestycja ma kosztować blisko 800 tys. zł ... 

ŚWIETLICE NIEDŁUGO BĘDĄ GOTOWE
Od kilku miesięcy trwa realizacja zadania obejmującego budowę świetlic wiejskich w Dąbrowie i 

Gostkowie oraz zagospodarowanie otoczenia wokół tych obiektów. 

Zgodnie z projektem, w obu miej-
scowościach powstaną świetlice drewniane 
o takich samych wymiarach, w kształcie 
sześciokąta, z dodatkowymi pomieszcze-
niami kuchennymi i sanitarnymi, dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
mające służyć aktywizacji i integracji miesz-
kańców wsi. 

Zaawansowanie prac w Dąbro-
wie osiągnęło już poziom 75%.  W ostatnim 
czasie, w tamtejszym obiekcie położono 
płytki i wykonano ściany z boazerii drewnia-
nej. Obecnie prowadzone są w nim prace 
wykończeniowe (malowanie, montaż lamp). 
Utwardzono też teren przy świetlicy i za-
montowano urządzenia placu zabaw.

W Gostkowie zrealizowano do-
tychczas 50% przewidzianych w projekcie  
robót. Postawiono już ściany i położono 
dach. Trwają prace związane z wykonaniem 
w świetlicy instalacji elektrycznej i wodno – 
kanalizacyjnej.

Wykonawcą inwestycji jest Za-
kład Ogólnobudowlany Sławomira Kłosow-
skiego w Kobylinie. Łączny koszt budowy 

W formie elektronicznej ...

PRZETARG NA BUDOWĘ  KANALIZACJI I WODOCIĄGU
W ostatnim dniu marca br. ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągo-

wej w Sobiałkowie, w nieskanalizowanej części wsi, zwanej „Zapłociem”.

To pierwszy przetarg zorganizo-
wany przez gminę Miejska Górka w oparciu 
o przepisy nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych, realizowany  w formie elek-
tronicznej. W prowadzonym postępowaniu 
obowiązuje też elektroniczne składanie ofert 

przez wykonawców.
Przedmiotem zamówienia jest 

budowa około 800 m kanalizacji sanitarnej 
oraz 100 m sieci wodociągowej. Wartość 
zadania szacowana jest na 900 tys. zł. Dofi-
nansowanie pozyskane przez gminę z Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 
63,63% kwoty netto. Inwestycja ma być zre-
alizowana w terminie nieprzekraczającym 
180 dni od podpisania umowy z wybranym 
wykonawcą. 

E. P.

Do końca bieżącego roku  …

ULICA DWORCOWA ZOSTANIE PRZEBUDOWANA
Blisko 565 tys. zł zdobyła miejskogórecka gmina z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę 

ulicy Dworcowej w Miejskiej Górce. Pozyskana  kwota stanowi 70% wartości projektu.

Zakres robót  obejmie wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej, poprawie-
nie stanu odwodnienia drogi oraz wymianę 
chodników. Wkrótce ogłoszony zostanie 
przetarg na to zadanie. Jego realizacja ma 
potrwać do końca bieżącego roku. 

Gmina wnioskowała również 
o dofinansowanie dwóch innych inwestycji 

drogowych. Projekty dotyczą budowy dróg 
gminnych w Konarach oraz na ulicy Podgór-
nej w Miejskiej Górce.

Drugi wniosek znajduje się na 3 
miejscu listy rezerwowej, co oznacza, że 
ma bardzo dużą szansę na uzyskanie rzą-
dowego wsparcia. Natomiast budowa drogi 
w Konarach znalazła się na 19 pozycji tej li-

sty. Na tę inwestycję gmina może otrzymać 
dofinansowanie pod warunkiem, że podczas 
realizacji zadań znajdujących się na liście 
podstawowej oraz na wyższych miejscach 
listy rezerwowej zostaną uzyskane wystar-
czające oszczędności.

E. P.

obu obiektów wyniesie niespełna 800 tys. zł. 
Na realizację przedsięwzięcia 

gmina pozyskała dofinansowanie z Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 
prawie 500 tys. zł. 

E. Pawełka

Świetlica w Gostkowie 
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Rozpoczęły się już prace naprawcze …

INWESTYCJA ZMIERZA DO KOŃCA
Dobiega końca, rozpoczęta w czerwcu ubiegłego roku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wościach Rozstępniewo i Gostkowo.

Zakres inwestycji obejmuje uło-
żenie w obu wsiach rurociągów kanaliza-
cyjnych o łącznej długości około 8 km oraz 
wybudowanie 156 przyłączy i siedmiu 
przepompowni ścieków.

Roboty wykonuje konsorcjum 
firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno Han-
dlowo Usługowe  INKADRO Sp. z o.o.  
oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
EKOMAX z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Do wybudowania pozostały tyl-
ko niewielki odcinek sieci kanalizacyjnej 
w Rozstępniewie oraz część przyłączy. 
Wkrótce wykonawca  zamontuje wyposa-
żenie przepompowni ścieków.

Przystąpiono już do prac zwią-
zanych z naprawą dróg po budowie kana-
lizacji. W Gostkowie rozpoczęto montaż 
nowego krawężnika. Po jego zamontowa-
niu wykonana zostanie nowa nawierzch-
nia asfaltowa. 

Całkowity koszt inwestycji wy-
niesie nieco ponad 4 mln zł. Na jej reali-
zację gmina pozyskała dofinansowanie 
w wysokości 85 % wartości netto z Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

E. Pawełka

Roboty potrwają do końca maja …

RUSZYŁA ROZBUDOWA ULICY HUBALA
W  połowie kwietnia br. rozpoczęto prace przy rozbudowie ulicy Hubala w Miejskiej Górce. Na realizację 

inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach zadania asfaltową 
nawierzchnią pokryty zostanie odcinek 
drogi gruntowej o długości niespełna 200 
m, prowadzący wzdłuż ogrodzenia cmen-
tarza parafialnego aż do skrzyżowania z 
ulicą Spacerową, gdzie powstanie rondo.  

Projekt przewiduje również bu-
dowę ścieżki pieszo – rowerowej z kostki 
bezfazowej po jednej stronie ulicy oraz 
miejsc postojowych i chodnika, po drugiej. 

Wykonawcą robót jest firma 
Gembiak – Mikstacki Spółka Jawna w 
Krotoszynie za kwotę 617 tys. zł. Wyso-
kość dofinansowania pozyskanego przez 
gminę z PROW wynosi 63,63% wartości 
brutto zadania. Termin realizacji prac usta-
lono na koniec maja br. 

E. P.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozstępniewie 

Rozpoczęto rozbudowę ulicy Hubala
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Mieszkańcy Dłoni …

DZIAŁAJĄ CHARYTATYWNIE
W ostatnim czasie mieszkańcy Dłoni zaangażowali się w akcje charytatywne na rzecz osób chorych, 

potrzebujących wsparcia.

W połowie lutego br., obok domu 
strażaka w Dłoni stanęła sporych rozmiarów 
kredka, pełniąca funkcję pojemnika na pla-
stikowe nakrętki.  Pomysłodawcą, a także 
wykonawcą kolorowej instalacji jest Marceli 
Dutkowiak.

 Dzięki sponsorom, wśród których 
jest m. in. miejscowa Firma PPHU „SLA-
VEK” Sławomira Jakubiaka oraz Zakład KA 
4 – Wyroby Hutnicze Łukasza Kaczmarka 
z Kołaczkowic, wioska  otrzymała pojemnik 
gratisowo. Dodajmy, że w instalacji kredki po-
magał prezes OSP, Rafał Plewa, a całością 
prac organizacyjnych zajęła się sołtys Lucy-
na Maćkowiak.    

Wspólnie z dyrektorem Zespołu 
Szkół, Arnoldem Ratajskim ustalono, że 
korki z opróżnionego pojemnika zasilą szkol-
ną zbiórkę, potem trafią do potrzebujących. 
Szkoła i przedszkole prowadzą wewnętrzną 
akcję już od wielu lat, oddając uzbierane na-
krętki chorym osobom. Napełnianie kredki 
obok domu strażaka, rozpoczęła ośmioletnia 
Paula Tomaszewska. Już kilkakrotnie trze-
ba było opróżniać ten efektowny kontener, 
bo mieszkańcy wioski z dużym zaangażowa-
niem „wkręcili się” w charytatywną kampanię. 

Nakrętki są cennym surowcem 
wtórnym. Jednak, by otrzymać za nie przy-
zwoitą kwotę pieniędzy, trzeba zebrać ich 
mnóstwo. Ta społeczna kampania łączy w 
sobie zarówno działania dobroczynne, jak i 
dbałość o naturalne środowisko. 

W dniu 20 lutego br. mieszkań-
cy Dłoni, podobnie jak wiele innych osób z 
różnych miejscowości w kraju, włączyli się w 

akcję „Balonik dla Marcelka”. W ten sposób 
uczcili pamięć niedawno zmarłego Małego 
Wojownika, który przez kilkanaście ostatnich 
miesięcy dzielnie walczył z okrutną chorobą. 
Zmagania o zdrowie małego Marcela otwo-
rzyły serca mnóstwa osób, chcących pomóc 
dziecku. Między innymi w przedszkolu w 
Dłoni, jeszcze w listopadzie ubiegłego roku 
uzbierano kwotę ponad 600 zł,  przekazując 
ją na konto zbiórki dla chłopca.

Podczas akcji, zorganizowanej 
obok domu strażaka, przez sołtys Lucynę 
Maćkowiak, Marcelka pożegnały osoby w 
różnym wieku, najwięcej jednak przybyło 
dzieci. Dzięki sponsorom, barwne baloniki, 
przy dźwiękach strażackiej syreny, poszybo-
wały w niebo. Było i kolorowo, i uroczyście, 
mimo wszystko jednak smutno.  Uczestnicy 
spotkania chętnie wrzucali datki do małej 
skarbonki, a uzyskaną kwotę przekazano na 
leczenie innej, potrzebującej wsparcia osoby.  
W organizacji pożegnania Marcelka poma-
gała Aleksandra Plewa z Dłoni, a balony 
sponsorowało KGW oraz rodziny państwa 
Glapiaków, Plewów, Maćkowiaków, Balce-
rowiaków, Mądrych i inni. 

E.P.

Efektowny pojemnik na plastikowe nakrętki stanął przy domu strażaka

Uczestnicy charytatywnej akcji z balonikami  
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Ponad 260 prac w konkursie plastycznym …

TRADYCJA JEST KULTYWOWANA
W końcu marca br. rozstrzygnięto Konkurs Plastyczny „Na własnoręcznie ozdobioną PISANKĘ WIEL-

KANOCNĄ”, ogłoszony już po raz dwudziesty trzeci przez miejskogórecki Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej. Jak co roku, patronat honorowy nad nim objął Burmistrz Miejskiej Górki. 

Konkurs został przeprowadzony 
pomimo trwającej pandemii koronawirusa. 
Niestety, obecna sytuacja epidemiczna nie 
pozwoliła na zorganizowanie jego podsumo-
wania z udziałem uczestników.

Przez lata konkurs zdobył sobie 
dużą popularność, która, co warto podkre-
ślić, nie maleje. W tym roku wpłynęło ponad 
260 prac w kilku kategoriach wiekowych: 3-6 
lat (dzieci przedszkolne), 7 - 10 lat,  11 - 14 
lat, 15 - 17 lat, dorośli. W komisji powołanej 
do ich oceny zasiadali rawiccy artyści plasty-
cy, Izabela Domaniecka i Tomasz Bzdęga 
Jurorzy byli zachwyceni wysokim poziomem 
wykonania pisanek, które powstały przy 
użyciu różnych technik, takich jak batik, kra-
szanki czy naklejanki. Zwrócili też uwagę na 
dużą aktywność twórczą dzieci. 

- Dziękujemy wszystkim au-
torom prac. Cieszymy się nie tylko z 
licznego uczestnictwa w konkursie, ale 
również z faktu, że mimo specyficznych 
warunków, w jakich obecnie przyszło 
nam funkcjonować, długoletnia tradycja 
zdobienia pisanek wielkanocnych jest 
w naszej społeczności kultywowana. 
Czas pandemii pokazuje nam, jak cenna 
i niezbędna w sytuacji odosobnienia jest 
działalność kulturalna, którą prowadzi-
my, starając się w możliwy obecnie spo-
sób zaspokajać potrzeby mieszkańców 
gminy. Pomaga nam ona przetrwać trud-
ne chwile i pozwala zachować nadzieję 
na szybki powrót do normalności – pod-
sumował Marek Stach, dyrektor OKSiAL.

Laureaci i uczestnicy mogli od-
bierać nagrody rzeczowe, upominki i dyplo-
my osobiście, po uprzednim, telefonicznym 
umówieniu się z pracownikiem OKSiAL.

E. Pawełka

WYNIKI KONKURSU 
Kategoria 3 – 6 lat

1 miejsce - Alicja Łodziewska 
2 miejsce – Robert Drobiński 
3 miejsce – Dominik Młody 
Wyróżnienie: Oskar Wojciechowski, 
Krystian Domaniecki, Sandra Anna Klause

Kategoria 7 – 10 lat
1 miejsce - Marcin Szymański 
2 miejsce – Antoni Szlachetka 
3 miejsce – Fabian Jankowiak 
Wyróżnienie: Maciej Polny, Jakub Gano

Kategoria 11 – 14 lat
1 miejsce - Marta Basińska 
2 miejsce – Aleksandra Langner 

3 miejsce – Karolina Olejniczak 
Wyróżnienie: Oliwia Jańczak, Nikola 
Warchalewska, Dorian Rejek

Kategoria 15 – 17 lat
1 miejsce – Hanna Kwiatkowska 
2 miejsce – Wiktoria Glura 
3 miejsce – Daria Kaczmarek

Kategoria dorośli
1 miejsce - Agnieszka Maciejak – Snela 
2 miejsce – Wirginia Kaczmarek 
3 miejsce – Monika Jóźwiak 
Wyróżnienie: Ewelina Szymańska, Martyna 
Poprawska

Jurorzy Izabela Domaniecka i Tomasz Bzdęga (w środku) w towarzystwie instruktora Joanny Kempy i dyrektora Marka Stacha 

Daria Kaczmarek Agnieszka Maciejak - Snela Alicja Łodziewska Aleksandra Langner

Antoni Szlachetka Dominik Młody Fabian Jankowiak Hanna Kwiatkowska

Karolina Olejniczak Marcin Szymański Robert Drobiński Marta Basińska

Wiktoria Glura Wirginia Kaczmarek

Monika Jóźwiak
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Spotkanie z popularnym didżejem …

GOŚCIEM BYŁ DJ INOX
W ramach projektu artystycznego „Kultur@lnie w sieci”, w dniu 10 lutego br. Ośrodek Kultury, Sportu 

i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce zorganizował spotkanie z Waldemarem Kaczmarkiem, doskonale zna-
nym fanom muzyki klubowej jako DJ Inox.

Była to trzecia odsłona przedsię-
wzięcia pod nazwą „Artyści są wśród nas”, 
mającego na celu prezentację osób zajmują-
cych się twórczością i działalnością artystycz-
ną w różnych dziedzinach, wywodzących się 
głównie z lokalnego środowiska.

Dla wszystkich kobiet …

MUZYCZNY PREZENT

DJ Inox działa na scenie klubo-
wej od ponad 20 lat. Jest nie tylko jednym 
z najpopularniejszych polskich didżejów, ale 
też producentem. Konsekwentnie realizuje 
swoje muzyczne zamierzenia. Kilka lat temu 
stworzył label Xoni Records. Wydaje m.in. 
autorskie produkcje, które osiągają wysokie 
miejsca na listach przebojów. 

Prezentację muzycznych dokonań 
DJ Inoxa poprzedziła rozmowa z gościem, 
którą przeprowadzili dyrektor OKSiAL, Marek 
Stach i instruktor Joanna Kempa. Spotkanie 
można było obejrzeć na youtubowym kanale 
OKSiAL. E. Pawełka

Koncert zespołu śpiewaczego „Góreczanki” w dniu 8 marca br. to kolejne wydarzenie projektu arty-
stycznego „Kultur@lnie w sieci”, realizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miej-
skiej Górce.

Występ grupy działającej przy 
OKSiAL był muzycznym prezentem dla ko-
biet, które tego dnia obchodziły swoje świę-
to. Z tej okazji, na zakończenie koncertu, 
życzenia wszystkim Paniom złożył dyrektor 
Marek Stach.

Zespół „Góreczanki” na lokalnym 
rynku muzycznym istnieje już od czterdzie-
stu trzech lat. Grupa aktywnie uczestniczy 
w życiu kulturalnym miasta i gminy, bierze 
udział w różnych przedsięwzięciach orga-
nizowanych przez OKSiAL. Jej akompania-
torem i instruktorem jest obecnie Arkadiusz 
Stasiak.

Wydarzenie można było obejrzeć 
na youtubowym kanale OKSiAL i  Facebo-
oku. 

E. P.  

Dyrektor Marek Stach, DJ Inox (Waldemar Kaczmarek) oraz instruktor Joanna Kempa

Zespół śpiewaczy „Góreczanki” z akompaniatorem Arkadiuszem Stasiakiem
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Korzystajmy ze zbiorów biblioteki …

CZYTELNIK ROKU
Na początku marca br. miejskogórecki Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej ogłosił konkurs 

CZYTELNIK ROKU 2021.
Mogą w nim wziąć udział dzieci i 

młodzież do 15 roku życia, posiadający waż-
ną kartę czytelnika Biblioteki Publicznej w 
Miejskiej Górce i aktywnie korzystający z jej 
usług. Uczestnicy konkursu otrzymają Pasz-
port Czytelnika, który posłuży do zbierania 
naklejek za przeczytane książki.

Konkurs trwa od 1 marca do 31 
grudnia 2021 r. i realizowany jest w trzech 
grupach wiekowych: do 5 lat, 6 do 9 lat, 10 
do 15 lat. Czytelnikiem Roku w danej kate-
gorii zostanie osoba, która zgromadzi naj-
większą liczbę naklejek. Nagrodę specjalną 
i  tytuł Czytającego Rodzica otrzyma najbar-

dziej aktywny rodzic dziecka w wieku do 5 
lat, biorącego udział w konkursie.

Regulamin i karta zgłoszenia do-
stępne na stronie internetowej www.osro-
dekkultury.info
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Miejska Górka, dnia 4 czerwca 1901 r. …

KATOLICKIE TOWARZYSTWO ROBOTNIKÓW POLSKICH
Chociaż to już nieco spóźnione, lecz że warto podzielić się miłą wiadomością z rodakami, przeto proszę 

o nieco miejsca. Przed niespełna rokiem zawiązało się tu trzecie towarzystwo polskie pod nazwą „Katolickie To-
warzystwo Robotników Polskich”, które obecnie liczy przeszło 70 członków.

Podnieść tu wypada, iż do zało-
żenia tego towarzystwa dali pobudkę sami 
robotnicy; tak samo zajęli się zebraniem 
ochoczych do wstępu, a następnie przedło-
żyli całą sprawę X. proboszczowi Chrusto-
wiczowi, który przyjął patronat nad nowym 
towarzystwem. W drugie święto obchodziło 
to towarzystwo uroczystość poświęcenia 
swej chorągwi. Ta uroczystość stała się 
nie tylko dla samych robotników dniem pa-
miętnym, lecz będzie nim także i dla nas 
tu wszystkich. Zaproszone na ten obchód 
dwa tutejsze towarzystwa wzięciem udziału 
uczyniły pierwszy krok do zerwania niezgo-
dy, jaka od lat pięciu pomiędzy nimi pano-
wała, a z czego wiele niedobrego wynikało. 

Przejęte myślą potrzeby zgo-
dy, zebrały się wszystkie trzy towarzystwa 
rano o godzinie wpół do ósmej w lokalu 
nowego stowarzyszenia, skąd po przemó-
wieniu jednego z członków podążono do 
kościoła, gdzie wysłuchano mszy św. Po 
wspólnym odśpiewaniu „Serdeczna Matko” 
przemówił X. patron w rzewnych słowach, 
upominając do zgody i dając wyraz radości 
na widok zgromadzonych. Następnie po-
święcił chorągiew. 

Po nieszporach odbyła się zaba-
wa w lasku, na której był także obecny nie-

strudzony, mimo niedomagań, X. patron. 
Wśród ogólnej radości nie zapomniano o 
dzieciach, urządzając dla nich kilka gier i 
obdarzając je podarkami. Jako goście przy-
byli także dwaj księża z sąsiedztwa. Prze-
bieg zabawy był bardzo pomyślny, pomimo 

pozornej różnicy wśród bawiących się, a 
z lubością przypatrywaliśmy się długiemu 
szeregowi podczas poloneza, w którym 
wzięło udział blisko 150 par, jak każdy nie-
omal wyrytą miał radość i poczucie zrozu-
mienia tej siły, jaką zgoda sprowadza. 

Późnym wieczorem wrócono 
przy blasku pochodni i lampionów do mia-
sta, odprowadzając swego przewodnika 
do domu przed probostwo. Po zabawie 
zapanowała nie mniejsza radość wśród 
uczestników, a to z powodu przykładnego 
zachowania się Towarzystwa Robotników 
Polskich jak i wszystkich w ogóle. Dowie-
dliśmy bowiem, że umiemy się bawić, nie 
przebierając miary, żeśmy podjęli ważność 
chwili obecnej i tuszymy sobie, że 150 
członków zgodnych i świadomych siebie 
będzie w stanie nie jedną sprawę, w przy-
szłości popchnąć na lepsze tory wśród 
społeczności naszego miasteczka, a tym 
samym przysłużyć się narodowości swej.

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

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r.

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrusto-
wicza, proboszcza.    

Miejska Górka, 31 maja 1898 r. …

ZEBRANIE PRZEDWYBORCZE 

Zebranie przedwyborcze powiatu rawickiego odbyło się w Miejskiej Górce, w drugie święto Zielonych 
Świątek, z rzadką powagą, spokojem i godnością, bez najmniejszej niezgody pod sprężystym przewodnictwem 
X. prob. Chrustowicza, prezesa komitetu powiatu rawickiego.

Po krótkim przemówieniu jędr-
nym o zachowaniu godności naszej naro-
dowej, o zachęcie do zgody, o wykazaniu 
na zebraniach, żeśmy politycznie doj-
rzałym narodem, ogłosił przewodniczący 
listę kandydatów na posłów, księcia Zdzi-
sława Czartoryskiego, p. Józefa My-
cielskiego i Stefana Cegielskiego, którą 
jednogłośnie przyjęto.

Po czym w krótkich słowach 

zdał sprawę książę Zdzisław Czartory-
ski, za które hucznymi brawami i „niech 
żyje” wyborcy podziękowali. Z duchow-
nych był tylko jeszcze jeden X. proboszcz 
Kędzierski ze Słupi, zawsze ochoczy do 
prac obywatelskich.

Policję reprezentowali bur-
mistrz tutejszy i komisarz obwodowy z 
Rawicza, nadto jeszcze dwóch żandar-
mów na ulicy.

Za tę zgodę i jedność na zabra-
niu cześć wyborcom i przywódcom miej-
skogóreckim.

Źródło: Kronika rzymskokatolickiego 
Kościoła i parafii w Miejskiej Górce. 

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r.

Napisana przez ks. Wawrzyńca 
Chrustowicza, proboszcza.    

Ks. proboszcz Wawrzyniec Chrustowicz
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Czerwiec 1898 r. …

SETNA ROCZNICA URODZIN MICKIEWICZA
Miejska Górka, 7 bm.

Obchód setnej rocznicy urodzin Mickiewicza odbył się u nas minionej niedzieli tak świetnie i wspaniale, 
jak tego od czasu obchodu Kościuszkowskiego nie widzieliśmy.

Wielce pouczający, a nader sta-
rannie opracowany odczyt X. proboszcza 
Chrustowicza o znaczeniu i zasługach 
wieszcza wpłynął błogo na dusze i serca 
słuchaczy, którzy co chwila hucznymi okla-
skami dziękowali prelegentowi za piękne 
zwroty. Dziarska i urocza dziewoja, panna 
Kazimiera Koplińska, wygłosiła z zapa-
łem i głębokim przejęciem piękny prolog, 
który ułożył w duchu dzieł poety pewien 
tutejszy obywatel. Pani Maria Hejducka 
słowiczym głosem, z dramatyczną powagą 
zaśpiewała nam przecudną „Pieśń majo-
wą”, wprawiając w zachwyt całe audyto-
rium. Śpiewy chórowe koła śpiewackiego, 
jako i prześliczne szopenowskie mazurki 
czterech młodych dziewczątek, wykonane 

zostały z rzadką precyzją.
Żywe obrazy, ułożone artystycz-

nie przez pana Leona Rudzkiego, zwłasz-
cza ostatni, przedstawiający apoteozę Mic-
kiewicza, były prawdziwą okrasą wieczoru.

 Zapał i radość publiczności 
doszła jednakże do zenitu, gdy milutka 
dwunastoletnia Mania Nizwandowska 
zadeklamowała z niezrównanym zapałem, 
uczuciem i wdziękiem wierszyk Mickiewi-
cza „Majtek”. Toteż oklaski i podziękowania 
nie miały granic, a mianowicie w serdecz-
nych słowach podziękował komitetowi Jan 
Guzikowski z Dębiny.

Taka uroczystość tutaj na kre-
sach Wielkopolski, to prawdziwa manna 
dla naszych serc łaknących i spragnionych, 

a potężny pancerz przeciw ciosom i strza-
łom wroga.

Pomiędzy bardzo licznie z oko-
licy przybyłymi gośćmi, ze szczególną 
przyjemnością spostrzegliśmy także księży 
proboszczów Poradzewskiego ze Skora-
szewic i Hulewicza z Kołaczkowic.

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

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r.

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrusto-
wicza, proboszcza.    

Uroczystość w Kołaczkowicach …

POŚWIĘCENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO
Spod Rawicza, 18 czerwca 1901 r.

W ubiegłą niedzielę odbyła się w Kołaczkowicach uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod 
budujący się kościół, którego to poświęcenia dokonał, z polecenia najprzewielebniejszego X. Arcypasterza, dzie-
kan jutrosiński X. Waściński z Pępowa.

Kościółek stary okazał się za 
szczupły, wiec staraniem X. Hulewicza, 
proboszcza w Kołaczkowicach i ofiarnością 
tak patronki, jak parafian zebrano potrzebne 
fundusze na kościół nowy.

 W sklepach kościoła starego 
spoczywały zwłoki śp. Kajetana Stablew-
skiego, dziada naszego X. Arcypasterza. 
Szczątki te zebrano i umieszczono w nowej 
trumience. Na złożenie szczątków w wymu-
rowanym sklepie budującego się kościoła 
zjechał sam X. Arcypasterz z Krobi do Ko-
łaczkowic.

W asyście około 20 księży, przy-
byłych z okolicy, odprawił X. Arcypasterz 
egzekwie, po czym trumnę spuszczono do 
grobowca. Wytłumaczywszy potem jeszcze 
w krótkim przemówieniu licznie zebranemu 
ludowi powód swojego przybycia do Kołacz-
kowic, podziękował najprzewielebniejszy X. 
Arcypasterz parafianom za ich ofiarność na 
postawienie nowej świątyni Bożej, a X. pro-
boszczowi Hulewiczowi za wielkie jego sta-
rania około nowego kościoła i przygotowanie 
do tej, z jednej strony radosnej uroczystości, 
bo do poświęcenia kamienia węgielnego, 
a z drugiej strony rzewnej, bo pochowania 

szczątków śp. Kajetana Stablewskiego.
Udzieliwszy w końcu wszystkim 

obecnym swojego błogosławieństwa i po-
bawiwszy jeszcze w domu X. proboszcza 
Hulewicza, wyjechał najprzewielebniejszy  
X. Arcypasterz znowu do Krobi.

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

Diecezja poznańska. Dekanat jutrosiński.  
Maj 1896 r.

Napisana przez ks. Wawrzyńca Chrustowi-
cza, proboszcza.

Współczesny kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Kołaczkowicach
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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
KSIĄDZ PROBOSZCZ BYŁ IM NIEPRZYCHYLNY

W Konarach planowano przeprowadzić pokaz państwowego filmu propagandowego, promującego 
obronność kraju. Miał się temu sprzeciwić miejscowy proboszcz. W efekcie przetrzymał mieszkańców godzinę 
na chłodzie i deszczu przed salką parafialną, gdzie miano film zaprezentować. I zgodził się na prezentację do-
piero po wielu interwencjach. Tak przynajmniej przedstawił to wójt gminy. Opinii drugiej strony, czyli księdza 
nie mamy.

16 grudnia 1930 roku wójt gminy 
Miejska Góra Marian Przyborski raporto-
wał do starosty o sytuacji, jaka wydarzyła 
się w Konarach. Nadmienić należy, że tylko 
jego relacja się zachowała. Oto jak przed-
stawił sytuację, do której doszło w tej wsi. 

14 grudnia 1930 roku do Konar 
przyjechał z kinem objazdowym samochód 
z Poznania. Z wojewódzkiego komitetu Li-
gii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
(LOPP). Miejscowy sołtys prosił mieszkań-
ców, by stawili się „gremialnie”. Specjalnie 
zresztą prosić nie musiał, w tamtych cza-
sach seans filmowy na wsi był ogromnym 
wydarzeniem. Nic więc dziwnego, że zjawiła 
się większość mieszkańców, kilkaset osób. 
Film miał być wyświetlony o godzinie 18 w 
salce parafialnej. Jak się jednak okazało, 

ksiądz proboszcz nie zamierzał jej otwierać. 
W efekcie mieszkańcy przez godzinę stali 
na chłodzie i co gorsza w deszczu, który pa-
dał cały czas. 

O otwarcie salki prosili księdza 
sołtys i kierownik miejscowej szkoły pan 
Brzozowski. Przekonywali; „że ma mieć 
wyrozumienie nad biedną dziatwą, która tak 
marznie i moknie na dworze.” Lecz ksiądz 
proboszcz Stanisław Łopaczewski „kate-
gorycznie odmówił.” Wtedy interweniował 
gość z Poznania, pan o nazwisku Okaliń-
ski, który z filmem przyjechał. Dopiero po 
jego interwencji ksiądz zgodził się otworzyć 
salkę i wpuścić mieszkańców do środka. 
Niestety, nie zdążono wyświetlić filmu w 
całości, tym bardziej że jeszcze trzeba było 
rozstawić projektor. 

W efekcie tego wszystkiego mi-
nęła już godzina, a zgodnie z planem o 
godzinie 20 film miały być wyświetlony w 
Miejskiej Górce. Tu dodamy, że w salce i tak 
znalazła się mniejszość czekających, więk-
szość bowiem już wcześniej rozeszła się do 
domów. A wszyscy mieli być rozgoryczeni, 
przy czym kilka osób, jak twierdził Mieczy-
sław Przyborski, się rozchorowało.

Na koniec wójt stwierdził; „Nad-
mieniam, że miejscowe koło LOPP bardzo 
słabo się rozwija, a to najwięcej dlatego, że 
ksiądz proboszcz jest tej organizacji prze-
ciwny.” 

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w 

Lesznie, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 
Sprawozdania sytuacyjne, sygnatura 57. 

CO MOGLI BURMISTRZOWIE
To oczywiście byłoby obszerne opracowanie, gdyby opisać wszystkie ich uprawnienia. W tym tekściku 

podaję więc część uprawnień, jakie posiadali przed wojną burmistrzowie. Dotyczące dokumentów, które wolno 
im było wydawać mieszkańcom gmin.

13 września 1930 roku Starostwo 
Powiatowe w Rawiczu rozesłało do wszyst-
kich gmin w powiecie informację, jakie doku-
menty wydawać mogą burmistrzowie. Były 
to:
1 Dekrety nominacji urzędników samorzą-
dowych
2 Statuty i regulaminy miejskie
3 Uwierzytelnianie własnoręcznych podpi-
sów 
4 Dowody osobiste
5 Karty rowerowe
6 Odmeldowania policyjne 
7 Wyciągi z księgi ludności

8 Świadectwa moralności
9 Poświadczenia zamieszkania oraz wszel-
kie inne zaświadczenia wydawane jako 
miejscowa policja.  

Tu warto wyjaśnić, że świadectwo 
moralności to coś w rodzaju dzisiejszego 
poświadczenia o niekaralności. Natomiast 
karta rowerowa to nie taki sam dokument jak 
dziś. Nie chodziło o znajomość przepisów 
ruchu drogowego. To było coś w rodzaju 
dzisiejszego dowodu rejestracyjnego samo-
chodu. Pamiętać należy, że samochodów 
wówczas było bardzo mało. Podstawowym 
środkiem komunikacji były rowery, na które 

zresztą wielu mieszkańców nie było stać. 
W tej sytuacji każdy rower miał 

swą tabliczkę rejestracyjną, a jego właściciel 
powinien jeździć z kartą rowerową, gdzie 
wpisywano numer tabliczki. Gdy policjant 
zatrzymał do kontroli rowerzystę, a ten nie 
miał przy sobie karty, mógł podejrzewać, że 
ten rower został skradziony. 

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie, 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Monety i 
pieniądze papierowe, sygnatura 51.

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

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

tel. 65 547 - 41 - 81, e-mail: kultura@miejska-gorka.pl
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MIASTO, W KTÓRYM NIE MA CZEGO ZWIEDZAĆ 
Niestety chodzi o Miejską Górkę. Tak przynajmniej twierdził komendant miejscowego posterunku policji. 

Oczywiście dawno. Spróbowałby ktoś w dzisiejszych czasach wystawić taką wizytówkę swemu miasteczku. 

Można powiedzieć, że między-
wojenne władze były bardzo ciekawskie 
i koniecznie chciały wiedzieć jak naj-
więcej o podległym sobie terenie. Nie 
inaczej było i w powiecie rawickim. Pod 
koniec zimy 1922 roku porozsyłano z 
tamtejszego starostwa różne pytania do 
okolicznych gmin. Dotyczyły m.in. tego, 
czy od czasu wyzwolenia, czyli w latach 
1920/21, powstały tam jakieś organiza-
cje społeczne, czy kluby sportowe?

Komisarz obwodowy w Miej-
skiej Górce, który niestety się nie pod-
pisał, odpowiedź wysłał 20 marca 1922 
roku. Informował starostę, że w tym okre-
sie w Konarach i Woszczkowie powstały 
towarzystwa śpiewaków. Co więcej, w 
Konarach utworzono jeszcze towarzy-
stwo skautów. 

Żeby było ciekawiej, 26 mar-
ca komisarz wysłał do Rawicza jeszcze 
jedno pismo. Podał w nim, że 17 marca 
1921 roku powstało w Miejskiej Górce 
towarzystwo o charakterze naukowym 
„Sokół.” Wygląda na to, że burmistrz 
zwyczajnie i bez aluzji zapomniał o tej or-
ganizacji, a później po prostu dosłał jesz-
cze pismo korygujące swą wcześniejszą 
informację. 

Teraz trzeba stwierdzić, że na-
prawdę dziwne pytanie wysłano ze Sta-
rostwa Powiatowego 30 listopada 1925 
roku. Chodziło o zabytki w Miejskiej 
Górce i ewentualną możliwość wyko-
rzystania ich dla przyciągnięcia poten-
cjalnych turystów. Tu zaznaczyć warto, 
że pytanie nie byłoby dziwne, gdyby nie 

fakt iż wysłano je do szefa miejscowych 
policjantów. Wygląda na to, że w tym 
czasie nikt nie pełnił funkcji burmistrza, 
więc urzędnicy starostwa zmuszeni byli 
wysłać to do posterunkowego. Inna spra-
wa, że sami zdawali sobie sprawę, że 
akurat w tym przypadku to nienajlepszy 
adresat. Zaznaczyli bowiem, że zmusił 
ich do tego Urząd Wojewódzki, który od 
wszystkich starostw żądał takich rapor-
tów z terenu. W Poznaniu ktoś wymyślił 
sobie, że będą szukać w Wielkopolsce 
potencjalnych terenów dla ruchu tury-
stycznego.  

Jakby nie było, biedny poste-
runkowy musiał się stać specjalistą od 
historii, historii sztuki i architektury za-
razem. Mimo to, z tego nie bardzo pa-
sującego do policji, zadania wywiązał 
się szybko. Już bowiem 9 grudnia 1925 
roku odesłał do Rawicza odpowiedź. In-
formował, że (cytuję w oryginale) „teren 
tutejszego miasta nie nadaje się na cele 
wycieczkowe względnie kuracyjne oraz 
miasto tutejsze nie posiada zabytki ar-
tystyczne i pamiątki historyczne, jedynie 
za wyjątkiem klasztoru na Goruszkach.” 
Do tego dodał, że na terenie gminy nie 
ma organizacji turystycznych, krajobra-
zowych, ani wytwórni sprzętu turystycz-
nego i sportowego. 

Na tym nie dość pytań od 
zwierzchników. Pod koniec sierpnia 
1927 roku Marian Przyborski, zastępca 
burmistrza, informował iż na terenie mia-
sta istnieją nastepujące organizacje kul-
turalno-oświatowe:

- Towarzystwo Śpiewackie (kościelne)
- Towarzystwo Śpiewu „Moniuszko” 
- Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Mę-
skiej 
- Towarzystwo Pań Świętego Wincente-
go a Paulo

Jeszcze jedna ciekawostka, 
tym razem z 17 marca 1928 roku. Wów-
czas to do Starostwa Powiatowego w 
Rawiczu przysłał pismo generał Mariusz 
Zaruski. Pełnił on funkcję sekretarza ge-
neralnego Komitetu Floty Narodowej. 
Prosił starostę by szczególną opieką oto-
czył działające na jego terenie koła KFN 
i jednocześnie aktywizował ich działal-
ność. Podkreślił też, że najważniejszym 
zadaniem Komitetu jest zdobywanie fun-
duszy na rozwój naszej floty handlowej i 
wojennej. Jak ładnie napisał; „przez po-
wstanie floty polskiej uświetni się potęga 
Rzeczypospolitej.” 

Takie pisma porozsyłano do 
wszystkich starostw w naszym kraju. Py-
tanie jednak, czy było w ogóle co aktywi-
zować? Jak się okazuje na terenie gminy 
Miejska Górka-nie. Starosta sprawdził 
bowiem u Eryka Żyniewicza czy takie 
koło tu istnieje? Odpowiedź burmistrza 
była, krótka. Informował, że nigdy nie zo-
stało utworzone.

D. Szymczak
Źródło: Archiwum Państwowe 

w Lesznie, Starostwo Powiatowe w 
Rawiczu, Towarzystwa sportowe i na-Towarzystwa sportowe i na-

ukowe, sygnatura 69

DWÓCH CHŁOPCÓW NA WAKACJE 
Postanowił ich zaprosić do siebie proboszcz z Miejskiej Górki. Kiedyś była to popularna forma, czy 

lepsze określenie, propozycja dla dzieci. Często jedyna, dzięki której mogli zmienić otoczenie, choćby na krótki, 
letni czas.

Taką deklarację złożył ksiądz 
proboszcz z Miejskiej Górki Wawrzyniec 
Chrustowicz 17 czerwca 1905 roku. W 
tamtym okresie popularne było zapra-
szanie dzieci, głównie z dużych miast do 
małych ośrodków i na wieś. Przy czym 
duże, czy raczej większe miasto było w 
Wielkopolsce tylko jedno czyli Poznań. 
Wówczas liczący około 140 tysięcy 
mieszkańców. 

Dzieci zapraszano na okres 
letnich wakacji, które dodamy trwały od 
początku lipca do końca sierpnia. Chęt-
ni na przyjęcie dzieci po prostu poda-

wali w gazetach, że są gotowi przyjąć 
dziewczynki czy chłopców (zawsze od-
dzielnie) na własny koszt, a organizacje 
charytatywne je przywoziły. I właśnie w 
tamtym dniu proboszcz zadeklarował w 
poznańskim dzienniku, że może przyjąć 
dwóch chłopców. Po tym musiał czekać, 
czy ktoś na tą ofertę odpowie i chłopcy 
do niego trafią.

Jako ciekawostkę warto po-
dać, że w tym samym numerze gazety 
podobną ofertę złożyły hrabina Gorzeń-
ska-Ostrożyna z Tarców (zaprosiła 4 
dziewczynki) i księżna Ogińska z Jabło-

nowa (zaprosiła 6 dzeiwczynek). Oczy-
wiście nikomu nawet do głowy nie przy-
szło, że ktokolwiek z zapraszających, a 
były dziesiątki jeśli nie setki osób, musi 
ukończyć jakieś szkolenia, czy kursy pe-
dagogiczne. I na pewno nikt nie spraw-
dzał warunków, w jakich miały przeby-
wać dzieci. Autorytet proboszcza czy też 
hrabiowskich i książęcych tytułów gwa-
rantował, że dzieciom będzie tam dobrze 
i wygodnie. 

Damian Szymczak 
Orędownik nr 137 z 1905 r. 
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W okresie międzywojennym …

CECH MŁYNARSKO – PIEKARNICZY W MIEJSKIEJ GÓRCE
W latach międzywojennych przemysł rolno – spożywczy charakteryzował się znacznym rozwojem. Po 

odzyskaniu niepodległości przez Polskę, pod koniec 1919 roku liczba rzemieślników w Miejskiej Górce wyno-
siła 109, a w 1924 r. było ich już 127 (w tym 18 Niemców).

Piekarnia Antoniego Dorszewskiego na ul. Głównej (dziś 
Wojska Polskiego)

W latach 1924-35 liczba ta zma-
lała do 112 (w tym 16 Niemców). Dotyczy-
ło to zwłaszcza dwóch cechów: młynarsko 
– piekarniczego i szewskiego. Niewątpliwie 
duży wpływ na spadek liczby młynarzy wy-
warło coraz częstsze korzystanie z usług 

młyna parowego, którego właścicielem od 
1919 r. został Ignacy Klemczak.

W 1924 r. cech młynarsko - pie-
karniczy liczył 24 członków, a w 1927 r. już 
tylko 11.  W Miejskiej Górce pracowały wów-
czas 4 wiatraki, których właścicielami byli 
Floske, Getke, Sztan oraz Wolf – wszyscy 
Niemcy. W 1934 roku w mieście funkcjono-
wało 6 piekarń. Ich przeciętna produkcja 
tygodniowa wynosiła 2850 kg pieczywa żyt-

niego oraz 280 kg pszennego. Maksymalna 
zdolność produkcji wszystkich piekarń w 8 
godzinach pracy wynosiła 1360 kg pieczy-
wa.

Największymi producentami pie-
czywa (po 600 kg tygodniowo) byli: Tomasz 
Borowicz, Antoni Dorszewski  i Teodor 
Feist.

Niewielkie stosunkowo miasto 
Miejska Górka w ówczesnych latach mogło 
poszczycić się działalnością i rozwojem róż-
norodnych dziedzin rzemiosła. Wyrażało się 
to powstawaniem coraz to nowych cechów 
i związków, które, zrzeszając rzemieślników 
różnych branż, rozszerzały swoja działal-
ność na sąsiednie miejscowości, a nawet na 
rejon całego powiatu. 

H. G.
Źródło: T. Bőhm „ Dzieje Miejskiej Górki”, 

archiwum OKSiAL

Piekarze cechu młynarsko - piekarniczego z M. Górki w 1936 r. Od lewej u góry: M. Rękosiewicz, G. Feist, T. Kubacki, 
od lewej u dołu: R. Borowicz, A. Dorszewski, T. Borowicz

Wiatrak Koźlak z 1969 r.  translokowany z ul. Kobylińskiej na 
ul. Rawicką w 1976 roku
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Z kart historii miasta …

PRZYCHODNIA W MIEJSKIEJ GÓRCE
W okresie przedwojennym służba zdrowia w Miejskiej Górce, ze względu na brak odpowiednich warun-

ków lokalowych i ograniczonego personelu medycznego, nie mogła w pełni zaspokajać potrzeb mieszkańców, 
w zakresie ochrony zdrowia. 

Pierwszym krokiem w kierunku 
poprawy tej sytuacji było rozpisanie przez 
Zarząd Miejski przetargu, w wyniku którego, 
w 1939 roku wzniesiono, w stanie surowym 
budynek przeznaczony  na ten cel   (projekt 
i wykonanie  Jan Gorszki z M. Górki).   W 
realizacji tego zamiaru przeszkodził wybuch 
II wojny światowej. W latach 1940-1941 
okupant zakończył jego budowę, umiesz-
czając w nim przesiedleńców pochodzenia 
niemieckiego znad Morza Czarnego i z Be-
sarabii.

Po wojnie, do końca 1947 r. budy-
nek przeznaczony został na mieszkania dla 
miejscowej społeczności.

W 1948 roku, po przeprowadze-
niu prac adaptacyjnych, podjęto decyzję o 
przekształceniu go w „Przychodnię dla Mat-
ki i Dziecka”. Funkcję kierownika instytucji 
do 1959 r. sprawował Piotr Dziwok. Warto 
wspomnieć, że placówka wówczas wyposa-
żona była w aparat rentgenowski. Niestety 
mimo protestów, decyzją Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Rawiczu, został on 
przekazany do Międzychodu.

Od 1952 roku w przychodni wpro-
wadzone zostały usługi dentystyczne. Do 
1954 r. wykonywał je technik dentystyczny 
Aleksander Wojdylak, a następnie lecze-
niem stomatologicznym zajął się lekarz den-
tysta Kazimierz Stachowski.

Po śmierci P. Dziwoka stanowi-
sko kierownika Ośrodka Zdrowia objął le-
karz medycyny, internista Henryk Janke, a 
po nim krótko – felczer medycyny Henryk 

Dziwok. Od listopada 1961 r. funkcję tę peł-
nił lekarz medycyny Stanisław Mańkowski.

W połowie lat 80-tych budynek 
przestał pełnić  funkcję przychodni. Pla-
cówka została przeniesiona do nowo wy-
budowanego Ośrodka Zdrowia, w którym 

obecnie znajduje się NZOZ Przychodnia 
Lekarska lek. med. Barbara Bogacka-Gan-
carczyk. 

H. G.
Źródło: T. Bőhm „Dzieje Miejskiej 

Górki”, Kroniki Stefana Borowskiego

EDWARD SZWARC
1928 - 2021

W dniu 2 marca br., w wieku 93 lat zmarł 
Edward Szwarc, były sołtys Rozstępniewa, jeden 
z najstarszych mieszkańców wsi.

Śp. Edward Szwarc był aktywnym działaczem 
społecznym. Cieszył się dużym zaufaniem i autorytetem 
wśród mieszkańców Rozstępniewa. Przez wiele lat pełnił 
funkcję sołtysa wsi i działał w miejscowej jednostce Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Dzięki niemu w wiosce powstało wiele 
inicjatyw.

Był człowiekiem zaangażowanym w życie sołec-
twa, znanym i cenionym w naszej gminie. Zawsze pomocny, 
otwarty na współpracę, pracowity i oddany lokalnej społecz-
ności. Takim go zapamiętamy.

Budynek przy ulicy Sportowej w Miejskiej Górce, w którym dawniej mieściła się przychodnia    
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ZMARLI MIESZKAŃCY
GMINY MIEJSKA GÓRKA

TOMASZ BARTYZEL
ur. 20.12.1949 r.; zm. 06.12.2020 r.

Dłoń

LESZEK RYZNER
ur. 24.08.1955 r.; zm. 06.02.2021 r.

Oczkowice

STANISŁAW BAJON
ur. 14.09.1932 r.; zm. 07.02.2021 r.

Miejska Górka

JÓZEFA SIECLA
ur. 13.03.1924 r.;  zm. 14.02.2021 r.

Sobiałkowo

WŁADYSŁAW CZWOJDRAK
ur. 04.05.1938 r.; zm. 18.02.2021 r.

Miejska Górka

WŁADYSŁAWA JÓSKA
ur. 21.04.1935 r.; zm. 24.02.2021 r.

Miejska Górka

HELENA JAKUBIAK
ur. 22.02.1924 r.; zm. 01.03.2021 r.

Dłoń

EDWARD SZWARC
ur. 11.09.1928 r.; zm. 02.03.2021 r.

Rozstępniewo

STEFAN GRZYBEK
ur. 28.10.1946 r.; zm. 05.03.2021 r.

Miejska Górka

STANISŁAW PAWLICKI
ur. 21.03.1935 r.; zm. 12.03.2021 r.

Niemarzyn

JADWIGA WENCEL
ur. 17.10.1936 r.; zm. 22.03.2021 r.

Miejska Górka

MIROSŁAWA MAĆKOWIAK
ur. 27.05.1944 r.; zm. 25.03.2021 r.

Miejska Górka

REGINA JUNORY
ur. 08.08.1959 r.; zm. 01.04.2021 r.

Miejska Górka

KRYSTYNA WASIAK
ur. 12.03.1952 r.; zm. 04.04.2021 r.

Niemarzyn

TOMASZ BARTYZEL
1949 - 2020

Z głębokim żalem informujemy o śmierci śp. Tomasza Bartyzela,  wieloletniego nauczyciela Zespołu 
Szkół w Dłoni.

Urodził się 20 grudnia 1949 r. 
Swoją pedagogiczną drogę rozpoczął w 
latach 70-tych XX w. na ziemi lubelskiej. 
Od 1983 r. aż do przejścia na emeryturę 
w 2005 r. pracował w szkole w Dłoni, na-
uczając techniki i informatyki, a w latach 
1984 – 1988 pełnił funkcję dyrektora. 
Pracował także w gimnazjum w Kona-
rach oraz zajmował się oświatą dorosłych 
w jednej z rawickich szkół.

 Był wielkim pasjonatem kom-
puterów. To właśnie za sprawą pana To-
masza w szkole w Dłoni, już w 1991 r. 
pojawił się pierwszy komputer, a potem 
kolejne. Jako pedagog, potrafił rozbudzić 
w uczniach zamiłowanie do informatyki i 
nowoczesności, ale także  do majsterko-
wania i prac ręcznych. Uczniowie odno-

sili się do pana Bartyzela z szacunkiem, 
obdarzając go zaufaniem. Będąc już na 
emeryturze, odwiedzał szkołę w Dłoni, 
jednak w ostatnich latach, stan zdrowia 
mu na to nie pozwalał. 

Wieloletnia praca pedagogicz-
na nie pozostała bez wpływu na życiowe 
wybory jego dzieci – zarówno syn, jak i 
córka zostali nauczycielami. Doczekał 
się dwojga wnucząt. 

Tomasz Mirosław Bartyzel 
zmarł 6 grudnia 2020 r., w wieku niespeł-
na 71 lat. Spoczął na cmentarzu komu-
nalnym w Rawiczu. W uroczystościach 
pogrzebowych  uczestniczyli rodzina, na-
uczyciele, byli uczniowie, znajomi, liczne 
delegacje.

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

Tomasz Bartyzel
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MIROSŁAWA MAĆKOWIAK
1944 - 2021

Z głębokim żalem informujemy, że 25 marca br. zmarła śp. Mirosława Maćkowiak, wieloletnia nauczy-
cielka, była dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostkowie.

Urodziła się 27 maja 1944 r. 
w Rawiczu. Po maturze kontynuowała 
naukę w Studium Nauczycielskim w Po-
znaniu. Pracę pedagogiczną rozpoczęła 
w 1965 r. w Szkole Podstawowej w Miej-
skiej Górce.

W 1977 r. ukończyła Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Gó-
rze na kierunku filologia rosyjska, a w 
1983 r. studia podyplomowe w Moskwie. 
Przez kilka kolejnych lat pracowała jako 
metodyk w Zespole Metodyków w Lesz-
nie. Od 1 grudnia 1990 r. do 31 sierpnia 
1996 r. pełniła funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Gostkowie. Następnie 
na kilka miesięcy powróciła do pracy 
metodycznej, by we wrześniu 1997 r. 
przejść na zasłużoną emeryturę.

Prywatnie wychowała troje 
dzieci i doczekała się ośmiorga wnucząt. 
Mąż także wykonywał zawód nauczycie-
la. 

Przez wiele lat pracy na-
uczycielskiej, kierowniczej i metodycz-
nej zyskała sobie szacunek i uznanie 
w szerokim środowisku. Była nauczy-
cielką z powołania, swój zawód trakto-
wała z pasją, a powierzone obowiązki 
sprawowała z największą starannością. 
Uczniowie darzyli Ją zaufaniem i ogrom-
ną sympatią. 

W 1986 r. została odznaczo-
na Złotym Krzyżem Zasługi. Wielokrot-
nie była nagradzana przez burmistrza 
Miejskiej Górki za bardzo dobre zarzą-
dzanie szkołą w Gostkowie, dbałość 
o edukację młodzieży, osiągnięcia dy-
daktyczne i działalność społeczną na 
rzecz lokalnego środowiska. 

Pani Mirosława pozostanie 
w naszej pamięci jako osoba niezwykle 
ciepła, zawsze uśmiechnięta, pozytyw-
nie nastawiona do życia i ludzi.

„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami …”

POZOSTANIE W NASZEJ PAMIĘCI

 MARCEL WYCISK 
1956 – 2021

 W dniu 25 kwietnia 2021 r. zmarł Marcel Wycisk, radny Rady Miejskiej w Miejskiej Górce trzech kadencji, 
znany i ceniony samorządowiec oraz działacz społeczny.

Śp. Marcel urodził się 1 li-
stopada 1956 r. w Oczkowicach. W ro-
dzinnej miejscowości mieszkał przez 
całe życie. W wieku niespełna 19 lat, po 
śmierci ojca,  przejął po nim obowiązki 
w gospodarstwie rolnym rodziców, któ-
re w późniejszych latach prowadził wraz 
z żoną Ewą. Wspólnie z nią wychował 
czworo dzieci: córki Weronikę i Patrycję 
oraz synów Huberta i Patryka.  Doczekał 
się pięciorga wnucząt.

Pracę i obowiązki rodzinne 
umiejętnie łączył z działalnością samo-
rządową i społeczną. Był radnym Rady 
Miejskiej w Miejskiej Górce w latach 
2002 – 2014. W kadencji 2010 – 2014 
pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 Z oddaniem pracował na 
rzecz samorządu, ale również dla spo-
łeczności, z której się wywodził, jako 
członek rady sołeckiej i Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Oczkowicach. Był stra-
żakiem z wieloletnim stażem i działaczem 
zasłużonym zarówno dla jednostki, jak i 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miej-
skiej Górce. Aktywnie uczestniczył w ży-
ciu społecznym i kulturalnym gminy. 

Wiadomość o śmierci śp. Mar-
cela przyjęliśmy z ogromnym smutkiem. 
Odszedł człowiek życzliwy i serdeczny, 
zaangażowany w sprawy gminy, poważa-
ny i lubiany, wśród przyjaciół i znajomych 
ceniony za szczerość, uczynność i goto-
wość służenia pomocą innym. 

Śp. Marcel Wycisk został po-
chowany 28 kwietnia na cmentarzu pa-
rafialnym w Nieparcie. W ostatniej dro-
dze towarzyszyło zmarłemu wiele osób. 
Oprócz rodziny, żegnali go przedstawi-
ciele władz samorządowych, OSP i orga-
nizacji społecznych, przyjaciele, znajomi, 
mieszkańcy Oczkowic. Na zawsze pozo-
stanie w naszej pamięci!.

Mirosława Maćkowiak

Marcel Wycisk
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Wyróżniony w plebiscycie …

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC 
Michał Łysiak, wychowanek Uczniowskiego Klubu Sportowego JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce, 

został jednym z laureatów XXVIII Plebiscytu „Życia Akademickiego” na Najlepszego Sportowca i Trenera AWF 
Wrocław i Klubu Sportowego AZS-AWF Wrocław 2020 r.

Doroczna Gala Sportu Akademic-
kiego odbyła się 23 marca br., tym razem 
wyjątkowo w trybie online,  ze względu na 
ograniczenia związane z pandemią korona-
wirusa. 

Podczas wydarzenia nagrodzono 
najlepszych w minionym roku sportowców i 
trenerów wrocławskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego. Przyznano wyróżnienia i 
nagrody m.in. w kategoriach: najpopularniej-
szy trener i sportowiec, debiut roku, najlep-
szy wynik w sporcie powszechnym zawod-
nika i trenera, najlepszy trener i sportowiec. 

Wśród laureatów plebiscytu zna-
lazł się Michał Łysiak, studiujący obecnie 
na wrocławskiej AWF, który głosami studen-
tów i pracowników uczelni został wybrany 
najpopularniejszym sportowcem 2020 r. 
Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów. Gratulujemy 
naszemu zawodnikowi i życzymy dalszych 
sukcesów sportowych.

E. Pawełka

Mistrzostwa w stolicy Wielkopolski …

DOBRE WYSTĘPY MŁODYCH JUDOKÓW
Dziesięć medali zdobyli wychowankowie trenerów Arnolda i Kornela Ratajskich w Mistrzostwach Wiel-

kopolski w Judo, w kategoriach wiekowych dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów oraz Festiwalu 
Judo Dzieci, które odbyły się 13 lutego br. w stolicy naszego regionu.

Organizatorem zawodów był 
Okręgowy Związek Judo w Poznaniu. 
Uczestniczyło w nich ponad 300 zawodni-
ków z  klubów województwa wielkopolskie-
go. W turnieju startowała między innymi kil-
kunastoosobowa ekipa miejskogóreckiego 
UKS JU-JITSU i JUDO.

Nasi zawodnicy spisali się w nim 
bardzo dobrze. W kategorii dzieci srebrne 
medale wywalczyli: Mateusz Węcłaś, Ma-
ciej Polny, Zofia Wawrzyniak i Franciszek 
Woźniak. Brązowe krążki zdobyli: Wero-
nika Żyto, Marcel Busz i Adam Karmisz. 
Warto dodać, że niektórzy z nich po raz 
pierwszy startowali w zawodach.

Na bardzo wysokim poziomie sta-
ły walki młodzików. W tej kategorii na dru-
gim stopniu podium stanęli Mikołaj Zielnik 
i Jakub Polaszek, a brązową medalistką 
została Wiktoria Wawrzyniak. Na szóstych 
pozycjach sklasyfikowani zostali Bartosz 
Szlachetka, Marcin Janicki, Martyna Fi-
szer i Monika Szczurna, a siódme miejsce 
zajął Karol Polaszek. 

E. P. Reprezentanci UKS JU-JITSU i JUDO w Miejskiej Górce

Michał Łysiak
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W ŚWIECIE KSIĄŻKI
NOWOŚCI CZYTELNICZE

Lipiec 2013 roku. Inspektor David Redfern otrzymuje 
wezwanie do akcji udaremnienia zamachu w katedrze 
w Guildford. W czasie interwencji odkrywa, że terrory-
stą jest je-go dawny przyjaciel i partner, Adrian Bones. 
Broniąc się przed niezrównoważonym napastnikiem, 
policjant oddaje śmiertelny strzał. Wkrótce targany 
poczuciem winy opuszcza Guildford i rozpoczyna 
służbę w Woking. Niedługo w miasteczku znalezione 
zostają zmasakrowane zwłoki. Ofiarą brutalnego mor-
du jest polska turystka. Kobieta przyjechała do An-
glii z mężem, który teraz zaginął bez śladu. Pierwsze 
śledztwo Red-ferna szybko się komplikuje – współ-
pracownicy są nieufni, a materiał dowodowy ni-czego 
tak naprawdę nie wyjaśnia.

Polscy lotnicy. Niemiecki obóz. Spektakularna mię-
dzynarodowa ucieczka Dla nazi-stów była ona kom-
promitacją. Brytyjczycy chwalą się nią do dziś O Po-
lakach nie pa-mięta nikt. Najbardziej spektakularna 
akcja drugiej wojny światowej, w której kluczową rolę 
odegrali nasi rodacy. Historia najsłynniejszej uciecz-
ki opowiedziana po raz pierw-szy z polskiego punktu 
widzenia.

Pełna tajemnic saga Marzeny Rogalskiej. Bywa, że 
jeden człowiek potrafi odmienić nasze życie. Ukryta 
pod fortepianem w salonie krakowskiego mieszkania 
dziewczynka z cieka-wością podsłuchuje rozmowę 
ukochanego ojca z dystyngowaną panią Doris. Niedłu-
go małą Karolinę i dojrzałą kobietę połączy niezwykła 
więź. Dorastająca Karla ma wszystko, by zawojować 
salony Krakowa. Młodziutka, śliczna, błyskotliwa 
dziewczyna z dobrego domu potrafi zawrócić w gło-
wie. Gdy wyjeżdża z ojcem do Zakopanego, jej życie 
nabiera tempa i barw. Zafascynowana artystycznym 
światem, stopniowo odkrywa uroki flirtu, za-bawy, a 
nawet hazardu. Świat dorosłych, w który wchodzi, jest 
jednak bardziej skompli-kowany, niż może się wyda-
wać.

Zakład karny dla kobiet w São Paolo to świat w mi-
niaturze. Jest tu rynek pracy, handel, są problemy 
mieszkaniowe. Jest moda i zmieniające się trendy w 
wystroju wnętrz. Są sojusz-nicy i wrogowie. Są zasa-
dy, których trzeba przestrzegać, jeśli chce się prze-
żyć. Jest hierar-chia i wewnętrzny system sądowni-
czy. Oczywiście są też strażniczki, ale tylko gościnnie, 
więc nie mają wiele do powiedzenia.

Maria Czubaszek, postać wyjątkowa, dla wielu kon-
trowersyjna, mistrzyni ostrych są-dów i czułej drwiny, 
skradła serca milionom Polaków. Niechętnie mówiła o 
sobie, za-słaniając się kilkoma dyżurnymi anegdota-
mi. Nie lubiła dzieci, zdrowego trybu życia, podróży, 
kochała palenie i psy.
Wojciech Karolak nic nie zmienił w pokoju żony od 
jej śmierci. Violetcie Ozminkowski udało się wejść w 
ten zatrzymany świat, poznać archiwum satyryczki i 
namówić na szczere rozmowy jej najbliższych. Dzięki 
temu mogła w niezwykły sposób opowie-dzieć histo-
rię fascynującej kobiety, która pod uśmiechem skry-
wała samotność, smu-tek, a bywało, że i rozpacz.

Jest rok 1938, świat jeszcze śpi spokojnie. Lwów, ty-
giel narodowości, tętni gwarem i rozbrzmiewa beztro-
ską radością, nie przejmując się tym, że na niebie gro-
madzą się czarne chmury. Zanim Ukraińców, Polaków 
i Żydów podzielą narodowościowe ani-mozje, wciąż 
są tylko sąsiadami, którzy życzliwie uśmiechają się 
do siebie na ulicy. Lilka wraz z koleżankami przygo-
towuje się do matury i nie ma pojęcia, że to będzie 
ostatnia szczęśliwa wiosna. Tęskni za ukochanym, 
chodzi do szkoły i jak niepodległo-ści próbuje bronić 
swojej dorosłości, nie wiedząc, że wkrótce przejdzie 
przyspieszony kurs dorastania, że będzie zmuszona 
pożegnać beztroskę i zmierzyć się z upiorami wojny. 
Spośród znanych od urodzenia osób nauczyć się 
rozpoznawać wrogów. Wie-dzieć, komu zaufać i co 
zrobić, żeby nie stracić wiary, ponieważ wojna okaże 
się sprawdzianem człowieczeństwa, który nie będzie 
miał nic wspólnego z narodowością, językiem ani z 
wyznawaną religią.




