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PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI

Fotozagadka 
1. Jakiego ptaka widzimy na zdjęciu nr 2?
2. Na jaki miesiąc przypada jego okres lęgowy ?
3. Czy samiczka tego gatunku wysiaduje jaja w dołku
na ziemi, czy może w gnieździe na drzewie? 

Na poprawne odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu
67 284 00 32. Na zwycięzcę czeka nagroda.

Opracował Roman Rożek, zdjęcia Krzysztof Rożek

Rozwiązanie poprzedniej
Fotozagadki

W poprzednim numerze „Ujskich Spraw” na zdjęciu nr 2 
można było zobaczyć daniele i dzika. Osobniki płci męskiej 
tych gatunków to łopatacz i odyniec.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje: Jerzy 
Koźma. Nagroda do odbioru w UDK.

1 2

3 4

5 6

Większemu też niełatwo!

Oczywiście. Zima łagodna. Oby się nie przedłużała. A mi tu dobrze.

Wiemy, że rolnicy nie akceptują nas w polu.

Małemu w życiu trudno...

Kot  twierdzi,  że uda  mu  się  „kolacja”.

My też zimą mamy swoje kłopoty...
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Szansa na 6,5 mln zł
dla Gminy Ujście w ramach POSI

15 lutego 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w obecności 
Marszałka Wielkopolskiego - Marka Woźniaka, burmistrz 
Ujścia Roman Wrotecki wraz z prezydentem Piły oraz 
wójtami i burmistrzami Kaczor, Krajenki, Szydłowa, 
Trzcianki i Wysokiej podpisał Mandat Terytorialny dla 
Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (POSI).

Pilski Obszar Strategicznej Interwencji jest instrumentem wsparcia 
polityki miejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 +. Jest to nowa forma współpracy samorządów 
współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich, mająca 
charakter partnerstwa miasta regionalnego: Piły z otaczającymi 
gminami tj. Kaczorami, Krajenką, Szydłowem, Trzcianką, Wysoką 
i Ujściem. Dzięki wyodrębnieniu POSI Gmina Ujście będzie mogła 
korzystać nie tylko z ogólnodostępnych programów unijnych ale  
również z specjalnie zarezerwowanej puli środków, w wysokości ok. 6,5 
mln zł na inwestycje realizowane w ramach POSI. 

Przez ostatni rok trwały prace związane z przygotowaniem 
tzw. „Mandatu Terytorialnego” zawierającego katalog projektów 
przewidzianych do dofinansowania w ramach POSI. Zakres Mandatu 
był ściśle konsultowany i negocjowany z Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego. Podpisanie Mandatu kończy etap negocjacji i otwiera 
etap wdrażania przedsięwzięć.

Mandat terytorialny służy realizacji interwencji przewidzianej 
przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-
2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz 
ich obszarów funkcjonalnych. Pula środków na realizację Mandatu 
Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 27 
044 252 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
to kwota prawie 24 mln euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego 
ponad 3 mln euro. Środki mają zostać przeznaczone na polepszenie 
komunikacji pomiędzy miastami, wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, 

ograniczenie ruchu w centrach miast, a także rewitalizację przestrzeni 
publicznej oraz projekty miękkie.

Udział Ujścia w POSI otwiera przed naszą gminą kolejne 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niżej 
wymienionych inwestycji:

Projekty podstawowe
- Ochrona Ujścia przed deszczami nawalnymi  - Modernizacja 

Kanału Burzowego – (ul. Wojska Polskiego, Kanałowa) I etap: 
2.776.500,00 zł

- Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ujściu: 
2.295.000,00 zł

- Termomodernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy (świetlica w Ługach Ujskich, Szkoła 
Podstawowa w Mirosławiu, sala gimnastyczna przy Gimnazjum w 
Ujściu, Remiza OSP w Ujściu) : 648.708,00 zł

- Zakup multimedialnych tablic informacyjnych (w ramach 
projektu realizowanego wspólnie z innymi gminami zrzeszonymi w 
POSI - Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
transportu publicznego, działania informacyjno – promocyjne 
dotyczące transportu publicznego, rowerowego i pieszego):  76.500,00 zł

-Projekty realizowane przez MGOPS w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego: 538.476,00 zł (Realizacja zadań przyczyni się 
do wzrostu liczby osób objętych wsparciem, zapewni wyrównywanie 
deficytów wynikających z braku dostępu do podstawowych dóbr i usług 
społecznych, stworzy możliwości aktywizacji osób objętych projektem)

- Projekty edukacyjne w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego ( dodatkowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne itp. 
dla przedszkolaków, dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz doposażenie 
pracowni fizyczno – chemicznej) : 200.000,00 zł

Projekty rezerwowe
- Ochrona Ujścia przed deszczami nawalnymi  - Modernizacja 

Kanału Burzowego – (ul. Wojska Polskiego, Kanałowa) II etap: 
2.898.354,00 zł

-Projekty realizowane przez MGOPS w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego: 69.238,00 zł (Realizacja zadań przyczyni się 
do wzrostu liczby osób objętych wsparciem, zapewni wyrównywanie 
deficytów wynikających z braku dostępu do podstawowych dóbr i usług 
społecznych, stworzy możliwości aktywizacji osób objętych projektem)

- Projekty edukacyjne w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego ( dodatkowe zajęcia logopedyczne, psychologiczne itp. dla 
przedszkolaków, dodatkowe zajęcia dla uczniów) : 300.000,00 zł.
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WIEŚCI Z POWIATU
Szanowni Państwo,

niezależnie od tego, jak polityczni przeciwnicy oczerniają koalicję 
PS-PSL w powiecie pilskim, chciałbym Państwa zapewnić, że Za-
rząd Powiatu w Pile, jak i samo Starostwo Powiatowe i jednostki 
organizacyjne, działają bez zakłóceń, staramy się pracować jak naj-
lepiej, i jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.

W każdej koalicji, tak jak w każdej nawet najbardziej kochającej 
się rodzinie, dochodzi czasem do nieporozumień, a nawet kłótni. 
Są one częścią naszego życia i pozwalają wypracować takie rozwią-
zania, które przynoszą spokój i gwarantują warunki do właściwego 
działania. Tak jest w naszym przypadku.

Nie mogę zgodzić się też z opiniami niektórych działaczy par-
tyjnych, że rok pracy koalicji PS-PSL był „najgorszym w historii”. To 
określenie deprecjonujące ciężką pracę wielu osób, którym na sercu 
leży przede wszystkim dobro mieszkańców Piły i wszystkich gmin 
wchodzących w skład powiatu pilskiego. Pozytywne efekty naszej 
pracy są widoczne gołym okiem, jak choćby wprowadzenie racjo-
nalizacji wydatków i nieprawdą jest to, że władze powiatu udzie-
lają niskiej pomocy jednostkom podległym. To czysta polityczna 
demagogia. Wiele kontrowersji budzi kwestia pomocy finansowej 
dla Szpitala Specjalistycznego w Pile, jednak mało kto podkreśla, iż 
przekazane Szpitalowi 1 050 tys. zł w 2015r. jest to ponad dwa razy 
więcej niż w 2014r. i są to środki z oszczędności powstałych w wy-
niku racjonalizacji wydatków  budżetowych. Jeżeli chodzi o Szpital 
Powiatowy w Wyrzysku, to robimy wszystko, aby placówkę tę wy-
prowadzić z ogromnego zadłużenia i ją zreorganizować tak, aby z 
jednej strony jak najlepiej zabezpieczała mieszkańców, z drugiej aby 
nie generowała niepotrzebnych kosztów. Działania pod kierunkiem 
prezesa Almuetaza Bellaha Nasrullaha już przynoszą efekty i Szpital, 
w styczniu 2016r. po raz pierwszy wypracował nadwyżkę. Wskaź-
niki wzrostowe widać wszędzie, również w subwencji oświatowej, 
która na przestrzeni ostatnich lat była wydatkowana w mniejszej niż 
przekazywano powiatowi wysokości. Dopiero w 2015r. obecne wła-
dze powiatu, obecna koalicja, zadecydowała o zmianie tendencji, 
i do 63,8 mln zł subwencji oświatowej dołożyliśmy do wydatków 
oświatowych kolejne 2,4 mln zł.

Wsłuchujemy się też w potrzeby gmin powiatu pilskiego. 
Współpracujemy z gminą Piła w sprawie modernizacji drogi Piła 
– Płotki, dodatkowo wspieramy utrzymanie dróg w mieście, a także 
przygotowujemy do sprzedaży działki mieszkaniowe przy ul. Świer-
kowej. Jest to możliwe dzięki temu, że Rada Miasta Piły uchwaliła 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego 
rejonu miasta.

Rozmawiamy i spotykamy się też z wójtami i burmistrzami,
a rozmowy te dotyczą najczęściej dróg, których stan staramy się 
systematycznie poprawiać. W ramach inwestycji powiatowych, 
prócz drogi Piła – Płotki powiat realizować będzie przebudowę 
drogi Kruszki – Kijaszkowo oraz przebudowę drogi do Tarnowa od 
skrzyżowania z drogą krajową. To bardzo ważne dla mieszkańców 
powiatu pilskiego inwestycje. Wspólnie z wójtami i burmistrzami 
ustaliliśmy też listę innych działań. Jeżeli chodzi o gminę Ujście, to 
w bieżącym roku planujemy remont nawierzchni na drodze Nowa 
Wieś Ujska – do drogi wojewódzkiej, a także budowę i remont 
chodników w Mirosławiu Ujskim i w Nowej Wsi Ujskiej (w kierun-
ku Chrustowa) oraz odnowienie nawierzchni w Ługach Ujskich od 
drogi krajowej nr 11.

Szanowni Państwo,
kolejna dobra informacja dla mieszkańców naszej gminy to to, że 
już niebawem mogą zmniejszyć się uciążliwości związane z pod-
tapianiem łąk w Dolinie Noteci. Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w bieżącym roku zamierza bowiem wykonać 
prace odmulające na lewym rowie podsiąkowym przy śluzie Nowe 
i jest szansa, aby rozpoczęły się one jeszcze w bieżącym kwarta-
le. Ponadto, jako władze powiatu, otrzymaliśmy zapewnienie, że 
RZGW rozpocznie też odmulanie ujścia Gwdy do Noteci, a w 
okresie letnim dwukrotnie zostanie przeprowadzone wykaszanie 
roślinności dennej, przede wszystkim na odcinku Noteci Leniwej.

Bardzo cieszę się też z tego, że mieszkańcy gminy Ujście, po-
dobnie jak innych gmin powiatu pilskiego mogą korzystać z 
darmowej pomocy prawnej, a z tego co wiem punkt działający 
w Ujskim Domu Kultury cieszy się sporym zainteresowaniem
i w końcu młodzież, osoby korzystające ze świadczeń pomocy spo-
łecznej czy seniorzy, mają łatwy dostęp do porad prawnych.

Szanowni Państwo,
chciałbym wyrazić słowa uznania i złożyć gratulacje Pani Prezes 
Izabelli Wałkowskiej oraz całej załodze Plastwil Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością Spółka jawna w Ujściu, za zdobycie za-
szczytnego tytułu Ambasador Powiatu Pilskiego, przyznawanego 
przez Zarząd Powiatu w Pile. Ten zakład, z ponad 30-letnią tra-
dycją, to dziś nowoczesne przedsiębiorstwo, zatrudniające kilku-
set pracowników i dostarczające swoje wyroby zarówno na rynki 
krajowe, jak i zagraniczne. To ważny pracodawca na terenie naszej 
gminy i naszego powiatu. To ambasador powiatu pilskiego i am-
basador gminy Ujście, z którego osiągnięć możemy być wszyscy 
dumni.

Z poważaniem
Stefan Piechocki

Wicestarosta Pilski

Spotkanie z posłem
17 stycznia w Ratuszu Burmistrz Roman Wrotecki spotkał 

się z Posłem Marcinem Porzuckiem. Głównym tematem 
spotkania był wprowadzany przez Rząd program „Rodzina 
500+”, z którego w gminie Ujście skorzystają rodzice około 
tysiąca dzieci. W trakcie spotkania Burmistrz omówił 
także najważniejsze inwestycje planowane do wykonania 
w bieżącym roku budżetowym oraz te, które mają zostać 
zrealizowane w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej 
Interwencji.
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INFORMACJE
Z RATUSZA
14 grudnia w Biurze Wystaw 

Artystycznych i Usług Plastycz-
nych w Pile Burmistrz uczest-
niczył w uroczystym wręczeniu 
nagród Starosty Pilskiego za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i 

ochrony kultury w 2015 roku. Nagrodę Starosty „za integrację 
społeczności lokalnej, ochronę zabytków oraz kreowanie pozy-
tywnego wizerunku Małej Ojczyzny” otrzymał ksiądz Jerzy Ran-
ke, Proboszcz Parafii w Kruszewie.

Burmistrz Roman Wrotecki, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Jankowski i Kierownik USC pani Alicja Luberska odwie-
dzili dwie pary małżeńskie, którym wręczone zostały medale za 
50-cio lecie pożycia małżeńskiego. Małżeństwa, które obchodziły 
jubileusz Złotych Godów to państwo Stanisław i Janina Kryczka 
oraz Kurt i Marianna Rufkiewicz.

16 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka odbyło się 
nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania „Krajna nad Notecią”. W obradach uczestni-
czyli Burmistrz Roman Wrotecki oraz Dyrektor Ujskiego Domu 
Kultury Przemysław Zdunek. Najważniejszym punktem obrad 
było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2016-2023. Głównymi celami Lokalnej Strategii 
Rozwoju są: gospodarka, turystyka i dziedzictwo lokalne, kapitał 
społeczny oraz promocja obszaru LGD.

Tego samego dnia w sali Remizy OSP w Ujściu odbyło się 
spotkanie Wigilijne Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów koło w Ujściu. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor Ujskiego Domu Kul-
tury oraz Proboszcz Parafii w Ujściu.

17 grudnia w Nakle nad Notecią Burmistrz uczestniczył w 
obradach XXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i 
Gmin Nadnoteckich. Tematem przewodnim obrad była przy-
szłość Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na odcinku pol-
skim, ze szczególnym uwzględnieniem Noteci. W trakcie obrad 
w poczet członków zwyczajnych Związku Miast i Gmin Nadno-
teckich została przyjęta Gmina Czarnków.

28 grudnia z okazji 97. rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego zostały złożone wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
Powstańca Wielkopolskiego w Ujściu, pod pomnikiem Powstań-
ców Wielkopolskich w Mirosławiu oraz na grobach powstańców 
w Kruszewie. W uroczystościach uczestniczyli Burmistrz Roman 
Wrotecki, radni: Cecylia Witczak, Grażyna Rzeczycka, Jan Cie-
siółka, Julian Graś, Wojciech Skibiński, pani Justyna Woźniak, 
pan Zenon Krause oraz Dyrektor WDK Mariusz Wylegała.

Tego samego dnia w Ujskim Domu Kultury Burmistrz spo-
tkał się z byłym Ministrem Rolnictwa Stanisławem Kalembą, 
Wicestarostą Pilskim Stefanem Piechockim, Dyrektorem UDK 
Przemysławem Zdunkiem oraz byłą Dyrektor UDK Esterą Se-
rówką. Spotkanie było okazją do podziękowania Ministrowi za 
zaangażowanie w pozyskanie środków na remont sali Ujskiego 
Domu Kultury.

19 stycznia Burmistrz Roman Wrotecki uczestniczył w spo-
tkaniu dotyczącym omówienia inwestycji drogowych, jakie będą 
realizowane ze środków budżetowych powiatu pilskiego w 2016 
roku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Pile. Na te-
renie gminy Ujście w 2016 roku zostaną wykonane poniższe za-
dania:

- wykonanie nowej nakładki bitumicznej na drodze powiato-
wej w Ługach Ujskich

- remont nawierzchni poprzez wykonanie powierzchniowe-
go utrwalenia na drodze powiatowej z Nowej Wsi Ujskiej do dro-
gi wojewódzkiej

- budowa i remont chodników w Mirosławiu i w Nowej Wsi 
Ujskiej (w kierunku Chrustowa)

- odnowienie nawierzchni drogi powiatowej w Ługach Uj-
skich od drogi krajowej nr 11

22 stycznia w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Burmistrz spo-
tkał się z sołtysami z terenu gminy. Głównym tematem spotkania 
było ustalenie harmonogramu zebrań wiejskich w 2016 roku.

27 stycznia w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja 
regionalna, której głównym celem było podsumowanie dotych-
czasowych osiągnięć samorządowego programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020” oraz przedstawienie planu działania na 
2016 rok. W konferencji uczestniczył Burmistrz Ujścia Roman 
Wrotecki.

Harmonogram
zebrań wiejskich

Chrustowo - 15.02, godz. 18:00
Byszki - 16.02, godz. 18:00 

Ługi Ujskie - 22.02, godz. 18:30 
Nowa Wieś Ujska- 23.02, godz. 18:30 

Jabłonowo - 25.02, godz. 18:00
Węglewo  - 29.02, godz. 18:00
Mirosław - 01.03, godz. 19:00 
Kruszewo - 03.03, godz. 19:00

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Przed Świętami Bożego Narodzenia Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Ujściu zorganizował w sklepach na terenie Ujścia 
zbiórkę żywności. Zbiórka odbyła się przy współpracy Gim-
nazjum w Ujściu. Wolontariusze zebrali 298 kg żywności. Ze-
brane dary zostały przekazane dla rodzin będących w trudnej 
sytuacji. 

Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej gminy za okaza-
ną życzliwość. 

Iwona Kończewska
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W tym roku celem zbiórki było wsparcie oddziału pedia-
trii oraz zapewnienie godnej opieki osobom starszym.

Podczas 24-go Finału Wielkiej Orkierstry Świątecznej 
Pomocy w niedzielę 10 stycznia bieżącego roku w Ujskim 
Domu Kultury wystąpiły zespoły: KUSKUS, QULTURKA, 
FOLK MACHINA i MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA 
UDK. 

W ramach tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w hali sportowej Szkoły Podstawowej w 
Ujściu rozegrano kolejkę Ujskiej Ligi Piłki Halowej. Dzięki 
zaangażowaniu Krzysztofa Skrobka i Spaghetterii „Sole Mio” 
oraz Zenona Daleszyńskiego i firmy „Rzeźnictwo, Wędli-
niarstwo, Sklep Mięsno-Wędliniarski” z Ujścia, kwestujący 
wolontariusze mogli posilić się grochówką, frytkami i gril-
lowaną kiełbasą. 

W Ujściu zebrano 6.038, 52 zł, 6,70 euro i 2 korony 
szwedzkie.

Za zaangażowanie dziękujemy wolontariuszom, ujskim 
harcerzom, nauczycielom z Małgorzatą Kujawą na czele, 
pracownikom UDK, Krzysztofowi Skrobkowi, Zenonowi 
Daleszyńskiemu, Małgorzacie Borsukiewicz, firmom: DE-
KOBAL, Bank Spółdzielczy w Chodzieży oraz Right Sound. 

Jak co roku, wolontariuszy można było spotkać też na 
ulicach Kruszewa, Jabłonowa, Węglewa i Bronisławek. Z 
Zespołu Szkół w Kruszewie kwestowali: Dominika Białasik, 
Patrycja Wylegała, Katarzyna Wylegała, Patrycja Nowiń-
ska, Adriana Wylegała, Eryka Czekała, Oliwia Chwalińska, 
Agnieszka Matysiak, Klaudia Spychała, Anna Włodarczyk, 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Aleksandra Radtke, Miłosz Terlecki, Kacper Pilarski, Patryk 
Skibiński i Michał Janowski.

Wieczorem wszyscy, którzy chcieli wesprzeć akcję, spo-
tkali się w WDK w Kruszewie na koncercie i licytacji. Mogli 
posłuchać piosenek w wykonaniu dwóch chórów prowa-
dzonych przez Elżbietę Kobak - „Domisolki” i „Cantabile”, 
uczestniczek tegorocznego Konkursu Piosenki Obcojęzycz-

nej - Patrycji Wylegały i Dominiki Białasik oraz zespołu 
„Rytm Nietuszkowa”. 

W Wiejkim Domu Kultury odbywała się licytacja. Oczy-
wiście, jak każdego roku „sztandarowym” fantem były zna-
ne wszystkim „widły sołtysa”. Mieszkańcy Kruszewa nie za-
wiedli - przekazali na cele akcji sumę 7.478,62 zł oraz 11,05 
euro, a także srebrny łańcuszek. 

10 stycznia w Ujściu i Kruszewie odbył się 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
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Plastwil Ambasadorem Powiatu
5 lutego w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile rozdano 

doroczne nagrody starosty pilskiego „Lider Sukcesu”. Najważniejszą 
z nagród, tytuł Ambasadora Powiatu Pilskiego otrzymała Izabella 
Wałkowska i firma PLASTWIL z Ujścia.

W uzasadnieniu na stronie internetowej powiatu czytamy:  
Laureat „Lidera Sukcesu” z 2008 roku. Plastwil z powodzeniem 
działa na rynku od ponad trzydziestu lat. Specjalizuje się 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtrysku, 
projektowaniu i budowie form wtryskowych oraz obróbce 
mechanicznej metali. Niedawno firma rozpoczęła produkcję 
komponentów na wyposażenie nowego modelu Audi A4 B9. 
Plastwil to nowoczesne przedsiębiorstwo, zatrudniające kilkuset 
pracowników i dostarczające swoje wyroby zarówno na rynki 
krajowe, jak i zagraniczne. Prezesem Zarządu jest pani Izabella 
Wałkowska, która została uhonorowana przez czytelników 
prestiżowego czasopisma „Puls Biznesu” tytułem „Kobiety Roku 
2015”. Honorowym prezesem Plastwilu jest pani Irena Wałkowska.

Ćwierć wieku
blisko ludzi

Sołtys Kruszewa Julian Graś obchodził jubileusz 25-lecia swojej 
pracy społecznej. Z tej okazji 9 stycznia w Wiejskim Domu Kultury 
w Kruszewie odbyła się uroczystość, podczas której gratulowano 
i dziękowano Julianowi Grasiowi za ćwierć wieku społęcznej 
działalności. Przed imprezą rodzina i przyjaciele sołtysa spotkali 
się na mszy świętej w kruszewskim kościele. 

Julian Graś zapytany o to, co robić, żeby być dobrym sołtysem 
mówi:

- Trzeba być blisko ludzi. Mieszkańcy muszą wiedzieć, ze 
zawsze moga przyjść do sołtysa z prośbą o pomoc. Ja nigdy nikomu 
tej pomocy nie odmawiam. Często stawiam potrzeby innych 
ponad swoje. Tak już mam. Myślę, że w ten sposób spłacam pewien 
dług wdzięczności. Byłem nastolatkiem, gdy zmarła mi matka. 
Sąsiedzi bardzo mi pomogli. Później, w roku 2012 spotkało mnie 
kilka nieszczęść. W tych trudnych chwilach bardzo wsparli mnie 
dobrzy ludzie. Wiem, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi 
w potrzebie. Dlatego przez całe życie staram się pomagać innym.

Julian Graś nie kryje zadowolenia ze zmian, jakie zaszły w 
Kruszewie w ciągu tych 25 lat.

- Najbardziej cieszą duże inwestycje: kanalizacja, drogi, 
chodniki, oświetlenie rozbudowa remizy, Orlik. To wszystko 
udało się zrobić dzięki dobrej współpracy z władzami Gminy. 
Prócz tego osobiscie jestem bardzo zadowolony z faktu, że  dobrze 
się tu żyje dzięki dobrym stosunkom pomiędzy mieszkańcami a 
szkołą, parafią, domem kultury i wszystkimi organizacjami, które 
tu działają. 

Zapytany o plany na przyszłość i marzenia, Julian Graś  mówi:  
- Chciałbym doprowadzić do wybudowania sali gimnastycznej 
przy szkole. Ważne też, aby dokończyć inwestycje drogowe. 
Marzy mi się też zagospodarowanie kruszewskiego parku i 
utworzenie tam takiego deptaku z ławeczkami i oświetleniem, 
ale to wymagałoby porozumienia z prywatnym włascicielem. Kto 
wie, może się uda.

Panu Sołtysowi życzymy dużo zdrowia i siły do dalszej pracy!
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W to zimowe choć z wiosenną aurą popołudnie, mogliśmy 
podziwiać naszych najmłodszych na scenie Ujskiego Domu 
Kultury, podczas koncertu świąteczno – zimowego. 

To już tradycja naszego przedszkola. Tego dnia wszystkie 
dzieci ubrane były na biało i wraz ze swoimi bliskimi zasiadły na 
widowni. Po krótkim powitaniu zebranych na scenę wkroczyły 
dziewczynki z zespołu „Wesołe nutki”, które prowadzi pani Iwona 
Deresz. Zatańczyły do piosenki „Jest taki dzień” i wprowadziły nas 
w klimat magicznych, zimowych świąt. Po występie tanecznym 
odbyło się przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci 5-6 
letnich, przygotowanych przez panią Agatę Szwak. Następnie 
mogliśmy podziwiać grupy przedszkolne: grupa najmłodszych 
dzieci pani Wioletty Kłos zatańczyła taniec z chustkami o 
wesołych nutkach; dzieci z grupy pani Elżbiety Wylegały 
zatańczyły do utworu „ Taniec przyklejaniec”; dzieci pani Iwony 
Deresz zaśpiewały, a następnie zatańczyły i udowodniły, że zima 
wcale nie jest taka zła, a wręcz z Mikołajem jest pachnącym 
ciepłym majem; grupa pani Sławomiry Fórmanowicz zatańczyła 
do piosenki „All I want for Christmas”, a następnie przeniosła 
całą salę w świat karnawałowej piosenki „Hafanana”, do której 
zagrały na grzechotkach i zatańczyły; dzieci z grupy pani Barbary 
Kończewskiej przepięknie zagrały na instrumentach utwór „Walc 
łyżwiarzy” i zaprezentowały inscenizację muzyczno –ruchową do 
utworów A. Vivaldiego „Zima”. Następnie na parkiet powróciły   

„Wesołe nutki”, które zatańczyły do utworu „Pada śnieg”.
Po występach dzieci na deski scenę wkroczyli nieśmiało 

rodzice, którzy utworzyli zespoły śpiewacze i zaprezentowali 
swoje talenty. Rodzice z grupy pani Elżbiety zaśpiewali piosenkę 
Natalii Kukulskiej pt. „Puszek okruszek”, rodzice z grupy pani 
Iwony zaśpiewali kolędę „ Gdy śliczna Panna”, oraz piosenkę  
„Kto wie”; rodzice z grupy pani Barbary zagrali na instrumentach 

Koncer t świąteczno-zimow y

utwór „Pada śnieg”, a rodzice z grupy pani Sławomiry zaśpiewali 
kolędę „Przybieżeli do Betlejem”, a także zagrali i zaśpiewali 
w kanonie utwór Marii Konopnickiej „Zima zła”. Wszystkie 
występy nagrodzone zostały zasłużonymi i gromkimi brawami. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom 
za przepiękne występy oraz chęć współpracy i zaangażowanie 
podczas koncertu. Serdeczne podziękowania składamy także 
Radzie Rodziców, która z uśmiechem na twarzy serwowała nam 
kawę oraz ciasto przygotowane przez rodziców w kawiarence 
znajdującej się w holu. Obok kawiarenki można było podziwiać 
prześliczne prace plastyczne naszych przedszkolaków wykonane 
przez Kółko Plastycznego pod kierownictwem pani Wioletty 
Kłos.

Podziękowania składamy także panu Przemysławowi 
Zdunkowi, Dyrektorowi Ujskiego Domu Kultury oraz 
pracownikom za życzliwość, wyrozumiałość oraz udostępnienie 
sali i sprzętu nagłaśniającego.



U
jskie Spraw

y  1 (248)  styczeń - luty 2016

9

15 stycznia w Ujskim Domu Kultury odbyła się impreza pod 
nazwą „Ujskie Kolędowanie”. Przed publicznością zaprezen-
towały się dzieci z ujskiej świetlicy, które przygotowały jasełka 
pod kierunkiem Eugenii Górznej i Teresy Gajc-Zaleskiej. Ko-
lędy śpiewały zespoły: Chór Akolada ze Szkoły Podstawowej w 

Ujściu śpiewający pod kierunkiem Magdaleny Kozak-Jabłońskiej, 
Chór Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu, uczniowie 
szkoły podstawowej pod kierunkiem Kamili Niezborały oraz Chór 
Milenium, któremu dyryguje Marek Frąckowiak. Kolędy zagrały też 
dziewczęta z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ujskiego Domu Kultury. 

UJSKIE KOLĘDOWANIE
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Koncert w szkole
19 lutego w Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu odbył 

się koncert zespołu K2 działającego przy Ujskim Domu Kultury. 
Ujski Dom Kultury
zaprasza na film!

4 marca w kinie UDK będzie można obejrzeć 
film pt. "W cieniu". Film ten zdobył wiele nagród 
na prestiżowych festiwalach filmowych. Był też 
nominowany do Oscara.

Fabuła: Lata 50. XX wieku, była Czechosłowacja. 
Kapitan policji Hakl (Ivan Trojan) bada sprawę rabunku 
cennej biżuterii. Pozostawione na miejscu zdarzenia ślady 
prowadzą do znanego złodziejaszka. Jednak z pozoru 
prosta sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. 
Po zamknięciu dochodzenia Hakl postanawia na własną 
rękę kontynuować śledztwo, w wyniku którego zagrożone 
zostanie bezpieczeństwo jego najbliższych.
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Opowiadali o snach
19 lutego w Ujskim Domu Kultury Teatr Wirtualny 

działający przy regionalnym Centrum Kultury w Pile 
wystawił spektakl pt. "Opowiem ci skąd się biora 
sny".

Autorka spektaklu Ewelina Wyrzykowska tak 
mówi o swojej sztuce:

- Spektakl to poetycka opowieść osnuta na 
wierszach Papuszy i współczesnych poetów romskich. 
Najprawdziwszych cyganów, takich, których się nie 
domyślamy. Sceniczne stawienie pytań - co wiemy o 
ich tęsknocie za wędrowaniem, zaprawioną goryczą 
utraconego. Lecz nie jest to relacja ze skansenu- to 
opowieśc o byciu innym, obcym dla otoczenia. Z 
drugiej strony spektakl odsłania cenę asymilacji. 
Konieczność porzucenia tęsknot za dawnym sposobem 
życia, by próbować zakorzeniać się w teraźniejszym. 
Samotność rozumiana jako doświadczenie osiadłego 
człowieka konfrontuje się tu z przeżyciem nomada, dając 
uniwersalny przekaz w scenicznej materii. Wszyscy 
jesteśmy Everymanami. Rom, Cygan, wędrowiec także. 
I każdy z nich może powtórzyć słowa Papuszy: "...nie 
przyszłam po wasze pieniążki. Przyszłam byście czarnej 
nocy nie czynili w biały dzień".

Po spektaklu Ewelina Wyrzykowska opowiedziała 
publiczności o swojej sztuce oraz o tym, że każdy może 
być cyganem we współczesnym świecie.
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Spotkanie Noworoczne

Mimo, że okres Bożego Narodzenia zakończył 
się w Niedzielę  Chrztu Pańskiego, Członkinie Koła 
Gospodyń w Nowej Wsi Ujskiej mogły ponownie 
przeżyć atmosferę minionych świąt.

Spotkały się 16 stycznia przy wspólnym kolędowaniu  
podczas Spotkania Noworocznego, które odbyło się w Sali 
wiejskiej.  By uświetnić naszą imprezę  młodzież ze Świetlicy 
Środowiskowej przy Ujskim Domu Kultury przedstawiła 
piękne jasełka a panie z zespołu śpiewaczego Kasztelanki  
zaprezentowały przepiękne polskie kolędy. Wszyscy obecni 
mogli się przyłączyć do wspólnego kolędowania.

P ą c z k o w a n i e
Ferie to dla dzieci i młodzieży czas odpoczynku i spokoju. Aby 

oderwać naszych najmłodszych od telewizji i komputerów w świetlicy 
zorganizowaliśmy zajęcia pod nazwą „Pączkowanie”. Dzieci najpierw 
samodzielnie pod czujnym okiem opiekuna przygotowały ciasto na 
karnawałowe pączki  a kiedy należało mu dać czas na wyrośnięcie 
wszystkie chętnie brały udział w zajęciach plastycznych podczas 
których należało na przezroczysty papier „Przekalkować" rysunek, a 

następnie go pokolorować. Wykonane prace zostały wywieszone 
w oknach świetlicy i biblioteki żeby wszyscy mogli je podziwiać. 
Kiedy skończyliśmy zajęcia plastyczne przyszedł czas aby 
ponownie zająć się ciastem, które zdążyło już wyrosnąć. Każde 
dziecko pod opieką czujnym okiem opiekuna mogło wrzucić 
przygotowane pączki do rozgrzanego oleju, następnie wszyscy 
wspólnie degustowali owoce swojej pracy.

Bal karnawałowy
  Karnawał to czas zabaw i bali w związku z tym pod koniec 

ferii 22 stycznia do Sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej zaproszono 
wszystkie wróżki, księżniczki, ksieńców, magów i rycerzy.  Dzieci 
mogły spędzić czas biorąc udział w wspólnej zabawie, jednak 
najciekawsze okazały się gry i konkursy za uczestnictwo w 
których nagrodą był słodki poczęstunek.
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Zimowe warsztaty plastyczne
18 stycznia w Ujskim Domu Kultury odbyły się Zimowe 

Warsztaty Plastyczne. Pod kierunkiem instruktorki Jadwigi Ni-
tek dzieci rysowały zimę i tworzyły bałwany z masy solnej. 

Mini Playback Show 
Podczas ferii zimowych we wtorek 21 stycznia Ujski Dom 

Kultury zorganizował dla  mieszkańców gminy Ujście rozmaite 
atrakcje. Jedną z nich był Mini Playback Show. 

Piekli ciastka w UDK
W poniedziałek 25 stycznia bieżącego roku w Ujskim Domu 

Kultury odbyły się warsztaty kulinarne dla dzieci. Tematem zajęć 
były kruche ciasteczka.

Opowieść Wigilijna
19 stycznia w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej oraz w 

środę 27 stycznia  w świetlicy wiejskiej w Mirosławiu teatr Al-
chemia działający przy Ujskim Domu Kultury wystawił spektakl 
„Opowieść Wigilijna”. Premiera spektaklu odbyła się w grudniu 
w Ujskim Domu Kultury. 

Dzień z poezją
20 stycznia Ujski Dom Kultury opanowała muzyka i poezja. 

Najpierw odbyło się spotkanie dla dzieci pod hasłem „Lokomo-
tywa Na Wesoło”, podczas którego dzieci poznawały i przypomi-
nały sobie znane im już wiersze Juliana Tuwima, a także zdobyły 
informacje na temat instrumentów, na których grał prowadzący 
spotkanie Tomasz Górkiewicz.  Nie zabrakło nawet wspólnych 
tańców na scenie. 

Wieczorem w UDK odbył się koncert poezji śpiewanej dla 
dorosłych, również w wykonaniu Tomasza Górkiewicza. 

Bal Przebierańców
26 stycznia bieżącego roku w Ujskim Domu Kultury odbył się kar-

nawałowy bal przebierańców zorganizowany przez pracowników uj-
skiego Domu Kultury. W balu udział wzięło kilkadziesiąt dzieci z naszej 
gminy. Na balu, prócz zabawy i tańców na uczestników czekały rozma-
ite konkursy z nagrodami i słodycze. W tegorocznym balu karnawało-
wym królem i królową balu zostali: Alicja Grygo oraz Kacper Byrger.
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12 lutego w Ujskim Domu Kultury odbył się IV Międzyszkolny 
Konkurs Języka Angielskiego "I LOVE ENGLISH" zorganizowany 
przez Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu. W językowych 
zmaganiach udział wzięły 4 trzyosobowe drużyny ze wszystkich szkół 
naszej gminy, zarówno uczniowie klas pierwszych gimnazjum, jak i 
szóstych szkół podstawowych. Drużynowo zmierzyli się z pięcioma 
zadaniami: wypisywanie słów na wylosowaną literkę w trakcie jednej 
minuty, zapamiętywanie obrazków i słów związanych z domem 
czy też wyszukiwanie słów w wykreślance. Ostatnie, piąte zadanie, 
dotyczyło wiedzy o Nowym Jorku. Uczniowie odpowiadali na 20 
pytań z quizu opracowanego na podstawie informacji umieszczonych 
w anglojęzycznej wikipedii. 

Już po pierwszych dwóch zadaniach widać było, iż o pierwsze 
miejsce w tym roku zawalczą przedstawiciele Gimnazjum w 
Ujściu oraz Zespołu Szkół z Kruszewa. O trzecie miejsce zawzięcie 
rywalizowali uczniowie szkół podstawowych, z Ujścia i Nowej Wsi 
Ujskiej. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęły uczennice z ujskiego 
gimnazjum, Marika Tomaszewska, Marietta Wysoczańska i Wiktoria 
Maślak. Tylko 5 punktów mniej i drugie miejsce uzyskał zespół z 
Kruszewa, Julia Martenka, Dominika Białasik i Patrycja Wylegała. 
Trzecie miejsce zajęli chłopcy z ujskiej podstawówki, Krystian 
Nowak, Filip Czarnecki oraz Eryk Hudziński, którzy odpowiadając 
prawidłowo na wszystkie pytania o Nowym Jorku wyprzedzili w 
ostatnim zadaniu drużynę z Nowej Wsi Ujskiej, w skład której 
wchodzili Marcin Karabasz, Wiktoria Karabasz oraz Aleksander 
Kaczor. Wszyscy uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody - 
słowniki języka angielskiego - ufundowane przez pana burmistrza. 

Konkurs odbył się z okazji walentynek, stąd też wywodzi się 
jego tytuł - "I LOVE ENGLISH". Zamiłowanie do języka można 
było zauważyć także wśród widzów - uczniów, którzy przyszli bądź 
przyjechali kibicować swoim kolegom i koleżankom. Chętnie oni 
rozwiązywali zadania wyświetlane na ekranie, a także siódemka z nich 
spróbowała swoich sił w jednym z zadań - zapamiętywaniu słówek. 
Ku ogólnemu zaskoczeniu, uczniowie klasy piątej wygrali z uczniami 
gimnazjum. Cała grupka otrzymała gadżety na pamiątkę. W trakcie 
konkursu mogli też wysłuchać dwóch piosenek, jakże by inaczej, o 
miłości, wykonanych przez Agatę Martenkę przy akompaniamencie 
gitarowym Huberta Muszyńskiego. Po zakończonym konkursie, 
uczniowie rozpoczęli zasłużony wewekend.

Krzysztof Kotecki

I LOVE ENGLISH
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Julka laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Wielkim sukcesem zakończył się udział Julii Gładych - uczennicy kl. 
VI a Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu w Wojewódzkim 
Konkursie Języka Polskiego organizowanym przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty.

Konkurs składał się z trzech etapów; szkolnego, rejonowego i 
wojewódzkiego. Merytorycznie obejmował wiedzę i umiejętności 
z języka polskiego zawarte w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego szkół podstawowych. Uczniowie pisali test, który zawierał 
różne typy zadań otwartych i zamkniętych, udzielali odpowiedzi 
wykorzystując doświadczenia czytelnicze wynikające m. in.  z 
przeczytanych lektur konkursowych (jest ich ok. 10), redagowali także 
wskazaną wypowiedź pisemną. 

Do etapu rejonowego kwalifikował się uczeń, który w etapie 
szkolnym zdobył 30 na 40 możliwych punktów. Etap rejonowy 
przygotowały i przeprowadziły Rejonowe Komisje Konkursowe i po 
uzyskaniu 32 na 40 możliwych punktów, uczeń uzyskał tytuł finalisty. 
Ostatnie zmagania już wojewódzkie z najzdolniejszymi uczniami języka 
polskiego ( było ich w tym roku 130) organizowała     i przeprowadziła 
Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty. Laureatem został uczestnik tegoż finału, który 
otrzymał 34 na 40 możliwych punktów (Julia zdobyła 37!).

To był pracochłonny czas wśród wielu trudnych książek i wierszy, 
utrwalanie zdobytej wiedzy polonistycznej i na potrzeby konkursu 
nauka nowych treści, czyli długa i kręta ,, droga",  którą Julka wraz 
ze swoją opiekunką Karoliną Jagodzińską-Pytel kroczyła, aby uzyskać 
zaszczytny tytuł laureata. 

Warto wspomnieć, że zwyciężczyni kibicowała cała społeczność 
szkolna, z dyrektorem Markiem Kamińskim na czele.                                                                    

Gratulujemy!

Moje serce śpi
To tytuł spektaklu wystawionego w UDK przez uczniów 

ujskiej szkoły podstawowej.

Główną rolę - Pani Sknerus wspaniale zagrała Agnieszka 
Skrobek, która niewątpliwie ma dar aktorski i w dalszej per-
spektywie powinna zastanowić się nad łódzką „filmówką”. 
Nad całością spektaklu czuwały panie Lidia Banasińska i Anna 
Mierzwa.

Zdrowie mają w głowie
W ramach realizacji innowacji pedagogicznej " Zdrowie mam w 

głowie" w ujskim gimnazjum odbyło się spotkanie uczennic z klasy 
II a i III a z panią położną Joanną Sulikowską. Tematem przewodnim 
spotkania była: " Profilaktyka raka szyjki macicy dla matki i córki". 
Omówiono przyczyny i rozwój choroby, co warto wiedzieć o cytologii 
oraz profilaktyce. Na zakończenie dyskutowano oraz pani Joanna 
odpowiadała na pytania.Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli 
uniknąć choroby.

Dzień Babci w Chrustowie
"Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami. Te laurki pełne 

kwiatków są dla wszystkich babć i dziadków.A dziadkowie wraz 
z babciami już czekają przed domami Przez lornetki patrzą w dal 
wystrojeni jak na bal".

W wietlicy wiejskiej w Chrustowie odbyło się spotkanie z 
okazji Dnia Babci i Dziadka. Tutejsze dzieci wystawiły spektakl 
specjalnie przygotowany pod kierunkiem opiekunki Karoliny 
Wójcik.
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Kolędnicy 
„Kolędnika taki los, że ma wciąż czerwony nos. Tylko zima mu 

zazdrości, bo go każdy w domu gości.”

Kolędnicy - uczniowie klasy VB odwiedzili z życzeniami wszyst-
kich uczniów klas I-VI w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Ujściu, oraz wigilię nauczycieli i pracowników szkoły.

Z noworocznymi życzeniami udali się wraz z dyrektorem Mar-
kiem Kamińskim do Burmistrza Romana Wroteckiego, ks. probosz-
cza Roberta Różańskiego oraz do zaprzyjaźnionych firm w Ujściu i 
Mirosławiu: WPS,  Plastwil, Ardagh Glass, Elmech.

To bardzo stara i bardzo piękna tradycja, którą my kultywujemy.

Pięknie recytowały
W grudniu 2015 trzy uczennice klas IV i VI wzięły udział w 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim: “Mój ulubiony wiersz”  
w MDK w Pile. Były to Julia Strógarek, Paulina Jagła i Julia 
Kmieć. 

W konkursie dla klas IV-VI wzięło udział blisko 80 recyta-
torów z różnych szkół powiatu pilskiego. Uczennica klasy VIb 
- Julia Kmieć znalazła się w gronie laureatów.

Mariola Karbownik

BAL KARNAWAŁOWY 
31 stycznia w Margoninie odbyła się zabawa karnawałowa, w 

której na zaproszenie Warsztatu Terapii Zajęciowej z Chodzieży, 
uczestniczyli podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ujściu. 
Była to już nasza trzecia wspólna zabawa. Tym razem towarzyszyły 
nam sympatyczne wolontariuszki z ujskiego gimnazjum. 

Na początek zjedliśmy pyszny obiad, później ruszyliśmy na 
parkiet. Przy dźwiękach muzyki wszyscy bawiliśmy się świetnie. 

W trakcie tańców komisja wybierała Króla i Królową Balu. 
Królewska para została udekorowana insygniami królewskimi – 
otrzymali korony, berła i szarfy. Były również nagrody dla dam i 
kawalerów za spojrzenie i uśmiech. Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
drobne upominki. 

Pod koniec balu na parkiet wjechał ogromny tort, zwieńczony 
racami. Po kilku godzinach dobrej zabawy zmęczeni wróciliśmy do 
Ujścia. 

Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Ujścia Panu Romanowi 
Wroteckiemu za okazaną życzliwość w organizacji dojazdu do 
Margonina. 

Dziękujemy również Warsztatowi Terapii Zajęciowej z Chodzieży 
za pamięć i zaproszenie.

Honorata Grajczyk
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Zabawa w Ługach Ujskich

24 stycznia w sali wiejskiej w Ługach Ujskich odbyła się 
zabawa karnawałowa zorganizowana wspólnie przez  Radę 
Sołecką i Świetlicę Socjoterapeutyczną. Uczestnikami imprezy 
były dzieci z naszej wioski jak i okolic. Wszystkie były pięknie 
przebrane za postaci z bajek i filmów. Stroje nie tylko były ład-
ne, ale i bardzo pomysłowe. Oprócz tańców odbyły się  różne 
konkursy z nagrodami, pląsy, taneczne korowody. Wszyscy 
wspaniale się bawili. Kolejny balik już w przyszłym roku na 
który już teraz serdecznie zapraszamy.

Danuta Marciniak

Ferie w Mirosławiu
Tegoroczne ferie w świetlicy wiejskiej w Mirosławiu obfito-

wały w różnorakie atrakcje. 

Odbyły się m. in. warsztaty plastyczne, warsztaty z pieczenia 
ciasteczek oraz Karnawałowy Bal Przebierańców. Gościliśmy rów-
nież aktorów z teatru Alchemia, którzy zaprezentowali nam sztukę 
„Opowieść wigilijna”. W ostatnim tygodniu zorganizowano także  
IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa WPS w Mirosławiu.

Dzień Babci i Dziadka

W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej w dniu 13 stycz-
nia 2016r. odbył się Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość miała 
miejsce w świetlicy wiejskiej w Mirosławiu. Po przywitaniu gości 
uczniowie klas I-III przedstawili jasełka. Później przedszkolaki i 
poszczególne klasy uczciły tańcem, wierszem i piosenką to zacne 
święto. Gromkim brawom nie było końca! Babcie ze łzą w oku 
obserwowały swoich milusińskich. Po wspólnym ,,Sto lat” dzie-
ci wręczyły gościom upominki. Stoły uginały się od wypieków 
przygotowanych przez mamy.

         K.Flitta

Spotkanie wigilijne w Nowej Wsi Ujskiej
Tak wiele lat minęło od tej dziwnej nocy,
Kiedy Jezus na świat przyszedł w swojej wielkiej mocy.
W Betlejem, w stajence – tam znalazł swe miejsce
I tam na świat przyszedł, w ogromnej udręce.

Tymi  słowami  wiersza, w wykonaniu uczennicy klasy  piątej, roz-
poczęły się jasełka w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej. Czas 
oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. 
W świąteczny klimat wprowadziły wszystkich przygotowane przez 
dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasę piątą jasełka, które zostały 
wystawione dnia 22.12.2015r. Dzieci, w specjalnie przygotowanych 
kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do Betlejem, przedstawi-
ły sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Trzej Kró-
lowie, pasterze i dzieci. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolę-
dami w wykonaniu uczniów  naszej szkoły oraz zaproszonych gości. 
Oprawę  muzyczną przygotował pan Rafał Sieroń, któremu serdecznie 
dziękujemy za pomoc. Rodzice i zaproszeni goście nagrodzili występ 
gromkimi brawami. Pani Dyrektor podziękowała małym wykonaw-
com za przygotowanie jasełek i przy okazji złożyła wszystkim świą-
teczne życzenia.

         D. Jaroszewska-Kondarewicz
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Wspiąć się na Parnas

Mity miały ogromne znaczenie dla kultury greckiej. W for-
mie prostych historii, przekazywanych drogą ustną, kolejne 
pokolenia poruszały ważne dla człowieka prawdy. I dziś, choć 
ludzie dawno przestali wierzyć w istnienie helleńskich bogów, 
mity nie poszły w zapomnienie. Przypomnieliśmy kilka z nich 
i my, podczas trwania szkolnego konkursu gawędziarskiego 
pt. „Opowiem Ci mit” w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 
Ujskiej, do którego zakwalifikowało się po trzech uczniów z 
kl. IV-VI najciekawiej prezentujących wybraną przez siebie 
historię. Usłyszeliśmy m.in. opowieść o tragicznej miłości Or-
feusza i Eurydyki, zaprezentowane zostały morskie przygody 
Amfitryty i Posejdona, przypomniano Ikarowy lot oraz tu-
łaczkę Odyseusza. Jury, któremu przewodniczyła p. dyrektor, 

miało niezwykle trudne zadanie. Musiało bowiem, biorąc pod 
uwagę wiele kryteriów takich jak np. poprawność językową 
wypowiedzi uczniów oraz umiejętność nawiązania kontaktu 
z odbiorcami, zdecydować o wyborze zwycięzcy i osób wy-
różnionych. Ostatecznie tym, który zdobył najwyższy – złoty 
laur – okazał się Mateusz Marchewka z kl. IV prezentujący hi-
storię powstania człowieka. Drugie miejsce zajął Adam Terka 
z kl.VI, zaś miejsce III Jakub Majewski (kl.VI). Zgromadzona 
widownia również miała okazję głosować i w wyniku jej wy-
boru nagrodę pubilczności otrzymał Marcin Karabasz z kl.V. 
Niezwykle ciekawe stroje, piękne (i pracochłonne)rekwizyty 
oraz oryginalna scenografia (lalki Barbie jako greckie bogi-
nie) dodatkowo uatrakcyjniły występy uczestników. Kolejny 
konkurs gawędziarski za rok!

        E.Pranke, D.Suwary

Bal kostiumowy 

Przedłużeniem radosnego nastroju była zabawa karnawałowa na 
w Nowej Wsi Ujskiej. Wszystko było jak na prawdziwym balu – duża 
sala, pięknie nakryte stoły, wspaniałe stroje, kolorowe baloniki, muzy-
ka i wodzireje zachęcający do wspólnej zabawy. Dzieci nie dały się dłu-
go prosić i gdy z głośników popłynęły pierwsze takty muzyki ruszyły 
w tany księżniczki, wróżki, baletnice i tancerki, żabki i wiele innych 
ciekawych postaci. Do towarzystwa miały piratów, Zorro, kowbojów 
i mnóstwo zamaskowanych tancerzy.   Po chwilach wytchnienia przy 
stole dzieci brały udział w zabawach i konkursach. Była klasowa pre-
zentacja strojów, taniec z balonem i na gazecie oraz zabawy do utwo-
rów muzycznych dialogowanych.

Nie brakowało dobrego humoru i uśmiechów, dlatego czas szyb-
ko minął i z uczuciem niedosytu kończyliśmy wspólna zabawę. Na 
pamiątkę wykonaliśmy grupowe fotografie, by po latach rozpoznać 
wszystkich bohaterów. Dziękujemy za to, że te chwile pozostaną w 
naszej pamięci na długo – za organizację, za aktywny udział dzieci, 
rodziców i nauczycieli oraz za radość, której nie sposób zmierzyć.

E.Pranke, D.Suwary

Czy gęś może
mieć depresję ?

Drugi dzień ferii przyniósł uczniom Szkoły Podstawowej w 
Nowej Wsi Ujskiej nie lada atrakcję. Zaplanowana została bowiem 
wycieczka do Teatru Animacji w Poznaniu na spektakl pt. „A 
niech to gęś kopnie!”. To obsypane nagrodami i docenione przez 
publiczność w całej Polsce przedstawienie o poszukiwaniu sensu w 
życiu, sile przyjaźni i poczuciu szczęścia, zachwyciło i nas! Dzięki 
misternej, niemalże koronkowej pracy p. scenograf – Julii Skura-
tovej – pochodzącej z Litwy, muzyce p. Piotra Nazaruka, a przede 
wszystkim wybitnej grze aktorów przenieśliśmy się całkowicie do 
świata bajki. Rzeczywistość kurnika i spotkanych w nim zwierząt 
zaskoczyła nas wszystkich. Wraz z główną bohaterką - gęsią poszu-
kiwaliśmy jej sensu życia, prawdziwych przyjaciół i miłości. Do-
datkowo niezwykle ważną zaletą spektaklu był doskonale napisany 
scenariusz. Błyskotliwe dialogi aktorskie oraz zabawna gra słów 
powodują, że jest on przeznaczony dla każdego odbiorcy. Świetnie 
bawili się zarówno najmłodsi, jak i dorośli widzowie. Serdecznie 
dziękujemy Radzie Rodziców, która ufundowała bilety na spektakl, 
dzięki czemu dzieci mogły obejrzeć niezwykle piękne i pouczające 
przedstawienie.     

E.Pranke, D.Suwary
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Doceniony przez władze gminy
Osiągnięcia Animatora Roku kruszewskiego Orlika doceniły 

władze naszej gminy. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2015 roku 
burmistrz Ujścia Roman Wrotecki oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Jankowski wręczyli Rafałowi Wylegale nagrodę za 
wzorową pracę animatora.

Pamiętali o powstańcach
Z okazji 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

delegacja Rady Miejskiej wraz z burmistrzem Ujścia Romanem 
Wroteckim złożyła kwiaty na grobie powstańców na cmentarzu 
parafilanym w Kruszewie. O powstańcach pamiętali również 
mieszkańcy Kruszewa, o czym świadczą liczne płonące znicze

Ślizgali się w Kruszewie
Dzięki strażakom z OSP w Kruszewie powstało lodowisko. 

Wiele godzin pracy strażaków w dużym mrozie zaowocowało 
piękną taflą lodu, na której mieszkańcy Kruszewa mogli aktywnie 
spędzać wolny czas.

Ferie w Kruszewie

Kruszewski Dom Kultury wraz z Zespołem Szkół w Kruszewie 
jak co roku podjął działania, aby okres wypoczynku od nauki 
szkolnej uatrakcyjnić dzieciom.

       W programie ferii znalazły się takie atrakcje jak: mecze 
piłki nożnej, zabawa w podchody zakończona ogniskiem, bal 
przebierańców, teatrzyk lalkowy, seanse filmowe. Był też wyjazd 
do Poznania i czas na relaks na Termach Maltańskich. Do WDK 
zawitał również Kuba Walkowiak - iluzjonista, który oczarował 
wszystkich uczestników imprezy. 

Jedną z atrakcji było również spotkanie z kynoterapeutą, 
czyli najlepszym przyjacielem psa. Pani Magda Dach przywiozła 
ze sobą dwóch podopiecznych - buldoga francuskiego Lisę i 
Gucia rasy papillon. Dzieci uczyły się, jak traktować pupila, jak 
rozumieć i dbać o jego potrzeby, oglądały pokaz tresury, a także 
bawiły się z pieskami. Innego dnia sala WDK zamieniła się w 
wesołe miasteczko.
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Bal karnawałowy
W piątek 5 lutego uczniowie klas I-III wzięli udział w balu kar-

nawałowym.  Tego dnia na sali gimnastycznej pojawiły się: królewny, 
wróżki, motylki, piraci, super bohaterowie oraz wiele innych cieka-

wych postaci. Wszystkich zgromadzonych powitał Dyrektor Marek 
Kamiński oraz przewodniczący Rady Rodziców Paweł Gładych. W 
zabawie tanecznej oraz licznych konkursach chętnie uczestniczyły 
dzieci wraz ze swoimi paniami. Na zakończenie tak wspaniałej zaba-
wy Rada Rodziców przygotowała dla  wszystkich słodki poczęstunek.

Ferie zimowe 

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku na-
sza placówka zorganizowała wiele ciekawych atrakcji. Ucznio-
wie klas IV-VI mogli skorzystać z wodnych kąpieli na pływalni 
„Aqua Park” w Pile, a także zasmakować posiłków serwowa-
nych przez restaurację KFC oraz Mc’Donalds. W czwartek 21 
stycznia chętni wzięli udział w zajęciach sportowych, które od-
były się na środowiskowej hali sportowej. Uczniowie klas młod-
szych udali się do kina „Helios” na film animowany „Fistaszki”. 
Przed seansem chętnie brali udział w licznych konkursy z na-
grodami, które przygotowane zostały przez pracowników kina.

Koncert
noworoczny

15 stycznia mogliśmy poczuć  ponownie magię 
Świą Bożego Narodzenia. Uczniowie obejrzeli wy-
stęp swoich koleżanek i kolegów z Koła biblijnego 
oraz wysłuchali dwóch kolęd w języku niemiec-
kim.

Wyrażanie bożonarodzeniowej radości poprzez śpiew, to 
nie tylko polski zwyczaj. Kolędy śpiewane są na całym świe-
cie, prawdopodobnie we wszystkich istniejących językach, 
jakimi posługują się chrześcijanie.  Dzieci z klas II, III, IV i 
V zaśpiewały popularną niemiecką piosenkę świąteczną „In 
der Weihnachtsbäckerei”. Z humorem i dowcipem opowiada 
ona o robieniu świątecznych wypieków. Kolejny muzyczny 
występ poprzedzony został przedstawieniem wigilijnym 
„Moje serce śpi”. Jest to opowieść o człowieku, który nie lubi  
świąt,  św. Mikołaja oraz nie potrafi  dzielić się z innymi. 
Dzieci z Koła biblijnego pod kierunkiem Lidii Banasińskiej 
pokazały nam, że Święta Bożego Narodzenia to magiczny 
czas,  który potrafi odmienić najbardziej twarde serca. Na 
koniec dzieci zaprezentowały świąteczną piosenkę o Miko-
łaju „Ich bin der Nikolaus”.

 A. Mierzwa
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Jarmark Wielkanocny
19 marca w Ujskim Domu Kultury odbędzie się 

Jarmark Wielkanocny. Podczas jarmarku odbędzie 
się konkurs, do udziału w którym zapraszamy 
wszystkie kołą gospodyń działajace na terenie 
gminy Ujście.  Na jarmark zapraszamy wszystkich 
mieszkańców! 

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator
Urząd Miasta i Gminy w Ujściu oraz  Ujski Dom Kultury  

2. Udział w konkursie
Konkurs kierowany jest do Kół Gospodyń.

3. Cele konkursu:
- kultywowanie i podtrzymywanie tradycji  obrzędowych, 
- edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,
- pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu 

wielkanocnego,

4.Zadanie Konkursowe
Uczestnicy jarmarku mają za zadanie dokonać prezentacji 

dotyczącej tradycji wielkanocnych. Powinna ona obejmować 
przygotowanie stołu, na którym obowiązkowo znajdą się: 

- symbole świąteczne,
- tradycyjne potrawy, w tym wyroby lub wypieki 

wielkanocne,
- dekoracje, np. stroiki, pisanki; inne produkty i prace 

rękodzielnicze nawiązujące do tradycji Świąt Wielkiej Nocy, 
według pomysłu i uznania uczestników jarmarku, 

- dokonanie krótkiej prezentacji ustnej swojego stołu przed 
Komisją Konkursową    

Każde Koło Gospodyń przygotowuje żurek.
Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło, które przygotuje 

najsmaczniejszy żurek.

5. Nagrody
Specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoni pośród 

wszystkich uczestników zwycięzców i przyzna nagrody 
pieniężne. 

6. Miejsce i czas trwania konkursu
Konkurs odbędzie się dnia 19 marca 2016 r. w Ujskim 

Domu Kultury. Ocena prezentacji zostanie dokonana w 
godzinach 15:00 do 17:00.

7. Wręczenie nagród odbędzei się w sali widowiskowej 
UDK około godz.17.30

Śpiewać każdy może
Ujski  Dom  Kultury   zaprasza do udziału w Festiwalu 

Piosenki „Śpiewać każdy może”, który odbędzie się 21 
marca w UDK w Ujściu.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 15 marca 2016 
r. w UDK. Do udziału w festiwalu zapraszamy wykonawców w 
kategorii solistów, zamieszkałych oraz uczących się na terenie 
gminy i miasta Ujście. Uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o 
dowolnym charakterze i stylu muzycznym. Podkład muzyczny w 
formacie mp3 na  pendrive'ie – należy dostarczyć do UDK do 15 
marca 2016 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach 
wiekowych:

Kat I   -   wiek  od   5   do    8 lat  /do  II  klasy Szkoły Podstawowej/
Kat II   -   wiek   od  9   do  12 lat  /do VI klasy  Szkoły 

Podstawowej/
Kat III  -   wiek   od 13  do   99 lat
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, a 

dla wszystkich wykonawców dyplomy uczestnictwa.

REGULAMIN KONKURSU

Palma i Pisanka
Wielkanocna 2016

1. Organizatorem Konkursu:
Ujski Dom Kultury
2. Cel konkursu
- kształtowanie zainteresowań plastyką obrzędową wśród 

dzieci i młodzieży, 
- wyłonienie najładniejszej palmy i najładniejszej pisanki
3. Warunki i zasady uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do szkół działających na terenie 

gminy
- uczestnicy konkursu zgłaszają swój udział w konkursie, 

akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować 
wszelkie postanowienia Jury

- każda szkoła odbiera z Ujskiego Domu Kultury jedno jajko, 
które należy ozdobić i dostarczyć do oceny przez Jury 

- technika wykonania dowolna
-palma nie powinna być wykonana z tworzyw 

sztucznych,materiałem zdobniczym może być bibuła,krepa,
suszone kwiaty,wstążki
-palma powinna mierzyć od 1,50 m do 2,50 m wysokości
4. Reguły konkursu:
- do oceny konkursu powołane zostanie Jury
- ocenie podlegają walory estetyczne i artystyczne oraz 

zgodność materiału i sposobu wykonywania z ludowymi 
tradycjami 

- w konkursie przewidziana jest nagroda główna w każdej 
kategorii

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 marca 2016 r. ,
a wręczenie nagród w dniu 19 marca 2016 r. o godz. 17:30
5. Postanowienia końcowe:
- uczestnicy konkursu, oświadczają, że wyrażają zgodę na 

przetwarzanie swoich danych przez organizatora, umieszczenia 
danych w materiałach publikowanych przez organizatora

- wszelkie informacje o konkursie dostępne są w biurze UDK, 
pod numerem telefonu (67) 284 00 32.



U
js

ki
e 

Sp
ra

w
y 

 1
 (2

48
)  

st
yc

ze
ń 

- l
ut

y 
20

16

22

SZKOŁA PODSTAWOWA DZIEWCZĘTA

1 miejsce : Woźniak Sandra

2 miejsce : Karabasz Wiktoria 

3 miejsce : Woźniak Oliwia 

4 miejsce : Cyrulik Otylia

5 miejsce : Wrotecka Anna 

6 miejsce : Piorun-Polzin Lena

SZKOŁA PODSTAWOWA CHŁOPCY

1 miejsce : Rokita Cyprian

2 miejsce : Szczęsny Maksymilian

3 miejsce : Witasik Bartosz 

4 miejsce : Cyrulik Fabian

5 miejsce : Karabasz Marcin 

6 miejsce : Grecki Jan 

GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA

1 miejsce : Zdzierela Jowita 

2 miejsce : Brzezińska Olga

3 miejsce : Twardecka Kasandra 

GIMNAZJUM CHŁOPCY

1 miejsce : Filipkowski Seweryn

2 miejsce : Łabicki Błażej 

3 miejsce : Kuczyński Dawid 

KATEGORIA OPEN

1 miejsce : Franciszek Potoczko

2 miejsce : Bartłoniej Malinowski

3 miejsce : Bartosz Drzycimski

Wyróżniono również najmłodszych zawodników. Wy-
różnienia te otrzymali: Anna Wrotecka i Jan Grecki. Wszy-
scy zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy. Pozostali 
uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki.

IV Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Prezesa WPS Mirosław 2016
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Na sygnale
Sprawca zastrzelonego kuca nadal nieznany

Wracamy do tematu sprzed kilku miesięcy gdzie w 
Ługach Ujskich zastrzelono kucyka o imieniu Karuszka.  
Kucyka zastrzelono w miesiącu sierpniu. Martwe zwierzę 
ciągnięto 7 kilometrów za samochodem, a zwłoki porzucono 
w krzakach. Mija pół roku, a sprawca nie przyznaje się do 
tego bulwersującego czynu. Podejrzenie pada więc na 
myśliwych. Jednak żaden z nich, nie przyznał się do winy. 

Nowy prezes koła postanowił jednak zdyscyplinować 
brać strzelecką. Zebrali 3 tysiące złotych, a pieniądze 
przekazali właścicielowi kucyka oficjalnie, podczas 
spotkania w sali wiejskiej w Ługach Ujskich.

Tego samego dnia, gdy zastrzelono kucyka zginęła 
księga polowań. Śledczy nie wykluczają, że może to mieć 
związek ze sprawą. 

Prokuratura wciąż nie wyjaśniała tej zagadki. Biegli 
muszą zbadać ponad 30 sztuk broni zabezpieczonej w kole 
Sęp. 

Prezesa koła łowieckiego Sęp po tym incydencie 
odwołano. Nowy szef ma za zadanie nie tylko przywrócić 
porządek w kole, ale też zadbać o etykę myśliwską. 

Jeśli prokuratura chodzieska ustali, który z myśliwych 
dopuścił się tego bestialskiego czynu, to sprawca poniesie 
surowe konsekwencje także wewnątrz koła. Zostanie 
wydalony z bractwa i będzie musiał oddać pozostałym 
członkom pieniądze zebrane na kucyka.

Nietrzeźwi kierowcy

Od początku roku Policjanci z Posterunku Policji w Ujściu 
zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców. Dwóch z nich było pod 
wpływem alkoholu, jeden natomiast pod wpływem maihuany. 

Oszustwo wyłudzenia kredytu

Policjanci z Posterunku Policji w Ujściu otrzymali zgłoszenie 
dotyczące wyłudzenia kredytu. W tej sprawie trwają czynności.

Wygraj 10.000 zł!
Już po raz czwarty Bank Spółdzielczy w Chodzieży 

wraz ze Spółdzielczą Grupą Bankową zapraszają wszystkich 
społeczników i osoby, które czują potrzebę lokalnej integracji, do 
wzięcia udziału w wyjątkowym  konkursie. 

Jeśli masz pomysł, co fajnego możesz zrobić w swojej okolicy, 
to koniecznie zajrzyj na stronę www.spolecznik20.pl do zakładki 
Spółdzielnia pomysłów! Aby wziąć udział w konkursie zgłoś 
pomysł przez formularz na stronie, a następnie zbieraj głosy 
publiczności. Jeśli projekt wejdzie do finałowej trzydziestki, to 
trafi pod obrady jury. Autorzy trzech projektów, które zdaniem 
jury najlepiej spełniają założenia konkursu zostaną zaproszeni 
do podpisania umowy sponsorskiej na kwotę do 10 000 zł brutto. 

Grupa chętnych do pracy osób, dysponując takimi środkami 
jest w stanie zrealizować naprawdę fajne projekty. Udowodnili to 
laureaci trzech poprzednich edycji, którzy organizowali warsztaty 
pieczenia chleba, sadzili tulipany na wspólnym skwerze, tworzyli 
świetlice i miejsca spotkań na świeżym powietrzu, a nawet 
budowali dom! Dołącz do grona Społeczników 2.0, inspiruj się 
i działaj. O tym, czy będzie nam się dobrze mieszkać w danym 
miejscu decyduje jego wygląd i relacje z ludźmi – a na to mamy 
ogromny wpływ, wystarczy zacząć robić coś dobrego.

Spotkanie z podróżnikiem
Ujski Dom Kultury jest współorganizatorem odbywającego 

się w kwietniu Festiwalu Nauki w Pile, połączonego z IV 
Wielkopolskim Festiwalem Kultur i Podróży "ToTuToTam".

W ramach festiwalu 6 kwietnia o godzinie 18:00 w Ujskim 
Domu Kultury odbędzie się  spotkanie z Marcinem Obałkiem 
- podróżnikiem, pilotem wycieczek, obrońcą przyrody, 
przewodniczącym Stowarzyszenia „Czysty Świat” oraz 
członkiem zarządu Fundacion Munde Puro w Boliwii, szefem 
wyprawy „Dookoła świata – Traktoriada 2001” i „Konno 
Dookoła świata”. Z wielu interesujących podróży, jakie odbył 
w ostatnich latach, na uwagę zasługują „Jedwabnym szlakiem 
do Indii” i „Koleją transsyberyjską nad Bajkał i w góry 
Wschodniego Sajanu”.

Książka jest OK!
12 marca w ramach projektu Powiatowej i Miejskiej 

Biblioteli Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile "Książka 
jest OK!" w świetlicy wiejskiej w Chrustowie odbędzie się 
spotkanie z Joanną Concejo - wybitną ilustratorką książek.

Współorganizatorami spotkania są: Ujski Dom Kultury 
oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ujście.
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Sprawozdanie
z  ewidencji ludności i USC  za 2015 rok
STAN  LUDNOŚCI  W  GMINIE NA DZIEŃ  31.12.2015 r.  

(osoby , które posiadają meldunek stały na terenie gminy Ujście)

miasto Ujście:  3 724  
gmina Ujście:  4 272   
w tym: 
Bronisławki  204 
Byszki  262
Chrustowo  262 
Jabłonowo  528 
Kruszewo  801  
Ługi Ujskie  616
Mirosław  603
Nowa Wieś Ujska 824
Węglewo  172
RAZEM:  7 996  

 URODZENIA
W  2015 roku w  naszej  gminie  urodziło się   66  nowych  

mieszkańców.
Dla  ciekawości podajemy  ile  noworodków  przybyło w po-

szczególnych miejscowościach :

miasto Ujście:   27   
gmina Ujście:   39
w tym:
Bronisławki  2
Byszki  5     
Chrustowo  1   
Jabłonowo   4   
Kruszewo   9   
Ługi Ujskie  8   
Mirosław  6   
Nowa Wieś Ujska 4
Węglewo   0     

ZGONY
W 2015 roku  zmarło 78 osób mieszkających na terenie gminy 

Ujście. 
Poniżej  ilość  zgonów w poszczególnych  miejscowościach :

miasto Ujście:  48
gmina Ujście:  30        
w tym:
Bronisławki         6 
Byszki  1
 Chrustowo  0
Jabłonowo         2
Kruszewo         8
Ługi Ujskie         7
Mirosław         2
NowaWieś Ujska     4
Węglewo          0

MAŁŻEŃSTWA
W związek małżeński  w  2015  roku wstąpiło 85 mieszkańców  

gminy Ujście.
Jednak  nie  wszystkie  związki  małżeńskie  zostały  zawarte  w 

Urzędzie  Stanu Cywilnego  w Ujściu, który   w  roku  2015  zareje-
strował : 67 małżeństw.  To o 6  małżeństw  więcej  niż w roku 2014.

w tym:  33 małżeństwa  konkordatowe   tj. 49,25 %
     34  małżeństwa cywilne  tj. 50,75% 
               (łącznie z transkrypcją)
1 transkrypcja aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.

JUBILEUSZE
Burmistrz Ujścia  zgłosił  12 par małżeńskich do przyznania „ 

MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE”, które 
w 2015 roku  obchodziły    ZŁOTE  GODY   tj. rocznicę  50 lat  zawar-
cia  związku małżeńskiego. 

Dziesięciu  parom medale  zostały  wręczone przez Burmistrza 
Ujścia w dniu 05.12.2015r.  w Ujskim Domu Kultury w Ujściu.

Informacja  z przebiegu tej  uroczystości  oraz  życiorysy tych par  
została  umieszczona w poprzednim numerze „Ujskich Spraw”.

Pozostałym 2  parom   medale   zostaną wręczone w terminie 
późniejszym, ze względu na stan zdrowia Jubilatów.

W  bieżącym roku  również planuje się  zorganizowanie  uro-
czystości wręczenia „ MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  
MAŁŻEŃSKIE”, dlatego też prosimy o zgłoszenie do  tutejszego USC 
- PAR  MAŁŻEŃSKICH , które  zawierały  związek małżeński  w 
1966 roku. Możliwość  zgłoszenia telefonicznego pod nr 67 284 00 
03 lub kom. 665 400 894.

                Kierownik USC Ujście Alicja Luberska

Złote Gody
Dwie pary, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości 

nadania Medali za Długioletnie Pożycie Małżeńskie, która odbyła 
się w Ujskim Domu Kultury, otrzymały te odznaczenia z rąk 
Burmistrza Romana Wroteckiego w swoich domach. To Marianna 
i Kurt Rufkiewicz oraz  Janina i Stanisław Kryczka.

Marianna i Kurt Rufkiewicz
Pani Marianna urodziła się 5 września 1945 r. w Brzezinach 

(obecnie kaliskie). Z rodzicami przeprowadziła się do Skórki, 
gdzie skończyła szkołe podstawową. Uczęszczała do szkoły 
średniej w Pile. Pan Kurt urodził sie 9 lipca 1941 r. w Głubczynie, 
gm. Krajenka. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął pracę 
w SKR Dolnik. Później pracował w Nadleśnictwie Skórka, w 
firmie Transpet, MPGK w Pile i Nadleśnictwie w Pile. Jubilaci 
poznali się na zabawie wiejskiej w Skórce i po 2 latach znajomości, 
zawarli związek małżeński dnia 20.03.1965r. w Pile. W 1997 roku 
przeprowadzili się z Piły do Mirosławia. Dochowali się trojga 
dzieci i pięciorga wnucząt.

Janina i Stanisław Kryczka
Pani Janina urodziła się  15 lutego 1949 r. w Nowej Wsi 

Ujskiej. Podjęła pracę w WPS Mirosławiu, skąd po 30 latach pracy 
odeszła na emeryturę. Pan Stanisław urodził się 20 kwietnia1941 
r. w miejscowości Wólka Mędrzechowska. Po wojnie jego rodzina 
przeprowadza się do Nowej Wsi Ujskiej na  gospodarstwo rolne.

Początkowo jubilat pomagał rodzicom w gospodarstwie, 
następnie podjął pracę w hucie szkła, gdzie pracował do emerytury. 
Jubilaci poznali się w kościele i po  roku znajomości  zawarli 
związek małżeński 01.05.1965r. w Ujściu. Po ślubie zamieszkali w 
Ujściu. Dochowali się dwójki dzieci i czworga wnucząt.
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Z wielką przyjemnością i sentymentem przystąpiłem 
do pisania tego artykułu z powodu znanej mi osobiście tak 
zacnej osoby jakim był lekarz Stanisław Drożdż. Wielkim 
byłoby nietaktem i przeoczeniem by nie przypomniano 
na łamach dwumie-
sięcznika „Ujskie Spra-
wy” sylwetki lekarza. 
Ukończył Akademię 
Medyczną w Pozna-
niu. Do Ujścia przy-
był w roku 1954 z tzw. 
nakazu służbowego. 
Zamieszkał wraz z ro-
dziną w mieszkaniu 
służbowym w Ośrod-
ku Zdrowia w Ujściu 
przy ulicy Chodzie-
skiej. W latach 50-
tych obywatele Ujścia 
i okolic do najzdrow-
szych nie należeli, to-
też lekarz Stanisław 
Drożdż jeden z pierw-
szych na tej posadzie w 
okresie powojennym 
miał pełne ręce roboty. 
Przedstawię Go jakim 
był faktycznie. Był le-
karzem z powołania. 
Uparty, nigdy się nie 
poddawał. Walczył o 
każdego ze swych pa-
cjentów. Pracował 24 
godziny na dobę. By 
móc poświęcić się pa-
cjentom często bywał 
poza domem. Bardzo był troskli-
wy o młode pokolenie i los małych pacjentów. Często od-
wiedzał chorych w dzień i nawet w nocy. Był człowiekiem 
tak wrażliwym, kiedy wiedział, że pacjent nie rokuje, że wy-
zdrowieje i jest bliski zejścia z tego świata miał łzy w oczach 
i płakał. Takim Go znałem, chociaż nie zawsze to okazywał. 
Jak cenionym był lekarzem z wielkim autorytetem niech 
świadczą o tym fakty. Osoba memu sercu najbliższa mama, 
tak wierzyła w lekarza Stanisława Drożdża, że z Malborka 
do Ujścia wiozę pociągiem mamę na wizytę. Lekarz Drożdż 
był przede wszystkim wspaniałym diagnostykiem. Potrafił 
Pacjentowi głęboko spojrzeć w oczy i po krótkim wywia-
dzie rozpoznawał co pacjentowi dolega. Trzeba jedno po-
wiedzieć był lekarzem pierwszego kontaktu z prawdziwego 
zdarzenia, ale wykonywał czynności wielu innych specjal-

ności, chociażby z dziedziny chirurgii. Podam prosty przy-
kład, będąc czynnym zawodnikiem w piłce nożnej Unii 
Ujście, podczas rozgrywanego meczu podczas wyskoku w 
walce o górną piłkę, po zderzeniu się głowami z przeciwni-

kiem rozcięto mnie łuk 
brwiowy  na około 4 cm. 
Zalałem się krwią. In-
terwencja lekarza Droż-
dża była błyskawiczna, 
zatamował chusteczką 
krew, a potem przemył 
ranę wódką i na tzw. 
żywca zeszył rozcięty łuk 
brwiowy. Do dzisiaj po-
została mi pamiątka po 
lekarzu Drożdżu tj. mała 
blizna po tym sporto-
wym zdarzeniu. Lekarz 
Drożdż był tak przewi-
dującym człowiekiem, 
że widział jakie podczas 
takich zawodów mogą 
wystąpić kontuzje, więc 
w swej podręcznej ap-
teczce miał wszelkie nie-
zbędne narzędzia, cho-
ciażby takie jak igły i nici 
chirurgiczne. Uwielbiał 
czas wolny spędzać w 
ogródku, lub na ławecz-
ce pod drzewami bzu. 
Ale urlopu i odpoczyn-
ku zawsze było w jego 
życiu za mało. Napięcie 
wyniszczało Go fizycz-
nie i psychicznie. By je 

odreagować nie wylewał też za 
kołnierz. Z tej racji, iż był dość częstym gościem w naszym 
domu, pozostał na długie lata wiernym przyjacielem. Oso-
biście zaprosiłem lekarza Drożdża na tzw. poprawiny we-
selne, a miało to miejsce w październiku 1960 roku. Nigdy 
nie przepuszczałem, że jest tak wspaniałym gawędziarzem, 
potrafił też tryskać wspaniałym humorem, a niektóre jego 
dowcipy były wysokiej klasy. Wiem, że wówczas bardzo się 
relaksował i odreagowywał od trosk codziennych. Należy 
tak powiedzieć, że lekarz Stanisław Drożdż przez 31 lat wy-
konał w Ujściu tytaniczną pracę za co spotkało Go już po-
śmiertne wyróżnienie Rada Miasta w Ujściu nadała tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Ujście, a Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Ujściu nazwano imieniem Stanisława Drożdża.

Zbigniew Kluth

Stanisław Drożdż
niezapomniany lekarz z Ujścia

Stanisław Drożdż podczas pracy
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ZAPISKI Z DZIEJÓW ZIEMI UJSKIEJ

Dwa kościoły 
szkielet kontra mur 

Pierwsze dziesięciolecia 
XX wieku były dla ujskich 
ewangelików niełatwym 
okresem. Według słów pa-
stora Henniga w liście z 
1901 roku odnalezionym w 
aktach Konsystorza Ewange-
lickiego, od 1890 roku liczba 
ewangelików Ujściu spadła 
z 887 do 690, podczas gdy 
katolików wzrosła z 1361 do 
1542. W dodatku w miejscu 
osiemnastowiecznej sza-
chulcowej świątyni, katolicy 
wybudowali nowy murowa-
ny kościół pw. św. Mikołaja, 
konsekrowany latem 1907 
roku. Neobarokowa budow-
la z dwuwieżową  fasadą, 
usytuowana u stóp ukończonej rok później Kalwarii Ujskiej, 
była dużo większa i okazalsza od szkieletowego zboru na Starym 
Rynku. Pojawiać się więc zaczęły pierwsze głosy niezadowolenia 
z posiadanego kościoła i chęć budowy nowego – murowanego.

W 1905 roku na posiedzeniu Rady Kościelnej dyskutowana 
była sprawa stanu budowlanego kościołów w parafii. Zauważo-
no, że mimo przeprowadzonego ostatnio remontu ujski zbór 
nie znajduje się w zadowalającym stanie. Podobne spostrzeże-
nia dotyczyły pastorówki. Konkluzją owych obrad było stwier-
dzenie, iż budowa nowego kościoła wydaje się nieunikniona. 
Co ciekawe, na posiedzeniu tym padło zdanie, jakby studzące 
niechęć, rodzącą się do katolików: Die Stellung zur katholischen 
Kirche ist keine freundliche, aber auch keine feindliche - „Po-
stawa wobec kościoła katolickiego nie jest przyjazna, ale też nie 
wroga.”1

Jednak w obliczu rozmiarów i dostojności nowej świątyni 
katolickiej, porównanie jej z kościołem ewangelickim musia-
ło sprawiać, iż gmina czuła się uboga i zagrożona. Poza tym – 
wspomniana wcześniej - rosnąca liczba katolików równolegle ze 
zmniejszaniem się liczby ewangelików wzbudziła obawy osła-
bienia się pozycji tych ostatnich. Sam wizytator Schämmer w 
1909 roku podziwiał nowy kościół katolicki, podkreślając jed-
nocześnie ubóstwo gminy ewangelickiej, posiadającej niewiel-
ki dom modlitwy. Mimo dobrze prezentującego się wnętrza po 
niedawnej renowacji (miano zapewne na myśli remont 1902 
roku, gdyż w aktach nie odnotowano wzmianek na temat innych 
prac remontowych w tym okresie), kościół z zewnątrz wyglądał 
bardzo skromnie, a drewniane partie ścian były w dużej części 
zdegradowane.

W 1912 roku pastor Hennig stwierdził, że wzniesiony w 
konstrukcji szkieletowej kościół z małą, krytą blachą wieżą oraz 
takim prezbiterium, w porównaniu z masywną świątynią kato-
lików sprawia niekorzystne wrażenie. Przekonywał też, że jest 

za mały, by pomieścić wiernych, gdyż ma tylko 270 miejsc, a 
gmina liczy dużo więcej dusz. Według niego wielkość kościoła 
nigdy nie była wystarczająca, a obecny stan budowlany wyklu-
cza jego rozbudowę. Pastor wskazywał na uszkodzenia zarówno 
na zewnątrz, jak i wewnątrz kościoła - w pokryciu wieży, drew-
nianych belkach, wypełnieniu ceglanym oraz w organach. Jego 
zdaniem nowy dom modlitwy powinien posiadać 400 – 450 
miejsc. W rok później w formularzu wizytacyjnym wypełnio-
nym przez nowego pastora – Waldemara Griese w odniesieniu 
do stanu budowlanego użytkowanego zboru użyto już sformu-
łowania baufällig (grożący zawaleniem) i wyraźnie stwierdzono, 
że powinien zostać zastąpiony nowym. 

Zgoda na rozbiórkę 

W rezultacie w 1913 roku wydano zgodę na rozbiórkę ko-
ścioła2 i budowę na jego miejscu nowego, murowanego, na co 
Fundacja Gustawa Adolfa przekazała gminie sumę 350 marek. 
Nowy zbór miał pomieścić 450 wiernych. Jesienią tego roku 
podjęto nawet badania stabilności gruntu, które wykluczyły jed-
nak budowę kościoła murowanego w miejscu obecnego. Mówi 
o tym pismo nadesłane z Bydgoszczy w październiku 1913 roku 
o treści: Die auf dem Plätze der alten evangelischen Kirche in 
Usch ausgeführten Baugrunduntersuchungen ergeben, dass 
dieser Platz als Bauplatz für eine massive Kirche sehr wenig 
geeignet ist. Nach Mitteilungendes Königlichen Hochbauamtes 
ist der Gemeinde-Kirchenrat bemüht, einen anderen geeigne-
ten Bauplatz zu erwerben und hat mit der Glasshutte Usch An-
kaufsverhandlungen angeknupft. Über deren Ergebniss ist uns 
noch nicht bekannt. Solange die Bauplatzfrage nicht geregelt 
ist, kann mit der Entwurfsbearbeitung nicht begonnen werden. 
Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulwesen. 

Fiasko budowy kościoła w centrum Ujścia wymusiło po-

Zbór ewangelicki w Ujściu
w latach 1900 – 1930
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szukiwania innej niż Stary Rynek działki budowlanej. Jednakże 
proponowanego placu zlokalizowanego w okolicy huty szkła nie 
zaakceptowano. Wybuch pierwszej wojny światowej dodatkowo 
ostudził zamiary ewangelików. Ostatecznie do wzniesienia no-
wego zboru nie doszło, choć do idei budowy wracano jeszcze 
wielokrotnie. W formularzu z wizytacji kościelnej pod datą 10 
grudnia 1917 roku pastor Griese tak opisywał stan kościoła i 
pastorówki: Die Kirche in Usch ist baufällig; der Kirchneubau 
ist im Januar 1913 beschlossen worden. Der baulicher Zustand 
der Pfarrhäuser ist schlecht, weil der Haus ein Fachwerkbau und 
schon ziemlich alt ist. Da die jährlichen Instandsetzungskosten 
sehr hoch sind, so wird zu erwägen sein, ob späterer mit der 
Kirche zugleich auch ein Pfarrhaus gebaut werden muss. Biorąc 
pod uwagę wysokie koszty corocznych remontów zasugerował, 
by w przyszłości równocześnie z budową nowego zboru wznieść 
także pastorówkę. 

Jednak w kolejnych latach ewangelikom musiał wystarczyć 
wysłużony kościół szkieletowy i takaż plebania, w odniesieniu 
do których w formularzach wizytacyjnych nadal pojawiały się 
informacje o złym stanie budowlanym. 

Kościół w płomieniach

Kolejne istotne – i dramatyczne zarazem - informacje zwią-
zane z losami ujskiego zboru pochodzą dopiero z 1930 roku. W 
aktach pojawiła się wówczas wiadomość (w postaci sprawozda-
nia pastora i tekstu zamieszczonego w miejscowej prasie) o po-
żarze, który w znacznym stopniu uszkodził kościół. 

Wycinek z gazety „Deutsche Rundschau“ z 19 lipca 1930 
roku relacjonuje to wydarzenie następująco: „Usch (Ujście), 16 
Juli. Nachdem erst kürzlich in der Grenzstadt Usch bei einem 
Gewitter zwei Personnen, zwei Pferde und eine Kuh vom Blitz 
getötet und zwei Gebäude eingeäschert wurden, ertönte heu-
te früh um 5 ½ Uhr  Feueralarm. Der Kirchturm der evange-
lischen Kirche stand in hellen Flammen. Nachdem sich alle 
Wehren und Spritzen als machtlos erwiesen, erschien die  Sch-
neidemühler Feuerwehr  mit ihrer Motorspritze auf der Brand-
stelle, welche in wenigen Minuten den Brand lokalisierte und 
das Schiff der Kirche vor der gänzlichen Zerstörung bewahrte. 
Die Schneidemühler Wehr, welche hier zum drittenmal diesseits 
der Grenze hilfsbereit und tatkräftig eingegriffen hat, gebührt 
Dank und Anerkennung.“ Z przytoczonych wyżej słów wynika, 
że po niedawnych nieszczęśliwych wypadkach, gdy podczas bu-
rzy rażone piorunem zginęły dwie osoby, dwa konie, jedna kro-
wa oraz spłonęły doszczętnie dwa domy, mieszkańców Ujścia 
spotkało kolejne nieszczęście. Wczesnym rankiem 16 lipca 1930 
roku wieża kościoła ewangelickiego stanęła w płomieniach. 
Dzięki skuteczności akcji gaśniczej pilskiej straży pożarnej, 
która w ostatnim czasie kilkukrotnie interweniowała w tym 
nadgranicznym miasteczku, udało się uchronić budowlę przed 
całkowitym zniszczeniem.O skutkach pożaru i odbudowie ko-
ścioła szerzej w następnym numerze „Ujskich Spraw.“  

C. D. N.
                                                               Katarzyna Juchniewicz

1 Cytowane w niniejszym tekście fragmenty pochodzą z akt 
Konsystorza Ewangelickiego ze zbiorów Archiwum Państwowe-
go w Poznaniu: Kirchenvisitationen in der Parochie Uscz, jetzt 
Usch 1852-1932; Bauten und Reparaturen an der Kirche in Usch  
1889-1944. 

2 Bericht über Denkmalpflege in der Provinz Posen. 1 April 
1911 – 31 Marz, Posen 1913, s. 24

            POMOC SPOŁECZNA
W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z  
2003roku nr 228, poz.2255 z późniejszymi zmianami z dniem 1 stycz-
nia 2016 roku wprowadzono zasadę przeliczania dochodu ” Złotów-
ka za złotówkę” dla rodzin przekraczających kryterium dochodowe 
uprawniające do zasiłku rodzinnego (674,00zł.netto na osobę). W 
2015 roku rodzina przekraczająca próg dochodowy traciła prawo do 
zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Od stycznia 
2016 roku, dzięki wprowadzeniu w/w zasady  zasiłek rodzinny i do-
datki  w rodzinie przekraczającej kryterium  Za każde przekroczenie 
progu o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie 
pomniejszana o 1 zł.

                       Informuję także, że od stycznia 2016 roku Ośrodek 
Pomocy Społecznej wypłaca świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły 
dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposaże-
nia macierzyńskiego.

Osobami uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są m.in.:
- osoby bezrobotne (niezależnie od tego czy są zarejestrowane w 

urzędzie pracy),
- studenci,
- osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 

(umowa zlecenie, umowa o dzieło).
 Świadczenie rodzicielskie przysługuje również obywatelom pol-

skim i cudzoziemcom.
Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego może złożyć:
- matka lub ojciec dziecka,
- opiekun faktyczny dziecka w przypadku objęcia opieką dziec-

ka w wieku do ukończenia 7 roku życia, w a przypadku dziecka wo-
bec, którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego- do 
ukończenia 10 roku życia,

- rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a 
w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku 
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzje o odro-
czeniu- do ukończenia 10 roku życia,

- osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku dziecka, wo-
bec którego podjęto decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego- do 
ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
- co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny 

dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub 
uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres 
urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

- dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej- w przypadku 
matki lub ojca, albo osoby, która przysposobiła dziecko;

- jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo ro-
dzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej 
opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykony-
waniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie 
tej opieki;

- w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związ-
ku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do 
świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
opieki w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla 
opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o usta-
leniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- osobom uprawnionym, przysługuje za granicą świadczenie 
o podobnym charakterze  do świadczenia rodzicielskiego, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Iwona Kończewska
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HOROSKOP
Baran

W lutym mimo wielu zajęć, znajdziesz czas na pielęgnowanie 
swojego związku. W pracy podejmiesz bardzo ważne decyzje, 
które mogą być bardzo wiążące w sprawach zawodowych. W 
najbliższym miesiącu spotkasz na swojej drodze ludzi, z którymi 
od dawna nie miałeś kontaktu. 

Byk

W sprawach sercowych od połowy lutego zaiskrzy. Wspólne 
zrozumienie z partnerem oraz wspólne działania uświadomią 
wam jak bardzo jesteście sobie bliscy. W pracy wrze. Bardzo do-
bre relacje z szefem gwarantują udaną współpracę. 

Bliźnięta

Twój partner w najbliższych dniach mile cię zaskoczy, wiec 
nie trać nadziei i czekaj cierpliwie. W pracy również dobra pas-
sa, opłacało się więc czekać. Szef obdarzy Cię ogromnym za-
ufaniem. W najbliższych dniach otrzymasz wymarzpną umowę o 
pracę.

Rak

W drugiej połowie miesiąca sprawy osobiste potoczą się po 
Twojej myśli. W pracy wszystko ułoży się jak należy. Twoja pra-
cowitość i wytrwanie zostanie w końcu zauważone i docenione. 
Osoba, która jest ci najbliższa sercu, okaże się bardzo lojalna i 
wesprze cię na duchu. 

Lew

Nie patrz przez różowe okulary. Idź trzeźwo przez życie. Nie 
unikniesz sprzeczek, które mogą doprowadzić Cię do szału. Za-
nim jednak wybuchniesz, zerknij w głąb siebie.  Zadbaj o zdrowie 
i zrelaksuj się po ciężkich dniach. W drugiej połowie miesiąca do-
pisze ci szczęście w sprawach sercowych. 

Panna

Twój partner okaże się bardzo pomocny, czy to w domu czy 
w pracy. Dzięki temu staniecie się sobie jeszcze bliscy. Spędzi-
cie razem dużo wolnego czasu, a wspólny wyjazd bardzo dobrze 
wam zrobi. W pracy trzeba będzie dostosować się do kilku zmian. 

Waga

Dla wagi to wspaniały czas na miłość. Szereg miłych słów i 
gestów ze strony drugiej osoby przyprawi cię o zawrót głowy. Nie 
bujaj jednak w chmurach tylko twardo stąpaj po ziemi. W pracy 
czeka na Ciebie dużo obowiązków, jednak przyniesie to Ci dużą 
satysfakcję.

Skorpion

Do samotnego Skorpiona zapuka wyjątkowe uczucie. Potrze-
ba jednak dużo czasu, ponieważ będzie ono rozkwitało stopnio-
wo. Nie trać więc czasu. Pielęgnuj to uczucie, bo naprawdę war-
to. Twoje dobre pomysły w pracy zostaną docenione, dzięki nim 
wyjdziesz z cienia. 

Strzelec

Po deszczu zawsze wychodzi słońce. Mimo chwilowych zawi-
rowań uda Ci się wyjść na prostą.  W najbliższym czasie postaw 
na rozwój kariery zawodowej, a twoje starania na pewno odniosą 
sukces. Dzięki temu zawartość portfela znacznie się powiększy.

Koziorożec

Gwiazdy Ci sprzyjają. Znikną Twoje wszystkie problemy, a ży-
cie nabierze kolorowych barw. W grę wchodzą nowe znajomości, 
obiecujące kontakty. To odpowiednia okazja, aby zadbać o siebie. 
Pomogą Ci w tym zabiegi służące zdrowiu i urodzie.

Wodnik

W połowie lutego docenisz swoją drugą połówkę. Czeka na 
was spokojny i szczęśliwy okres. Możesz spodziewać się dodat-
kowego zarobku z wcześniejszych zrealizowanych inwestycji. Po-
myśl o nauce języka obcego lub tańca. 

Ryby

Aby dobrze funkcjonować musisz podładować akumulatory. 
W lutym szczęście się do Ciebie uśmiechnie. Sprawy zawodowe 
będą kosztowały Cię dużo wysiłku i energii, ale nie warto się pod-
dawać.  W marcu możliwy duży zastrzyk gotówki. 

ZAPRASZA

www.udk.ujscie.pl

Mniam, mniam
10 marca o godzinie 17:00 w Ujskim Domu Kultury 

odbędzie się  spektakl kabaretowo-edukacyjny dla 
dzieci.

Tematyka: zdrowe odżywianie i styl życia
z elementami ekologii, uzależnienia.

Scenariusz powstał przy merytorycznym wparciu 
psychologa dziecięcego oraz pedagoga szkolnego.Spektakl 
adresowany dla: dzieci z klas I-VI. W spektaklu poruszane są 
problem zdrowego odżywiania  i stylu życia.  Celem spektaklu, 
jest uświadomienie młodym odbiorcom, czym jest zdrowe 
jedzenie, jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzestrzeganie 
zasad prawidłowego odżywiania a także sięgania po używki. 
Udowodnimy, że zdrowy nie znaczy nudny! Zabierzemy 
widzów do pysznego świata pełnego kolorów i fantastycznych 
przygód, które można przeżywać w kuchni. Wstęp wolny!
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FOTOZAGADKA
Nagrody – bony na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawi-

dłowe rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim 
numerze „Ujskich Spraw“ otrzymują: Anna Karmowska i Jerzy 
Koźma. Nagrody można odebrać w biurze Ujskiego Domu Kul-
tury. Zwycięzcom gratulujemy!

Dziś prezentujemy Państwu kolejną fotozagadkę: Gdzie zro-
biono to zdjęcie? Dwie pierwsze osoby, które udzielą prawidło-
wej odpowiedzi, otrzymają nagrody: bony na pizzę ufundowaną 
przez pizzerię VESUVIO. Odpowiedzi można udzielić osobiście 
w biurze Ujskiego Domu Kultury lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu 67 284 00 32.

HUMOR
Facet na wsi kupił sobie szykownego mercedesa. 

Jedzie sobie i nagle łapie gumę.
Wychodzi z auta i wyciąga koło.

Obok przejeżdża sąsiad traktorem i pyta: 
- Ej, co robisz? 

- Wyciągam koło 
Sąsiad wysiada z traktora, bierze młotek

i wybija szybę w mercedesie: 
- Co robisz? 

- Jak ty koło, to ja radyjko.

*

Profesor do studentów w czasie wykładu:
- Gdyby ci na końcu zachowywali się tak cicho jak ci na środ-

ku, co rozwiązują krzyżówki,
to ci z przodu mogliby spokojnie spać...

*

Bandyta włamał się w nocy do domu biznesmena
i dobiera się do sejfu. 

Nagle zauważa, że obserwuje go żona bogacza. 
- No to jak robimy? - pyta kobieta - albo krzyczę 

i budzę męża, albo dzielimy się po połowie.
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U
js

ki
e 

Sp
ra

w
y 

 1
 (2

48
)  

st
yc

ze
ń 

- l
ut

y 
20

16

30

UJSKI INFORMATOR
Urząd Miejski w Ujściu
tel. 67 284 00 03
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ujściu
tel. 67 284 02 25
Poczta Polska w Ujściu
tel. 67 284 00 10
Posterunek Policji w Ujściu
tel. 67 353 18 80
Komenda Powiatowa Policji w Pile
tel. 67 353 10 00
Niepubliczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej Maciej Winiarek,
ul. Huty Szkła 2, tel. 67 210 92 17
ul. Wojska Polskiego 12,
tel. 67 255 97 84
Gabinet Stomatologiczny NZOZ,
Gabinet Ginekologiczny
Tel. 67 287 10 16, tel. kom. 886 052 436
Czynny w każdy czwartek,
w godzinach 16:00 – 19:00
w ramach NFZ.
Przychodnia Lekarska
Paweł Ławiński
Kruszewo, tel. 67 283 91 18
Apteka „Aldo“ Ujście
tel. 67 284 00 38
Apteka „Paprotka“ Ujście
Tel. 67 283 99 34
Apteka „Pod Jodłą“ Kruszewo
tel. 67 283 91 23
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja   w Ujściu
Plac Wiosny Ludów 1
tel. 67 284 00 94
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Kruszewie
ul. Dworcowa 5, tel. 67 283 91 28
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Franciszka z Asyżu w Stobnie
Kościół filialny pw. Matki Bożej
Różańcowej w  Ługach Ujskich
tel. 67 216 40 52

Msze święte w niedziele:
Ujście, godz: 7:00, 9:00, 11:00, 16:30
Nowa Wieś Ujska, godz. 9:45
Ługi Ujskie, godz .10:00
Nietuszkowo, godz. 8:30
Mirosław, godz. 11:00
Kruszewo, godz. 8:15, 11:00 
w dni powszednie godz.19:00

TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986, 67 210 42 86
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Energrtyczne: 991
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994

Dnia 27 listopada 2015 r. przeżywszy 33 lata odeszła od nas na zawsze

śp.

Ewa Rudnicka-Wodara
Wszystkim którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszej kochanej Ewy

ks. proboszczowi Robertowi Różańskiemu, 
delegacjom, sąsiadom, znajomym

przyjaciołom, koleżankom i kolegom z pracy, krewnym i rodzinie 
za pamięć, modlitwę i zamówione Msze św. oraz złożone wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowanie składają
mąż z synem i mama

W dniu 27.12.2015 r. przeżywszy lat 66 odeszła 
od nas na zawsze ukochana żona, mama i babcia

śp.

Zdzisława Maria Koźma
zd. Grabek

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystości pogrzebowej:

Proboszczowi kanonikowi Robertowi Różańskiemu,
Proboszczowi Jerzemu Ranke,

ks. Wikariuszowi Lechowi Zych za odprawione msze św., 
opiekę duszpasterską nad zmarłą i słowo otuchy,

Ks. Prałatowi Marianowi Kozłowskiemu
za odprawioną w tym czasie mszę św. w Gnieźnie.

Burmistrzowi Miasta Panu Romanowi Wroteckiemu
i Pracownikom Urzędu, Radnym, Sołtysom.

Delegacji Koła Łowieckiego „Jeleń” w Ujściu z Pocztem Sztandarowym,
Dyrektorom Szkół i Nauczycielom,

koleżankom i kolegom wraz z Wychowawcą klasy „B”
z Liceum Pedagogicznego w Trzciance 

z Panem Mieczysławem Gumny z małżonką.
Nauczycielom Emerytom ze szkoły Podstawowej w Ujściu,

Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Mieszkańcom Ujścia, Mirosławia,
Nowej Wsi Ujskiej, Piły, Chodzieży oraz sąsiadom z Osiedla Górnego.

Dziękujemy za uczestnictwo we Mszy Świętej i modlitwie.
Za złożone wieńce, kwiaty, zapalone znicze i zamówione intencje mszalne.

mąż, córka i wnuk

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki

Małgorzaty Rożek
Głębokie wyrazy współczucia

Rodzinie 
składają

Dyrektor i pracownicy
Ujskiego Domu Kultury
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ZAKŁAD KOMINIARSKI

Jarosław Sprindt   ul. Rybacka 14   UJŚCIE   tel. 602 213 096   biuro@sprindt.pl   www.sprindt.pl

- Usługi kominiarskie
- Opiniowanie, wydawanie ekspertyz i kontrola
   urządzeń grzewczo-kominowych
- Montaż kominów zewnętrznych systemowych
- Frezowanie i naprawa istniejących kominów
- Montaż wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- Budowa kominów wolnostojących - przemysłowych
- Montaż wyposażenia kominów: kratki, drzwiczki
   rewizyjne, nasady kominowe, wentylatory spalinowe itp.
- Sprzedaż materiałów instalacyjnych z zakresu
   zabezpieczeń wysokotemperaturowych - płyty
   ochronne, kleje, farby, zaprawy i inne materiały
   odporne na wysokie temperatury
- Współpracujemy z największymi producentami
   kominów, wentylacji i systemów kominkowych:
   DARKO, PARKANEX, WENTOR, POUJOULAT, SPIROFLEX,
   AERECO.

Zapraszamy do współpracy!



STACJA KONTROLI
POJAZDÓW

Wykonujemy okresowe badania 
techniczne samochodów 
osobowych i ciężarowych 
do 3,5 t wszystkich marek 
oraz aut sprowadzonych 
z zagranicy

Zapraszamy

Poniedziałek – Piątek  700 – 1800

Sobota  700 – 1300

ASD TOYOTA UKLEJA

ul. Pilska 45 
64-850 Ujście k/Piły
tel. +48 67 210 51 00
www.toyota-ukleja.pl
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