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Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Mieczysław Czarnecki urodził się 19 października 1931 roku w Gozdaninie. Przez całe życie związany z mogileńskim sportem. Był jednym
z najbardziej wszechstronnych mogileńskich sportowców - w młodości
jako zawodnik sekcji piłki nożnej, boksu i hokeja na trawie. Wielokrotnie
reprezentował barwy Pogoni Mogilno oraz Gwardii Mogilno. Przez kilkanaście lat był również trenerem bokserów Pogoni, kierownikiem sekcji,

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ
a także jednym z najlepszych bokserów
w historii klubu.
Po zakończonej karierze sportowej
został trenerem w Klubie Sportowym
„Pogoń” w Mogilnie. Od 50 lat działał
w jego zarządzie. W latach 1991-1997 r.
był wiceprezesem klubu. Był członkiem
komitetu założycielskiego KS „Pogoń”
w Mogilnie.
Wielokrotnie odznaczany, m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym
Medalem Polskiego Związku Piłki Nożnej „za wybitne osiągnięcia w rozwoju
piłki nożnej”, Złotą Odznaką Honorową
PZPN, Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia LZS.
Był osobą, obok której nie można
było przejść obojętnie. Wierny kibic Pogoni Mogilno oraz Sokoła Mogilno.
Znał go każdy bywający na mogileńskim stadionie, zresztą i on znał niemal
każdego. Jeszcze w rundzie jesiennej można było go spotkać na trybunach.
Prowadził bogate kroniki sportowe zawierające informacje o KS „Pogoń”
w Mogilnie, MKS „Sokół” Mogilno oraz wszelkich imprez sportowych,
jakie odbywały się w naszym mieście. Posiadał wszystkie numery Przeglądu
Sportowego od 1956 roku.
Uchwałą Nr XLIV/473/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 kwietnia 2018 r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Mogilno”, który odebrał
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 17 maja 2018 r. Zmarł tragicznie
18 stycznia br. Pozostawił po sobie córkę, syna, 7 wnuków i 4 prawnuczki.

STOP PRZEMOCY I NIENAWIŚCI
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GMINNY KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W ROKU 2019
Lp.
1.
2.

Uroczystość
100. rocznica wyzwolenia Mogilna spod zaborów.
Oddanie hołdu powstańcom wielkopolskim
Odsłonięcie Pomnika Powstańca Wielkopolskiego
przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie

8 maja
godz. 12.00

Organizator
i współorganizatorzy
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury
Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska Ziemi Mogileńskiej,
Szkoła Podstawowa
im. Ofiar Katynia w Strzelcach
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie,
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie

maj

Mogileński Dom Kultury

Termin
1 stycznia
11 stycznia

3.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca

4.

20. rocznica przyjęcia Polski do NATO

12 marca

5.

XVIII Mogileńskie Spotkania Plastyczne

6.

79. rocznica zbrodni katyńskiej Międzynarodowy
Dzień Ofiar Katynia

12 kwietnia

7.

5. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II

27 kwietnia

8.

15. rocznica przyjęcia Polski
do Unii Europejskiej

9.

Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień Zwycięstwa – 74. rocznica zakończenia
II wojny światowej
IV Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych
11. „PYSZADŁO 2019”
Dni Mogilna
Święto Wolności
12.
30. rocznica wyborów czerwcowych

10.

13. Obchody Benedyktyńskich Dni Mogilna
75. rocznica wybuchu
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Święto Narodowe,
15.
Dzień Wojska Polskiego
14.

29 marca – 14 kwietnia

1-2 maja
3 maja

4 czerwca
22-23 czerwca i 11
lipca
1 sierpnia
15 sierpnia

16. Dożynki Gminne

25 sierpnia

17. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września

18. 80. rocznica obrony Mogilna

80. rocznica sowieckiej agresji na Polskę i Świa19.
towy Dzień Sybiraka
20. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

21.

Święto Niepodległości
i 109. rocznica śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka

11 września

17 września

22 października
10-11 listopada

22. 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

12/13 grudnia

101. rocznica
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

27 grudnia

23.
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Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
parafie gminy Mogilno,
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Parafia farna, przy współudziale
Mogileńskiego Domu Kultury
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej,
Szkoła Podstawowa
im. Ofiar Katynia w Strzelcach
Szkoła Podstawowa Nr 2
w Mogilnie
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie,
Gimnazjum im. ks. Piotra
Wawrzyniaka w Mogilnie
Muzeum przy współudziale
Mogileńskiego Domu Kultury
i instytucji oświatowych
Mogileński Dom Kultury,
Urząd Miejski w Mogilnie

Uwagi
mogileński cmentarz

godz. 12.00
mogileński cmentarz
mogileński Rynek
godz. 12.00

złożenie kwiatów
przy pomniku na Rynku

syreny

złożenie wiązanek kwiatów
przez władze samorządowe
miejsca pamięci
– główne uroczystości
Szkoła Podstawowa
w Strzelcach
złożenie kwiatów pod tablicą na Rynku – godz. 12.00

mogileński Rynek
Pomnik Powstańca
Wielkopolskiego przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie
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BIEGALI
PO BABIE
W sobotę 19 stycznia odbył się I Bieg Babskim Lasem na dystansach 5 oraz 10 km. Na
starcie stanęło 300 zawodników (ostatecznie bieg
ukończyło 299). Start i meta znajdowały się na
ulicy Konopnickiej natomiast biuro zawodów
i ceremonia dekoracji odbyła się na terenie Zespołu
Placówek Specjalnych w Szerzawach.
Na dystansie 5 km najlepszy okazał się Bartosz Pawlak z Mogilna reprezentujący klub WKS
Grunwald Poznań, który dystans 5 km pokonał
w czasie 15 min i 39 sek.II miejsce zajął Maciej
Maćkowski (Bydgoszcz), a III miejsce Marek
Barczewski (Toruń). Z kobiet na dystansie 5 km
najlepsza była Żaneta Obara z Nekli, kolejne
miejsca zajęły Agata Kujawska (Mogilno) oraz
Monika Nowicka (Mogilno).
Na dystansie 10 km najszybszy był Damian
Sitarz (Mogilno), który przybiegł na metę po 35
min i 38 sek., kolejne miejsca zajęli Paweł Świątkowski (Trzemeszno) i Paweł Rezulak (Orchowo).
Wśród kobiet na dystansie 10 km najlepszy czas
uzyskały Anna Wiśniewska z Poznania (I miejsce),
Wioleta Palacz z Bydgoszczy (II miejsce) oraz
Paulina Sienkiewicz z Piły (III miejsce).
Organizatorami biegu byli - Adam Krasicki
i Marcin Jaśkiewicz. Patronat honorowy nad biegiem objął burmistrz Mogilna Leszek Duszyński
oraz radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Adam Banaszak.

DOFINANSOWANIE NA DEMONTAŻ
I UTYLIZACJĘ AZBESTU
ZMIANY CZASU PRACY
W URZĘDZIE MIEJSKIM
I STAROSTWIE POWIATOWYM
W MOGILNIE
Od 1 stycznia zmieniły się godziny pracy
Urzędu Miejskiego w Mogilnie oraz Starostwa
Powiatowego w Mogilnie.
– poniedziałek 7:30 - 15:30
– wtorek
7:30 - 17:00
– środa
7:30 - 15:30
– czwartek
7:30 - 15:30
– piątek
7:30 - 14:00

Do 28 lutego 2019 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Mogilnie wnioski na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z demontażem,
transportem i utylizacją wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Mogilno. Koszty związane
z w/w przedsięwzięciem w 50% pokryte zostaną
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
w pozostałych 50% ze środków zagospodarowanych w budżecie gminy Mogilno.
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone
zadania realizowane na:
- obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka
samorządu terytorialnego, tj. placówki
oświatowe, ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i bezpieczeństwa
publicznego oraz inne obiekty użyteczności
publicznej;

- obiektach, których właścicielem są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej urzędu www.mogilno.pl ponadto wnioski
w wersji papierowej pobrać można w pokoju nr
125 Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(52) 318 55 18
Po ustaleniu listy osób i podmiotów ubiegających się o dofinansowanie gmina Mogilno
wystąpi z wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu
o przyznanie dotacji. Dopiero przyznana gminie
kwota dotacji umożliwi wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac związanych z usuwaniem azbestu.
UWAGA: Wydatki z tytułu zakupu i montażu nowych pokryć dachowych leżą po stronie
właściciela budynku!
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FERIE W BIBLIOTECE
Drugi tydzień ferii minął w Miejskiej Bibliotece pod hasłem Ferie
w Bibliotece .
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat spędzały, w Miejskiej Bibliotece Publicznej czas od 11 do 13.
Każdy dzień minął dzieciom inaczej.
21 stycznia uczestnicy zaangażowali się w wykonanie laurek dla babć
i dziadków, przygotowali też dla nich specjalne certyfikaty świadczące
o wielkim znaczeniu jakie dziadkowie pełnią w życiu swych wnucząt.
Każda z babć i każdy z dziadków dowiedział się dzięki certyfikatowi za
co jest najbardziej kochany.

22 stycznia minął pod znakiem literackiej wyprawy do krajów polarnych.
Dzieci poznały książki i obejrzały prezentację multimedialną o Grenlandii.
Zaprzyjaźniły się z mapą i globusem, a dzięki Neli małej reporterce dowiedziały się jak żyją woły piżmowe. Dzień zakończyły zajęcia plastyczne,
podczas których uczestnicy wykonali portrety zimowego krajobrazu oraz
bitwa na śnieżki.
23 stycznia tematem spotkania był bezpieczny Internet. Zajęcia poświęcone odpowiedzialnemu korzystaniu z sieci przeprowadził komendant
straży miejskiej Mirosław Kuss wraz Darią Nowakowską.
24 stycznia był dla uczestników ferii okazją do zabawy przy muzyce
we własnoręcznie wykonanych maskach karnawałowych.
Na zakończenie feryjnych spotkań 25 stycznia dzieci, zainspirowane
baśnią o Jasiu i Małgosi, stworzyły przedstawienie teatrzyku kimishibai. Podczas zabawy wykazywały się znajomością popularnych baśni,
wykonały zakładki do książek i spróbowały namalować bałwana mając
zawiązane oczy.
Uzupełnieniem każdego dnia były zabawy ruchowe, gry planszowe
i puzzle.

SZACHY W BIBLIOTECE
W każdy piątek od 16.30 do 18.30 Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza na rozgrywki w ramach Bibliotecznego Klubu Szachowego.
Zarówno dzieci jak i osoby dorosłe mogą doskonalić swe umiejętności pod
kierunkiem Krystiana Kinowskiego.
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PROFESORSKI DAR
DLA MOGILEŃSKIEJ BIBLIOTEKI
Wśród licznych gości przybyłych na otwarcie wystawy dorobku dziennikarsko-literackiego Stanisława Kaszyńskiego w Miejskiej Bibiotece
Publicznej w Mogilnie byli także profesorowie UAM w Poznaniu Stefan
Hubert Kaszyński i Maria Krysztofiak- Kaszyńska. Naukowcy zachwyceni
ciekawą wystawą i mogileńską książnicą przekazali do jej zbiorów kilkadziesiąt swoich lub przez nich przetłumaczonych książek. Prof. Stefan H.
Kaszyński- historyk literatury, krytyk i tłumacz od 1979 r. był kierownikiem
Zakładu Literatury Austriackiej UAM. W 1984 r. prezydent Austrii odznaczył go Krzyżem Honorowym „Za Zasługi dla Nauki i Sztuki“ I kl. Jego
małżonka Maria Krysztofiak-Kaszyńska, profesor zwyczajny w Katedrze
Skandynawistyki, autorka podręczników do historii literatury duńskiej,
przetłumaczyła 25 książek z duńskiego i niemieckiego.
Równie cenny dar MBP otrzymała od zaprzyjaźnionego z naszym regionem dr. Tadeusza Skoczka- dyr. Muzeum Niepodległości w Warszawie. On
też niedawno poinformował burmistrza Leszka Duszyńskiego o gotowości
przeniesienia w marcu br. wystawy Stanisława Kaszyńskiego do Muzeum
Niepodległości. Jej wernisaż ma być połączony ze specjalną promocją
Mogilna i ziemi mogileńskiej. (MF). Foto M. Zieliński
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LEGIMI W BIBLIOTECE
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza wszystkich czytelników zainteresowanych korzystaniem z ebooków po odbiór bezpłatnych
kodów Legimi. Biblioteka oferuje także dostęp do platformy IBUK Libra.

ŻYCIE KRUCHE JAK LÓD
6 lutego w godzinach przedpołudniowych na Jeziorze Mogileńskim
odbyła się coroczna akcja profilaktyczna pn. „Życie kruche jak lód” dla
dzieci z mogileńskich szkół i przedszkoli. Akcję zorganizowała straż miejska
przy współpracy z Państwową Powiatową Strażą Pożarną, firmą Usługi
Ratownicze – Jerzy Prussak, Ratownictwem Medycznym, Mogileńskim
Domem Kultury, Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Komendą
Powiatową Policji w Mogilnie. W spotkaniu uczestniczyło łącznie około
250 dzieci. Prowadzący ostrzegali przed zabawami na zamarzniętych
zbiornikach wodnych oraz zaprezentowali sposoby ratowania podręcznymi
i profesjonalnymi technikami oraz sprzętem. Dzieci mogły obserwować
z brzegu akcję ratowania topielca oraz postępowanie służb po wyciągnięciu

tonącego z wody. Przypomniano, że najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie ze sztucznych lodowisk oraz podano telefony alarmowe pod które
należy dzwonić w razie niebezpieczeństwa.
Pamiętajmy, że nie wolno wchodzić na zamarznięte jeziora, bez względu
na to czy są one dostatecznie pokryte lodem, czy też nie. Każdego sezonu
takie pomysły kosztują życie kilkudziesięciu osób, w znacznej mierze dzieci,
które podczas ferii wpadają na naprawdę koszmarne pomysły, bez wiedzy
rodziców. W tym roku interwencji podejmowanych w stosunku do dzieci
bawiących się na zamarzniętym jeziorze było znacznie mniej niż w latach
ubiegłych, za co Wam serdecznie dziękujemy. Być może przyczyniły się do
tego prowadzone przez straż miejską akcje profilaktyczne o bezpieczeństwie
podczas ferii zimowych oraz takie akcje jak dzisiejsza – mówił komendant
straży miejskiej Mirosław Kuss.
Dodatkowo każdy opiekun grupy otrzymał od straży miejskiej ulotkę profilaktyczną z zasadami bezpieczeństwa na lodzie do wywieszenia w klasach.
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SPOTKANIA AUTORSKIE
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W MOGILNIE
Już jesienią 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie
rozpoczął się cykl spotkań autorskich i prelekcji na które bibliotekarze zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Dotychczas odbyły się
spotkania: (we wrześniu) z Łukaszem Superganem autorem książek Pustka
wielkich cisz i Pieszo do irańskich nomadów, specjalistą od pieszych wypraw
długodystansowych , który opowiedział o wędrówce Szlakiem św. Jakuba;
(w październiku) z Kasią Biernacką - speleologiem, fotografem jaskiniowym;
(w listopadzie) Michałem Książkiem - etnografem, reporterem, przewodnikiem syberyjskim autorem książek Jakuck: słownik miejsca i Droga 816; (w
grudniu) można było wysłuchać prelekcji profesora Pawła Sysy Fascynacje
artystyczne. Ekslibrisy mego księgozbioru oraz z Andrzeja Kruszewicza:
ornitologa, podróżnika, weterynarza, założyciela warszawskiego Azylu
dla Ptaków, dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Poniedziałkowe popołudnie 21 stycznia upłynęło gościom Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mogilnie w atmosferze kresowego karnawału z lat
Wielkiej Wojny i lat międzywojennych.
Zilustrowaną prezentacją multimedialną prelekcję na temat Fuzje,
kotyliony, baty i małanka. Sylwester i Nowy Rok na Kresach wygłosił
Tomasz Kuba Kozłowski.
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Prelegent jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie,
koordynatorem programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem
jest wszechstronna popularyzacja wiedzy o historycznym i kulturowym
dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej, Kolekcjonerem
i bibliofilem, twórcą gromadzonej od 1990 r., liczącej kilkadziesiąt tysięcy
obiektów największej prywatnej kolekcji materiałów dotyczących Kresów.
Podczas spotkania goście biblioteki mogli obejrzeć karnawałową modę
z początki XX wieku (zarówno na ilustracjach prasowych jak i fotografiach
z epoki) odwiedzić sale balowe wyższych sfer oraz klasy średniej.
Poznali także anegdoty z epoki oraz opowieści o Lwowie cytowane ze
wspomnień zakochanych w swym mieście mieszkańców a fragmenty także
utworów zapomnianego poety Jana Zahradnika.
Uzupełnieniem pasjonującej opowieści Tomasza Kuby Kozłowskiego
były wspomnienia uczestników spotkania.
Wszystkich zainteresowanych opowieścią o Amazonii biblioteka zaprasza
na spotkanie z Emilem Wittem, które odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godzinie
17.00 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
Natomiast 4 marca 2019 r. o pasji nurkowania opowie mogilnianom
Elżbieta Benducka.

240(252)

MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

ŚWIĄTECZNY KONCERT ZESPOŁU „PONAD CHMURAMI”
W niedzielne popołudnie w kościele MBNP w Mogilnie odbył się
świąteczny koncert zespołu „Ponad Chmurami” zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin ALVIRA i parafię MBNP w Mogilnie. Zespół wystąpił
w składzie: Katarzyna Jacuk - śpiew, instrumenty akustyczne, Nikodem

T. Jacuk - gitara akustyczna, Adrian Białek - kontrabas. Podczas koncertu
artyści zaprezentowali piękne polskie kolędy i pastorałki, utwory Bułata
Okudżawy oraz własne kompozycje.

KODOWANIE W BIBLIOTECE

tucji zapewniających dostęp do twórczo realizowanej edukacji pozaformalnej
uzupełniającej kompetencje zdobywane przez dzieci i młodzież w szkołach.
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie stała się uczestnikiem projektu
i właścicielem trzech tabletów HUAWEI MediaPad T3 7 WIFI MTK8127/1GB/16GB/6.0, trzech gier Scottie Go! (wersja edukacyjna), trzech robotów
Photon EDU z fiszkami i scenariuszami, trzech Magic Dongle oraz maty
edukacyjnej. Łączna wartość przekazanego sprzętu to 2740,92 PLN.
Mogileńska biblioteka zobowiązała się do wykorzystywania otrzymanego sprzętu wyłącznie na cele statutowe i zgodnie z założeniami projektu.
6 lutego mogileńscy bibliotekarze wezmą udział w szkoleniu na temat
edukacyjnego wykorzystania otrzymanego sprzętu. Organizatorem szkolenia będzie w Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie uczestniczy w projekcie
Kodowanie w bibliotece – II edycja realizatorem projektu jest Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 i finansowany ze środków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach umowy dotacji z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Celem projektu jest przekazanie na własność bibliotekom publicznym
sprzętu oraz wiedzy na temat podstaw kodowania w celu organizacji zajęć
o tej tematyce oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako insty-

ZIMOWE PODWÓRKO
PRZY HARCÓWCE
W sobotę 26 stycznia przy mogileńskiej „Harcówce” odbyła się kolejna
edycja projektu Nasze Kulturalne Podwórko realizowana w ramach „Dom
Kultury+ Inicjuj z MDK”. Tym razem tematem przewodnim spotkania była
zima i związane z nią zabawy. Organizatorzy po raz kolejny przygotowali
wiele atrakcji dla odwiedzających. Można było pozjeżdżać z górki na sankach, pograć w hokeja na trawie, uczestniczyć w budowie iglo, postrzelać
z wiatrówki czy „ulepić” bałwana przy użyciu papieru toaletowego. Każdy
z uczestników po wspólnej zabawie mógł się także posilić gorącą zupą
gulaszową, bigosem czy własnoręcznie upieczoną kiełbaską na ognisku.
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8 KUJAWSKO-POMORSKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ
„ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO!”
Na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach utworzonych Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) sformowana została 8
Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, w której strukturze planowane są do utworzenia trzy bataliony lekkiej piechoty (81
blp w Toruniu, 82 blp w Inowrocławiu, 83 blp w Grudziądzu).
Poza dowództwem brygady, pierwszym formowanym pododdziałem jest 81 batalion lekkiej piechoty w Toruniu. Jego stałym rejonem
odpowiedzialności są powiaty: toruński, aleksandrowski, włocławski, radziejowski, lipnowski, rypiński, golubsko-dobrzyński i brodnicki. Już teraz
wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady
Obrony Terytorialnej (WOT) mogą starać się o przyjęcie do służby. Do
czasu rozpoczęcia formowania kolejnych batalionów, w Inowrocławiu
i Grudziądzu, batalion toruński będzie przyjmował ochotników nie tylko
z powiatów swojego stałego rejonu odpowiedzialności, ale także całego
województwa kujawsko-pomorskiego. Docelowo batalion będzie liczył
około 700 żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową , gdzie około
10% personelu będą stanowili żołnierze zawodowi.
Do szkolenia żołnierzy konieczne jest pozyskanie instruktorów,
przygotowanie infrastruktury oraz wyposażenie w sprzęt i uzbrojenie,
dlatego pierwsze szkolenia „Terytorialsów” w regionie Kujaw i Pomorza
zakończone przysięgą wojskową odbyły się już we wrześniu i listopadzie 2018 roku. Pierwsza przysięga wojskowa żołnierzy TSW odbyła
się na Rynku Staromiejskim w Toruniu, natomiast druga na Wyspie
Młyńskiej w Bydgoszczy.
Jakie zadania stoją przed piątym rodzajem Sił Zbrojnych?
Misją „Terytorialsów” jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.
To zadanie będzie realizowane w czasie pokoju m. in. przez przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań
ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny mają wspierać
wojska operacyjne w Stałym Rejonie Odpowiedzialności (SRO).
Jak zostać Terytorialsem?
O przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się
osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową
oraz rezerwiści. Pierwszym krokiem jednych i drugich powinien być
kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień. W województwie kujawsko-pomorskim znajdują się one w: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu,
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Inowrocławiu, Toruniu i we Włocławku. Wojskową Komendę Uzupełnień
można oczywiście odwiedzić osobiście, ale podstawowe informacje
można uzyskać również na stronach internetowych oraz telefonicznie.
Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o powołanie do służby.
Druk można oczywiście otrzymać bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, ale zachęcamy do pobrania go ze strony internetowej
WKU, bądź z oficjalnej strony Wojsk Obrony Terytorialnej https://
terytorialsi.mil.pl (zakładka „chcę wstąpić”).

Następnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna, aby się do niej przygotować można wykorzystać materiały jakie są zamieszczone na stronach
WKU lub WOT.
Podczas gdy Wojskowa Komenda Uzupełnień proceduje wniosek,
kandydat ma czas na zapoznanie się z materiałami przygotowującymi do
rozmowy kwalifikacyjnej. Można je również znaleźć na stronach internetowych WKU oraz WOT.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji, każdy ochotnik ma szansę zderzyć
swoje oczekiwania z rzeczywistością i zapoznać się z warunkami pełnienia służby w przyszłej jednostce wojskowej. WKU, pod którego podlega
kandydat poinformuje o proponowanych terminach wizyty w jednostce.
Podczas takiej wizyty kandydat poznaje obiekty szkoleniowe oraz harmonogram szkolenia.
Kolejnym krokiem jest spotkanie z komisją
kwalifikacyjną. Jest to forma rozmowy sprawdzającej wiedzę kandydata z zakresu udostępnionych
materiałów informacyjnych. Podczas spotkania
analizowana jest także dokumentacja dostarczona przez kandydata (komisja stwierdza, czy
dany kandydat spełnia podstawowe kryteria).
Oferta służby w korpusie szeregowych pełniących Terytorialną Służbę Wojskową skierowana jest do polskich obywateli, nie karanych
za przestępstwa umyślne, którzy posiadają wykształcenie minimum gimnazjalne, są pomiędzy
18, a 55 rokiem życia.
Pozytywny wynik kwalifikacji będzie skutkował skierowaniem kandydata na badania
lekarskie i psychologiczne.
Po otrzymaniu orzeczeń pracowni psycholo-
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pierwszej pomocy oraz szkolenia ogniowego, w tym nauka bezpiecznego
i efektywnego posługiwania się bronią. Pierwsze 16 dni to podstawa, na
której rozwijana jest dalsza wiedza wojskowa.
Szkolenia wyrównawcze są skierowane do rezerwistów rozpoczynających Terytorialną Służbę Wojskową. Jego celem jest wyrównanie poziomu wyszkolenia ochotników, którzy wcześniej pełnili służbę w różnych
jednostkach wojskowych.
16-dniowe szkolenie podstawowe, czy też 8-dniowe wyrównawcze jest
tylko preludium i przepustką do dalszego szkolenia „Terytorialsów”. Po ich
zakończeniu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczynają trzyletni cykl
szkoleń rotacyjnych, prowadzonych najczęściej w systemie weekendowym, czyli
w czasie wolnym od pracy. Dodatkowo raz w roku każdy żołnierz Terytorialnej
Służby Wojskowej (TSW) będzie brał udział w poligonowych szkoleniach
zintegrowanych. W ciągu 3 lat żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej będą
uczestniczyć w minimum 124 dniach szkoleniowych, natomiast kształcenie
specjalistów realizowane będzie w większym wymiarze czasowym.

gicznej oraz wojskowej komisji lekarskiej kandydatowi zostanie doręczona
karta powołania. Nastąpi to, nie później, niż na 14 dni przed terminem
rozpoczęcia szkolenia.
Jak wygląda nasz system szkolenia?
Na potrzeby szkolenia żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową
(TSW) w Wojskach Obrony Terytorialnej został wdrożyły innowacyjny 3-letni system szkolenia. System ten jest skonstruowany w taki sposób, aby
umożliwić pogodzenie życia osobistego i zawodowego ze służbą wojskową.
Pierwszym etapem tego szkolenia są tzw. „szesnastki”, czyli 16-dniowe
szkolenia podstawowe oraz 8-dniowe szkolenia wyrównawcze.
Szkolenia podstawowe są skierowane do osób, które wcześniej nie
były w wojsku i trwają 16 dni. Priorytetem tego szkolenia są zajęcia
z taktyki ogólnej, topografii, SERE, kształcenia obywatelskiego, udzielania

PRZYJĘLI POMOC
STRAŻY MIEJSKIEJ
Jednym z bardzo ważnych zadań straży miejskiej jest ratowanie życia
i zdrowia mieszkańców. Realizując ustawowe zadania, w trosce o bezpieczeństwo osób bezdomnych funkcjonariusze straży miejskiej każdego dnia
w okresie zimowym docierają do osób bez stałego miejsca zamieszkania,
dowożą gorące napoje oraz informują o możliwości skorzystania z pomocy
Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn. Niestety wielu bezdomnych
wybiera nocleg w prymitywnych warunkach, opuszczonych budynkach, na
klatkach schodowych czy samochodach osobowych. Rzadko kto decyduje
się na skorzystanie z pomocy. Tak było i w tym przypadku. Od wielu tygodni
strażnicy miejscy prowadzili rozmowy z mężczyznami, przebywającymi
w niegodnych warunkach, zachęcając do skorzystania z pomocy. Dzięki
konsekwentnym działaniom, po wielu próbach, prowadzonych rozmowach, w piątek 25 stycznia mężczyźni zdecydowali się na przewiezienie
do schroniska. Funkcjonariusze przetransportowali bezdomnych na ul.
Łąkową, gdzie zapewniono im nie tylko dach nad głową, ale również ciepły
posiłek, ubrania, koce. - Akcja nie powiodłaby się jednak bez współpracy
z proboszczem parafii św. Jakuba Apostoła w Mogilnie. Za co serdecznie
dziękujemy – mówi komendant Mirosław Kuss.

Dla kogo jest nasza oferta?
Każdy, kto nie był wcześniej w wojsku lub jakiś czas temu zakończył
służbę wojskową, a chciałby spróbować swoich sił i zdobyć cenne doświadczenie, będzie miał taką możliwość w szeregach 8 Kujawsko-Pomorskiej
Brygady Obrony Terytorialnej.
W 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej mile widziane
są zarówno osoby aktywne społecznie, jak i te, które dopiero szukają pomysłu na siebie. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą kontynuować rodzinne
tradycje patriotyczne lub po prostu szukają przygody.
Zapewniamy formę służby umożliwiającą świetny balans pomiędzy
życiem rodzinnym, zawodowym i możliwością służby dla Polski.
Swoje miejsce znajdą tu również osoby pracujące, specjaliści z różnych
dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada
Obrony Terytorialnej to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak
i doświadczonych osób pragnących zrealizować swoje marzenia o służbie
ojczyźnie.
por. dr Diana Warchocka
rzecznik prasowy
8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej
tel. 885-330-816, e-mail: 8kpbot.press@ron.mil.pl
www.terytorialsi.mil.pl, FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej
TT: @terytorialsi „Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

WIDOCZNY SENIOR
Z okazji Dnia Babci i Dziadka strażnicy miejscy w ramach akcji „Widoczny Senior” w rejonie dużych sklepów oraz w centrum miasta wręczali
seniorom kolorowe torby z elementami odblaskowymi ufundowane przez
Burmistrza Mogilna oraz ulotki profilaktyczne. Jak wynika ze statystyk piesi,
szczególnie w starszym wieku, są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo
na polskich drogach. Torby na zakupy z odblaskami mają sprawić, że osoby
te będą bardziej widoczne dla kierowców, a ulotki przypomnieć o zasadach
bezpieczeństwa i przyczynić się do ochrony przed kradzieżami, napadami
i oszustami. Pomimo obowiązku noszenia elementów odblaskowych w terenie niezabudowanym, straż miejska poprzez tę kampanię pragnie zachęcić
seniorów do zwiększenia widoczności również na terenie miasta – mówi
komendant straży miejskiej Mirosław Kuss. Akcja prowadzona jest przez
mogileńską straż miejską od kilku lat i odbierana jest przez starszych
mieszkańców bardzo pozytywnie.

Wydawca: Rada Miejska w Mogilnie. Adres Redakcji: Mogileński Dom Kultury, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1, 88-300 Mogilno,
tel. 52 315 24 80, fax 52 315 25 92, email: mdk@mdk.mogilno.pl, Konto: Bank Millennium S.A. 75116022020000000060888488
Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – Jan Szymański
Członkowie – Marek Bieganowski, Marcin Zieliński, Zofia Zielińska, Piotr Sierański, Andrzej Jakubowski
Współpraca – Kazimiera Rosińska, Katarzyna Wasilewska, Grażyna Lewandowska, Teresa Kujawa,
Przemysław Majcherkiewicz, Stanisław Kaszyński, Marek Modrzejewski, Marian Przybylski, Karol Kaźmierczak
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
PISMO ZRZESZONE W STOWARZYSZENIU POLSKICH MEDIÓW
Skład i druk – Drukarnia „Scriptor”, 62-200 Gniezno, ul. Poprzeczna 6A, tel. 61 426 83 55, 607 621 378, e-mail: poczta@scriptor.gniezno.pl Nakład 1000 egz.
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WIEŚCI OD SENIORÓW
Koncert Karnawałowy
13 stycznia 2019
13 stycznia 2019 roku grupa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ziemi Mogileńskiej wyjechała do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
na Koncert Karnawałowy.
Organizatorem koncertu była Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego.
W programie usłyszeliśmy utwory Leonarda Bernsteina, Jakuba Offenbacha, J. Straussa, Gioacchino Rossiniego, utwory z musicalu „West Side
Story”, melodie cygańskie.
Orkiestrę symfoniczną Akademii Muzycznej dyrygował Michał Dworzyński.

te urodziny obchodziła Weronika Fręchowicz. Z tej okazji otrzymała moc
życzeń oraz kosz ze słodyczami. Ponadto imieniny obchodziły Henryka
Napieralska, Danuta Purkot, Edwarda Zarychta, Weronika Fręchowicz.
Oprócz dostojnej Jubilatki znaleźli się też jubilaci z nieco mniejszy
stażem: Henia Napieralska, Zdzisław Kozerski, Jadwiga Polak.
Solenizanci i jubilaci otrzymali drobne upominki. Do tańca grał Wiesław
Panfil, a 70 osobowa grupa seniorów bawiła się świetnie!

Zakłamany świat cenzury – na przykładzie PRL-u
7 lutego 2019
Zakłamany świat cenzury – na przykładzie PRL-u, to tytuł wykładu,
jaki wygłosił dla studentów UTW Błażej Torański, dziennikarz i publicysta,
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jest też członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Spotkanie było okazją do promocji książki pt. „Knebel
i cenzura w PRL-u” w której przedstawia rozmowy - między innymi z Ernestem Bryllem, Krzysztofem Zanussim, Kazimierzem Orłosiem, Adamem
Łagajewskim.
W wykładzie oprócz studentów UTW wzięli udział uczniowie Zespołu
Szkół w Mogilnie.

Zabawa u seniorów
22 stycznia 2019
22 stycznia w Sali Mogileńskiego Domu Kultury odbyła się zabawa
seniorów. Okazją był Dzień Babci i Dziadka. Ale był też inny powód. 90 –

Wykład „Od genu do raka”
17 lutego 2019
„Już od momentu przyjścia na świat jesteśmy narażeni na działanie
różnych czynników – stres, skażone środowisko, palenie papierosów,
alkoholu, uwarunkowania genetyczne.”
To są przyczyny powstawania raka.
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WALENTYNKI W MZM W CHABSKU – 8 LUTY 2019

Wykład ten poprowadził dr Marek Jurgowiak, starczy wykładowca
w Katedrze i Zakładzie Biochemii Klinicznej Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pan doktor od lat popularyzuje nauki
biochemiczne. Był nominowany w konkursie „Popularyzator Nauki 2009”.
Wykładu wysłuchało około 60 osób który odbył się w Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w Chabsku.

WOŚP 2019
Studenci UTW ZM i seniorzy wpłacili na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 2019 kwotę 390 złotych.
Grażyna Lewandowska
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WIELKI JUBILEUSZ
HONOROWEGO OBYWATELA MOGILNA
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że Mogilno wraz z licznymi gośćmi spoza powiatu przeżyło w sobotę 12 stycznia wyjątkowy dzień. To, co
towarzyszyło jubileuszowi 60-lecia pracy dziennikarsko-literackiej Stanisława Kaszyńskiego – Honorowego Obywatela Miasta Mogilno, pozostanie
w pamięci nie tylko zgromadzonych gości. Jego debiutem prasowym był
noworoczny wywiad z kilkoma mieszkańcami tego miasta, opublikowany
w „Gazecie Pomorskiej” na początku stycznia 1959 r.
Bardzo ważną częścią jubileuszu okazała się ciekawa wystawa jego
dorobku twórczego, zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
uroczyście otwarta przez dyr. MBP Marię Kotlińską, burmistrza Leszka
Duszyńskiego i szanownego jubilata. Utrwalili ją reporterzy bydgoskiej
TVP 3, Radia Pomorza i Kujaw oraz uczestnicy ogólnopolskiej sesji
dziennikarskiej, którzy kilka godzin wcześniej wraz z jubilatem i jego
przyjaciółmi gościli w Firmie Sanplast, a potem na uroczystym obiedzie
u posła dr. Eugeniusza Kłopotka w Kołudzie.
Tuż po jubileuszu dr Tadeusz Skoczek – dyr. Muzeum Niepodległości
w Warszawie zaproponował przeniesienie wystawy do stolicy i połączenie
jej z imprezą promującą Mogilno i ziemię mogileńską. Po jej zwiedzeniu
ponad 170 gości podziwiało w restauracji BOSS część artystyczno-towarzyską, wyreżyserowaną i z wielkim kunsztem prowadzoną przez Bogusława
Sobczuka-aktora filmowego i telewizyjnego, uznanego eksperta sztuki
estradowej, jurora ogólnopolskich konkursów i festiwali, ożenionego
z byłą mieszkanką Padniewa, o czym artysta ze wzruszeniem wspomniał
podczas uroczystości. Równie udany był recital bydgoszczanki Aleksandry

Zaproszenie na wystawę

Kwiatkowskiej, jednej z najzdolniejszych interpretatorek piosenki literackiej młodego pokolenia. Jubilata obdarzono wyrazami uznania, sympatii
i życzeniami dalszej pomyślności, mnóstwem kwiatów i symbolicznymi
upominkami. Otrzymał też wiele serdecznych adresów. Nadesłali je m.in.
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański ks.
abp Stanisław Gądecki, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent
Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, poseł Eugeniusz Kłopotek,
b. prezydent Włocławka płk dr inż. Ryszarad Chodynicki i red. naczelny
„Gazety Pomorskiej” Wojciech Potocki. Natomiast wicemarszałek Dariusz
Kurzawa wręczył mu Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a dyr. Tadeusz Skoczek – Medal 25-lecia Muzeum Niepodległości
w Warszawie. Poza wymienionymi głos w części oficjalnej przyjacielskiego
spotkania zabrali: burmistrz Leszek Duszyński i przewodniczący RM
Paweł Molenda, wicestarosta Marian Mikołajczak i przewodniczący RP
Robert Musidłowski, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, b. prezydent Gniezna Jacek Kowalski , burmistrza Strzelna Dariusz Chudziński
i Trzemeszna Krzysztof Dereziński, sekretarz starostwa w Wągrowcu
Radosław Kubisz oraz wójtowie: Dąbrowy – Marcin Barczykowski
i Jezior Wielkich – Dariusz Ciesielczyk. Równie miła była wypowiedź
Teresy Kujawy – prezesa MTK i red. Barbary Cieślak z Bydgoszczy, zaś
anegdotycznymi wspomnieniami zaimponowali krakowscy przyjaciele
jubilata: Stanisław Dziedzic, Ferdynand Nawratil i Andrzej Czapliński,
a także rypinianin Piotr Pawłowski. Za wydarzenie dnia zgodnie uznano
przyjazd do Mogilna oficjalnej delegacji ambasady Koreańskiej Republiki
Ludowo- Demokratycznej, co było związane z jej pomocą w ustaleniu losów
dwu koreańskich studentów, których wizyta w lipcu 1959 r. w Mogilnie
była tematem niedawnej publikacji jubilata w „Gazecie Pomorskiej”. Mówił
o tym I sekretarz ambasady KRLD Kwon Ju Hyok, a jego wystąpienie – ku
zaskoczeniu wszystkich – tłumaczył autor artykułu.
***
Profesjonalne przygotowanie tego spotkania nie byłoby możliwe bez
życzliwej pomocy wielu osób. Bezinteresownie udzielili jej m.in.: Teresa Kujawa, Maria Kotlińska z zespołem MBP, Jan Szymański i Marek
Bieganowski. Na szczególne uznanie zasłużył Marcin Zieliński, który
perfekcyjnie zaprojektował podziwiane zaproszenia, a także Marzena Gospodarek – menedżer restauracji BOSS i jej zespół za elegancką dekorację
sali, wyrafinowane dania i sprawną obsługę siedmiogodzinnej uroczystości.
Jej finansowymi dobrodziejami byli: Janusz Kaszyński (CTW Klimawent
Gdynia), dr Marc Kaszynski (Lille, Francja) oraz Małgorzata i Wacław
Bukowscy (Insur Invest Mogilno).
Małgorzata Fimiak
Fot. Marcin Zieliński
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Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński otwiera wystawę

Prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza

Gratulacje od przewodniczącego RM Pawła Molendy

Mistrz ceremonii Bogusław Sobczuk

Jubilat wyróżniony Medalem 25-lecia Muzeum
Niepodległości w Warszawie

Z lewej wicemarszałek woj. kujawsko – pomorskiego Dariusz Kurzawa

Kwon Ju Hyok i jego tłumacz

Od lewej: Marc Kaszyński, Janusz Kaszyński z żoną Lilianą i jubilat

Śpiewa Aleksandra Kwiatkowska

