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Był uznanym artystą rzeźbiarzem. Swoimi artystycznymi doko-
naniami okazale wzbogacił Kujawy i Pomorze, w tym także ziemię 
mogileńską.

Swoje zainteresowania Józef Makowski, urodzony 19 sierpnia 
1924 roku w Toruniu, kształtował już przed studiami na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie (1936-1939) w pracowni prof. Tadeusza 
Breyera. Jako podporucznik Armii Krajowej trafił do oflagu. Tam 
zaprzyjaźnił się z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim, któremu 
wykonał kilka portretów. Potem aż do śmierci 6 października 1997 
roku całą duszą związał się z Bydgoszczą. Tutaj też pozostało 
najwięcej jego rzeźb, m. in. Fryderyka Chopina i Ignacego Pade-
rewskiego, pomnik w „Dolinie Śmierci” i na Szwederowie. Trwałe 
ślady swego talentu pozostawił również w Łabiszynie, Mogilnie 
i Chełmży. Dziś niemal zapomniano, iż Józef Makowski był autorem 
koncepcji wystrojów wnętrz placówek „Herbapolu” w całym kraju. 
Wspominając wieloletnią przyjaźń z artystą niepodobna zapomnieć, 
iż na początku lat 70. wykonał on również mój portret. 

Artysta z bliska
Każdy, kto bliżej poznał Józefa Makowskiego, pragnął ponow-

nego z nim spotkania. Przyjaciele mówili na niego „Ziuk”, co było 

nawiązaniem do jego wojennego 
pseudonimu. Był postacią nie-
zwykle barwną i spontaniczną, 
bardzo pogodną i wrażliwą. 
Często zaskakiwał słuchaczy 
niecodziennymi powiedzeniami. 
Będąc w dobrym nastroju lubił 
zaskakiwać słuchaczy mówiąc: 
owoce popołudniowe, ćwiartka 
półlitrowa, wont blenus (zamiast 
blond wenus), superlewatywa, każdy ma swoje zady i walety. Niekiedy 
pytał o zdrobnienie słowa kuropatwa. Według niego brzmiało ono: 
kurewkapatewka. Mało kto dziś wspomina jego bliską, twórczą więź 
z redakcją „Gazety Pomorskiej”. Był częstym gościem w jej dawnej 
siedzibie przy ulicy Śniadeckich, gdzie w piwnicy działał ulubiony 
przez dziennikarzy barek. Józef Makowski, szczególnie hołubiony 
przez red. Bolesława Kozłowskiego, kierującego działem łączności 
z czytelnikami. „Ziuk” był stałym rysownikiem i grafikiem „Gazety 
Pomorskiej” oraz autorem jednej z jej winiet. Artysta twórczo wspie-
rał popularne akcje „Gazety”: „Stop. Dziecko na drodze”, Galerie 
Tysiąclecia, Scena dla amatora, Społeczne telewizory i inne. Żoną 
artysty była aktorka Helena Fijewska - Makowska.

Więzi z Mogilnem
Józef Makowski był w Mogilnie częstym gościem, szczególnie 

w latach 60. Przyjeżdżał tu w towarzystwie red. B. Kozłowskiego 
i niemal zawsze spotykał się bardzo ceniącym go Antonim Weso-
łowskim, ówczesnym przewodniczącym Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej. Spotkania te zaowocowały obdarzeniem ziemi 
mogileńskiej wieloma dziełami artysty, w postaci tablic pamiąt-

JÓZEFA MAKOWSKIEGO
ARTYSTYCZNE ZWIĄZKI Z ZIEMIĄ MOGILEŃSKĄ
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kowych, obelisków i nietypowych znaków drogowych, m.in. 
w pobliżu Chabska i Gębic. Jednak najokazalszym śladem jego 

twórczości rzeźbiarskiej stał się monumentalny pomnik bohaterów 
walk o wolność i polskość ziemi mogileńskiej, wzniesiony w 1964 
roku na mogileńskim rynku. Niedawno gospodarze miasta podjęli 
decyzję o koniecznej rewaloryzacji dzieła Makowskiego.

W wyniku starannej odnowy powstały ponad pół wieku temu 
monument odzyskał dawną świetność. W trakcie wznoszenia po-
mnika jego twórcę udanie wspomagał wielce zasłużony mogileń-
ski rzemieślnik Witold Paczkowski. On też wraz z artystycznie 
uzdolnionymi synami: Benedyktem i Rafałem miał znaczący udział 
w przygotowaniu okazałych tablic i oznaczeń drogowych. Józef 
Makowski był wielce usatysfakcjonowany realizacją swego dzieła 
w Mogilnie, ale na należne honorarium dość długo musiał czekać, 
gdyż jego wysokość nieoczekiwanie zakwestionował ówczesny se-
kretarz propagandy komitetu powiatowego partii Alojzy Hanczewski. 
Uroczyste ukazanie obecnie odnawianego pomnika przewidziano 
25 października br.

Gość specjalny
Udział w uroczystej prezentacji mogileńskiego pomnika zapowie-

dział mieszkający w Warszawie syn artysty - Cezary Makowski wraz 
z córką Mają. Urodzony w stolicy 10 lutego 1941 roku absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Wyższej Szkoły Filmowej 
w Łodzi, przez ponad dwie kadencje pracował w Kancelarii Prezy-
denta RP, dokumentując kamerą wszystkie publiczne wystąpienia 
Głowy Państwa w kraju, a także oficjalne wizyty zagraniczne. 
Artystyczny kunszt Cezary Makowski ujawnił również jako autor 
zdjęć do filmów m.in. „Studnia” (1986), „Oskarżony” (1988), 
„Wybór Polski” (1990) i „Vandetta” (1996). Jego godne uznania 
cechy jako człowieka utalentowanego artystycznie, pogodnego, 
życzliwego i skromnego mogłem poznać podczas licznych podróży 
zagranicznych na pokładzie prezydenckiego Tu-154M, przelatując 
z nim ponad 60 tys. kilometrów. Cenną pamiątką naszej znajomości 
jest karykatura, którą Cezary narysował mi 24 sierpnia 2004 roku 
podczas lotu z Kataru do Polski. Do dziś Cezary Makowski pamięta 
swoje wcześniejsze wizyty w Mogilnie i wspomina je z sympatią. 
Przecież tutaj wraz z ojcem wykonywał malarskie dekoracje sali 
widowiskowej domu kultury, a także uczestniczył w pracach przy 
wznoszeniu pomnika.

Józef Makowski zmarł 6 października 1997 roku w Bydgoszczy 
i spoczął na cmentarzu Św. Trójcy na bydgoskich Jarach. Uroczyście 

pożegnano go z towarzyszeniem salw honorowych. W marcu 2010 
roku jego imię nadano jednej z bydgoskich ulic.

Z ostatniej chwili! Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński 
poinformował nas, że ze względu na pogarszającą się sytuację 
epidemiczną, uroczystość przeniesiono na przyszły rok.

Stanisław Kaszyński
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Dobiegły końca prace przy budowie drogi Padniewko - Goz-
dawa – Chabsko, których wykonawcą było Przedsiębiorstwo Inży-
nieryjno-Drogowe Sp. z o. o, z Olszy. Łączny koszt prac wyniósł 
525 302,62 zł brutto, w tym dofinansowanie z FOGR 151 200,00 zł 
brutto. W ramach prac wykonano brakujący odcinek drogi tj. 923 m. 
Prace obejmowały m.in. roboty przygotowawcze, wycinka drzew 

DROGA PADNIEWKO – GOZDAWA – CHABSKO
i krzewów, roboty zimne, formowanie i zagęszczanie nasypów, 
plantowanie powierzchni skarp wykopów i nasypów, wykonanie 
warstwy odsączającej o gr. 15 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa 
i betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
gr. 4 cm po zagęszczeniu. Wykonano także przepust betonowy 
rurowego o śr. 600 mm.

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 17.07.2020 r. pomiędzy 
Gminą Mogilno, a Województwem Kujawsko-Pomorskim gmina 
otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gębice cz. II” z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4: Region przyjazny 
środowisku, Działanie 4.3: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej wraz z przykanalikami w rejonie ul. Akacjowej i ul. 
Sportowej w Gębicach. 

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie odsetka 
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnie 
z tzw. dyrektywą ściekową.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele pośred-
nie: skanalizowanie części miejscowości Gębice, poprawę stanu śro-
dowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności terenów nieuzbrojonych.

Głównym problemem, który został zdiagnozowany na obszarze 
inwestycji jest: niewystarczający odsetek ludności korzystającej 
z systemu oczyszczania ścieków zgodnie z tzw. dyrektywą ściekową, 

niska atrakcyjność terenów nieuzbrojonych w kanalizację sanitarną 
– dla potencjalnych mieszkańców miejscowości, niewystarczający 
stopień skanalizowania obszaru, zanieczyszczenie środowiska, 
w szczególności zanieczyszczenie wód podziemnych poprzez nie-
szczelne bezodpływowe zbiorniki – szamba.

Wskaźnikami realizacji celów projektu są:
Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej kanalizacji sanitar-

nej – 0,4977 km; Wskaźnik rezultatu: Liczba dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 30 RLM.

W dniu 10.08.2020 r. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński 
podpisał umowę z firmą pegaz90 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nie-
złomnych 1 w Mogilnie na zadanie związane z wykonaniem robót 
budowlanych polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 748 795,32 zł. Dofinansowanie z UE 

– 263 858,54 zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 60 877,66 zł. 

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
W M. GĘBICE CZ.II
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Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie oczyszczalni 
ścieków w Mogilnie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-
-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W III kwartale tego roku wykonano następujące prace:
– wykonanie robót budowlano - konstrukcyjnych nowego obiektu 

- Zbiornik retencyjny na ścieki surowe - Ob. 1: Pozostałe prace 
wykończeniowe:izolacje, drabiny, włazy - Wykonanie robót 
budowlano - konstrukcyjnych na istniejącym obiekcie-Prze-
pompownia główna - Ob.2

– wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu 
- Komora rozdzielcza przed istniejącymi reaktorami biologicz-
nymi-Ob. 7/1

– wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych nowego obiektu - 
Magazyn osadu odwodnionego-Ob.17:Pozostałe roboty: ściany, 
posadzka i wykończenia,

– wykonanie robót budowlano-konstrukcyjnych na istniejącym 
obiekcie - Hali osadu z magazynem osadu odwodnionego - Ob. 24/2

– roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń 
- Zbiornik retencyjny na ścieki surowe - Ob.1: - orurowanie 
wraz z armaturą i uruchomienie układu -

– roboty technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń 
- hala krat i zbiornik retencyjny - Ob. 3 i 4:

– dostawa kratopiaskownika - dostawa i montaż
– dostawa i montaż dmuchaw - Dostawa i montaż mieszadeł 
– roboty technologiczne nowego obiektu - Komora rozdzielcza 

przed istniejącymi reaktorami biologicznymi - Ob. 7/3 - Roboty 
technologiczne nowego obiektu wraz z dostawą urządzeń - Re-
aktory biologiczne - Ob. 8/5 i 8/6 - 100%, Dostawa i montaż mie-
szadeł - Montaż orurowania i armatury - Sieci miedzy obiektowe: 
Ułożenie rurociągów grawitacyjnych- Ob. 7/3 do Ob.8/6,Ob.8/6b 
do Ob.10/5, Ob. 10/5 do S34 - Ułożenie rurociągów grawitacyj-
nych - Ob.7/3 do Ob.8/5,Ob.8/5 do Ob.10/4, Ob.10/4 do S34, 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOGILNIE

S34 do Ob.11 - Ułożenie rurociągów grawitacyjnych - Ob.7/1 
do Ob.7/3 - Instalacje elektryczne: Wykonanie instalacji elek-
trycznych nowego obiektu - Hala krat i zbiornik retencyjny - 
Ob. 3 i 4 - wykonanie instalacji elektrycznych nowego obiektu 
- Reaktory biologiczne - Ob. 8/5 i 8/6 - Wykonanie instalacji 
elektrycznych nowego obiektu - Stacja dmuchaw - Ob. 12/2 - 
Ułożenie linii kablowych NN-0,4kV do rozdzielnic obiektowych 
- 17R,24.2R,25PW-, Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu 
OŚ - Instalacje AKPiA i automatyki: Ułożenie kabli zasilających, 
komunikacyjnych i sterowniczo-pomiarowych - część ściekowa-, 
Montaż kompletnej szafy AKP ze sterownikami - Ob.2-, Montaż 
kompletnej szafy AKP ze sterownikami - Ob.23- Utrzymanie 
zaplecza budowy - Remont obiektu nr 23 wraz z wyposażeniem 
laboratorium i pomieszczeń: Prace budowlane zewnętrzne: re-
mont dachu, remont elewacji i pozostałe - Prace budowlane we-
wnętrzne: remontdyspozytorni, kuchni, szatni wraz z umywalnią, 
wc i suszarnią, laboratorium, magazynu, warsztatu, korytarza, 
wiatrołapu, piwnicy i klatki schodowej.
Zakończono etap I wdrażania Systemu Informacji Geograficznej GIS.
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Szanowni Mieszkańcy!
Od dnia 21 października 2020 r., uruchomiony został nabór 

wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze, uprawniający do 
podwyższonego poziomu dofinansowania. 

Do podwyższonego poziomu dofinansowania uprawnieni są 
beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 

roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadze-
nia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, 
za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany 
w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty mini-
malnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przed złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z programu na 
podwyższonym poziomie, należy dołączyć odpowiednie zaświad-
czenie o wysokości dochodu. Zaświadczenie takie wydaje wójt/
burmistrz/prezydent miasta. 

W przypadku Gminy Mogilno, zaświadczenia takie wydawać 
będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 10, 88-300 
Mogilno, tel. (52) 315 93 15. 

Prosimy Państwa o cierpliwość, obecnie jesteśmy w trakcie 
przygotowywania się do wydawania powyższych zaświadczeń 
(wiąże się to z upoważnieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do przygotowywania zaświadczeń, jak również wy-
posażenia w oprogramowanie umożliwiające ich przygotowanie 
i pobranie niezbędnych danych).

Niewątpliwie, w przypadku gospodarstw uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania korzyści w przypadku 
możliwości uzyskania dotacji o podwyższonym poziomie są zna-
czące, zatem warto poczekać, aż Gmina Mogilno przygotuje się 
do wydawania odpowiednich zaświadczeń (tj. otrzyma licencję na 
odpowiedni program obsługujący weryfikację dochodu).

Poniżej znajduje się wzór wniosku oraz wzór zaświadczenia.
Jednocześnie przypominamy, iż Gmina Mogilno od roku 2019 

posiada porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dzięki któremu, mieszkańcy 
wszelkie formalności związane z programem (tj. złożenie wniosku, 
rozliczenie dotacji) – realizują w Urzędzie Miejskim w Mogilnie.

Wszelkie informacje można uzyskać u pracownika realizującego 
program Czyste Powietrze w Gminie Mogilno:

Judyta Nowakowska
Tel. (52) 318 55 18

Email: j.nowakowska@mogilno.pl

CZYSTE POWIETRZE
– PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
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Gmina Mogilno ponownie uzyskała dofinansowanie do projektu 
pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych” z Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. W ramach projektu zmoderni-
zowane zostaną niebezpieczne przejścia dla pieszych na terenie miasta:
– ul. Kasztanowa (w pobliżu sklepu Inter Marche, Brico Marche, 

Apteki, Kościoła, Hali widowiskowo sportowej);
– ul. 900 – lecia (w pobliżu Urzędu Skarbowego, Szkoły Podsta-

wowej nr 3 w Mogilnie, Przedszkola nr 1 w Mogilnie, Zakładu 
Budżetowego Mogileńskie Domy, Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa);

– ul. 900 – lecia (w pobliżu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej Rodzina, Urzędu Skarbowego, Sklepu spożywczego);

– ul. Dworcowa (w pobliżu Dworca PKP, Dworca PKS, Urzędu 
Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Szpitala, Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, Parku Miejskiego);

– ul. Powstańców Wielkopolskich (w pobliżu przystanku miej-
skiego, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie, Przedszkola nr 4 
w Mogilnie, Krytej Pływalni, Marketu Biedronka);
Zakładane cele projektu:

– poprawa infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu dro-
gowym poprzez modernizację 5 przejść dla pieszych,

– zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy zwłaszcza dzieci 
i młodzieży o prawidłowym zachowaniu się na przejściu dla 
pieszych (w tym doskonalenie stosowania zasad i przepisów 
o ruchu drogowym),

– zwiększenie poziomu wiedzy do udzielania pomocy w sytuacji 
zagrożenia na przejściu dla pieszych (wypadki, wtargnięcia, 
potrącenia),

– wzmacnianie postaw prospołecznych poprzez kształtowanie 
solidarności społecznej gotowości do reagowania na zagrożenia 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży będących adresatami bez-
pośrednimi projektu,

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
– dążenie do ograniczania wypadków drogowych grupy docelo-

wej projektu (adresaci bezpośredni i pośredni)
Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

– działania edukacyjno – profilaktyczne tj. spotkanie prewencyjno 
profilaktyczne, lekcję pokazową, szkolenie z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, pogadanki na temat nadużywania 
smartfonów oraz zorganizowanie konkursu dla dzieci na wyko-
nanie plakatu „Bezpiecznie przechodzę przez zmodernizowane 
na terenie miasta przejście dla pieszych”
Wskaźnikami realizacji celów projektu są:
Produkty projektu: Liczba zmodernizowanych przejść dla pie-

szych – 5 przejść.
Rezultaty projektu:

– poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym,
– wzrost świadomości ryzykownych zachowań na przejściach dla 

pieszych i skutków jakie za sobą noszą tego typu zachowania,
– zwiększenie świadomości w zakresie bezpiecznego poruszania 

się na przejściach dla pieszych,
– czujność kierowców przy przejściach dla pieszych dzięki zasto-

sowanym urządzeniom bezpieczeństwa ruchu,
– zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych.

Całkowita wartość projektu: 127 200,00zł. Dofinansowanie – 
80 000,00 zł.

Straż Miejska w Mogilnie rozpoczęła akcję darmowego znako-
wania rowerów pod nazwą „Oznaczony – zabezpieczony”, której 
celem jest ochrona rowerów przed kradzieżą. 10 września ozna-
kowane zostały rowery strażników miejskich oraz pracowników 
mogileńskiego ratusza. Akcja adresowana jest do wszystkich osób 
poruszających się jednośladami. Każdemu rowerowi przypisany jest 
indywidualny numer. Następnie oznakowany rower zarejestrowany 
zostanie w bazie danych straży miejskiej. Dzięki temu łatwiej będzie 
go zidentyfikować w przypadku kradzieży. Znakowanie odbywać się 
będzie podczas egzaminu na kartę rowerową, pikników, festynów, 
rajdów rowerowych oraz zajęć profilaktycznych z dziećmi. Możliwe 
jest również znakowanie w siedzibie straży miejskiej po wcześniej-
szym umówieniu. Zachęcamy do włączenia się do akcji. Jest ona 
całkowicie bezpłatna, a sam proces znakowania trwa zaledwie kilka 
minut. Osoby zainteresowane dokonaniem znakowania w innym 
terminie zapraszamy do kontaktu. Poświęć chwilę, zabezpiecz swój 
rower – mówi komendant Mirosław Kuss.

OZNACZONY – ZABEZPIECZONY
ZABEZPIECZ ROWER PRZED KRADZIEŻĄ

Numery kontaktowe: 
Komendant SM – 52 318 04 53, 500 149 307 
Strażnicy – 52 318 55 99, 507 100 233 
Bezpłatny numer alarmowy 986
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NOWE UPRAWNIENIA 
STRAŻY MIEJSKIEJ

Od 4 września br. strażom miejski nadane zostały nowe upraw-
nienia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących segregacji 
śmieci oraz prawidłowości w składaniu deklaracji. Nieprzestrze-
ganie przepisów prawa może skutkować otrzymaniem mandatu 
w wysokości do 500 złotych. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia 
w sprawie wykroczeń, za które strażnicy miejscy są uprawnieni do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, funkcjonariusze 
straży miejskiej mogą ukarać mandatem osoby, które:
• nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,
• podały w deklaracji nieprawidłową liczbę osób zamieszkują-

cych w posesji,
• nie segregują odpadów,
• złożyły w deklaracji informację dotyczącą posiadania kompo-

stownika przydomowego, ale nie posiadają go i nie kompostują 
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

• nie realizują innych obowiązków określonych w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku w gminie.
Strażnicy miejscy w najbliższym czasie rozpoczną kontrole 

posesji pod kątem przestrzegania powyższych zapisów – mówi 
Mirosław Kuss.

NOWE DRZEWA UROSNĄ 
W MOGILEŃSKIM PARKU

W piątek, 18 września Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda 
wzięli udział w akcji #sadziMY, podczas której wkopali sadzonki 
jodły. W akcji, którą przeprowadzono w mogileńskim parku miejskim 
oprócz samorządowców gminy udział wzięli Starosta Mogileński 
Bartosz Nowacki oraz przewodniczący Rady Powiatu Mogileńskiego 
Robert Musidłowski.

W Galerii Lustro na holu kina Wawrzyn można oglądać wystawę 
prac fotograficznych „Mogileńska Galeria Fotografii”. W związku 
z pandemią nie odbyła się inauguracja wystawy. Prace można oglądać 
w godzinach otwarcia Mogileńskiego Domu Kultury.

Swoje fotografie zaprezentowali: Łukasz P-ski, Wacław Ko-
bielski, Bartłomiej Kranc, Marcin Milas, Adam Adamski, Marek 
Czarnecki, Kamil Walczak, Paweł Wesołowski, Ilona Lachawiec, 
Eliza Pawlak, Adam Lachawiec, Paweł Kaczorowski, Bronisław 
Porada, Michalina Walczak, Beata Perera, Krzysztof Walczak, 
Mateusz Panert, Agata Jabłońska, Filip Klamecki, Adam Fo-
tografia.

Organizatorami wystawy są Mogileński Dom Kultury oraz 
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku.

KONCERT  
DIXIE TEAM

W niedzielę, 4 października w sali widowiskowej 
MDK odbył się koncert mogileńskiego zespołu Dixie 
Team. Podczas koncertu można było wysłuchać jaz-
zowych standardów i nie tylko. Warto przypomnieć, 
że w 2016 roku grupa zdobyła Złotą Tarkę podczas 
Old Jazz Meeting w Iławie, to najwyższe tego typu 
wyróżnienie w Polsce.

WYSTAWA W GALERII LUSTRO
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Rynek to miejsce bardzo ważne dla Mogilna. Obecny kształt 
Rynku to czas przełomu XIX i XX wieku, także późniejsze czasy 
spowodowały zmiany, ale niestety nie najlepsze. Dawne nazwy 
tego miejsca to Hauptstrasse, Am Markt, Marktplatz dla nas dzisiaj 
to Rynek. Przy Rynku powstawały najważniejsze budynki miasta: 
Ratusz, (po którym nie ma śladu, rozebrano go w latach siedemdzie-
siątych xx wieku i wybudowano nowy dom niepasujący zupełnie do 
zabudowy), poczta, policja, kościół ewangelicki (rozebrany w roku 
1960, jego miejscu stoi pomnik poświęcony poległym i zmordowa-
nym w czasie II wojny światowej), szkoła.

MOGILEŃSKI RYNEK
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Gmina Mogilno uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja 
na cele społeczne świetlicy wiejskiej w Marcinkowie” z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 7: Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, Działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność dzięki ogłoszonemu naborowi wniosków przez Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

Celem głównym projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze 
i podniesienie jakości życia mieszkańców LGD do 2023 r. w miejsco-
wości Marcinkowo.

Cel główny jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i zostanie 
osiągnięty poprzez poprawę stanu technicznego świetlicy wiejskiej, 
poprawę stanu nawierzchni wokół obiektu, utworzenie przestrzeni 
aktywizacji społecznej dla różnych grup społecznych.

Zdiagnozowane problemy to: obecna infrastruktura jest niewystar-
czająca do zaspokojenia potrzeb i efektywnej redukcji zdiagnozowanych 
problemów; brak wystarczającej wielkości wyposażonego miejsca do 
działań aktywizujących mieszkańców; stosunek wykroczeń przeciw-
ko bezpieczeństwu i mieniu względem ludności na danym obszarze, 
niewystarczalność ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych.

Zakres prac, które obejmuje projekt: malowanie ścian i sufitów 
pomieszczenia głównego i WC świetlicy, wymiana przepalonych 
świetlówek lub montaż LEDowych opraw w pomieszczeniu głównym, 

Rynek był świadkiem ważnych wydarzeń dla miasta, tu odbywały 
się ważne uroczystości – kolejne rocznice nadania praw miejskich 
a szczególnie w roku 1898 i 1998. Tu rozegrały się tragiczne wyda-
rzenia 11 września 1939 roku, gdy do Mogilna wkroczyli Niemcy 
i rozstrzelali obrońców miasta. W 1966 roku odbyła się manifestacja 
ludności dla uczczenia 1000-lecia chrztu Polski. W 1984 Mogilno 
zostało odznaczone Krzyżem Grunwaldu III klasy uroczystość 
odbyła się na Rynku.

Jeszcze w latach 50-siątych na Rynku odbywały się cotygodniowe 
targi dzisiaj to tylko miejsce parkingowe.

Prezentowane zdjęcia pochodzą z różnych okresów, można 
zobaczyć wygląd dawnego ratusza, budynku koło poczty, którego 
już nie ma, rozebrany kościół ewangelicki.

A. Jakubowski MZM

ADAPTACJA NA CELE SPOŁECZNE  
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MARCINKOWIE

uzupełnienie uszkodzeń w tynku mozaikowym ww. pomieszczeniach, 
wymiana wyszczerbionych płytek podłogowych (około 3szt.), prze-
niesienie kaloryfera ze świetlicy do magazynku (demontaż kaloryfera 
z magazynku) i montaż nowego większego kaloryfera w pomieszczeniu 
głównym świetlicy, wymiana 3 parapetów, malowanie ścian zewnętrz-
nych, skucie i wykonanie nowych tynków przy cokole, rozbiórka 
nieużywanych schodów, wymiana rynien i rur spustowych, zakup 
dwóch ławko-stołów drewnianych przed świetlicę, wykonanie wiaty 
drewnianej (5,58 m x 4,51 m), wkucie i schowanie w ścianie instalacji 
elektrycznej (odcinek około 50,0 cm), montaż systemowego zadasze-
nia nad wejściem, wykonanie docieplenia cokołu ściany zewnętrznej, 
utwardzenie terenu kostką 10m². 

Wskaźnikami realizacji celów projektu są:
Wskaźnik produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 2 szt.; powierzchnia 
obszarów objętych rewitalizacją 1,4818 ha.

Wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 
obszarów 200 osób.

Zakończenie realizacji projektu planowane 
jest 31.01.2021 r 

Całkowita wartość projektu: 50 000,79 zł.  
Dofinansowanie z UE – 47 500,00 zł. 

ZMIANY GODNE PODZIWU I UZNANIA
Mogilno staje się coraz bardziej zadbanym miastem. Kwiaty, 

szlachetna zieleń, nowe chodniki i alejki spacerowe, okazała hala 
sportowa, sala kinowa i Miejska Biblioteka Publiczna, starannie 
utrzymany park to godne uznania znamiona systematycznego roz-
woju miasta i poprawy jego estetyki.

Niedawno Mogilno wzbogaciło się o zachwycającą willę przy 
ulicy Kościuszki 18, którą stała się siedzibą znanej w kraju Multia-
gencji Ubezpieczeniowej Insur Invest. Dzięki troskliwym staraniom 
Firmy Małgorzaty i Wacława Bukowskich niszczejący latami obiekt 
i zaniedbane jego otoczenie zyskały nowe imponujące oblicze i naj-

nowocześniejsze wypo-
sażenie. Jego wnętrze 
odnowiono ze wzorową 
starannością według pro-
jektu Agnieszki i Mar-
cina Antczak z firmy 
KALLOS , która rów-
nież zadbała o cały 
obiekt. Ona też opra-
cowała niepowtarzalne 
ogrodzenie siedziby 
Insur Invest. 

Miasto nad Panną 
może się chlubić archi-
tektonicznym brylantem.

Autor:
Stanisław Kaszyński 
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22 września o godzinie 16:00 w mogileńskiej restauracji „BOSS” 
rozpoczął się jubileusz 50-lecia Klubu Seniora „Po 50-tce”.

Klub Seniora powstał 7 maja 1970 z inicjatywy członków Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych. 
Na walnym zgromadzeniu wybrali Komisję Kulturalno-Oświatową 
w skład, której weszli: Antoni Nowicki (przewodniczący), Stefania 
Fajfer, Gabriela Priskupska. W poszukiwaniu lokalu do spotkań udali 
się do Powiatowego Domu Kultury, a on nie tylko dał im lokal, ale 
również otoczył ich swoją opieką i wyznaczył instruktora do pro-
wadzenia zajęć. Spotkania odbywały się w każdy wtorek od 16:30 
do 22:00. Zapraszano na nie miejscowych prelegentów, ciekawych 
ludzi, lekarzy. Postanowili, że dwa razy do roku będą organizowane 
wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do teatru, opery. Obchodzili święta 
państwowe, poprzedzone prelekcją przybliżającą dane wydarzenie 
oraz takie święta jak Dzień Babci czy Dzień Kobiet. Jak wynika 
z zapisów w Kronice wszystkie postanowienia realizowano, zamiast 
dwóch wycieczek organizowano cztery, ponieważ PDK posiadał 
własny autobus – „Ogórek”. Ponadto na naszym terenie było wiele 
przedsiębiorstw, które chciały dofinansowywać Klub Seniora. Na 
spotkaniach Seniorzy wypożyczali książki, grali w gry planszowe, 
panowie w karty i bilard. Oglądano też programy telewizyjne – dla 

niektórych atrakcja, ponieważ nie wszyscy mieli telewizor w domu. 
Urządzano wystawy rękodzieła – „Złote ręce Seniora”.

W późniejszych latach powstał mieszany chór, który odnosił 
sukcesy na Laurze Seniora organizowanym przez Wojewódzki Dom 
Kultury w Bydgoszczy. Prowadził go p. Gwidon Wojciechowski.

Do roku 1975 Klub prowadzony był przez p. Antoniego Nowic-
kiego, potem przewodniczącym został p. Włodzimierz Nowak – do 
1978 roku. Przez rok Klub prowadziła p. Helena Szafranek. Od 1979 
roku do 1992 roku przewodniczącą Klubu była p. Anna Multańska, od 
1993 roku do 2019 roku była p. Henryka Napieralska, a od 2019 do 
dnia dzisiejszego przewodniczącą jest p. Zdzisława Głowacka. Opie-
kunami Klubu z ramienia Mogileńskiego Domu Kultury byli p. Anna 
Barczak, Krzysztof Twarużek a od 1989 roku Grażyna Lewandowska.

Prowadzący Kronikę podkreślali jaką dużą pomoc otrzymali ze 
strony MDK – sala, dopłaty do wyjazdów, organizowanie spotkań 
z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, filmu, sportu i możliwość 
obejrzenia ciekawych filmów.

Dziś zajęcia Seniorów odbywają się w każdy wtorek. Uczestniczą 
Oni we wszystkich wyjazdach organizowanych przez MDK, seansach 
filmowych, wystawach, Festiwalu „Pyszadło”. Korzystają z propozycji 
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku – urządzają pikniki, za-

JUBILEUSZ 50-LECIA KLUBU SENIORA 
„PO 50-TCE”
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bawy. Świętują Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Walentynki, 
Dzień Seniora, obchodzą święta państwowe, wraz z UTW organizują 
Śniadanie Wielkanocne i Wigilię. Chętnie włączają się w zbiórkę 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie zapominają 
o imieninach i urodzinach – szczególnie tych okrągłych.

Gośćmi na spotkaniu jubileuszowym byli: Starosta Mogileński 
Bartosz Nowacki, Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł Molenda, Dyrektor MDK Jan 
Szymański, była Dyrektor MDK Maria Krause, Dyrektor Wydziału 
ds. Promocji Urzędu Gminy Marcin Zieliński, delegacja UTW 

Ziemi Mogileńskiej, Redaktor Naczelny tygodnika Pałuki i Ziemia 
Mogileńska Marek Holak, zespół śpiewaczy złożony z członków 
Klubu Seniora, UTW oraz mieszkańców osiedla nr 2 oraz Tadeusz 
Sikorski – dobry duch wszystkich wyjazdów Seniorów.

Dyplomy za długoletnie uczestnictwo w Klubie Seniora otrzy-
mali: Henryka Napieralska (31 lat), Helena Bednarska (27 lat), Irena 
Strzeżyńska (27 lat), Kazimiera Nowakowska (24 lata), Bożena 
Stręk (23 lata), Halina Twarużek (21 lat), Ludwika Ratajska (20 
lat), Regina Ratajska (20 lat), Weronika Frąckowiak (15 lat – jest 
to jednocześnie najstarsza wiekiem osoba w Klubie).

Zgodnie z umową podpisaną 17.07.2020 r. pomiędzy Gminą 
Mogilno, a Województwem Kujawsko-Pomorskim gmina otrzymała 
dofinansowanie na realizację projektu pn ,,Przystosowanie Maga-
zynu Zbożowego w Mogilnie do pełnienia funkcji kulturalnych 
i społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu” z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 6: Solidarne spo-
łeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2: Rewitalizacja 
obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych.

Celem głównym realizacji projektu jest wzrost ożywienia spo-
łecznego i gospodarczego na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji 
na terenie miasta Mogilno. 

Cel główny realizacji projektu zostanie osiągnięty poprzez 
doprowadzenie istniejącej infrastruktury budynku Magazynu Zbo-
żowego do stanu, w którym będzie możliwe realizowanie działań 
odpowiadających na zdiagnozowane na tym obszarze problemy, 
takie jak: brak wystarczającej wielkości wyposażonego miejsca do 
działań aktywizujących mieszkańców, mała aktywność i integracja 
społeczna mieszkańców, niewystarczalność ekonomiczna ludności 
i gospodarstw domowych, starzejące się społeczeństwo, zakłócanie 
bezpieczeństwa funkcjonowania rodzin i porządku publicznego. 

Wskaźnikami realizacji celów projektu są:
Wskaźnik produktu: Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.]- 1, Po-
wierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha]- 0,12.

Wskaźnik rezultatu-: Liczba osób korzystających z wybudowa-
nych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych 
na obszarach miejskich- 500 osób, Liczba korzystających z rewita-

lizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni 
w miastach- 4500 osób, Wzrost zatrudnienia we wspieranych pod-
miotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]- 2. 

29.07.2020 r. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński podpisał 
umowę z firmą HOSTA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ko-
walewskiej 20, 87-122 Grębocin na zadanie związane z wykonaniem 
robót budowlanych w Magazynie Zbożowym.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest 31.12.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 5 077 449,89 zł. 
Dofinansowanie z UE – 2 705 031,72 zł. 
Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 507 744,98 zł.

PRZYSTOSOWANIE MAGAZYNU ZBOŻOWEGO W MOGILNIE  
DO PEŁNIENIA FUNKCJI KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH 

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2020 roku w budynku przy ul. Dworcowej 9 przy za-

chowaniu procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/20201. Edukację 
w Zespole Szkół w Mogilnie rozpoczęło osiem klas pierwszych. 

Dyrektor szkoły pan Zbigniew Grzechowski powitał zaproszonych 
gości, wychowawców i uczniów klas pierwszych. Starosta Mogileński 
pan Bartosz Nowacki wygłosił przemówienie adresowane do młodzieży 
i grona pedagogicznego. 

Absolwenci szkół podstawowych będą uczyć się w Zespole Szkół 
w Mogilnie w następujących oddziałach: klasa 1 a LO – wychowawca 
pani Renata Lepsza, klasa 1 b LO – wychowawca pani Monika Fryda, 
klasa 1 c LO – wychowawca pani Mariola Stochlińska, klasa 1 TI – wy-
chowawca pan Marcin Krenc, klasa 1 TE/TBD – wychowawca pan Albert 
Goździcki, klasa 1 TR/TG – wychowawca pani Małgorzata Konieczka, 
klasa 1 a BSIS – wychowawca pani Mirosława Leszczyńska, klasa 1 
b BSIS – wychowawca pan Marcin Jaśkiewicz. 

Ważnym elementem apelu było złożenie ślubowania przez klasy 
pierwsze. Uroczystość poprowadziła Nikola Banaszak, przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego. Ze względu na konieczność zachowania 
reżimu sanitarnego uczniowie starszych klas uczestniczyli w rozpoczę-
ciach ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych, 
o określonych godzinach. 

Narodowe Czytanie „Balladyny”
5 września 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 

odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku uczniowie Zespołu Szkół 
w Mogilnie czytali „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Pani Maria Kotlińska Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mo-
gilnie przywitała zgromadzonych gości oraz internautów śledzących 
transmisję na żywo, a także przybliżyła ideę Narodowego Czytania. 
To ogólnopolska akcja organizowana przez Prezydenta RP od 2012 r. 
Odtworzono również film, na którym Para Prezydencka czyta fragmenty 
dramatu Słowackiego.

Lekturę „Balladyny rozpoczął pan Zbigniew Grzechowski, dyrektor 
Zespołu Szkół w Mogilnie. Następnie młodzież przeczytała dwa pierwsze 
akty sztuki z podziałem na role. Publiczność brała udział w konkursie, 
który prowadziła pani Adrianna Radek. Pytania przygotowała pani Marika 
Lenartowicz, natomiast stroje z epoki uszykowała pani Lucyna Gmaj.

Lektorami byli: Jędrzej Wolski i Paweł Sparniuk z kl. 2 a G LO, Maciej 
Andrzejewski, Zuzanna Janus, Sandra Kupś, Mateusz Maruszak i Kacper 
Sielecki z kl. 2 b P LO, Anastazja Gibowska, Arkadiusz Niedziela i Karol 
Szwedo z kl. 2 c G LO, Nicola Kozicka i Katarzyna Kozłowska z kl. 2 
c LO P oraz Nikola Brzuszczak z kl. 3 b LO

Uczniów przygotowali pan Piotr Perzyna i pani Kinga Gąska, nauczy-
ciele języka polskiego z Zespołu Szkół w Mogilnie.

Kultura bezpieczeństwa
11 września 2020 roku w Zespole Szkół w Mogilnie dzięki współ-

pracy szkoły z Państwową Inspekcją Pracy odbyły się zajęcia dla 
uczniów technikum z zakresu programu „Kultura bezpieczeństwa”. 
Prowadziła je pani Marta Wiśniewska – pracownik inspektoratu 
okręgowego Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy.

Prowadząca przedstawiła młodzieży zagadnienia dotyczące ochrony 
pracy oraz zawierania umów o pracę. Na koniec uczniowie rozwiązywali 
quiz wiedzy o przepisach bhp oraz prawie pracy, w którym mogli zdobyć 
nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie idei bezpiecz-
nej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie 
świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie 
poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia 
ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Konkurs o Kurcie Lewinie
14 września 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie 

obył się konkurs pt.: „Kurt Lewin – życie i praca naukowa”. Wzięło 
w nim udział trzech uczniów z Zespołu Szkół w Mogilnie i wszyscy 
trzej zajęli miejsca na podium.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę doty-
czącą życia i dokonań pioniera psychologii społecznej wywodzącego się 
z Mogilna. Uczniowie przygotowali się do konkursu samodzielnie dzięki 
m.in. obejrzeniu prelekcji pana Tomasza Kardasia, uważnemu zapoznaniu 
się z wystawą dokumentów archiwalnych poświęconych życiu prywatnemu 
i pracy naukowej Kurta Lewina, którą można podziwiać w holu biblioteki 
i na stronie internetowej miasta, czy tworzeniu własnych notatek z zasobów 
wyszukanych w sieci.

WIEŚCI Z ZESPOŁU SZKÓŁ W MOGILNIE
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Konkurs przeprowadziła pani Zofia Zielińska-Jarząbkowska, pracownik 
MBP w Mogilnie, a prace uczniów oceniało jury w składzie: pani Barbara 
Szafarek i pani Elżbieta Sobkowiak.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że pierwsze miejsce ex aequo 
wywalczyli Arkadiusz Niedziela z kl. 2 c LO G oraz Maciej Andrzejewski 
z kl. 2 b LO P, a trzecie miejsce zajął Jan Grzechowski z kl. 2 a LO 

Referat o szkolnym radiu OMEGA
W dniach 22 – 25 września 2020 roku na Wydziale Matematyki 

i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła 
się XVII Konferencja „Informatyka w Edukacji”. 

Temat przewodni tegorocznej edycji „Informatyki w edukacji” 2020 
brzmiał „Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa. Kształcenie 
na odległość”.

Była to wyjątkowa i nietypowa konferencja. Odbyła się w całości 
przez Internet, Darmowe w niej uczestnictwo było okazją otwarcia się 
na instytucje, uczelnie wyższe, szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

W tym roku udział w konferencji wziął także nauczyciel przedmiotów 
zawodowych z Zespołu Szkół w Mogilnie pan Marek Kwiatkowski, który 
wystąpił online z referatem pt.: „Szkolne radio internetowe”. Pan Kwiat-
kowski omówił technikalia związane z prowadzeniem szkolnego radia 

internetowego na przykładzie szkolnego radia OMEGA, które funkcjonuje 
w Zespole Szkół w Mogilnie. Nauczyciel przygotował także materiał do 
publikacji na ten sam temat.

Rejonowy Konkurs Recytatorski
24 września 2020 roku w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 

w Toruniu odbył się etap rejonowy 65. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Zespół Szkół w Mogilnie reprezentowali: Nikola 
Kozicka, Klaudia Komasińska i Jędrzej Wolski.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą dla amatorów – otwar-
tą dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. 
Konkurs adresowany jest do pasjonatów sztuki scenicznej i corocznie 
skupia najbardziej utalentowanych wykonawców z całej Polski. Celem 
konkursu jest podnoszenie poziomu kultury słowa, propagowanie klasyki 
literackiej, upowszechnianie piękna języka i literatury oraz promowanie 
młodych utalentowanych miłośników poezji.

Jury w składzie: Barbara Rogalska, Agnieszka Zakrzewska i Erwin 
Regosz przyznało uczniowi naszej szkoły Jędrzejowi Wolskiemu wyróż-
nienie w rejonowym konkursie recytatorskim.

Opracowanie: Kinga Gąska i Piotr Perzyna

Strażnicy miejscy po ponad półrocznej przerwie wrócili do 
szkół i przedszkoli z zajęciami profilaktycznymi, przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności w związku z panującą epidemią. 
Pierwsze zajęcia w tym roku szkolnym odbyły się w Przedszkolu 
nr 3 w Mogilnie. Dzieci wraz z wychowawczyniami zgromadziły 
się na boisku przy przedszkolu, gdzie rozstawiony został wcześniej 
zdezynfekowany sprzęt. Prowadzący mieli maseczki oraz rękawice 
ochronne. Tematyka zajęć ”Gdy do przedszkola maszeruję, zasady 
bezpieczeństwa zachowuję” skupiała się na zasadach bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Dzieci przypomniały sobie najważniejsze 
zasady obowiązujące w rejonie przejścia dla pieszych, podstawowe 
znaki drogowe oraz przeszkody, na które muszą uważać w drodze 
do przedszkola, takie jak: inni uczestnicy ruchu drogowego, niezna-
jome osoby czy też bezpańskie zwierzęta. Zachęcamy do zgłaszania 
zapotrzebowania na tego typu zajęcia, póki sprzyja nam pogoda.

NOWA FORMA PROWADZENIA  
ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH
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Stowarzyszenie Zwykłe Wychowanków i Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mogilnie pragnie zrealizować zadanie publiczne 
pt. „Pamięci Marii Konopnickiej w 110 rocznicę śmierci poetki”. 

Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie głównie siedziba 
naszego Stowarzyszenia – ul. Sądowa 13, 88-300 Mogilno. Podstawo-
we cele planowanego przedsięwzięcia to: popularyzacja twórczości 
Marii Konopnickiej – Patronki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie, 
przypomnienie faktów znanych i nieznanych z życia i twórczości 
poetki w związku ze zbliżającą się 110 rocznicą śmierci, zwrócenie 
uwagi na tradycję, pielęgnowanie polskości przez Marię Konopnicką 
w trudnych czasach zaborów, wspieranie świadomości narodowej np. 
poprzez zaangażowanie się poetki w obronie wrzesińskich dzieci.

Powyższe cele zadania publicznego chcemy zrealizować w paź-
dzierniku i listopadzie 2020 roku. 8 października przypada 110 
rocznica śmierci poetki. W związku z tym planujemy m.in. zorga-
nizowanie szkolnego konkursu recytatorskiego, zorganizowanie 
konkursu plastycznego na ilustrację do wybranego tekstu Marii 
Konopnickiej, wykonanie okolicznościowych długopisów z logiem 
stowarzyszenia i przypinek. Przeprowadzone zostaną również przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie prezentacje i konkursy 
w formie online dotyczące życia i twórczości Marii Konopnickiej 
i przeznaczone one będą dla uczniów różnych grup wiekowych.

Zwieńczeniem działań i naszego zadania będzie udział w akcji 
sadzenia lasu i posadzenie na skwerze szkoły symbolicznej wierzby – 
drzewa często opiewanego w twórczości Marii Konopnickiej. W ten 
sposób chcemy podkreślić związki twórczości Marii Konopnickiej 
nie tylko z problematyką dziecięcą, patriotyczną, ale również umi-
łowanie przez poetkę piękna polskiej przyrody.

PAMIĘCI MARII KONOPNICKIEJ 
W 110 ROCZNICĘ ŚMIERCI POETKI

Nasze inicjatywy wspierać będą Partnerzy: Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mogilnie Pani Aleksandra Zielińska – Duda, 
Pan Jacek Chudziński reprezentujący Księgarnię Regionalną w Mo-
gilnie, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Pani 
Maria Kotlińska oraz Pan Robert Sokołowski reprezentujący Nad-
leśnictwo Gołąbki.

Niniejsze przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków 
finansowych Starostwa Powiatowego w Mogilnie.

Zarząd Stowarzyszenia Zwykłego Wychowanków i Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie
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Główna część rozpoczęła się przeglądem i powitaniem pod-
oddziałów oraz wciągnięciem fl agi na maszt. Zebranych gości 
powitał oraz krótką historię jednostki przedstawił Grzegorz Ka-
płoniak – Prezes OSP w Gębicach. Głos zabrał również Burmistrz 
Mogilna Leszek Duszyński, który pogratulował tak doniosłego 
jubileuszu oraz podziękował za zaangażowanie w działania 
podejmowane na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa miesz-
kańców w naszej gminie. Jubileusz stał się okazją do wręczenia 
wyróżniającym się członkom OSP w Gębicach odznaczeń.

Za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpo-
żarowej odznaczeni zostali: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - 
Wierzbiński Marek; SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Bednarski 
Andrzej, Kapłoniak Arkadiusz, Muszyński Jan, Skrobak Jan, 
Smółka Mariusz; BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Górski Da-
riusz, Owsińska Edyta, Skrobak Marcin, Sokołowski Tomasz, 
Szymczak Józef.

MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA wręczono 
dh Tomaszowi Barczakowi.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gębicach 

ma już 125 lat
W sobotę 26 września w Gębicach odbyły się obchody 125 – lecia miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Druhowie i zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej, a następnie w uroczy-
stościach jubileuszowych w Domu Strażaka. W obchodach udział wzięli m.in. Dariusz Kurzawa – Poseł 
na Sejm RP, Elżbieta Piniewska– Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 
Bartosz Nowacki – Starosta Mogileński, Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mogilnie - Paweł Molenda.
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ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymali: 
Barczak Marcin, Barczak Wojciech, Barszcz Łukasz (poczet 
fl agowy), Barszcz Waldemar, Bednarski Piotr, Musiał Marcin, 
Musiał Zygmunt, Olejniczak Krzysztof, Szymański Marcin, 
Witkowski Damian, Wiśniewski Marcin, Woźniecki Sylwester, 
Żelazny Marek (poczet sztandarowy).

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymali: 
Barszcz Małgorzata, Meller Jarosław, Nowakowska Katarzyna, 
Podedworna Angelika, Rogalski Maciej, Urbańska Honorata.

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymali: 
Barczak Katarzyna, Barczak Małgorzata, Barczak Małgorzata, 
Barczak Martyna, Barszcz Tomasz, Konieczka Katarzyna, Nadol-
ny Tomasz, Sroka Karol, Szczepański Mateusz, Zwolski Maciej.

ODZNACZENIE DLA ZBIOROWOŚCI BRĄZOWY MEDAL ZA ZA-
SŁUGI DLA POŻARNICTWA za wieloletnią współpracę i ofi arną 
działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej wręczono 
spółce z o.o. HAGRIC Woźniecki Sylwester Woźniecki.

ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY” nadano: Dawidowi Ma-
lickiemu i Michałowi Żelaznemu.
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach działa 
od 1895 roku, zmieniając się i rozwijając na przestrzeni lat. 
Pierwszym Prezesem został dh Sznajder, natomiast funkcję 
naczelnika objął Wacław Bratkowski. 

W roku 1937 dzięki aktywnej działalności społeczeństwa 
przystąpiono do budowy nowej remizy, którą ukończono 
w 1939 roku. 

Po wybuchu II wojny światowej zasłużeni strażacy, orga-
nizatorzy samoobrony zostali dotknięci drastycznymi prze-
śladowaniami, a wielu druhów straciło życie. Po wyzwoleniu 
w styczniu 1945 roku staraniem kilku działaczy reaktywowano 
jednostkę. Wówczas prezesem wybrano dha Edwarda Szyma-
niaka, a funkcję naczelnika objął dh Teodor Drelak. 

W roku 1967 powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztan-
daru, który wyznaczył sobie za cel zgromadzenie funduszy 
na wykonanie sztandaru dla jednostki. W 1970 roku ufundo-

HISTORIA OSP w Gębicach

wano sztandar, który służył 
do roku 2010. Na jubileuszu 
115-lecia istnienia, w dniu 
22 maja 2010 roku OSP 
w Gębicach otrzymało nowy 
sztandar, któremu w roku 
1995 nadano najwyższe od-
znaczenie strażackie Złoty 
Znak Związku. 

W 1983 roku, w wyniku 
wzmożonej działalności 
operacyjnej jednostki, po-
mieszczenia remizy stra-
żackiej nie spełniały już 
obowiązujących wymogów. Postanowiono zbudować dom 
strażaka. W tym celu powołano komitet budowy, na czele 
którego stanął dh Ryszard Strzelecki. Dzięki zaangażowaniu 
wszystkich członków OSP, ofi arnemu społeczeństwu Gębic 
i okolicznych miejscowości, pomocy władz samorządowych 
i pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zakładów pracy 
w roku 1988 dom strażaka został oddany do użytku. 

W 2000 roku jednostka zgłosiła akces do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo – Gaśniczego. Decyzją Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej, 4 września 2001 r. OSP w Gębicach 
włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

Dziś po 125 latach od powstania, OSP w Gębicach może 
pochwalić się nowoczesnymi samochodami, najwyższej klasy 
sprzętem ratowniczym, wyremontowaną remizą, a przede 
wszystkim dużym gronem wykwalifi kowanych strażaków – 
wszystko po to, aby nieść pomoc potrzebującym, ratować 
zdrowie, życie i mienie ludzi, w szczególności mieszkańców 
powiatu mogileńskiego.

Obecnie jednostka liczy 76 członków, którzy chętnie pod-
noszą swoje kwalifi kacje. Corocznie szkoli się ok. 7 osób 

Jan Draheim – ostani Burmistrz Gębic lat 20 XX w. 
ze strażakami

Uczestnicy szkolenia 
I i II stopnia w Gębicach 

w 1929 roku

Legitymacja z 1958 roku
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biorących udział w akcjach. W Gębicach działa również Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza, Kobieca Drużyna Pożarnicza 
oraz drużyna piłkarska. Ochotnicy wstępujący w szeregi straży 
pożarnej zaczynając od młodzieżowych drużyn poznają pracę 
strażaków, a angażując się w życie jednostki często wiążą 
swoją przyszłość i życie zawodowe ze strażą pożarną. Kilku 

druhów z Gębic jest funkcjonariuszami Państwowej Straży 
Pożarnej i bierze bezpośredni udział w ratowaniu ludzi i za-
bezpieczaniu ich mienia podczas klęsk żywiołowych. 

W grudniu 2018 roku dzięki kilkuletnim staraniom wielu 
osób, m.in. ówczesnego Starosty Mogileńskiego Tomasza 
Barczaka, Burmistrza Mogilna Leszka Duszyńskiego przy 
wsparciu przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP, Ko-
mendy Powiatowej PSP oraz pomocy ze strony samorządów 
Gminy Mogilno i Powiatu Mogileńskiego, Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Mogilnie udało się pozyskać dla jednostki nowy 
samochód Volvo FMX 6x6, GCBA 9,2/32-4/40.

OSP w Gębicach jest jednostką typu S-3, posiada trzy 
samochody GCBA 9,2/32-4/40 Volvo FMX 6x6, GCBA 5/36 
MAN terenowy oraz lekki samochód techniczny Ford Fuby. 
Na wyposażeniu jest również łódź. Jednostka bierze udział 
w różnych zdarzeniach, od 100 do 200 wyjazdów rocznie. Od 
2011 roku została przekształcona w jednostkę operacyjno – 
techniczną i ma przypisane wszystkie działania w zakresie 
podstawowym: wodne i wysokościowe, chemiczne i ekolo-
giczne, poszukiwawczo – ratownicze i techniczne, wchodzi 
także w skład VI kompanii gaśniczej Inowrocław. 

Mimo częstych wyjazdów do zdarzeń oraz szkoleń druhny 
i druhowie czynnie biorą udział w pracach remontowo – bu-
dowlanych pomieszczeń remizy oraz angażują się w akcje 
charytatywne. 

Od momentu powstania Placówki Opiekuńczo-Wycho-
wawczej w Marcinkowie, tj. od 2018 roku włączają się również 
w pomoc jego podopiecznym. 

Obecny skład Zarządu OSP w Gębicach stanowią:
Grzegorz Kapłoniak – Prezes
Marcin Barczak – Wiceprezes
Jarosław Meller – Sekretarz
Marek Żelazny – Skarbnik
Arkadiusz Kapłoniak – Naczelnik
Łukasz Barszcz – zastępca Naczelnika
Katarzyna Nowakowska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Elżbieta Bosiacka – Gospodarz

4
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Maria Konopnicka Patronką Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogil-
nie jest od 1988 roku. Placówka ma za sobą obchody 85. rocznicy 
funkcjonowania, 30-lecia nadania imienia i wręczenia sztandaru. 
Przed Szkołą kolejne wydarzenia, przedsięwzięcia na miarę jej 
znaczenia w mieście, dorobku i wkładu intelektualnego, nie tylko 
w regionie. W 110. rocznicę śmierci Patronki, pochowanej na cmen-
tarzu miejskim w Kaliszu, zrodziła się inicjatywa upamiętnienia tej 
daty. Najlepiej nawiązującego do motywów twórczości wielkiej 
Poetki. W ocenie Jej wielbicieli na pewno takim symbolem jest 
wierzba, ulubione drzewo, natchnienie niejednego wiersza Marii 
Konopnickiej. Przykład jednego z wielu utworów nie pozostawia 
wątpliwości o gatunku ukochanego drzewa … 

Poszła matuś do roboty, 
Poszła na pole, 
Zostawiła suchej wierzbie 
Swoje pacholę. 
A ty stara, sucha wierzbo, 
Pilnuj mi chłopca!
Poprzez kompozycje przyrodnicze Poetka wprowadza nas 

w swojskie krajobrazy, słowami wprawia w przyjazny nastrój, 
rodzinne klimaty. Taką aurę tworzą m.in. drzewa. Łatwo wyod-
rębnić w poezji Konopnickiej motyw, na który składają się brzozy, 
wierzby i lipy, związane z polskimi pejzażami. Wiemy z przekazów, 
że w letnie popołudnia siadywała w wiklinowym fotelu, w cieniu 
rozłożystej lipy.

Rolę wierzby, symbolizującej znaczenie i wartość rodzinnego 
domu, potwierdza bohaterka w baśni „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”. Wierzba jest w naszym kraju drzewem pospolitym, repre-
zentuje rodzinę 350 gatunków występujących na półkuli północnej. 
Z racji bliskiego związku z wodą, od zawsze wiązano ją z cyklem 
umierania i odradzania. Wiemy, że to żywioł zarówno niszczycielski, 
jak oczyszczający. 

W kulturze Słowian wierzbę tratowano jako drzewo płodności, 
symbol opiekuńczości, żeńskości, ale też smutek i tęsknotę. Giętkie, 
zwisające gałązki przypominają rozpuszczone włosy, które były 
znakiem żałoby. Ma zastosowanie w terapii, jej kora używana jest 
przy stanach zapalnych, reumatyzmie, gorączce, nieżytach żołądka, 
liście zaś jako środek przeciw gorączce. W Niedzielę Palmową 
przygotowujemy wielkanocne wiązanki symbolizujące zmartwych-
wstanie i nieśmiertelność duszy. Żywotność i siła wierzby napawają 
optymizmem, w symboliczny sposób starano się przekazać jej energię 
ludziom i zwierzętom. 

Co sprawia, że to drzewo jest częstym gościem nie tylko w pol-
skich krajobrazach, ale i w naszych sercach? Jako przedstawiciel 
licznej rodziny wierzbowatych najchętniej rośnie nad wodą, lubi 
wilgotne siedliska. Leśnicy mówią, że jest częścią naturalnej pompy 
sterującej retencją wodną. Drzewo z taką symboliką, zakorzenione 
w polskiej kulturze i twórczości Marii Konopnickiej, najlepiej nadaje 
się do upamiętnienia wielkiej Poetki. 

W 110. rocznicę Jej śmierci, z inicjatywy Stowarzyszenia Wy-
chowanków i Przyjaciół SP2 oraz wsparciu Dyrekcji Szkoły dnia 

8 października 2020 roku zorganizowano uroczystość posadzenia 
symbolicznego drzewka. Sadzonkę oraz pamiątkową tabliczkę 
z nazwą - „Wierzba Konopnickiej”, ufundowało Stowarzyszenie 
Wychowanków i Przyjaciół Szkoły. Przedstawiciele Stowarzyszenia 
w asyście Dyrektor Szkoły - Pani Aleksandry Zielińskiej-Duda, 
współpracowników i niewielkiego grona uczniów, wspólnie posadzili 
1,5 roczne drzewko z gatunku wierzba iwa. Dołek był już przygoto-
wany, solidnie pogłębiony z odsypaną ziemią obok, przez pracownika 
administracji - Pana Romana Ratajskiego. Z jego pomocą Prezes 
Stowarzyszenia – Józef Popiel, fachowo posadził drzewo wysokości 
ok. 1 metra. Przy tym udzielił instruktażu, jak najlepiej posadzić taką 
wierzbę. Zielonym do góry to za mało, ważne, aby korzenie w dołku 
były wyprostowane, niezawinięte, dobrze zasypane ziemią, udeptaną 
wokół. Pan Roman dodał przy tym własny pomysł ułatwiający pod-
lewanie młodego drzewka. W warstwie korzeni zainstalował rurkę, 
przez którą wierzba będzie zasilana wodą. Bezpośrednie dozowanie 
życiodajnego płynu będzie miało decydujące znaczenie, zwłaszcza 
podczas deficytu opadów. Jak widać organizatorzy przedsięwzięcia 
zadbali o przyszłość symbolicznej wierzby. Sprzyjała nam pogoda, 
jakby zapraszała innych do podobnej aktywności …

Nie jest to gatunek długowieczny, maksimum możliwości to po-
wtórzenie 110 letniego okresu związanego z rocznicą śmierci Poetki. 
Nie wiemy, czy gdzieś w Polsce rośnie podobne drzewko na chwałę 
Marii Konopnickiej. To przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie 
będzie wzrastać pod okiem szkolnej społeczności. Pani Dyrektor 
obiecała opiekę uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Samo 
miejsce, na zapleczu szkolnego boiska, z dostępem do słońca, gwa-
rantuje dobre warunki wzrostu i rozwoju młodego drzewka. Jako 
gatunek szybkorosnący, pod troskliwym okiem opiekunów, ma szansę 
na szybki przyrost (pół metra w ciągu sezonu). Jeśli dobrze pójdzie, 
w ciągu kilku lat jest w stanie dogonić rosnący w sąsiedztwie Dąb 
Niepodległości. Trudno o bardziej godne miejsce …

Wspólna inicjatywa Dyrekcji Szkoły i Stowarzyszenia zrzesza-
jącego nie tylko absolwentów to zapowiedź współpracy na rzecz 
społeczności szkolnej oraz samej placówki. Pandemia koronawirusa 
spowodowała, że uroczystość posadzenia rocznicowej wierzby mu-
siała być dostosowana do ograniczeń i rygorów sanitarnych. Dlatego 
udział wzięła nieliczna delegacja uczniów, pedagogów i przedsta-
wicieli Stowarzyszenia. Elastyczność w reagowaniu na podobne 
zjawiska jest konieczna, decyduje troska o zdrowie uczestników. 

Aktywność przyjaciół i wychowanków Szkoły jest dostosowana 
do okoliczności, dużo rzeczy da się zrobić zdalnie, inne inicjować 
w niewielkim gronie. Przed nami udział w akcji sadzenia lasu, or-
ganizowany na terenie Nadleśnictwa Gołąbki. Otwarta przestrzeń, 
ulgowe rygory na terenach leśnych (bez obowiązku zakładania 
maseczki) sprzyjają podobnym przedsięwzięciom. Bardzo chętnie 
dołączymy do akcji przywracania lasu na powierzchniach znisz-
czonych przez nawałnicę z 2017 roku. Skromna pomoc działaczy 
Stowarzyszenia na pewno zostanie zauważona przez leśników, 
odnotowana w kronikach Nadleśnictwa.

Józef Popiel 

WIERZBA  
DLA PATRONKI SZKOŁY…
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W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogil-
nie przystąpiła do projektu unijnego „Buduję, koduję, programuję”. 
Organizatorem projektu było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Toruniu. Projekt obejmował lata: 2019-2020. Skiero-
wany był do uczniów klas I-III. Jego celem było zapoznanie uczniów 
najmłodszych klas z różnymi sposobami kodowania i programowania. 
Do projektu przystąpiło 6 klas z edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia 
prowadziły wychowawczynie tych klas, które odbyły czterodniowe 
szkolenia w Pałacyku w Kobylnikach. Podczas szkolenia zdobyły 
wiedzę niezbędną do prowadzenia zajęć z zakresu projektu. Cykl 
zajęć obejmował 30 godzin w każdej klasie odbywających się raz 
w tygodniu w wymiarze 90 minut. Podczas tych spotkań uczniowie 
poznawali najpierw kodowanie „na dywanie” posługując się strzał-
kami, potem kodowali i odkodowywali wiadomości na papierze 
i tablicy interaktywnej poznając różnego rodzaju kody. Następnie 
przechodzili do gry edukacyjnej „Scottie, Go!” wprowadzającej 
do programowania komputerowego na tablecie. Podczas kolejnych 
zajęć pracowali na programie komputerowym „Scrach 2.0”, w któ-
rym samodzielnie tworzyli programy poruszające komputerowe 
duszki. Klocki „LEGO” również były dostępne na zajęciach. Dzieci 

„BUDUJĘ, KODUJĘ, PROGRAMUJĘ”
z klocków budowały, według instrukcji, roboty jeżdżące, które 
programowały korzystając z programu komputerowego na tablecie. 
Na ostatnim spotkaniu do zabawy weszły miniroboty – Ozoboty. 
Zadaniem uczniów było uruchomienie ich. Dzieci musiały zapoznać 
się z tabelą kodów i samodzielnie narysować drogę, którą miał prze-
być Ozobot, wplatając w nią poznane kody. Organizatorzy zadbali 
o pomoce potrzebne do prowadzenia zajęć. W ramach projektu 
szkoła otrzymała 4 gry „Scottie, Go!”, 4 kamerki internetowe, 6 
tabletów i 4 miniroboty tzw. Ozoboty. Podsumowaniem projektu 
i wielką atrakcją dla jego uczestników były zorganizowane wyjazdy 
do „Akademii Nauki” w Toruniu, gdzie uczniowie pogłębiali swoją 
wiedzę z zakresu zadań projektowych. 

Projekt „Buduję, koduję, programuję” bardzo podobał się wszyst-
kim uczestnikom. Był niezmiernie ciekawym i interesującym do-
świadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zdobyte 
umiejętności były wykorzystane podczas ubiegłorocznego kształcenia 
zdalnego, można je również obserwować na lekcjach informatyki. 
Mamy nadzieję, że to pierwszy krok do dalszego poznawania taj-
ników programowania komputerowego przez naszych uczniów. 

Małgorzata Jakóbiak 

Gmina Mogilno otrzymała grant w wy-
sokości 103.724,76 zł na sfinansowanie za-
kupu sprzętu komputerowego z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach pn. „ZDALNA SZKO-
ŁA+”. W ramach otrzymanego grantu zaku-
piono 44 laptopy umożliwiające realizację 

zdalnych lekcji dla uczniów szkół podstawo-
wych z terenu gminy Mogilno. Sprzęt trafił 
do 9 placówek tj.: Zespół Szkolno – Przed-
szkolny w Mogilnie, Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Mogilnie, Szkoła Podstawowa nr 3 
w Mogilnie, Szkoła Podstawowa w Gębicach, 
Szkoła Podstawowa w Wylatowie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Padniewie, Szkoła 
Podstawowa w Kwieciszewie, Szkoła Pod-
stawowa we Wszedniu, Szkoła Podstawowa 
w Strzelcach.

SPRZĘT DO SZKÓŁ W RAMACH ZDALNA SZKOŁA +
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NOWA ODSŁONA MDK
Mogileński Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację 

projektu pn. „Nowa odsłona MDK” ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu dotacyjnego 
„Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury.

Celem programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów 
upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność 
kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez 
narzędzia on-line.

Program jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze 
i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działal-
ności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii.

Mogileńska Akademia Filmowa działa 
nieprzerwanie od 2007 roku i pełni funkcję 
filmowego klubu dyskusyjnego. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu i polegają na 
prezentowaniu dwóch filmów o wysokich 
walorach artystycznych. Każdemu spotka-
niu przypisany jest wspólny tytuł dotyczący 
poruszanych w filmach kwestii. W świat 
filmów wprowadza prelekcja filmoznawcy. 
Natomiast po filmach uczestnicy w dysku-
sji prowadzonej przez filmoznawcę dzielą 
się swoimi przemyśleniami i wrażeniami. 
Różnorodność pozycji filmowych powoduje, 
że są one adresowane do wszystkich grup 
odbiorców, czasami bardziej dla młodszych 
widzów (szkoły średnie), czasami bardziej dla 
starszych (seniorzy). Pokazywane są filmy 
artystyczne, czasami ubogie w formie, ale 

DOFINANSOWANIE MOGILEŃSKIEJ AKADEMII FILMOWEJ
głębokie w treści, w których ukazywana jest 
niejednokrotnie złożoność ludzkiego losu. 
Uczestnicy często są zaskoczeni podróżą, 
w którą udają się podczas projekcji i długo 
dyskutują po seansach. We wrześniu rozpo-
czął się XIV sezon MAF.

W 2020 roku otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w ramach programów operacyjnych 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Upo-
wszechnianie kultury filmowej - Inicjaty-
wy filmowe w kwocie 5 000,00 złotych na 
zadanie „Działalność DKF - Mogileńska 
Akademia Filmowa w 2020 roku”.
TERMINY AKADEMII FILMOWEJ 
w 2020 roku
• 29.10.2020
• 19.11.2020
• 10.12.2020
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W niedzielę, 4 października ulicami Mogilna pobiegli uczestnicy 
III edycji biegu „Rozbiegane Mogilno”. Do pokonania mieli dwa 
dystanse tj. 5 lub 10 km. Start i meta biegu tradycyjnie znajdowa-
ła się na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza. Podobnie jak 
w ubiegłych latach biegi główne poprzedziły biegi dziecięce, które 
rozpoczęły się o godz. 10.00 w różnych kategoriach wiekowych 
i na różnych dystansach (od 200 m do 800 m).

O godz. 12.00 wystartowali uczestnicy biegu na 10 km (142 
osoby), a o 12.15 biegacze, którzy mieli do pokonania trasę 5 km 
(172 osoby). Zwycięzcą biegu na 10 km został Damian Sitarz 

ROZBIEGANE MOGILNO – III EDYCJA
z Mogilna - Carset Finanse, któremu pokonanie trasy zajęło 34,52 
min, drugi na mecie był Patryk Bogucki - Piekielni Gniezno, a trzeci 
Karol Miszta - Kolec Team z Dąbrówki Wielkopolskiej.

Na dystansie 5 km zwycięzcami zostali: I miejsce Piotr Frydry-
chowski z Kleczewa, II miejsce Łukasz Banaszewski z Torunia, III 
miejsce Przemysław Kliks z Poznania. Wręczono także nagrody dla 
najlepszych Mogilnian w biegach głównych. Na 5 km Najlepszą 
Mogilnianką została Julita Zamroczyńska natomiast Najlepszym 
Mogilnianinem Jędrzej Wolski. W biegu na 10 km statuetki Naj-
lepszych Mogilnian trafiły do Angeliki Lange i Damiana Sitarza.

20
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W sobotę, 19 września odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy 
połączony z XIII Ogólnopolskim Zlotem Rowerowym PTTK Przy-
jezierze 2020. Pomysłodawcą rajdu i organizatorem był Przemysław 
Harędzki przy współpracy z Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mo-
gilnie z siedzibą w Chabsku, Mogileńskim Domem Kultury oraz 
Urzędem Miejskim w Mogilnie. Łącznie trasa rajdu wynosiła 32 
km i prowadziła przez Izdby, Wał Wydartowski, Ignalin, Ławki, 
Palędzie Dolne, Palędzie Kościelne, Padniewo, Padniewko, Wy-
robki, Gozdawa. Start i meta znajdowały się na terenie muzeum 
w Chabsku. Całość imprezy poprowadził Duet NiN, czyli Karol 
Nawrot i Radek Nowak. Organizatorzy przygotowali także liczne 
atrakcje dla uczestników m.in. konkurs z gwary rowerowej czy jazdy 
sprawnościowej. Dodatkowo straż miejska prowadziła akcję znako-
wania rowerów, natomiast druhowie z OSP Gębice przeprowadzili 

pokaz udzielania pierwszej pomocy. Każdy mógł również spróbować 
pysznego żurku przygotowanego w kuchni polowej przez Tadeusza 
Sikorskiego. Nagrody zwycięzcom wręczył Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda.

ROWERZYŚCI W CHABSKU
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Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza na spo-
tkanie z Leszkiem Cichym.

12.10.2020 r. godzina 17.00 sala konferencyjna Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mogilnie ul. Rynek 8

Leszek Cichy to polski alpinista, geodeta, od 1977 pracownik 
naukowy Politechniki Warszawskiej, po 1989 makler i finansista, 
obecnie przedsiębiorca.

Wspina się od 1969, dużo w sezonach zimowych w Tatrach 
i Alpach. Jest pierwszym Polakiem, który zdobył do 1999 roku 
Koronę Ziemi: z Górą Kościuszki, Piramidą Carstensza, Elbrusem 
i Mont Blanc.

Jest współautorem licznych artykułów w prasie górskiej. Od 
1970 należał do organizacji sportowych, w latach 1995–1999 był 
prezesem Polskiego Związku Alpinizmu.

Postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 
z 9 grudnia 2003 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiego taternictwa 
i alpinizmu, za popularyzowanie sportu wspinaczkowego.

Jest współautorem książek:
„Gdyby to nie był Everest...”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

2020 (wraz z Piotrem Trybalskim)
„Trzy bieguny. Dotknąć niemożliwego”, Znak, Kraków 2019 

(wraz z Julią Hamerą i Markiem Kamińskim)
„Przesunąć granice. Człowiek wobec wyzwania”, Wydawnictwo 

RTCK, 2019 (wraz z Markiem Kamińskim)
„Rozmowy o Evereście”, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 

1982 (wraz z Krzysztofem Wielickim i Jackiem Żakowskim) - w 2020 
roku ukazało się nowe wydanie książki, które zostało wzbogacone 
o rozdział opisujący powrót na Mount Everest po 40 latach. 

Okazją do spotkania są dwa jubileusze 40. rocznica pierw-
szego zimowego wejścia na Mont Everest, którego Leszek Cichy 
dokonał wraz z Krzysztofem Wielickim 17 lutego 1980 oraz 75. 
rocznica działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.

W sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mo-
gilnie po raz drugi tej jesieni po przerwie spowodowanej pandemią 
spotkały się miłośniczki dyskusji o książkach.

Tym razem tematem spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 
była powieść „Tylko Ty” Rosie Blake.

Dyskusyjny Klub Książki działa w mogileńskiej bibliotece od 
stycznia 2018r., jego moderatorem jest Danuta Krajewska.

Dzięki klubowi Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie może 
otrzymywać każdego roku dofinansowanie na jedno spotkanie 
autorskie. 

W 2020 roku z funduszy programu DKK została sfinansowana 
prelekcja Moniki Witkowskiej Manaslu – ósma góra świat po babsku. 

„NIE TYLKO ZIMOWY EVEREST”
– PRELEKCJA LESZKA CICHEGO

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  
W MOGILEŃSKIEJ BIBLIOTECE

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju wydarzenie będzie 
zorganizowane z dbałością o bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami 
Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
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Od 1 września wygasa ważność kodów dostępu do platformy 
IBUK Libra. Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z plat-
formy internetowej IBUK Libra zapraszamy po nowe kody. Prosimy 
o kontakt z Miejską Biblioteka Publiczną w Mogilnie. Kody można 
odebrać osobiście przy ul. Rynek 8 oraz w wypożyczalniach w Gę-
bicach i Wylatowie lub mailowo pod adresem biblioteka@mbp.
mogilno.pl i telefonicznie 52 315-25-94 i 510-814-965.

1 września br. IBUK Libra uruchomi Państwu dostępy do nowej 
listy tytułów w Ibuku Librze (634 publikacje wykupione i 1 488 
darmowych). Wejście do dostępnych książek (z sieci biblioteki) na 
stronie http://libra.ibuk.pl.

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane opro-
gramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji 
odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego 
systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych 
aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, 
Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej 
obsługi Javascript oraz Cookies.

Dostęp do publikacji spoza sieci bibliotecznej na stronie libra.
ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać 
w bibliotece.

UWAGA:
Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy 

jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.
Aktualna lista książek wraz z linkami jest dostępna na stronie 

raporty.libra.ibuk.pl (strona ze statystykami), w zakładce „dostępne 
książki”.

Ibuk Libra – jak dodać kod PIN? 

IBUK Libra, 11 sierpnia 2015 1 

 
 
1. Wejdź na stronę http://www.libra.ibuk.pl/ 
 
2. W prawym górny rogu strony znajduje się opcja logowania 
 

 
 
 
3. Załóż osobiste konto myIBUK. Na podany adres e-mail otrzymasz wiadomość 

z potwierdzeniem. 

 

Ibuk Libra – jak dodać kod PIN? 

IBUK Libra, 11 sierpnia 2015 2 

 
 
4. Jeśli masz już konto myIBUK - zaloguj się  
 

 
 

 
 
5. Z prawego górnego rogu strony wybierz "Ustawienia" , naciśnij "Moje biblioteki" 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ibuk Libra – jak dodać kod PIN? 

IBUK Libra, 11 sierpnia 2015 3 

 
 
6. W oknie "Moje biblioteki" wybierz "+ DODAJ KOD PIN" 
 

 
 
 

7. Wpisz otrzymany PIN, a następnie naciśnij "+ DODAJ" 
 

 
 
 
 
8. Do okna "Moje biblioteki" zostanie dodana nazwa właściwej biblioteki 
 

 
 
Kod PIN należy przywiązać do myIBUK tylko raz. 

ZAPRASZAMY PO NOWE KODY DO IBUK LIBRA
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9 września 2020 r. w sali konferencyjnej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyła się 
prelekcja Tomasza Kardasia Droga Kurta Lewina 
z Mogilna na Massachusetts Instituite Technology 
w Bostonie. Tomasz Kardaś zaprezentował ze-
branym nieznane fakty z życia tego zasłużonego 
dla światowej psychologii naukowca. Uczestnicy 
spotkania mogli także poznać losy rodziny Kurta 
Lewina wywodzącej się z Mogilna i pobliskich 
Gębic oraz jej wpływ na dzieje naszego miasta.

Pasjonującym uzupełnieniem wykładu To-
masza Kardasia była przygotowana przez autora 
prezentacja multimedialna. Tomasz Kardaś jest 
autorem biografii Kurta Lewina zatytułowanej 
Droga Kurta Lewina z Mogilna na Massachusetts 
Instituite Technology w Bostonie. Premierę książki 
zaplanowano na 2020r. jednak z powodu pandemii została ona prze-
sunięta na rok 2021. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Mogilnie było zapowiedzią wydawnictwa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinanso-
wanie wysokości 5000 z Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura Interwencje 2020 na realizację zadania „Kurt 
Lewin zapomniany mogilnianin”.

DROGA KURTA LEWINA Z MOGILNA  
NA MASSACHUSETTS INSTITUITE TECHNOLOGY 
W BOSTONIE – WYKŁAD TOMASZA KARDASIA

Rada Miejska w Mogilnie uchwałą Nr 
XIV/145/19 ustanowiła „Rok 2020 w gminie 
Mogilno Rokiem Kurta Lewina”. 

Realizacja zadania przez mogileńską bi-
bliotekę przypomina mieszkańcom Mogilna, 
że korzenie tej zasłużonej dla światowej na-
uki i kultury postaci wywodzą się z Mogilna. 
Jest także okazją do stworzenia warunków 
dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa 
w kulturze na poziomie lokalnym. Upamiętni 
dziedzictwo historyczne, przypomni kulturę 
i tradycje nieobecnej już w życiu miasta mniej-
szości żydowskiej. 

Trwałym śladem zrealizowanego zadania 
jest elektroniczna wersja wystawy dokumentów 
archiwalnych poświęconych życiu prywatnemu 

i pracy naukowej Kurta Lewina. Dostępna pod nazwą WYSTAWA 
- KURT LEWIN I SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA MOGILNA NA 
PRZEŁOMIE XIX i XX 

W zależności od sytuacji epidemicznej w kraju poszczególne 
elementy zadania mogą być realizowane on-line.

Zadanie będzie realizowane do 30.10.2020 r.
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Do 25 września 2020 r. na konkurs plastyczny „Kurt Lewin 
i społeczność żydowska Mogilna na przełomie XIX i XX wieku” 
wpłynęły 42 prace.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
Miejsce I – ex aequo Vanessa Wosztyl (SP nr 3 w Mogilnie) 

i Weronika Michalska (SP nr 2 w Mogilnie)
Miejsce II – ex aequo Daria Pietrowicz i Sebastian Durczak 

(ZPS w Szerzawach)
Miejsce III – Zuzanna Olejniczak (ZPS w Szerzawach)
Wyróżnienia: Alicja Kozerska, Julia Polak, Weronika Bednarz 

(SP nr 2 w Mogilnie), Julia Mizianty (SP nr 1 w Mogilnie) oraz 

PROTOKÓŁ KOMISJI  
W SPRAWIE WYNIKÓW KONKURSU  

KURT LEWIN – ŻYCIE I PRACA NAUKOWA
Komisja konkursowa ogłasza, że 14.09.2020 r. w sali multime-

dialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbył się konkurs 
pisemny Kurt Lewin – życie i praca naukowa. 

Konkurs rozpoczął się o godzinie 11.00 i zakończył o godzinie 
11.30.

W wydarzeniu wzięli udział:
Maciej Andrzejewski, Jan Mateusz Grzechowski, Arkadiusz 

Niedziela, Sebastian Słowiński, Natalia Szubert, Julia Wieczorek.
Opiekunami uczestników były Kinga Gąska z Zespołu Szkół 

w Mogilnie oraz Ewa Hibner z Zespołu Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich w Bielicach.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KURT LEWIN I SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA MOGILNA 

NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU”.
Marcjanna Dymarkowska i Piotr Gajewski (Szkoła Przysposabiająca 
do Pracy w ZPS w Szerzawach).

O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani 
przez Organizatora konkursu. 

Wydarzenie było elementem realizowanego przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną w Mogilnie zadania „Kurt Lewin – zapomniany 
mogilnianin”, na realizację którego placówka otrzymała dofinanso-
wanie wysokości 5000 z Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „Kultura Interwencje 2020”.

Wystawę prac konkursowych można od października oglądać 
w holu biblioteki.

W konkursie można było uzyskać 18 punktów.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów :

1. Maciej Andrzejewki, Arkadiusz Niedziela – Zespół Szkół 
w Mogilnie (uzyskując 16 punktów)

2. Sebastian Słowiński –Zespół Szkól im. Powstańców Wielkopol-
skich w Bielicach (uzyskując 15 punktów)

3. Jan Mateusz Grzechowski – Zespół Szkól w Mogilnie (uzysku-
jąc 14 punktów) 

O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani 
przez Organizatora konkursu
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18 sierpnia 2020 w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mo-
gilnie nastąpiło podsumowanie dwóch konkursów wakacyjnych 
przeprowadzonych online: plastycznego „Zostań twórcą KAMI-
SHIBAI” i literackiego „Bajkowe zagadki i łamigłówki”. Młodzi 
uczestnicy – laureaci wraz z opiekunami – obejrzeli przygotowane 
przez siebie dwa teatrzyki KAMISHIBAI do wierszy Jana Brzechwy 
z tomiku „ZOO”.

KAMISHIBAI to technika opowiadania i czytania wywodząca 
się z Japonii. Wykorzystuje ona książki składające się z kolorowych 
kartonowych plansz stanowiących ilustrację do tekstu znajdującego 
się na odwrocie każdej z nich. Niezbędna jest także drewniana lub 
kartonowa skrzynka, w której prezentowane są bajki.

WAKACYJNE KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE
KAMISHIBAI (kami – papier, shibai – sztuka) nazywane jest 

teatrem obrazkowym albo teatrem ilustracji. Opowiadający pokazuje 
widzom kolejne karty i czyta tekst.

Uczestniczące w konkursach dzieci wykazały się dużą wiedzą 
odgadując prawidłowo tytuły baśni, rozwiązując krzyżówkę, szyfr, 
rebusy i rozsypanki.

Nagrody i dyplomy za uczestnictwo w konkursach otrzymali: 
Aleksander Biernacki, Wiktoria i Jakub Grabińscy, Eliza Kończal, 
Hania i Marta Kończal, Mikołaj Nowak, Olga i Tymoteusz Sadeccy.

Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział w wa-
kacyjnych zabawach. Prace dzieci będą wykorzystywane podczas 
zajęć z teatrzykiem KAMISHIBAI w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
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Konkurs jest organizowany w ramach obchodów jubileuszu 
75-lecia biblioteki 
1. Organizator: 
● Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 

2. Adresat: 
● Mieszkańcy ziemi mogileńskiej (dzieci, młodzież, dorośli) 

3. Cele konkursu: 
● Pobudzanie aktywności twórczej uczestników. 
● Kształtowanie i rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 
● Propagowanie czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką 

książki i tworzenie fotografii inspirowanych książkami.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
Zadaniem każdego z uczestników jest wykonanie fotografii 
techniką sleeveface, czyli zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę 
książki częścią ciała. 

Sleeveface to „ubranie” siebie w książkę, a zarazem wbudowa-
nie książki w otoczenie adekwatne do jej okładki. Ważne jest, 
aby wybrać książkę z ciekawą okładką, a do niej dobrać strój, 
zaaranżować tło i przyjąć odpowiednią pozę. Można wybrać 
książkę prywatną lub wypożyczyć z biblioteki.

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców ziemi mogileń-
skiej (dzieci, młodzieży, dorosłych) 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
3. Dostarczone prace nie mogły brać udziału i być nagradzane 

w innych konkursach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wysta-

wiania nadesłanych prac.
5. Prace należy dostarczyć do biblioteki osobiście lub pocztą 

tradycyjną. 
 a)  Każdy z uczestników zobowiązany jest do dostarczenia 

organizatorowi wraz z pracą konkursową karty zgłosze-
nia udziału w konkursie (w zaklejonej kopercie na adres: 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie, ul. Rynek 8, 
88-300 Mogilno) 

 Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie – załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu. 

6. Prace – fotografie - powinny być wykonane w dobrej ja-
kości, wydrukowane w formacie minimalnym A4.

8. Termin dostarczenia prac: 6 listopada 2020 roku (decyduje 
data stempla pocztowego) 

5. Zasady oceny prac: 
1. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez niezależ-

ną komisję konkursową powołaną przez organizatora. 
2. Termin wręczenia nagród i prezentacji wystawy pokonkur-

sowej zostanie przekazany uczestnikom pocztą elektroniczną 
i zamieszczony na stronach internetowych biblioteki.

6. Postanowienia końcowe:
1. Prace bez karty zgłoszeniowej, niezgodne z regulaminem, nie-

opisane, przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.
2. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność orga-

nizatora.

7. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu 
jest organizator konkursu. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć warunkuje 
uczestnictwo w konkursie. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia 
konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publi-
kację imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika. 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku – 
załącznik nr 2 do niniejszego konkursu. 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację 
wizerunku

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować pod adres: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie,  
ul. Rynek 8, 88-300 Mogilno

tel.: 52 315 25 94, 510 814 965,  
e-mail: biblioteka@mbp.mogilno.pl 

„OD 75 LAT  
DO TWARZY NAM Z KSIĄŻKĄ” 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
SKIEROWANEGO DO MIESZKAŃCÓW ZIEMI MOGILEŃSKIEJ

27

249(261) MIESIĘCZNIK RADY MIEJSKIEJ

27



W czasie wakacji, do 15 sierpnia, w holu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mogilnie można było oglądać wystawę prac uczestników 
konkursu fotograficznego „Osiedle Nr 1 w Mogilnie w obiektywie 
młodych mieszkańców” zorganizowanego przez zarząd osiedla 
obwód nr 1 w Mogilnie. Autorami prac są dzieci i młodzież, mie-
szańcy osiedla.

W bibliotece można było także obejrzeć wystawę ks. prałat 
Eugeniusz Jaworski. W holu placówki zaprezentowano artykuły, 
fotografie i dokumenty związane z zasłużonym dla naszej społeczności 
budowniczym kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, domu 
parafialnego oraz kaplicy cmentarnej. Ks. prałat Eugeniusz Jaworski 
został Mogilnianinem Roku 2000, w 2005 otrzymał nominację na 
Prałata Honorowego Domu Papieskiego, za przymusową służbę woj-
skową w latach PRL został odznaczony Medalem Błogosławionego 

WYSTAWY W HOLU BIBLIOTEKI
ks. Jerzego Popiełuszki. Medal ten przyznawany jest przez Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego osobom duchownym i świeckim, które 
„na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.

W uznaniu zasług dla społeczności Mogilna, urodzony w Gnieź-
nie, ks. Eugeniusz Jaworski został w 2006 r. uhonorowany tytułem 
Honorowego Obywatela Miasta Mogilna.

W 2020 r. ukazała się kolejna już książka Eugeniusza Jaworskiego 
„Moje życie darem Boga”. 

Mogileńskie Towarzystwo Kultury otrzymało dofinansowanie 
z Gminy Mogilno i powiatu mogileńskiego na wydanie publikacji, 
które odbyło się w ramach projektu „Druk publikacji Moje życie 
darem Boga – ks. Eugeniusz Jaworski”. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinanso-
wanie wysokości 5000 z Narodowego Centrum Kultury w ramach 
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programu Kultura Interwencje 2020 na realizację zadania „Kurt 
Lewin zapomniany mogilnianin”.

Trwałym śladem zrealizowanego zadania była wystawa doku-
mentów archiwalnych poświęconych życiu prywatnemu i pracy na-
ukowej Kurta Lewina pod nazwą Kurt Lewin i społeczność żydowska 
Mogilna na przełomie xix i xx w. prezentowana w holu biblioteki, 
a także dostępna on-line. 

REGULAMIN  
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„KARTKA URODZINOWA 
DLA BIBLIOTEKI”

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie z okazji 75. rocznicy 
powstania zaprasza swoich czytelników: dzieci i młodzież do 
udziału w konkursie „Kartka urodzinowa dla Biblioteki”.

2. Celem Konkursu jest przypomnienie tradycji wysyłania życzeń 
na kartkach okolicznościowych ; rozwijanie zdolności plastycz-
nych.

3. Konkurs trwa od 1.10. do 20.10.2020r.
4. Warunki uczestnictwa:

a) Każdy z uczestników dostarcza jedną samodzielnie wyko-
naną pracę plastyczną, wcześniej nigdzie nie publikowaną. 

 Format pracy A4 (30x21 cm).
b) Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik 

nr 1).
c) Opisane prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki ul. 

Rynek 8 w terminie do 20.10.2020r.
d) Komisja konkursowa wybrana przez Organizatora oceni pra-

ce i wyłoni zwycięzców.
e) Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi pra-

wa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. Nagrodzone 
prace zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej w holu 
MBP oraz stronach internetowych Biblioteki.

f) Wręczenie nagród nastąpi 26.10.2020r. (poniedziałek) 
 Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręcze-

nia nagród (e-mailem).
g) Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.
h) Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regu-

laminu.
Zapraszamy do udziału.

SPOTKANIA AUTORSKIE  
I PRELEKCJE  

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W MOGILNIE

21 września 2020 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie z Moniką Witkowską.

Monika Witkowska to podróżniczka, która odwiedziła ponad 
180 krajów. Jej ulubione podróże to te na własną rękę z namiotem 
i autostopem. Z licznych swoich pasji najwyżej stawia żeglarstwo 
morsko-oceaniczne (dwukrotnie opłynęła Przylądek Horn, zaliczyła 
Przejście Północno-Zachodnie) oraz góry, w tym tzw. góry wysokie.

Zdobyła Koronę Ziemi i trzy ośmiotysięczniki, w tym Mt Everest. 
Więcej o Monice na www.monikawitkowska.pl, www.facebook.
com/monikawitkowska.

Tematem mogileńskiego spotkania była góra Manaslu.
28 września 2018 roku Joanna Kozanecka i Monika Witkowska 

zostały ex aequo czwartą i piątą Polką na szczycie Manaslu (8156 
m). Jak wyglądały przygotowania do wyprawy, a potem - właściwa 
akcja górska? Co sprawia, że w rankingu najbardziej niebezpiecznych 
ośmiotysięczników Manaslu zajmuje wysokie piąte miejsce? Co się 
kryje w hasłach „Samogon” czy „Chińczyk na drodze”? Jak wygląda 
życie na wyprawie, co się jada, jak wyglądają kwestie fizjologiczne? 
Na wszystkie te pytania znaleźli odpowiedzi uczestnicy wydarzenia.

Pokaz Moniki był również okazja do zakupu jej książek, w tym 
ostatniej książki: „Manaslu - Góra Ducha, Góra Kobiet”.

Prelekcja była dostępna również on-line na facebooku biblioteki.
Spotkanie zostało sfinansowane z programu Dyskusyjny Klub 

Książki.
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Drodzy Czytelnicy informujemy o nowych możliwościach 
systemu bibliotecznego SowaSQL. Możecie Państwo samodzielnie 
składać zamówienia międzybiblioteczne oraz propozycje zakupów 
zbiorów dla biblioteki. 

Wystarczy kliknąć na katalog biblioteki www.mogilno-mbp.
sowwwa.pl, zalogować się na swoje konto, w dolnej części okna 
„Twój profil” kliknąć „Zaproponuj zakup do biblioteki” lub „Złóż 
zamówienie międzybiblioteczne”. 

W zakładce “Oczekujące”, pojawi się formularz „Zaproponuj 
zakup bibliotekarzowi”, w którym uzupełniacie pola: 

- Autor proponowanej pozycji 
- Tytuł proponowanej pozycji 
- Wydawca, rok wydania 
- Uwagi (można określić prośbę lub sporządzić krótką notatkę 

dla bibliotekarza). 
- Preferowana agenda odbioru (z listy rozwijanej wybiera miej-

sce odbioru) 
- Alternatywna agenda odbioru (ewentualnie wybiera alterna-

tywne miejsce odbioru) 
Następnie klikacie „Wyślij”. 

NOWE FUNKCJE KATALOGU ONLINE  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  

W MOGILNIE
W nowym oknie pojawia się komunikat „Operacja wykonana 

poprawnie. Propozycja zakupu została wysłana do biblioteki” i cze-
kacie Państwo na informację od biblioteki, że wskazana pozycja 
jest kupiona i wkrótce będzie zarezerwowana na Państwa koncie. 
Zakupy uzależnione są od dostępności wskazanej książki w hur-
towni, w której placówki realizuje zakupy książek i możliwości 
finansowych biblioteki. 

lub 
„Złóż zamówienie międzybiblioteczne” 
Zamówienie międzybiblioteczne pozwala za naszym pośred-

nictwem zamówić materiały z innej biblioteki w kraju. W tym celu 
należy podać szczegóły zamawianych materiałów (tytuł, autor, etc.), 
nazwę biblioteki źródłowej, a także źródło informacji o dostępności 
materiałów. Bibliotekarz zamawia wskazane materiały biblioteczne 
w innej placówce, a po ich otrzymaniu otrzymacie Państwo e-maila 
z informacją, że materiały są gotowe. Przypominamy, że zgodnie 
z Regulaminem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za 
wypożyczone materiały biblioteczne z innych bibliotek Czytelnik 
ponosi koszt usługi 12 zł. 

Na czas epidemii usługa jest niedostępna.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinanso-
wanie wysokości 19.780 na zakup nowości wydawniczych w ramach 
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Zadanie będzie realizowane do końca listopada 2020 r.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził podział 

dotacji dla bibliotek publicznych w 2020 r. Uprawnionymi wniosko-
dawcami są biblioteki publiczne zorganizowane w formie instytucji 
kultury lub stanowiące część instytucji kultury.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 
Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest 
poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli 
bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do 

NOWOŚCI WYDAWNICZE
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MOGILNIE

kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem 
Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-
nych jest Biblioteka Narodowa.

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
budżet Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup 
książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz 
bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.
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