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PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI

Fotozagadka 
1. Kogo widzimy na zdjęciu nr 6? Podaj gatunek i określ płeć 
w gwarze myśliwskiej.
2. Jak w słownictwie myśliwych nazywamy grupę zwierząt na 
zdjęciu nr 6?
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” ptak na zdjęciu 

nr 2 to bażant - kogut. Jego okres lęgowy przypada na maj i 
czerwiec, a jego gniazdo to dołek w ziemi skąpo wysłany trawą.

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

Nam pomagali dobrzy ludzie. To prawda.

My sobie poradzimy. Nie jest źle.

Zima była łagodna,
ale o jedzenie trzeba się postarać.

Zaczynają się nowe problemy?

Zimą bywa różnie... Oby do wiosny!
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Czas zebrań wiejskich

15 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Chrustowie. W trakcie 
dyskusji mieszkańcy Chrustowa postulowali o poprawę stanu 
dróg dojazdowych do pól oraz dokonanie przycinki drzew i 
krzewów rosnących wzdłuż chodnika i cmentarza.

Dzień później odbyło się zebranie wiejskie w Byszkach. W 
trakcie zebrania młodsza aspirant  Anna Starzyńska z KPP w 
Pile przedstawiła projekt konsultacji społecznych dotyczących 
bezpieczeństwa na terenie powiatu pilskiego i tworzenia lokalnej 
mapy zagrożeń. Problemy, które zgłosili mieszkańcy dotyczyły 
wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze powiatowej 
oraz wykonanie przejścia dla pieszych, rozbudowy oświetlenia, 
dróg i chodników.

 22 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Ługach Ujskich. 
Problemy, które zgłosili mieszkańcy dotyczyły w głównej mierze 
dróg i chodników powiatowych

23 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Nowej Wsi Ujskiej. 
W trakcie dyskusji mieszkańcy zgłaszali wnioski dotyczące 
poprawy nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa oraz 
problem z zaśmiecaniem lasów.

7 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Mirosławiu. Podczas 
zebrania sołtys przedstawił informację o pracy swojej i rady 
sołeckiej w 2015 roku. Następnie Burmistrz omówił wykonanie 
budżetu za rok 2015 oraz omówił plan budżetu i najważniejsze do 
wykonania zadania w roku 2016. W trakcie dyskusji mieszkańcy 
zgłaszali postulaty dotyczące poprawy dróg dojazdowych do 
pól, dróg powiatowych, dokonania przycinki drzew i krzewów 
wzdłuż dróg i chodników powiatowych.

12 kwietnia odbyło się zebranie wiejskie w Węglewie. Na 
zebraniu sołtys przedstawił informację o pracy swojej i Rady 
Sołeckiej w 2015 roku. Następnie Burmistrz omówił wykonanie 
budżetu za rok 2015 oraz omówił plan budżetu i najważniejsze 
do wykonania zadania w roku 2016. Po Burmistrzu głos zabrał 
Wicestarosta Pilski, który przedstawił obecną sytuację w Powiecie 
Pilskim. Obecni na zebraniu mieszkańcy po wysłuchaniu 
przedstawionych planów inwestycyjnych nie zgłaszali żadnych 
wniosków.
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WIEŚCI Z POWIATU
Szanowni Państwo,
31 marca br. Rada Powiatu w Pile przyjęła rezygnację 

Franciszka Tamasa z funkcji starosty pilskiego i powołała 
nowego starostę – z rekomendacji koalicji Porozumienia 
Samorządowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego – Eligiusza 
Komarowskiego. Choć bardzo dobrze oceniam ogrom pracy 
jaką wykonał były starosta to jestem głęboko przekonany, 
iż zmiana na stanowisku starosty, była dobra i adekwatna do 
czasów w jakich żyjemy, potrzeb i nadchodzących wyzwań. 

W ubiegłym roku realizowaliśmy budżet przygotowany 
jeszcze przez poprzednią koalicję i dzięki działaniom 
oszczędnościowym i restrukturyzacyjnym – również za 
sprawą działań poprzedniego starosty – udało się w nim 
wygospodarować blisko 6 milionów złotych, które zaowocują 
teraz dużymi inwestycjami. Moim zdaniem, poprzedni starosta 
Franciszek Tamas, wypełnił swoje zadania bardzo dobrze, 
choć nie przyniosły mu one poklasku. Blisko dwuletni okres 
naszej współpracy oceniam jako korzystny choć, często inaczej 
patrzyliśmy na wiele spraw, również na sposób kierowania 
urzędem i zarządzania ludźmi. F. Tamas podjął decyzję o 
rezygnacji, i tę decyzję szanuję.

Teraz mamy nowego starostę, nowy zarząd - i to koalicji 
Porozumienia Samorządowego i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, choć różni politycy – również ci z Warszawy – 
tworzyli swoje koalicje i robili wszystko, aby nam przeszkodzić. 
Osobiście zabiegałem o to, aby wzmocnić głos PSL w nowym 
rozdaniu co mi się udało. Zgodnie z nową umową koalicyjną 
uzyskałem pełen zakres uprawnień do  zarządzania i 
nadzorowania Powiatowym Zarządem Dróg, Wydziałem 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziałem Geodezji oraz 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Teraz podlegają one 
pode mnie, jako wicestarostę. Chciałem mieć dla PSL większą 
swobodę działania i większy wpływ na sprawy powiatu, i to w 
ramach nowej umowy koalicyjnej udało się uzyskać, z czego 
jestem bardzo zadowolony.

Stawiam sobie wysokie wymagania, ale również całemu 
zarządowi powiatu, a przede wszystkim nowemu staroście, 
ponieważ zależy mi na tym, aby nasz powiat się rozwijał, 
był przyjazny dla mieszkańców i gości. Zależy mi na dobrej 
współpracy z innymi samorządowcami w powiecie, chciałbym 
też aby głos Powiatu Pilskiego był zauważalny w północnej 
Wielkopolsce, w województwie wielkopolskim. Jestem 
przekonany, że z nowym starostą podołamy tym wyzwaniom!

Zależy mi w sposób szczególny na nawiązaniu dobrej 
współpracy z prezydentem Piły, bo jako samorządy musimy 
się wspierać, a nie zwalczać. Oczekuję też dobrego klimatu tej 
współpracy, a nie kreowania polityki nienawiści, zwłaszcza 
podsycanej przez warszawskich polityków Platformy 
Obywatelskiej, którzy ciągle nie mogą pogodzić się z przegraną 
sprzed dwóch lat, i ciągle jątrzą wytwarzając atmosferę 
niezgody. Prawda jest zupełnie inna – spotkanie z prezydentem 
Piły było jednym z pierwszych jakie odbyliśmy z nowym 
starostą, a będziemy się spotykać systematycznie konsultując 
najważniejsze dla Piły sprawy. Życzyłbym sobie, aby politycy 
nie wtrącali się w sprawy wewnętrzne naszego samorządu, 
ponieważ mają o nich słabe pojęcie. Mam nadzieję, że Platforma 
Obywatelska pozwoli nam działać i nie będzie utrudniać nam 
pracy.

Poprawa relacji z prezydentem Piły jest jednym z 
najważniejszych celów nowego starosty i nowego zarządu. 
Zresztą szef klubu Porozumienia Samorządowego Henryk 
Stokłosa również oczekuje zakopania topora wojennego między 

miastem Piła i powiatem pilskim, i jestem przekonany, że przy 
tym układzie personalnym, jest to jak najbardziej realne.

Szanowni Państwo,
jestem doświadczonym samorządowcem, i wiem że 

najlepszym sposobem na promocję jest dobra praca. Tę dobrą 
pracę gwarantujemy pod kierownictwem nowego starosty 
Eligiusza Komarowskiego.

Na pewno jest to osoba bardzo kontaktowa, otwarta, 
potrafiąca rozmawiać z każdym. Dlatego w pierwszej 
kolejności spotkaliśmy się z dyrektorami wydziałów Starostwa 
Powiatowego, aby wyzwolić w nich energię i chęć działania, 
aby dzielili się z nami swoimi pomysłami, ponieważ są to 
fachowcy z bogatym doświadczeniem i wiedzą. Tak jak 
wspomniałem odbyliśmy spotkanie z prezydentem Piły, ale 
również spotkaliśmy się z wójtami i burmistrzami gmin 
powiatu pilskiego. Jedynie działając wspólnie, rozmawiając 
i się wspierając, mamy szansę na rozwój powiatu z korzyścią 
dla mieszkańców. Jesteśmy otwarci na lokalną społeczność i na 
współdziałanie – również z opozycją.

Przed nami stoją dziś ważne wyzwania - musimy prowadzić 
bezpieczną politykę finansową, inwestując i poszukując 
środków zewnętrznych. Jesteśmy też na etapie naboru do 
szkół ponadgimnazjalnych, a od tego ilu uczniów uda nam się 
pozyskać (a mamy bardzo dobre szkoły, z doskonałą kadrą, 
ofertą i bazą dydaktyczną) zależeć będzie wysokość subwencji 
oświatowej. Do tego dochodzą duże zadania inwestycyjne 
związane m.in. z budową drogi Kruszki-Kijaszkowo, halą 
sportową przy ul. W. Pola w Pile czy stadionem przy ul. Okrzei 
w  Pile.

Mam nadzieję, że wszystkie plany uda się zrealizować z 
korzyścią dla mieszkańców naszego powiatu.

Z poważaniem
Stefan Piechocki

Wicestarosta Pilski

Policja apeluje!
Policjanci Posterunku Policji w Ujściu proszą wszystkich 

mieszkańców gminy Ujście o numerację domów oraz 
oznakowanie nieruchomości, posesji.  W ramach akcji "Pozwól 
do siebie dojechać", policjanci przeprowadzą kontrolę czy 
posesję na terenie gminy są prawidłowo oznakowane. Za 
brak numeracji grozi mandat, który reguluje art. 64 kodeksu 
wykroczeń o niedopełnianie obowiązków w zakresie tabliczek 
z numerem nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości. 

Wojewódzka do remontu
Ogłoszono przetarg na remont odcinka drogi wojewódzkiej 

nr 182 między Ujściem a Jabłonowem.
Nowa droga ma być gotowa we wrześniu 2017 roku. 

Całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 25 mln zł.
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INFORMACJE
Z  R AT U S Z A

Burmistrz podpisał umowy 
na dofinansowanie realizacji 
zadań z zakresu wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej 
z Klubem Sportowym „Unia” Ujście 
(dofinansowanie w wysokości 65 
tysięcy złotych) oraz Ludowym 
Klubem Sportowym „Błyskawica” 

Bronisławki (dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy złotych).
W Zespole Szkół w Kruszewie Burmistrz spotkał się z rodzicami 

dzieci 6-cio letnich. Tematem spotkania było przedstawienie sytuacji 
związanej z utworzeniem klasy I szkoły podstawowej w Zespole 
Szkół w Kruszewie.

7 marca w Urzędzie Miejskim w Pile obyło się spotkanie gmin 
członkowskich Pilskiego Regionu Strategicznej Interwencji w, którym 
uczestniczyli Burmistrz Ujścia oraz pracownica Urzędu Miejskiego 
pani Justyna Mikołajewska. W trakcie spotkania przedstawione 
zostały nowe informacje dotyczące realizacji projektów w  ramach 
POSI.

8 marca Burmistrz Ujścia wspólnie ze Skarbnik Gminy Dorotą 
Schwochert podpisali w  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu aneks do umowy na 
dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ujściu.

10 marca Burmistrz uczestniczył w konferencji zorganizowanej 
w Urzędzie Wojewódzkim w  Poznaniu. W trakcie konferencji 
omówione zastały zagadnienia polityki prorodzinnej oraz 
rozwiązania przewidziane w programie „Rodzina 500 plus”.

W tym samym dniu w Urzędzie Miejskim w Ujściu Burmistrz 
spotkał się z przedstawicielami firmy Windpower Poland Sp. z o.o.. 
Tematem spotkania było omówienie planów dotyczących budowy 
fermy wiatrowej na terenie gminy Ujście.

01.04.2016 – Ruszyły prace związane z realizacją zadania 
„Rewitalizacja ścieżki spacerowej na zboczu Winnej Góry w Ujściu” 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. Zakres prac do wykonania 
obejmuje: wycięcie drzew i krzewów w punktach widokowych 
oraz wzdłuż ścieżki spacerowej, wykonanie ścieżki spacerowej o 
szerokości jednego metra na długości 380 metrów oraz montaż ławek 
i koszy na śmieci w sześciu miejscach widokowych. Wykonawcą 
zadania jest Zakład ogólnobudowlany Janusz Szczap z Piły. Termin 
na wykonanie zadania strony ustaliły do dnia 23 maja br.

05.04.2016 – Burmistrz Ujścia uczestniczył w spotkaniu 
zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Pile, na którym 
przedstawione zostały informacje na temat zaawansowania prac 
związanych z realizacją zadania „Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 
2016 – 2026”. Spotkanie było także dobrą okazją do złożenia przez 
Wójtów i Burmistrzów gratulacji nowo wybranemu Staroście 
Pilskiemu Eligiuszowi Komarowskiemu.

07.04.2016 – Burmistrz Ujścia ogłosił przetarg na wykonanie 
zadania „Ochrona miasta Ujście przed deszczami nawalnymi – 
przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku 
pomiędzy komorą rozdzielczą KR3, KR4, studzienkami 
kanalizacyjnymi D9, D9’, D10, D10’, D11, D11’ zakończone 
odwodnieniem liniowym OL1 400 mm”. Termin składania ofert 
upływa 21 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:00.

W Ratuszu obradowała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Ujściu. Po przeprowadzonej analizie dokumentów finansowych 
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o  udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Ujścia za wykonanie budżetu w roku 
2015.

Absolutorium dla zarządu ZMiGN
14 marca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ujściu 

odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin 
Nadnoteckich. W obradach uczestniczył Burmistrz Ujścia 
Roman Wrotecki, który pełni funkcję Skarbnika w Zarządzie 
Związku. W trakcie obrad członkowie Zarządu omawiali 
między innymi sprawy dotyczące:

a) rozstrzygnięcia konkursu ofert dla członków Związku 
Miast i Gmin Nadnoteckich na organizację otwarcia sezonu 
wodniackiego na Noteci w roku 2016;

b) przeglądu ofert prasy branżowej i zaopiniowanie 
propozycji rocznej współpracy;

c) planu wydarzeń i ekspozycji targowych z udziałem 
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich;

d) omówienia kalendarza imprez na rok 2016 - „Dzieje 
się w Dolinie Noteci”;

e) uszczegółowienia zakresu modernizacji i 
unowocześnienia portalu www.rzekanotec.pl;

f) przedstawienia propozycji dotyczących planowanej 
promocji w centrach handlowych;

g) spraw organizacyjnych Walnego Zebrania Członków 
Związku.

Równolegle z obradami Zarządu trwało posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła kontrolę 
dokumentów finansowo-księgowych pod względem 
formalnym i merytorycznym. Komisja po przeprowadzonej 
analizie pozytywnie zaopiniowała wniosek o  udzielenie 
absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin 
Nadnoteckich za rok 2015. 

Udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku było 
jednym z punktów Walnego Zebrania Członków Związku, 
które odbyło się 31 marca w Drezdenku. W trakcie tych obrad 
Prezes Zarządu Marek Tchórzka przedstawił sprawozdanie 
merytoryczno-finansowe za rok 2015 z działalności   
Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”. 

Po dyskusji nad sprawozdaniem Komisja Rewizyjna 
przedstawiła swoje stanowisko w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Związku Miast i Gmin 
Nadnoteckich. W wyniku głosowania Członków Walnego 
Zebrania udzielono absolutorium Zarządowi Związku za 
rok 2015. Następnie przyjęto uchwały Związku dotyczące:

a) przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za 
2015 rok, która zwiększy przychody roku 2016;

b) przyjęcia Powiatu Gorzowskiego w poczet członków 
wspierających Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z 
siedzibą w Nakle nad Notecią;

c) przyjęcia Gminy Białośliwie w poczet członków 
zwyczajnych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą 
w Nakle nad Notecią.
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Wieści z ogrodu
„Zbierzesz co posiejesz” – to dla wielu działkowców znak, 

że nastała wiosna, przyszedł czas na sprzątanie działki po 
zimie, przygotowanie się do nowego sezonu działkowego, który 
rozpocząć się musi jak każdego roku odbyciem walnego zebrania 
sprawozdawczego.

Dzień 28 kwietnia br. to właśnie ten dzień. Każdy członek PZD 
otrzymał zaproszenie na takie zebranie wraz z nowym regulaminem 
rodzinnego ogrodu działkowego uchwalonym przez Krajową Radę 
Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku.

W walnym zebraniu mają prawo uczestniczyć wyłącznie 
członkowie Związku. Osoby, które są działkowcami, ale nie należą 
do PZD, nie mogą brać w nim udziału. Niektórzy z różnych 
powodów nie są w stanie samodzielnie uczestniczyć w zebraniu. 
Chcieliby wyznaczyć do tej czynności pełnomocnika, który w jego 
imieniu wypowie się w sprawach ogrodu i będzie głosował nad 
podejmowanymi uchwałami.

Niestety – zgodnie z $ 14 ust.2 statutu PZD prawa członkowskie 
wykonywane muszą być osobiście. Niedopuszczalne jest 
ustanowienie do tej czynności pełnomocnika, nawet jeśli jest to 
członek rodziny.

Sprawy organizacyjne i porządkowe

Regulamin ROD obecnie obowiązujący dopuszcza wielkość 
altany do 35 mkw. i zakazuje zamieszkiwanie na działkach.

Altana  może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym 
i 4 metrów przy dachu płaskim.

Odległość altany działkowej od granic działki nie może być 
mniejsza niż 3 metry.

Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd 
ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany 
działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię 
zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki. 

W przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD naruszenia 
przepisów regulaminu w tej sprawie, działkowiec zobowiązany 
jest do usunięcia nieprawidłowości a nawet rozebrania budowanej 
lub rozbudowywanej altany. Zarząd ROD w imieniu PZD zgłasza 
naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.

Każda działka musi być wyposażona w kompostownik a 
działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia 
organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

Działkowcom i innym  osobom  przebywającym na terenie 
ogrodu zabrania się:

- zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych,  
oraz  otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi 
z  działki np. gałęzie, chwasty,

- wrzucania o ogrodowych pojemników na śmieci części roślin 
oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

- gromadzenie i przechowywania na działce przedmiotów
  niepotrzebnych do uprawy , a obniżających jej estetyczny 

wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z 
działki,

- spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek 
roślinnych. Na działkach w ROD nie powinno się również palić 
ognisk rekreacyjnych ze względu na przepisy przeciwpożarowe. 
Takie  ogniska można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych, 
za zgodą miejscowych władz i straży pożarnej,

- wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i 
kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,

Usunięcie z terenów ROD lub działki ozdobnych drzew 
następuje za zezwoleniem właściwego organu administracji 
publicznej w przypadkach określonych w przepisach ustawy o 
ochronie przyrody.

Działkowiec występuje z wnioskiem do zarządu ROD o 
wydanie pozwolenia na usunięcie drzew ozdobnych, a ten kieruje 
wniosek do właściwego organu administracji publicznej.

Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego 
rodziny jest zabroniony.

Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone 
przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.

Ma również obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie 
zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i 
adresu do korespondencji.

W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca 
zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, 
skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, 
pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.

Członkowstwo w PZD wygasa w razie:
- śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka PZD,
- zrzeczenia się na piśmie członkowstwa w PZD,
- wygaśnięcia prawa do działki w ROD.
Pozbawienie członkostwa może nastąpić w razie rażącego 

naruszenia przepisów ustawy, postanowień statutu, regulaminu 
ROD, zasad współżycia społecznego oraz działania na szkodę PZD.

Działkowiec, który rezygnuje z członkowstwa w PZD i dalszej 
dzierżawy działkowej składa na piśmie swoją rezygnację do zarządu 
ROD. Zarząd podejmuje w tej sprawie stosowną decyzję.

Opracowano na podstawie Statutu PZD, Regulaminu PZD
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17 marca odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej 
w Ujściu. 

Na początku sesji Burmistrz Ujścia wręczył nagrodę Julii 
Gładych, uczennicy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Ujściu, za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie 
języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych. Drobne 
upominki oraz listy gratulacyjne otrzymali również rodzice 
Julii, Alicja i Krzysztof Gładychowie oraz pani 
Karolina Jagodzińska-Pytel, nauczycielka języka 
polskiego ze Szkoły Podstawowej w Ujściu. 
Następnie Burmistrz wręczył drobny upominek 
panu Julianowi Grasiowi, który świętuje w 
tym roku jubileusz 25-lecia pełnienia funkcji 
Sołtysa sołectwa Kruszewo. Po gratulacjach dla 
pana Juliana Burmistrz poprosił o wystąpienie 
wszystkich sołtysów z terenu Gminy, którym 
złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia 
Sołtysa. Po tych miłych akcentach przystąpiono 
do normalnych obrad. Pierwszym zagadnieniem 
poruszonym na sesji było omówienie przez 
pana Zygmunta Jasieckiego, Przewodniczącego 
Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi, informacji o planowanej 
budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie gminy Ujście. Planowana 
lokalizacja PSZOK-a (ok.400 metrów od ulicy Ogrodowej w 
Ujściu w kierunku na Mirosław)   nie spotkała się z akceptacją 
przybyłej na sesję grupy mieszkańców ulicy Ogrodowej. Po 

Na sesji o PSZOK-u i nie tylko
dyskusji dotyczącej lokalizacji PSZOK-a Burmistrz podjął decyzję 
o poszukaniu nowej lokalizacji dla tej inwestycji. Po zakończeniu 
dyskusji na temat PSZOK-a radni przeszli do procedowania 

poniższych projektów uchwał:
- uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujście w 
2016 roku;

- uchwała w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu dla Gminy Ujście na lata 2016 
–2032”;

- uchwała w sprawie wyrażenia woli 
ustanowienia prawa służebności gruntowej 
przejazdu i  przechodu na nieruchomości mienia 
komunalnego Gminy Ujście;

- uchwała w sprawie wyznaczenia Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ujściu do realizacji zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego;

- uchwała w sprawie określenia trybu postępowania o 
udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację 
zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

- uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Ujście;

- uchwała w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Ujście.

Radni przyjęli również sprawozdania 
dotyczące:

- realizacji programu współpracy gminy Ujście 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2015 rok;

- wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego.
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Powitanie wiosny
w ujskim przedszkolu

21 marca, jak co roku braliśmy udział w pięknej tradycji 
pożegnania zimy oraz powitania wiosny. Na uroczystość 
zaprosiliśmy wyjątkowego gościa panią leśnik - nauczyciel 
Małgorzatę Plata, która obdarowała dzieci książeczkami o 
wiosennej przyrodzie oraz planszami edukacyjnymi. 

Grupa 5-6 latków przygotowała program artystyczny. Na 
początku dzieci brały udział w inscenizacji pt. „ Witaj wiosenko”. 
Aktorzy grali różne role, były: motylki, kwiatki, kotek, wiewiórka, 
słoneczko, wiatr, deszcz oraz wiosna. Nad całością czuwał 
narrator, który wprowadzał nas w ciepły, wiosenny nastrój. 
Dzieci śpiewały również piosenki oraz wykonywały improwizację 
muzyczną do utworu Mozarta „ Bułka z masłem”. Po występach 
udaliśmy się nad rzekę, aby pożegnać Marzannę- zimową pannę 
i powrócić do przedszkola z zielonym Gaikiem.

Barbara Kończewska

Koło Gospodyń z Nowej Wsi Ujskiej
na Śniadaniu Wielkanocnym

Środowisk Wiejskich
W niedzielę palmową, 20 marca w Kiszkowie (pow.

gnieźnieński) odbyło się Śniadanie Wielkanocne Środowisk 
Wiejskich. Do ogromnego stołu wielkanocnego zasiedli nie 
tylko różne delegacje rolnicze, ale także przedstawicielki  Kół 
Gospodyń Wiejskich z całej Wielkopolski wśród których 
miałyśmy przyjemność i zaszczyt godnie reprezentować naszą 
gminę i powiat. Organizatorem tego projektu była Wielkopolska 
Izba Rolnicza, która przyznała piękne dyplomy za udział w 
konkursie na wypiek wielkanocny.  

Tradycje i zwyczaje 
wielkanocne

23 i 24 marca w Bibliotece i Świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej 
odbyły się zajęcia „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Dzieci 
które zechciały uczestniczyć w spotkaniu mogły dowiedzieć 
się jakie tradycje wielkanocne były i są kultywowane w 
naszej okolicy, jak spędzano świąteczny czas dawniej. Same 
chętnie opowiadały jak spędzane są święta w ich domach.                                                                                                        
Dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce świątecznej.                                          

Drugiego dnia imprezy dzieci własnoręcznie przygotowywały 
pisanki przy pomocy wosku pszczelego i kredek świecowych,  
które po zajęciach zabrały do domu.

Naszym miłym uczestnikom bardzo podobała się zabawa z 
klockami konstrukcyjnymi BAMP. 

Spotkanie odbyło się dzięki programowi „Projektor - 
wolontariat studencki” dzięki któremu mieliśmy zapewnione 
materiały plastyczne i edukacyjne.  Celem Programu jest 
dotarcie do dzieci i młodzieży     z małych miejscowości , 
studenci prowadzący zajęcia  dzielą się z dziećmi swoją wiedzą, 
przekazują  pozytywne wzorce jednocześnie zachęcając do 
rozwoju. Zajęcia przeprowadziła pani Katarzyna Woźniak 
studentka pedagogiki.

Justyna Woźniak
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Rozgrywki tenisa stołowego
w Nowej Wsi Ujskiej

W marcowe sobotnie popołudnie w sali wiejskiej strażacy z 
Nowej Wsi ujskiej postanowili przeprowadzić rozgrywki tenisa 
stołowego.

Zacięta walka trwała  przez wiele godzin, by w końcu do 
finału doszli najlepsi. Organizatorzy przygotowali cenne nagrody, 
o które zawodnicy dzielnie walczyli. Nie zabrakło też  pysznego  
poczęstunku. Brawa dla Zarządu OSP

Rękodzieła z odzysku
Rękodzieło z odzysku to nic innego jak ponowne 

wykorzystanie rzeczy, które w zasadzie do niczego nam już nie 
służą i najczęściej lądują w śmietnikach. Dlatego w każdy piątek 
panie i młodzież mogły spotykać się w świetlicy wiejskiej w 
Nowej Wsi Ujskiej, by pobawić się w twórczy recykling.

Na pierwszy rzut poszły pudełka z których powstały piękne 
szkatułki, a z wytłaczanek różne kwiaty i wielkanocne ozdoby. 
Oprócz tego dekorowano jajka styropianowe według własnej 
inwencji. Wszystkie prace przyozdobiły stół Koła Gospodyń 
Wiejskich na Jarmarku Wielkanocnym w Ujskm Domu Kultury.

Matka, żona, babcia, siostra, ciocia - kobieta!
Bez kobiet świat byłby szary. Dlatego Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej wraz z Radą Sołecką 12 marca 

2016 r. przygotowali świetną i niepowtarzalną uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Każda z Pań otrzymała kwiatek oraz słodki 
upominek. W imieniu zaproszonych gości życzenia złożyli   Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Marek Jankowski oraz 
sołtys Jan Hajt.  Uroczystość uświetnił  występ zespołu śpiewaczego  "Kasztelanki" a także tryskający humorem kabaret ze Strzelec, 
który sprawił zaproszonym gościom ogromną niespodziankę. Przy suto zastawionych stołach panie długo delektowały się swoim 
świętem.
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Książka jest OK!
W sobotę  12 marca bieżącego roku gościem spotkań z cyklu 

„Książka jest O.K!” była Joanna Concejo, ilustratorka książek.  Joanna 
Concejo projektuje ceramikę, uczy rysunku we Włoszech i rysuje 
książki wydawane we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii i w 
Polsce. Używa głównie ołówka i troszeczkę kredek, do akcentów.

Tym razem w ramach Książka jest O.K! spotkanie z ilustratorką 
książek  odbyło w Pile oraz w Chrustowie. Miało to na celu zachęcić 
dzieci jaki i dorosłych do wspólnego czytania i działań artystycznych 
z Joanną Concejo. W ramach akcji autorka czytała dwie książki: 
opowiastkę filozoficzną o szczęściu „Książe w cukierni”, Marka 
Bieńczyka oraz dobrze znaną baśń „Czerwony Kapturek” Braci Grimm. 

W pilskiej fili bibliotecznej nr 4 inspiracją była książka zilustrowana 
przez ilustratorkę pt. „Książę w cukierni”  autorstwa Marka Bieńczyka. 
To właściwie „mini-wykład o maxi-sprawach”, aby posłużyć się tytułem 
książki Leszka Kołakowskiego. Wykład opowiadający o szczęściu, a 
właściwie o jego permanentnym braku. „Szczęśliwym się bywa, a nie jest”.

W świetlicy wiejskiej w Chrustowie ilustratorka przeczytała 
bardzo popularną, znaną niemal każdemu z nas od dzieciństwa, 
baśń „Czerwony Kapturek”. Tym razem historia o małej 
dziewczynce przemierzającej las w drodze do babci była bardziej 
poplątana. W wersji Pani Joanny Czerwony Kapturek zamiast 
dyskutować z wilkiem, kto ma wielkie oczy, skakał z nim w 
workach i pozwalał zaplatać sobie warkocze. Podczas działań 
artystycznych wspólnie stworzono makietę lasu, w którym pojawiło 
się wiele Czerwonych Kapturków i wiele wilków. A Ty co myślisz? 
O czym według Ciebie jest historia Czerwonego Kapturka?

Organizatorami wydarzeń w ramach działań artystycznych i 
społecznych pt. „Książka jest OK.!” byli: Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, Karolina Wójcik, Robert 
Rożek oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chrustowie, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy Ujście. Patronat honorowy nad akcją objeli: 
starosta pilski Franciszek Tamas i prezydent Piły Piotr Głowski.

Śpiewać każdy może
W Ujskim Domu Kultury odbył się festiwal piosenki 

„Śpiewać każdy może”. Na scenie widowiskowej zaprezentowało 
się 17 uczestników z terenu gminy Ujście,  którzy przedstawili 
po jednej piosence o dowolnych charakterze i stylu muzycznym. 
W składzie komisji przewodniczącym był Przemysław Zdunek, 
natomiast członkami komisji Marta Rajewska oraz Rafał Sieroń.

Uczestnicy przeglądu jak co roku  rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych. W gronie najmłodszych najpiękniej 
zaśpiewała Liliana Andrzejak. W kategorii 9-12 lat zwyciężyła 
Zuzanna Wojtecka. W kategorii najstarszych uczestników 
pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Modlitowska, której 
akompaniowała na gitarze Wiktoria Seyda.

Poza konkursem na scenie zaprezentał się duet Miłosz 
Harwas i Piotr Elert oraz Paulina Rutkowska, która wspólnie 
z kolegami zaprezentowała się w piosence „Ona czuje we mnie 
piniądz”, zespołu Łobuzy. Na scenie pojawiły się również Maja 
Kędziora, Nikola Ptasińska oraz Julia Wiatr, tegoroczne laureatki 
Szkolnego Przeglądu Talentów, który corocznie odbywa się w 
Szkole Podstawowej nr. 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali dyplomy 
uczestnictwa, natomiast laureaci nagrody ufundowane przez 
Ujski Dom Kultury.
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„Raz…dwa…trzy…wypadzasz z gry!” to katastroficzny 
dramat dotykający wydarzeń sprzed 30 lat, wybuchu w elektrowni 
w Czarnobylu. Zagubienie, rozpad znanego świata - oto z czym 
mierzą się bohaterowie spektaklu. Opowieść skupia się na 
emocjonalnym wymiarze wydarzeń. Niebywała czarnobylska 
katastrofa staje się pretekstem do zadawania fundamentalnych 
pytań o trwałość cywilizacji. The Day After. Jak żyć w świecie, 
który trzeba definiować od nowa? Gdy najlichsza trawka staje się 
wrogiem…niewidzialnym, śmiertelnym niebezpieczeństwem? 
Jak kochać? I co zostanie z tradycji w zderzeniu z atomem…

Wydarzenia opisywane przez epizody, są opowieścią ludzi nie 
przygotowanych do wybryku cywilizacji. Wielość narracji układa 
się w przejmujący obraz wydarzenia, którego nie da się wymazać 
z pamięci. Trauma która wciąż trwa. Dramatyzm wydarzeń 
łagodzony jest przez iskierkę humoru oraz piękno tradycyjnych 
wschodnich pieśni.

W spektaklu wystąpili: Paulina Barycza, Anna Bernat, 
Aleksandra Gawrońska, Sandra Musiał, Róża Plewa, Greta 
Załęska-Ratajczyk, Marek Gawroński, Roger Rujna, Mateusz 
Ziemichód. Sztukę wyreżyserowała Ewelina Wyrzykowska.

Raz… Dwa…Trzy…wypadasz z gry!
W niedzielę 3 kwietnia na scenie Ujskiego Domu Kultury pilski teatr TAK! 

wystawił spektakl pt. „ Raz… dwa… trzy… wypadasz z gry!”.

Co bez miłości
wart jest świat?
Pod takim tytyłem w Ujskim Domu Kultury odbył się 

koncert, podczas którego można było usłyszeć polskie 
szlagiery z lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia. 
Barbara Kalinowska oraz bracia Marek i Paweł Tomaszewscy 
zabrali ujską publiczność w sentymentalną podróż. Uczestnicy 
koncertu entuzjastycznie przyjęli występ bydgoskiego tercetu. 
Nie zabrakło wspólnego śpiewania. Nie obylo się też bez bisów.
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Z Mickiewiczem za pan brat
5 marca, w Szkole 

Podstawowej nr 7 
w Pile odbył się VII 
Konkurs Wiedzy 
o  Życiu i Twórczości 
Poety „Legenda 
Wieszcza Adama”. 
Szkołę Podstawową 
w Nowej Wsi Ujskiej 
r e p r e z e n t o w a l i 
uczniowie klasy 
szóstej: Wiktoria 
Karabasz i Aleksander 
Kaczor. Mieli do 
rozwiązania test składający się z pytań dotyczących biografii 
poety oraz jego twórczości. Wśród wyróżnionych uczniów 
znalazła się Wiktoria. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

E.Pranke, D.Suwary

NTV - telewizja nastolatków!
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 

Ujskiej, korzystając z zaproszenia Teatru Show, wzięli udział 
w interaktywnych warsztatach telewizyjnych. Spotkanie, które 
odbyło się w Pilskim Domu Kultury w dniu 22 marca br., miało 
przybliżyć uczniom pracę dziennikarzy, pokazać mozolny proces 
montażu informacji, a przede wszystkim sprawdzić, jak w roli 
prezenterów poradzą sobie nasi uczniowie. Zadanie to wcale nie 
było łatwe! 

Przedstawicielom klas wręczone zostały różnego koloru 
karty oznaczające poszczególne działy tematyczne wiadomości 
telewizyjnych. W rolę pogodynki wcielił się Fabian Cyrulik z kl. VI. 
Okazało się, że zarówno wiedza przyrodnicza, jak i umiejętności 
komunikacyjne były w tym zadaniu kluczem do sukcesu. 
Techniki perswazyjne przekonujące do zakupu wybrakowanego 
produktu prezentowała w bloku reklamowym Zuzanna Maślak 
(kl.IV), natomiast Agacie Grams z kl.V przydzielona została rola 
prezentera newsów dotyczących informacji ze szkolnego podwórka. 
Dodatkowo swe umiejętności gimnastyczne zaprezentował na 
scenie Alan Lelis (kl.IV). Wszyscy, mimo iż przed kamerą znaleźli się 
po raz pierwszy w życiu i byli ogromnie stremowani, wywiązali się 
ze swojego zadania znakomicie. Pamiątką tej ciekawej lekcji będzie 
zmontowany z udziałem naszych uczniów materiał telewizyjny.

    E.Pranke, D.Suwary

Pierwszy dzień wiosny
w ujskim gimnazjum

21 marca uczniowie ujskiego gimnazjum witali wiosnę. W tym 
roku postanowili zrobić to organizując konkurs wiedzy o naszej 
gminie, oczywiście z elementami wiosennymi i wielkanocnymi.

W zabawie wzięło udział sześć trzyosobowych drużyn, które 
reprezentowały miejscowości gminy Ujście. Gościnnie w drużynie 
Ługów Ujskich znalazła się sołtys tej wsi Cecylia Witczak, a w drużynie 
Ujścia dyrektor Ujskiego Domu Kultury Przemysław Zdunek. 
Wszyscy świetnie się bawili.

18 marca grupa teatralna uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Ujściu zaprezentowała przedstawienie „Wielkanoc puka 
do drzwi” dla przedszkolaków z Ujścia, uczniów Szkoły Podstawowej 
oraz członków Klubu Seniora w Ujściu.

Wielkanoc puka do drzwi
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Witali wiosnę
Tradycyjnie już 21 marca wyruszyliśmy na poszukiwanie wiosny. 

Najpierw zajrzeliśmy do sali gimnastycznej, gdzie wysłuchaliśmy 
listu przesłanego do nas. Bardzo się ucieszyliśmy, bowiem autorką 
okazała się WIOSNA z całym jej bogactwem.  Zapowiedziała powrót 
ptaków, wiele słońca, kolorowe kwiaty, zieleń drzew i wszystko to, co  
stanowi radość.

Zachęceni do wyrażenia radości zaprezentowaliśmy krótki 
występ na cześć tej cudownej pory roku. Poszczególne klasy i grupa 
przedszkolaków zaśpiewały piosenki o wiośnie a następnie odbył się 
pokaz talentów. Zaplanowaliśmy to właśnie na ten dzień, by jeszcze 
bardziej wyrazić swoją radość. Chętne dzieci ujawniły umiejętności 
taneczne, sportowe, muzyczne czy aktorskie. Było na co popatrzeć.  

Starsi (kl. IV-VI) postanowili, że w tym dniu będzie u nich 
zarówno kolorowo, jak i smacznie. Stąd pomysł na przygotowanie 
prawdziwie wiosennego śniadania. Wszyscy włączyli się do działań 
kulinarnych i już po chwili mogliśmy podziwiać ( jak i kosztować ) 
wspaniałych kanapek oraz pysznych koktajli. Szczególnie miło było 
dlatego, że bajecznie kolorowe śniadanie celebrowała wraz  z klasami 
dawna pani od języka angielskiego Agata Pochylska.

Jednym z elementów tego dnia był także przemarsz przez 
wioskę z marzanną i gaikiem. Po powrocie spaliliśmy słomianą 
kukłę symbolizującą zimę z okrzykiem „Marzanno, Marzanno ty 
szmaciana panno, zaraz cię spalimy, by się pozbyć zimy.” Następnie 
wróciliśmy do szkoły na wspólny posiłek, porozmawialiśmy o 
zwiastunach wiosny, rozwiązaliśmy wiosenne zagadki i ogromnie 
się ucieszyliśmy, że to wszystko stało się naszym udziałem.

E.Pranke, D.Suwary

WIELKANOC
W ostatnim dniu przed feriami wiosennymi dużo rozmawialiśmy 

o zwyczajach wielkanocnych. Pozostając wierni tradycjom staraliśmy 
się pięknie udekorować klasy, wykonać piękne rysunki, pomalować 
pisanki no i wykonać  koszyczki. 

Wszystkie dzieci takie koszyczki przygotowały i z właściwą 
sobie tęsknotą wypatrywały czy już się zapełniły. Znalezienie jednak 
niespodzianek wcale nie było takie łatwe, bowiem musieliśmy ich 
szukać na terenie wokół szkoły. Jakaż była radość, gdy wszyscy 
rozpoznali swój koszyk, który jak się okazało nie był pusty! Dołożyliśmy 
jeszcze do tych prezentów radosne uśmiechy i świąteczne życzenia. Za 
wszystkie otrzymane niespodzianki serdecznie dziękujemy!

E.Pranke, D.Suwary

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
    W dniach 22-24 lutego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 

Ujskiej odbywały się szkolne rekolekcje wielkopostne pod hasłem 
„Miłosierdzie Boże”. Wybór tematu został podyktowany trwającym 
właśnie rokiem miłosierdzia. Czas rekolekcji poprzedzony był 
przygotowaniami i wprowadzeniem do tematu. Omówiliśmy 
na lekcjach religii  przypowieść o synu marnotrawnym, 
przygotowaliśmy teksty Drogi Krzyżowej i wszyscy uczyliśmy się 
pieśni. Każdego dnia były zajęcia zorganizowane przez katechetów 
i nauczycieli a później nauki głosiły siostry ze Zgromadzenia 
Franciszkanek Maryi  - siostra Marta i siostra Joanna.

   W pierwszym dniu odbyła się Droga Krzyżowa w kaplicy 
w Nowej Wsi Ujskiej. Po jej zakończeniu zajęcia poprowadziła 
siostra Marta. W obrazowy sposób pokazała jak stawać się lepszym 
każdego dnia i uczyła piosenek i dzieliła się radością. Następnego 
dnia odbyły się konkurencje sportowe. Zaplanowane zostały w 
oparciu o treść przypowieści. Radość z doświadczania ogromu 
miłosierdzia staraliśmy się przenieść na sportową rywalizację, 
by dzielić się tym, co najlepsze. Drużyny i konkurencje były 
odzwierciedleniem tego, co ściśle wiąże się z miłosierdziem:

Bieg z woreczkami – wprowadzenie do tematu (czekający 
Ojciec)

Sztafeta z ziemniakami – ubogie życie syna
Szarfa górą – radość z powrotu syna 
Prowadzenie piłki – zachęta do poddania się woli Ojca 
Piłka w tunelu – odnajdywanie światła i nadziei w życiowym 

tunelu
Po zakończeniu zmagań sportowych odbyły się również zajęcia 

z siostrą Martą. 
 Zwieńczeniem rekolekcji była wspólna Msza Święta. Tym 

razem pouczające słowa skierowała do nas siostra Joanna.
Dziękujemy za ten czas i wszelkie dobro, którego staliśmy się 

udziałem.
E.Pranke, D.Suwary
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14 marca po raz kolejny w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Tradycyjnie o godzinie 900 młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej, Szkoły Podstawowej w 
Ujściu, Zespołu Szkół w Kruszewie, Gimnazjum w Ujściu oraz 
reprezentacja młodzieży ponadgimnazjalnej przystąpiła do 
rozwiązywania pytań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Testy 
przygotowane zostały w trzech kategoriach wiekowych.

Ogółem w eliminacjach udział wzięło 31 osób. W 
kategorii szkół podstawowych test rozwiązywało  17 osób, w 
kategorii gimnazjów do testu przystąpiło 12 osób, a młodzież 
ponadgimnazjalną reprezentowały 2 osoby.

Uczestników eliminacji do zmagań na etapie gminnym 
przygotowywali nauczyciele ze szkół na terenie gminy ( Pani 
Wiesława Rajewicz, Małgorzata Karabasz, Janusz Gregorczyk, 
Mariusz Wylegała) oraz strażacy z OSP Kruszewo.

Po rozwiązaniu testu po pięć osób z każdej grupy wiekowej, 
z najlepszymi wynikami,  zakwalifikowało się do drugiego etapu 
eliminacji gminnych.

W  etapie – ustnym, uczestnik musiał udzielić odpowiedzi 
na 5 pytań, za każde mógł otrzymać 3 punkty. Łącznie w tym 
etapie uczestnik mógł zdobyć 15 punków. W kategorii szkół 
podstawowych po etapie ustnym konieczna była dogrywka. 
Obydwaj finaliści wykazali się olbrzymią wiedzą pożarniczą
i zdobyli maksymalną ilość punktów.

Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1.    Krzesimir Bryszewski     SP Ujście             15+1pkt
2.    Marcin Karabasz    SP Nowa Wieś Ujska      15 pkt
3.    Zuzanna Basta   SP Nowa Wieś Ujska     13,5 pkt

II grupa wiekowa (gimnazja)
1.    Marta Kamińska    Gimnazjum Ujście        13 pkt
2.    Patryk Skibiński    Zespół Szkół Kruszewo      12 pkt
3.    Wiktoria Maślak   Gimnazjum Ujście        11 pkt

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1.    Sylwia Mąka    Ujście            
2.    Aleksandra Kończak    Ujście

Laureaci otrzymali ufundowane przez Burmistrza Ujścia 
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Zwycięstwo w eliminacjach 
gminnych daje im możliwość wzięcia udziału w eliminacjach 
powiatowych OTWP, które odbędą się 2 kwietnia w Białośliwiu.

2 kwietnia w Białośliwiu odbyły się eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież 
zapobiega pożarom”. Głównym organizatorem eliminacji był 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pile oraz Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile.  W eliminacjach 
wzięło udział 60 zawodników wyłonionych w eliminacjach 
gminnych.

Gminę Ujście w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów 

reprezentowało sześciu laureatów eliminacji gminnych. Nad 
prawidłowym przebiegiem  turnieju od strony merytorycznej 
czuwała komisja,  w skład której weszli funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile mł. bryg. Michał 
Szmagliński, st. sekc. Mateusz Kentzer oraz dh Marian Kurek, 
który pełni funkcję Wiceprezesa ZOMG OSP RP w Ujściu.

Reprezentanci naszej gminy po raz kolejny okazali się 
prymusami. Pięcioro z nich znalazło się w gronie finalistów.

Końcowe wyniki eliminacji szczebla powiatowego 
przedstawiają się następująco:

Kategoria szkoły podstawowe:  
I       miejsce     Krzesimir Bryszewski  gm. Ujście
II      miejsce     Zuzanna Basta   gm. Ujście
III     miejsce     Kornelia Piosik  gm. Białośliwie
IV    miejsce     Karolina Bąbińska   gm. Wyrzysk
V     miejsce     Marcin Karabasz  gm. Ujście    
Kategoria gimnazja:        
I       miejsce     Marta Kamińska   gm. Ujście
II      miejsce     Wiktoria Szymanek  gm. Szydłowo
III     miejsce     Hubert Lach   gm. Kaczory
IV    miejsce     Michał Błaszczyk  gm. Szydłowo
V     miejsce     Wiktoria Maślak gm. Ujście
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Starostę Pilskiego, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra oraz Zarząd 
Powiatowy ZOSP RP w Pile

Dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych 
kategoriach to nie koniec zmagań z wiedzą pożarniczą, przed 
nimi kolejny etap – eliminacje wojewódzkie, które odbędą się we 
Wronkach.

B. Witoch

Młodzież zapobiega pożarom

Marta najlepsza w województwie,
Krzesimir na drugim miejscu

16 kwietnia we Wronkach odbyły się elimijnacje wojewódzkie 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.  Na etapie wojewódzkim w kategorii 
gimnazjów zwyciężyła uczennica ujskiego gimnazjum Marta 
Kamińska. W kategorii szkół podstawowych drugie miejsce 
zajął Krzesimir Bryszewski ze szkoły podstawowej w Ujściu.
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Spotkanie z socjologiem
1 marca uczniowie klas II a i II b Gimnazjum im. Władysława 

Jagiełły w Ujściu wzięli udział w zajęciach psychoedukacyjnych 
z socjologiem ZPPP w Pile, panią Alicją Szwedzińską. Spotkania 
odbyły się w ramach realizowanej w szkole profilaktyki uniwersalnej.

Celem zajęć było przekazanie uczniom podstawowej wiedzy 
na temat  zastępczych substancji narkotykowych zwanych 
„dopalaczami” oraz ich możliwego działania na organizm 
człowieka. Młodzież została uświadomiona na temat konsekwencji 
ryzykownych zachowań. Wstępem do zajęć był krótki sondaż, który 
pokazał, w jakim kierunku układają się typowe odpowiedzi uczniów. 

Treści dotyczące problemu „dopalaczy” zostały przekazane 
uczniom w sposób prosty i zrozumiały. Pani socjolog wykorzystała 
wspólne działania i ciekawie prowadzone ćwiczenia, które prowadziły 
do wysuwania poprawnych wniosków.

Na koniec odbyła się dyskusja na temat bezpiecznych sposobów 
rozładowywania napięcia oraz poprawy nastroju. Uczniowie chętnie 
współpracowali z panią prowadzącą zajęcia, aktywnie włączali się 
do ćwiczeń i dyskusji. Realizatorka programu umiejętnie ocieplała 
atmosferę i dialog z grupą.

Podsumowaniem zajęć była konsumpcja czekolady dla pokazania 
„prawdziwego smaku życia”.

                       Marzanna Polcyn

TRAKTOREM
przez Amerykę Południową

W Ujskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z podróżnikiem 
Marcinem Obałkiem, który opowiedział o swojej podróży traktorem 
przez Amerykę Południową oraz o projekcie TRAKTORIADA.

- Projekt Traktoriada ruszył w 2002 roku. Właśnie wtedy polski 
Ursus 6014 ruszył na podbój Ameryki Południowej. Dlaczego ciągnik 
rolniczy? Żadna maszyna nie daje takich możliwości w terenie jak 
traktor. Pokonaliśmy na nim 20 tysięcy kilometrów po drogach 
Argentyny, Boliwii, Chile, Peru i Urugwaju. Przejechaliśmy przez 
dżunglę amazońską, ośnieżone przełęcze andyjskie, największe słone 
jezioro świata, gorącą pustynię Atacama, pola gejzerów i bezkresną 
pampę - opowiadał Marcin Obałek.

Mniam Mniam
10 marca w Ujskim Domu Kultury odbył się spektakl 

kabaretowo-edukacyjny dla dzieci. Tematem spektaklu było 
zdrowe odżywiane i styl życia z elementami ekologii.

Scenariusz spektaklu powstał przy merytorycznym wsparciu 
psychologa dziecięcego oraz pedagoga szkolnego. W spektaklu 
poruszane były problemy zdrowego odżywiania i stylu życia. 
Celem spektaklu było uświadomienie młodym odbiorcom, 
czym jest zdrowe jedzenie, jakie konsekwencje niesie za sobą 
nieprzestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania.

W Ujskim Domu Kultury 23 marca odbyły się warsztaty 
plastyczne. Pod kierunkiem Jadwigi Nitek dzieci i młodzież 
tworzyli artystyczne jajka wielkanocne.

Dzień Kobiet Koła Gospodyń w Ujściu

9 marca Panie z Koła Gospodyń, działające przy Ujskim Domu 
Kultury świętowały Dzień Kobiet w tutejszej remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ujściu. W imprezie, wzięło udział kilkadziesiąt osób. 
Wszystkich zebranych gości tradycyjnie  przywitała przewodnicząca 
Koła Gospodyń Krystyna Schmidt, która jednocześnie przedstawiła 
sprawozdanie z działalności koła w 2015 roku.  Na uczestniczki z 
okazji ich święta czekał specjalnie przygotowany program artystyczny. 
Życzenia i kwiaty przekazali w tym dniu paniom: Pzewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Jankowski i dyrektor UDK Przemysław Zdunek.
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Jarmark Wielkanocny
W sobotę 19 marca w Ujskim Domu Kultury odbył 

się tradycyjny Jarmark Wielkanocny. Na stołach pojawiły 
się potrawy przygotowane przez panie z kół gospodyń 
działających w Ujściu, Byszkach, Ługach Ujskich, 
Bronisławkach, Chrustowie, Mirosławiu i Nowej Wsi 
Ujskiej.

Panie prezentowały swoje potrawy i wyroby 
rękodzielnicze. Nie mogło zabraknąć jaj przygotowanych 
na tysiąc sposobów - gotowanych, zapiekanych, 
panierowanych, w avocado i wielu innych. Można było 
też skosztować długo dojrzewającej szynki, schabu 
z owocami, kiełbas, pasztetów, wielkanocnej terriny, 
mazurków, wielkanocnych bab i innych ciast. Każde koło 
przygotowało żurek, który był potrawą konkursową. 
Konkurs na najsmaczniejszy żurek zwyciężyło Koło 
Gospodyń w Ujściu.

Podczas jarmarku ogłoszono wyniki konkursu na 
najpiękniejsza palmę wielkanocną i pisankę, w którym 
wzięły udział szkoły działające na terenie gminy 
Ujście. Jury złożone z artystów malarzy - Małgorzaty 
Borsukiewicz, Grażyny Rębarz i Wojciecha Holza - 
główną nagrodę w kategorii „Pisanka“ przyznało Szkole 
Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej. W kategorii „Palma 
Wielkanocna" zwyciężyło Gimnazjum w Ujściu.

Jarmark zakończył koncert Jony Ardyn - finalistki 
programu telewizyjnego Must Be The Music.

Ujskie gospodynie wygrały konkurs 
na najsmaczniejszy żurek.

W konkursie na najpiękniejszą pisankę i palmę 
wielkanocną wzięły udział szkoły: Zespół Szkół w 

Kruszewie, Szkoła Podstawowa w Ujściu, Gimnazjum w 
Ujściu i Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi.

Przebojem pań z Nowej Wsi Ujskiej
okazała się terrina wielkanocna.

Panie z Chrustowa przygotowały pyszne, 
wielkanocne baby.
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Na jarmarku nie mogło zabraknąć słynnych ciast
pieczonych przez panie z Ługów Ujskich.

Na stoisku Koła Gospodyń w Mirosławiu
furrorę zrobił schab pieczony z owocami.

Członkinie Koła Gospodyń w Byszkach serwowały
między innymi jajka zapiekane w skorupkach.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się szynka
długodojrzewająca przygotowana przez panie

z Bronisławek.

Jarmark Wielkanocny
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Egzamin szóstoklasisty
5 kwietnia 2016 roku ostatni raz w całej Polsce odbył się 

egzamin klas VI. Uczniowie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Ujściu w odświętnych strojach przybyli tego dnia, aby o 
godzinie 9:00 zasiąść do arkusza egzaminacyjnego. Podobnie jak 
w roku ubiegłym szóstoklasiści musieli zmierzyć się z dwoma 
etapami. Część pierwsza składała się z zadań z języka polskiego 
i matematyki, część druga to zadania z języka angielskiego. 
Życzymy wszystkim wysokich wyników.

Rekolekcje Wielkopostne

  Tematem tegorocznych rekolekcji wielkopostnych było 
Miłosierdzie Boże. Rekolekcje trwały od 22 do 24.02.2016r. 
W tych dniach szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu 
gościła siostrę Joannę ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Maryi, która w bardzo interesujący sposób przekazywała prawdę 
o miłości Boga.

W czasie rekolekcji  uczniowie uczestniczyli   w Drodze 
Krzyżowej, która została wzbogacona scenkami obrazującymi 
poszczególne stacje. Ważnym elementem corocznych rekolekcji 
są zmagania sportowe. W tym roku konkurencje dotyczyły 
przypowieści „ O miłosiernym Ojcu”.

Na zakończenie rekolekcji odbyła się uroczysta Msza Święta 
w naszym kościele.

                                                                                    D. Zielińska

Wiosenne kapelusze

Po raz drugi uczniowie ze Szkoły Podstawowej  w Ujściu 
postanowili przywołać Panią Wiosnę tworząc dla niej cudowne 
kapelusze. 29 uczestników konkursu  na „Najpiękniejszy wiosenny 
kapelusz” napracowało się, aby ich kapelusze zachwyciły nie tylko 
Panią Wiosnę, ale również jury w składzie: Panią Magdalenę Kozak-
Jabłońską, Dorotę Zielińską oraz Martę Kamińską. Mali projektanci 
mieli wspaniałe pomysły. Kapelusze zachwycały starannym 
wykonaniem i doborem materiałów, z których były wykonane. Jury 
zadecydowało o przyznaniu 5 nagród i 24  wyróżnień. Nagrody 
główne -  piękne książki ufundowane przez Pana Dyrektora Marka 
Kamińskiego otrzymali: Kalina Grzeszczak I b, Marcelina Borzych 
I b, Oliwier Soboń I c, Jan Zgorzały Ib  oraz  Oliwier Kruk II c. 
Reszta uczestników konkursu otrzymała dyplomy oraz nagrody 
pocieszenia.

Witali wiosnę w Kruszewie
„Nadeszła wreszcie wiosna… i trawka będzie 

rosła wyżej co dnia…”
Tradycji stało się zadość 21 marca. Uczniowie klasy I, IIa, IIb 

i III przemaszerowali przez Kruszewo z głośnym okrzykiem na 
ustach: „Żegnaj zimo, witaj wiosno”!!!

Każdej klasie towarzyszyła panna na patyku- Marzanna- 
symbol mijającej zimy. Po powrocie do szkoły wszystkie 
Marzanny zostały tradycyjnie spalone w ognisku, przy wtórze 
dziecięcych okrzyków. Na koniec upiekliśmy kiełbaski, a nasze 
Powitanie Wiosny było nie tylko radosne ale i bardzo smaczne. 
Czekamy na piękne wiosenne dni, będziemy bacznie obserwować 
budzącą się do życia przyrodę.

Nagroda dla KGW z Kruszewa
Koło Gospodyń Wiejskich w Kruszewie uczestniczyło w Kiszkowie w 

spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa Wielkopolskiego, 
zorganizowanego w ramach projektu "Śniadanie wielkanocne - 
wielkopolska tradycja" Z przyjemnością informujemy, iż KGW 
zostało laureatem konkursu na ciasto wielkanocne. Panie upiekły 
pyszną babkę, która oczarowała jurorów. Gratulujemy paniom 
zdolności kulinarnych.
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Laury wręczone
30 marca w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu. Laureaci konkursów przedmiotowych, 
organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, odebrali 
z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty p. Elżbiety 
Leszczyńskiej zaświadczenia i nagrody. 

W tegorocznych konkursach uczestniczyło 42 195 uczniów 
z 944 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. 
Tytuł laureata uzyskało 23 uczniów z Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Angielskiego, 53 z Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego, 13 uczniów z Wojewódzkiego Konkursu 
Przyrodniczego i 35 uczniów z Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Polskiego - wśród których znalazła się Julia Gładych, 
uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu. 
W tak zaszczytnej chwili wręczenia lauru, towarzyszyli Julii 
dyrektor szkoły Marek Kamiński oraz nauczycielka języka 
polskiego Karolina Jagodzińska-Pytel. 

Uroczystość uświetniły występy uczniów klasy perkusji 
Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 2 im. 
Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. 

To już czwarty raz uczniowie ujskiej podstawówki Pierwszy 
Dzień Wiosny witali w  wyjątkowo zdrowy sposób.  Nasi 
uczniowie ten dzień poświęcają zdrowemu stylowi życia. Po raz 
drugi powitaliśmy wiosnę w kolorowych przebraniach owoców 
i warzyw . Uczniowie klas I-III poznawali,,Trudne wyrazy w 
kuchni’’, ,,Czy wiesz, co to jest’’ oraz ,,Ciekawostki, powiedzenia’’, 
które po omówieniu zapisali na plakatach i wywieszali na drzwiach 
sal lekcyjnych. 
Uczniowie klas IV-
VI przygotowywali 
wiosenne sałatki, 
których przepisy 
zapisali na plakatach 
i również wywiesili 
na drzwiach sal.  W 
tym dniu uczyliśmy 
się zasad zdrowego 
odżywiania dzięki 
p r e z e n t a c j o m 
m u l t i m e d i a l n y m , 
które na zajęciach 
p r z e d s t a w i l i 
wychowawcy. Na 
hali sportowej pan 
Norbert Piątek zadbał 
o kondycję fizyczną 
naszych uczniów . 

Dzień ten zaczął się o godzinie 8.05 na hali sportowej 
powitaniem przez dyrektora szkoły Marka Kamińskiego, 
który przekazał „klucz władzy” przewodniczącej samorządu 
uczniowskiego Marcie Rowickiej, a szefowa kuchni pani Krystyna 
Janke przekazała symboliczną ,,Łychę’’ Julii Gładych. Mirosława 
Lorczyk zapoznała wszystkich z programem na ten dzień. Pan 
dyrektor zapowiedział, że uczniowie z samorządu uczniowskiego  
i  nauczyciele przygotowują wiosenne kanapki.  Życzył wszystkim 
uczniom miłej i bezpiecznej zabawy a najlepiej przebrana klasa 
otrzyma KOSZ OWOCÓW -  zwycięzcę  wybierze nowa dyrekcja 
wraz z przewodniczącymi klas IV-VI

Po uroczystym powitaniu uczniowie klas I-III opuścili halę 
sportową i udali się do klas z wychowawcami, gdzie obejrzeli 
prezentacje multimedialne i ciekawostki kulinarne, po których 
przygotowali i wywiesili na drzwiach swoich sal plakaty. W tym 
samym czasie klasy IV-VI, które pozostały na hali sportowej, 
uczestniczyły w zajęciach sportowych. Prowadził je nauczyciel 
WF Norbert Piątek w formie gier i zabaw ruchowych.

Zdrowe żywienie było promowane nie tylko teoretycznie. 
Wszystkie klasy w trakcie zajęć były proszone do stołówki 
szkolnej na „wiosenne śniadanie”, które przygotowały uczennice 
z samorządu uczniowskiego wspierane przez nauczycielki  i 
samego dyrektora szkoły Marka Kamińskiego,który tradycyjnie 
przygotował smaczny twarożek cieszący się bardzo dużym 
powodzeniem. Oczywiście wszystkie prace były prowadzone 
pod fachowym okiem pań kucharek. Smaczne wiosenne bułeczki 
przygotowane były z twarożkiem, rzodkiewką i szczypiorkiem 
lub szyneczką, żółtym serem, sałatą, pomidorem i ogórkiem.  
Wszystkie produkty były zakupione ze środków uzyskanych z 
fundacji ,,Dzieci dla Ziemi” jako nagroda za przekazanie odzieży. 
Dzieciom bardzo podobała się taka forma śniadania. Bułeczki 
smakowały, chociaż byli uczniowie, którzy nie spróbowali 
zdrowego śniadania.

Może takie akcje przyczynią się do poprawy prawidłowego 
odżywiania, które ma znaczący wpływ na zdrowie, wzrost, 

harmonijny rozwój i dobre samopoczucie ucznia i w przyszłym 
roku już wszyscy uczniowie będą zajadać smaczne bułeczki z 
warzywami zamiast z nutellą. 

Po takiej dawce rozrywki uczniowie mieli chwilę przerwy, 
po której nastąpiła zamiana. Kl. I-III przyszły na halę, a kl. 
IV-VI udały się do klas na prezentacje i wiosenne śniadanie. 
Uczniowie po obejrzeniu prezentacji i ciekawostek kulinarnych 

przygotowali plakaty z 
przepisami na wiosenne 
sałatki i wywiesili na 
drzwiach sal.

Około godz. 11.30 
na sali gimnastycznej 
zgromadzili się 
wszyscy uczniowie na 
podsumowanie dnia. 
Mimo iż potocznie jest 
to dzień wagarowicza, 
to przygotowana 
bogata oferta dla 
naszych uczniów nie 
pozwoliła nikomu 
się nudzić, a takie 
dni służą zdrowiu, 
radości i nauce. 
Dyrektor podziękował 
wszystkim za 

przygotowanie atrakcji tego dnia i wręczył KOSZ OWOCÓW 
zwycięskiej klasie. Nagrodę otrzymała klasa IIa, której 
wychowawczynią jest pani Danuta Marciniak. Uczniowie 
przebrani byli bardzo kolorowo  co tworzyło owocową 
kompozycję.

Taka propozycja powitania wiosny jest ciekawą formą dbania 
o zdrowie naszych uczniów. Niezwykle ważne są prawidłowe 
nawyki żywieniowe, aby uchronić naszych uczniów przed 
chorobami, zwiększyć ich odporność i ułatwić przyswajanie 
wiedzy. 

Mirosława Lorczyk

Śniadanie na pierwszy dzień wiosny
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PIŁKA KOSZYKOWA
RUNDA ZASADNICZA

Młodzi Wilcy – Ujski Basket – 29 – 81 (14 – 37)
9 Wrotecki  8 Góra  6 Skibiński 4 Budziński 2 Rusek
30 B.Rajewicz 19 A.Kłos 13 Łabusiński 12 B.Lipiński  7 J.Lipiński

Vesuvio – Drużyna Bez Nazwy – 68 – 35 (33 – 10)
22 Retkowski 21 Skonieczny 13 Maciejewski 10 Koza   
 2Dudzień
12Kończewski 8Skibiński 8Baum 4Taterka 2Czerwiński 
1Gendera

Drużyna Bez Nazwy – Ujski Basket – 37 – 52 (15 – 25)
11Kończewski 8P.Pochylski 7Taterka 4K.Kończewski 3Gendera  
2Kałużny 2Czerwiński
26Kłoos 18B.Rajewicz 8Kolonista

Młodzi Wilcy – Vesuvio – walkower 0 – 20

Drużyna Bez Nazwy – Młodzi Wilcy – 32 – 27 (16 – 8)
13 Kończewski 8 Gendera 6 Kałużny 5 Czerwiński
10 Łapacz  8 Skibiński  5 Wrotecki  2 Rusek  2 Witrowski

Vesuvio – Ujski Basket – walkower 0 – 20

PLAY OFF
O III MIEJSCE 

Młodzi Wilcy – Drużyna Bez Nazwy – 12 – 23 (8 – 13)
5 Góra  4 Rusek  3 Skibiński
6 Wróbel  6 Kończewski  5 Baum  4 Kałużny  2 Pietrzak

FINAŁ

Ujski Basket – Vesuvio – 61 – 74 (35 – 38)
26 Kłos  25 Lipiński  4 Florek  3 Łabusiński  3 Lipiński
20 Skonieczny  18 Kin   18 Maciejewski 10 Retkowski 
5 Dudzień   3 Koza

NAGRODY INDYWIDUALNE
MVP Finału – Patryk Kin (Vesuvio)
Najlepszy Strzelec – Artur Kłos (Ujski Basket)
Najlepszy Strzelec za 3 pkt – Artur Kłos (Ujski Basket)

PIŁKA NOŻNA
I KOLEJKA

Asvalt – Q-Java – 4 – 2 (1 – 2)
2Mazur 1Kończewski 1Hajt
1Bęben 1Markuszewski
Sun Group – Tor – 1 – 0 (0 – 0)
1M.Wiedera
Plastwil – Lotopolini – 1 – 6 (1 – 1)
1Karczewski
3Mateusz Kowalski 2M.Doniziak 1 R.Donizak
Piwosze – Hornets – 0 – 1 (0 – 1)
1Gałecki

II KOLEJKA
Asvalt – Lotopolini – 4 – 0 (2 – 0)
2Kończewski 1Lasek 1Mazur
Sun Group – Hornets – 1 – 5 (0 – 3)
1Fórmanowicz
1S.Siemion 1H.Siemion 1M.Piechowiak 1Gałecki 1samobójcza
Zjednoczeni – Q-Java – 4 – 2 (2 – 1)
2R.Kępczyński 1Bęben 1D.Markuszewski
1Wróblewski 1Sz.Parecki
Plastwil – Piwosze – 5 – 0 (2 – 0)
2Taterka 2Karczewska 1Rahbein

III KOLEJKA
Q-Java – Lotopolini – 4 – 5 (2 – 3)
2R.Kępczyński 1Szmiłyk Cz.Kępczyński
4Mateusz Kowalski 1R.Dionizak
Asvalt – Piwosze – 3 – 1 (0 – 1)
2Lasek 1Kończewski
1Szczepanik
Zjednoczeni – Tor – 5 – 3 (4 – 0)
3Niewiarowski 1Rachuj 1Parecki
2M.Suszycki 1Pawlus
Sun Group – Plastwil – 6 – 0 (2 – 0)
3Długozima 2Łoś 1Eksner

IV KOLEJKA
Tor – Hornets – 1 – 1 (1 – 0)
1Ilczuk 
1Potocki
Q-Java – Piwosze – 2 – 1 (1 – 0)
1Badyński 1Bęben
1Szmyt
Zjednoczeni – Lotopolini – 2 – 2 (0 – 1)
1Parecki 1Bykowski
2Mateusz Kowalski
Asvalt – Sun Group – 1 – 1 (0 – 1)
1Zawadzki
1M.Wiedera

V KOLEJKA
Lotopolini – Piwosze – 3 – 0 (1 – 0)
3Mateusz Kowalski
Plastwil – Tor – 0 – 3 w
Zjednoczeni – Hornets – 0 – 3 (0 – 3)
1Potocki 1S.Siemion 1H.Siemion
Sun Group – Q-Java – 2 – 0 ( 1 – 0)
2Łoś

UJSKA LIGA 2015/2016

Najlepsi koszykarze odbierają puchar z rąk organizatora 
oraz członka Zarządu Powiatu w Pile Mirosława Pierko
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VI KOLEJKA
Zjednoczeni – Piwosze – 1 – 1 (0 – 1)
1Niewiarowski 
1Szmyt
Tor – Asvalt – 3 – 4 (1 – 2)
1W.Suszycki 1Szymczak 1Pawlus
1Gendera 1Muszyński 1Mazur 1Kończewski
Hornets – Plastwil – 9 – 2 (4 – 1)
4Martenka 4Gałecki 1Piechowiak
1Zawadzki 1Taterka
Lotopolini – Sun Group – 1 – 2 (1 – 0)
1Mateusz Kowalski 
1Łoś 1Eksner

VII KOLEJKA
Lotopolini – Tor – 2 – 3 (0 – 0)
1Mateusz Kowalski 1Łabicki
2Szymczak 1Ilczuk
Plastwil – Asvalt – 2 – 4 (0 – 2)
1Karczewski 1Taterka
3Lipiński 1Mazur
Hornets – Q-Java – 1 – 0 (0 – 0)
1H.Siemion
Zjednoczeni – Sun Group – 0 – 6 (0 – 3)
4Kandora 1Łoś 1Fleszerowicz

VIII KOLEJKA
Hornets – Lotopolini – 2 – 3 (1 – 2)
1H.Siemion 1S.Siemion
3Zachariasz
Zjednoczeni – Asvalt – 1 – 6 (0 – 3)
1Parecki
2Mazur 2Kończewski 1Gendera 1 Lasek
Plastwil – Q-Java – 1 – 3 (0 – 2)
1Zawadzki
1Markuszewski 1Szlecht 1Adamski
Piwosze – Tor – 1 – 1 (1 – 0)
1Witkowski
1Kuczyński

IX KOLEJKA
Q-Java – Tor – 3 – 1 (2 – 1)
2M.Szmiłyk 1Adamski
1Szymczak
Zjednoczeni – Plastwil – 10 – 2 (5 – 1)
4Peksa 2 Parecki 1 Góra 1Rachuj 1Niewiarowski 1 Wróblewski
1 Niespodziany 1 Zawadzki
Piwosze – Sun Group – 1 – 1 (1 – 0)
1 Szmyt
1 Eksner
Asvalt – Hornets – 1 – 1 (0 – 0)
1 Pietrzak
1Budziński

TABELA 
1. Asvalt   8 20 27 – 11
2. Hornets  8 17 23 – 8
3. Sun Group   8 17 20 – 8
4. Lotopolini   8 13 22 – 18
5. Q-Java  8 12 18 – 17
6. Tor   8  8 15 – 17
7. Zjednoczeni  8  8 21 – 27
8. Plastwil  8  3 13 – 41
9. Piwosze  8  3  5 – 17
 

STRZELCY
14 – Kowalski,
7 - Mazur, Kończewski,
6 - Łoś, Gałecki,
5 - Niewiarowski, Parecki
4 – Karczewski, Taterka, Martenka, Peksa, Lasek, R.Kępczyński, 
Kandora, Szymczak, H.Siemion
3 – Lipiński, Bęben, Markuszewski, Szmiłyk, Długozima, 
Eksner, M.Suszycki, Zawadzka, Zachariasz, Szmyt, S.Siemion
2 – Gendera, Adamski, M.Wiedera, Pawlus, Ilczuk, M.Donizak, 
R.Donizak, Potocki, R.Kępczyński, Rachuj
1 – Hajt, Zawadzki, Muszyński, Pietrzak, Cz.Kępczyński, 
Badyński, Szlecht, Fórmanowicz, Flejszerowicz, Kuczyński, 
Rahbein, Niespodziany, Łabicki, Szczepanik, Witkowski, 
Piechowiak, Budziński, Bęben, Markuszewski, Bykowski, 
Wróblewski, Góra
1 – samobójcza

NAGRODY INDYWIDUALNE
Najlepszy Piłkarz – Rafał Łoś (Sun Group)
Najlepszy Strzelec – Mateusz Kowalski (Lotopolini)
Najlepszy Bramkarz – Dawid Kałużny (Hornets)
Sędzia techniczny – Kasper Najda

     Marek Kamiński

Marcin Kończewski odbiera nagrodę

Najlepszy bramkarz ligi - Dawid Kałużny
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ZAPISKI Z DZIEJÓW ZIEMI UJSKIEJ
Ujski kościół ewangelicki
po pożarze w 1930 roku 

Straty i odszkodowanie
Rozmiary szkód w wyniku pożaru kościoła latem 1930 roku 

ukazują przede wszystkim zachowane w aktach Konsystorza 
Ewangelickiego1 kosztorysy i rachunki wystawione przez firmę 
H.Warmbier z Chodzieży oraz pisma przesyłane przez ujskiego 
pastora Waldemara Griese. 

Ugaszony sprawnie przez pilską straż pożarną ogień zdążył 
strawić wieżę, trzy dzwony, zegar oraz niemal połowę więźby 
dachowej nad nawą. Więźba do dziś nosi ślady t e g o 
wydarzenia w postaci nadpalonej powierzchni 
kilku elementów jej konstrukcji. W trakcie 
pożaru zniszczona została ściana szczytowa 
elewacji frontowej, a we wnętrzu część 
pułapów nad nawą środkową i boczną 
(w sumie ok. 40m²). Spłonęły fragmenty 
schodów prowadzących na emporę wraz z 
poręczą, drzwi do pomieszczenia na miech 
i stolarka trzech otworów okiennych w 
tym pomieszczeniu. Uszkodzona została 
podłoga i bariera empory organowej, a 
także miech i organy. 

Odszkodowanie wypłacone gminie 
przez „Vistulę” – tczewskie towarzystwo 
ubezpieczeniowe, w którym kościół 
ubezpieczony był od ognia, wyniosło 
prawie 17 tys. zł. Z tej puli na zniszczenia 
w wyposażeniu („Inventarschaden“) 
przeznaczono ponad 6 tys. zł. Około 
10,5 tys. zł miało z kolei pokryć szkody 
budowlane („Gebäudeschaden“). 
Jednak w praktyce okazało się to 
niemożliwe. Sama naprawa organów 
generowała duże koszty. Organmistrz Fritsch z Bydgoszczy 
wycenił ją na ponad 10 tys. zł. Suma ta wydawała się „Vistuli” za 
wysoka, dlatego ponownych obliczeń dokonał organmistrz Polzin z 
Poznania, obniżając koszty do 4 tys. zł. Jak wynika z wyliczeń pastora 
i kosztorysów firmy wykonującej prace remontowe, fundusze z 
odszkodowania były zbyt niskie. Łączny koszt wszelkich materiałów 
i usług, niemal 28 tys. zł, znacznie przekroczył przekazaną przez 
„Vistulę” sumę. 

 Odbudowa
Odbudowę kościoła poprzedziła ekspertyza architekta Paula 

Pitta z Poznania wykonana dwa miesiące po pożarze. Oprócz opisu 
zniszczeń zawierała ona zalecenia dotyczące odbudowy wieży. Paul 
Pitt zaznaczył, że kościół miał już wcześniej zostać zastąpiony przez 
nową murowaną świątynię. Stwierdził, że wieżę należy odbudować 
w prostych formach za pieniądze uzyskane z ubezpieczenia. Nie 
zalecał odtworzenia jej w dawnej postaci, gdyż to oznaczałoby 
zbyt wysokie koszty, a kościół posiadał jego zdaniem niewielką 
wartość artystyczną. Architekt zaproponował wzniesienie mniejszej, 
drewnianej i odeskowanej wieży. Dach miał otrzymać lżejszą formę 
i pokrycie z blachy cynkowej. Zamiast trzech dzwonów wystarczyć 
miał gminie jeden. 

10 października 1930 roku udzielono zezwolenia na odbudowę 
kościoła. Zalecenia architekta Pitta w odniesieniu do wieży nie 
zostały wykonane. Odbudowę przeprowadzono według rysunków 
sporządzonych przez nieznanego budowniczego, z uwzględnieniem 
zmian przy dachu wieży, zgodnie z warunkami Starosty 

Dąbrowskiego. W myśl tych zmian wieża po odbudowie zyskała nie 
dwuspadowy (jak przed pożarem) a czterospadowy dach.

 Według rachunków wystawionych przez chodzieską 
firmę H.Warmbier (Tartak i Cegielnia Parowa – „Dampfziegelei u. 
Sägewerk”) podczas odbudowy konstrukcji wieży zużyto 14,50m³ 
drewna, 1000 karpiówek i 3500 cegieł. Do remontu więźby dachowej 
i pokrycia wykorzystano 8,800m³ drewna i 7200 sztuk dachówek. 
Nową konstrukcję drewnianą i wypełnienie ceglane zyskał cały 
szczyt, co widoczne jest dziś gołym okiem w różnicy przekrojów 
elementów drewnianych i rodzaju cegieł, w porównaniu z pozostałą 
częścią elewacji frontowej. Analiza zdjęć archiwalnych oraz stanu 
obecnego wskazuje na to, że wtórnie wykorzystano do wypełnień 
cegłę rozbiórkową. Wypełniono nią symetrycznie trzy skrajne pola 
po obu stronach szczytu oraz dolne pola bocznej ściany wieży. W 
trakcie remontu wymieniono także deski i krokwie więźby nad 

prezbiterium, a pokrycie z blachy cynkowej – 
zniszczone i nieszczelne - zastąpiono 
blachą miedzianą (podobnie 
uczyniono z hełmem wieży). 

Konieczne były prace malarskie 
we wnętrzu kościoła, gdyż w wyniku 
pożaru, akcji gaśniczej oraz kilku 
deszczowych dni po pożarze, ucierpiały 
także ściany. Dla uzyskania efektu 
jednolitości remontowanego wnętrza 
wykonano również prace w obrębie 
przestrzeni ołtarzowej, która nie ucierpiała 
w trakcie pożaru. Pomalowano ściany, 
drzwi do zakrystii oraz stolarkę okienną. 
Prace malarskie we wnętrzu kościoła 
wykonał malarz Dahlke z Ujścia. W związku 
z jego osobą ujawnił się pewien konflikt. 
W grudniu 1930 roku pastor Waldemar 
Griese w liście do Konsystorza wspomniał o 
złożonym przez mistrza malarskiego Domke 
z Czarnkowa zażaleniu. Domke (Niemiec 
i ewangelik) oskarżał Dahlkego (katolika i 
rzekomo Polaka) o bezprawne wykonywanie 
prac w ewangelickim kościele. Pastor Griese 

zaznaczył , że Dahlke nie jest Polakiem, kompetentnie 
przeprowadza prace w ujskim kościele już od ok. 20 lat, a pan Domke 
nie posiada przecież monopolu na prace malarskie w kościołach 
ewangelickich.

W kwietniu 1931 roku pastor Griese skierował do Konsystorza 
pismo z prośbą o zapomogę w związku z wysokimi kosztami 
odbudowy kościoła po pożarze. Skrupulatnie wyliczył w nim 
wydane sumy. Odbudowa wieży i remont więźby pochłonęły ponad 
18.300zł. Cena dwóch dzwonów wykonanych w Stoczni Gdańskiej 
(„Danziger Werft”), łącznie z kosztami transportu i montażu, 
wyniosła ponad 5 tys. zł. Na naprawę organów przeznaczono 4 tys. 
zł, na uszkodzone ogrzewanie gazowe i sprzęt oświetleniowy - prawie 
300zł. Poza pieniędzmi z odszkodowania wydano zatem jeszcze ok. 
11 tys. zł. W obliczu znacznego wzrostu kosztów Najwyższa Rada 
Kościoła Ewangelickiego („Evangelische Oberkirchenrat”) w lipcu 
1931 roku zdecydowała o przyznaniu gminie wsparcia finansowego 
w wysokości 2000 RM („Reichsmark”). 

Kilka lat później ewangelików czekał kolejny remont, o czym w 
następnych „Ujskich Sprawach”. 

Katarzyna Juchniewicz
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

1Akta Konsystorza Ewangelickiego ze zbiorów Archiwum 
Państwowego  w Poznaniu: „Bauten und Reparaturen an der Kirche 
in Usch 1889-1944”
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Feliks Nowak
Burmistrz Ujścia w latach  1954 - 1972 

Miasto Ujście w swej długiej i bogatej historii miało wielu 
zacnych obywateli. Jednym z nich był Feliks Nowak. Warto 
przypomnieć czytelnikom „Ujskich Spraw” sylwetkę tego 
człowieka. Funkcję burmistrza miasta sprawował przez 18 lat, 
był włodarzem Ujścia najdłużej urzędującym. Zanim podjął 
decyzję, że będzie kandydował na burmistrza mówił: to trudna 
dla mnie decyzja, jednak przyszłość Ujścia zawsze była dla 
mnie najważniejsza. Przytoczę kilka wypowiedzi może nazbyt 
precyzyjnych ale wyrażających sens myśli. Mówił, że działalność 
publiczna musi być traktowana jako służba pełniona w trosce o 
interes i dobro mieszkańców. Już w latach pięćdziesiątych mówił: 
cały świat szuka swojej marki, musi to zrobić także Ujście. Swój 
dzień roboczy zawsze zaczynał od przeglądu korespondencji 
leżącej na biurku, wysłuchania wiadomości radiowych, przeglądu 
prasy i ustalenie z sekretarką harmonogramu pracy w danym dniu. 
Zwyczajem burmistrza był, też wypad do miasta, by naocznie się 
przekonać co słychać na mieście. Dużo najświeższych wiadomości 
zdobywał od napotkanych mieszkańców. Ich wiadomościom 
wnikliwie się przysłuchiwał, a potem doradzał jak sprawę załatwić. 
W tych trudnych czasach lat 50-tych znajdował rozwiązania, które 
dziś nazwałbym tzw. gospodarcze np. proponował w sprawach 
nieruchomości dróg, wjazdów do posesji korzystne rozwiązania dla 
obu stron tj. w kosztach partycypował urząd i petent. Dużą uwagę 
przywiązywał do stanu nawierzchni ulic, chodników, elewacji 
budynków, oświetlenia miasta. Podczas remontów ulic pilnował 
osobiście, by odpowiednio były profilowane, aby woda deszczowa 
spływała do rzeki. Z kanalizacją ściekową, sanitarną wówczas było 
mizernie. Z powierzonymi zadaniami radził sobie dobrze. Zawsze 
wierzył w pracowników ludzi i swoje miasto. Starał się załatwiać 
sporawy, które były w kompetencji urzędu. Wydzielał tereny pod 
tzw. ogrody warzywne, które mieszkańcy dzierżawili od miasta. W 
rozmowie towarzyskiej powiedziałem burmistrzowi, że młodzież 
z Ujścia w okresie letnim kąpie się w rzece Noteci w różnych 
miejscach, zaproponowałem, by zrobić kąpielisko. Propozycja 
została przyjęta Burmistrz wydzielił teren nad rzeką, ogrodził siatką, 
przywieziono z kopalni Huty Szkła biały piasek i mieliśmy plażę, 
postawiono ławeczki. W to miejsce przychodzili się kąpać starzy i 
młodzi mieszkańcy. Burmistrz F. Nowak był wielkim wizjonerem, 
planu miał dalekosiężne, lecz budżet miasta skromny, więc planów 
wszystkich zrealizować się nie dało. Podczas Jego kadencji, wtedy 
już twierdził, że konieczne jest tworzenie nowych, miejsc pracy i 
wspieranie małych firm zatrudniających mieszkańców Ujścia Huta 
Szkła, G.S. Samopomoc Chłopska, Piekarnia, Zakłady Stolarskie, 
Z-dy Szewskie, Fryzjerskie, Masarskie nie były w stanie zatrudnić 
wszystkich oczekujących na pracę. Z uwagi, że mieszkaliśmy po 
sąsiedzku często burmistrz spotykał się z naczelnikiem poczty, 
a ich rozmowom przysłuchiwałem się. Ubolewał, że nie może 
pomóc najuboższym, chciałby poprawić niektórym warunki 
mieszkaniowe. Cechy, które posiadał burmistrz tj. szacunek, 
zaufanie, kompromis potrafiły mu zjednać wielu zwolenników, 
stąd tak długa kadencja. Współpracował i znajdował wspólny 
język z wpływowymi ludźmi Ujścia byli to: Dyrektor Huty Szkła 
Bernard Rogosz, Prezes G.S. Samopomoc Chłopska P. Jagła, 
kierownik Szkoły Podstawowej Stanisław Dereziński, Naczelnik 
Poczty Franciszek Kluth, Komendant Posterunku Milicji P. Barke, 
Restaurant Feliks Marcinkowski i wielu innych.

 Burmistrz Feliks Nowak  miał tzw. duszę artystyczną, potrafił 
z ziaren zbóż komponować obrazy. Technika Jego dzieła polegała 
na tym, że na materiale lub brystolu wykonał szkic a potem na 
podłodze z kleju pincetą układał z ziaren owsa, pszenicy, kukurydzy 
naszkicowany obraz. Ziarna czasem farbował toteż obrazy były 
barwne. Wykonywał na Święto Plonów piękne wieńce dożynkowe. 
Dobrze układała się współpraca z księdzem proboszczem 
Felickim. Wspomnę z pewnym sentymentem bardzo istotny fakt 
w moim życiu. Moja narzeczona obecnie żona zażyczyła sobie, by 
ślub cywilny udzielił nam burmistrz F. Nowak. Propozycję przyjął 
będąc mile zaskoczony. W sali reprezentacyjnej ratusza, gdzie na 
ścianie wisiała duża głowa jelenia odbyła się doniosła uroczystość. 
Burmistrz jak przystało na urzędnika państwowego  w insygniach 
na piersi dał nam ślub. Godny zapamiętania jest fakt, że ściął 
w swoim ogrodzie ostatnie róże a był to miesiąc październik i 
udekorował sale. Jesteśmy wdzięczni za tą niespodziankę. Rodzina 
Państwa Nowaków była zaproszona na uroczystość weselną. 
Wspomnę w skrócie o rodzinie burmistrza, żona Stanisława, trzy 
urodziwe córki Marysia, Basia i Ewa. Kiedy kadencja zbliżała się 
ku końcowi mawiał: że za przyzwoleniem życzliwych mu ludzi 
mógł się realizować jako burmistrz. Zgoda, szacunek, zaufanie i 
wiara w ludzi, wiedza i zdobyte doświadczenie, oraz zdolność do 
kompromisów to wartości, które pozwoliły podołać wyzwaniom. 

Zbigniew Kluth
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ZAPRASZA

KULTURALNA MAJÓWKA Z UDK
1 maja Ujski Dom Kultury zaprasza na "Kulturalną Majówkę z UDK".  
W programie imprezy otwarcie wystawy fotografii Ewy Waszkiewicz-
Człapy, występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej UDK oraz spektakl 
uliczny "Beczka Śmiechu" w wykonaniu Teatru na Walizkach. 

Ewa Waszkiewicz-Człapa urodziła się 24 grudnia 1978 r. 
w Trzciance. Absolwentka warsztatów fotografii artystycznej, 
publikacje w magazynie SLOW i PhotoVogue. Uczestniczka 
wielu plenerów fotograficznych w Polsce i zagranicą. Wrażliwa, 
wymagająca, z duszą artyzmu, który musiał znaleźć ujście - 
padło na fotografię. Fotografia jest dla niej „możliwością krzyku, 
wyzwolenia".  Dąży do zatrzymania w kadrze subtelności, piękna, 
magii chwil, emocji, nastroju. Od 2014 roku prowadzi swoje 
studio i zajęcia fotograficzne z młodzieżą. Praca przynosi jej wiele 
zawodowej satysfakcji, którą traktuję jednocześnie jako wyzwanie 
oraz ogromną przygodę. Jej prace komercyjne można obejrzec na 
stronie www.ewa-waszkiewicz.pl.

Beczka Śmiechu - spektakl uliczny. Jak sugeruje już sam tytuł, 
to wybuchowa mieszanka komediowych wątków fabularnych. 
Tytułowa beczka to miejsce, z którego aktorzy wyciągają mnóstwo 
gagów, niecodziennych rekwizytów, tak że do końca nie wiadomo 
czym zaskoczą widza. To spektakl, który otrzymał Główną Nagrodę 
na Festiwalu Teatrów Plenerowych w Białej Podlaskiej w 2006r.

Impreza odbędzie się na Starym Rynku oraz w Galerii na 
Starym Rynku. Początek imprezy godzina 18:00. Zapraszamy!

Adam Wajrak w Ujściu
Ujski Dom Kultury i Stowarzyszenie EFFATA 

zapraszają na spotkanie z Adamem Wajrakiem, który 
opowie o swojej najnowszej książce WILKI.

Spotkanie odbędzie się 15 maja 2016 (niedziela) o godzinie 
15:00. Miejsce spotkania -  Binduga Keja 105 Ujście. Wstęp wolny. 

Na spotkaniu będzie można kupić książkę "Wilki" w 
promocyjnej cenie oraz otrzymać autograf Adama Wajraka z 
dedykacją i rysunkiem.

Adam Wajrak - ulubiony dziennikarz przyrodnik Polaków, 
mieszkaniec Puszczy Białowieskiej, w swojej najnowszej książce 
opowiada o latach tropienia wilków i przyjaźni z tymi najbardziej 
fascynującymi drapieżnikami Europy.

Jest autorem ponad 700 artykułów i trzech książek - „(Za)piski 
Wajraka”, „Zwierzaki Wajraka”, „Kuna za Kaloryferem”. Szczególnie 
zainteresowany relacjami pomiędzy różnymi gatunkami zwierzę-
tami a ich środowiskiem naturalnym jak i wpływem działalności 
człowieka. Współpracownik programów: 1991-99 Animals (Pro-
gram 2 TVP), od 1999 Arka Noego (Program 2 TVP Wielokrotnie 
wyróżniony za pracę na rzecz promocji przyrody.

W 1993 roku odznaczony tytułem „Przyjaciela Przyrody” 
przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot, jedną z głównych pol-
skich organizacji działających na rzecz ochrony środowiska za se-
rie artykułów o dużych drapieżnikach. Otrzymał srebrny medal od 
Polskiego Ministra Ochrony Środowiska i medal od Ligi Ochro-
ny Przyrody. W 1999 roku został laureatem „Polskiego Pulitzera” 
w kategorii tekst specjalistyczny oraz otrzymał wyróżnienie od 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za osiągnięcia zawodowe. 
Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej nadało Adamowi 
Wajrakowi Honorowy Tytuł Przyjaciela Puszczy Białowieskiej To-
warzystwo Niepełnosprawnych Artystów „Nike” nagrodziło go za 
opiekę nad niepełnosprawnymi zwierzętami a w 2000 roku otrzy-
mał nagrodę od Polskiej Fundacji Nauki za swoją rolę w popula-
ryzowaniu nauki i wiedzy na temat przyrody.Brał udział w kilku 
ekspedycjach polarnych.

W 2000 roku wraz z trzema przyjaciółmi przekroczył na nar-
tach granicę między Kanadą i Grenlandią. Jest członkiem wielu 
naukowych instytucji, miedzy innymi Instytutu Oceanograficz-
nego oraz pracownikiem Polskiej Akademii Nauk, jest aktywnie 
zaangażowany w projekt naukowy dotyczący ptaków padlinożer-
czych i ssaków w Parku Białowieskim.

Jako jedyny Polak został w 2005 roku uznany za Bohatera Eu-
ropy przez amerykański tygodnik TIME za obronę środowiska 
naturalnego. Poza tym w 2007 dostał nagrodę im. Alfreda Lityń-
skiego.W tym samym roku dostał też nagrodę im. Andrzeja Woy-
ciechowskiego.
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Spółka Zoo
10 czerwca o godzinie 19:00 w Ujskim Domu Kultury teatr 

NIEPOKORNI wystawi spektakl "Spółka Zoo" w rezyserii 
Andrzeja Hajdusia. Wystąpią: Sylwia Jułga-Frankowska, 
Paweł Majchrzak, Małgorzata Borsukiewicz, Łucja Szczelczyk, 
Martyna Podanowska, Agnieszka Podanowska, Dariusz 
Stanisławski, Dominika Wróbel, Marek Makowski i Jerzy 
Wyczechowski. 

Na rockowo w UDK
20 maja w Ujskim Domu Kultury odbędzie się koncert 

podczas którego na scenie pojawią się dwa zespoły: RAH 
PITIA i STRANGE CLOUDS.  

Wiosenne
spotkanie z seniorami

6 maja w Ujskim Domu Kultury odbędzie się impreza 
pod hasłem "Wiosenne spotkanie z seniorami".

W trakcie imprezy na scenie UDK wystąpi pilski teatr 
UBU, który wystawi spektakl "Pani Twardowska" w 
reżyserii Ryszarda Bekty. Z humorystycznym programem 
wystąpi również kabaret SKLEROZA. Nie zabraknie 
równiez akcentu muzycznego. W UDK wystąpi męski 
zespół wokalny BALLADA. Początek imprezy - godzina 
17:00. Zapraszamy!

Made in Poland
W niedzielę, 10 kwietnia w Ujskim Domu Kultury 

wystąpił kabaret Czwarta Fala, z programem „Made in 
Poland”.

Czwarta Fala to kielecka formacja młodego pokolenia, 
której twórczość opiera się na odnajdywaniu odrealnionych 
aspektów pozornie normalnych sytuacji. Kabaret ma na swoim 
koncie 3 autorskie programy, każdy doskonale przyjmowany 
przez publiczność.

Kabaret Czwarta Fala powstał we wrześniu 2009 roku w 
Kielcach i może pochwalić się aż 50 nagrodami na ogólnopolskich 
festiwalach kabaretowych, z czego większość stanowią nagrody 
publiczności. W jego skład wchodzi trzyosobowa grupa mi.in. 
- Mateusz Lewkowicz i Damian Lebieda, oraz Bartek Cedro, 
który odpowiedzialny jest za warstwę dźwiękową w czasie 
występu. 

Do najbardziej znanych postaci wykreowanych przez 
kabaret należą dwaj nierozgarnięci dresiarze - Kloc i Wentyl.

Młodość, pomysłowość i energia sceniczna, tak najkrócej 
można opisać twórczość Kabaretu. Każdy ich występ jest inny, 
każdy niesie w sobie potężną dawkę pozytywnych emocji i 
zaskakujących zwrotów akcji.

Podczas ujskiego występu popisy aktorów zostały 
nagrodzone  gromkimi brawami i salwami śmiechu.

O elastyczności i profesjonalizmie kieleckich komików może 
świadczyć fakt, iż w scenariuszu ujskiego występu nie zabrakło 
miejscowości leżących na terenie gminy i klubu sportowego 
Unia Ujście. Aktorzy angażowali do udziału w spektaklu ujską 
publiczność, zadając jej pytania i zapraszając na scenę. 
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HOROSKOP
Baran

W miesiącu kwietniu nieco uspokoi się wokół Ciebie. W 
pracy, w porównaniu do poprzednich raczej gorączkowych wy-
darzeń i innych obowiązków, staniesz się  bardziej  wrażliwy i 
spowolniony. Nie martw się będzie to tylko chwilowe przemę-
czenie. 

Byk
Według horoskopu Byka, główne wydarzenia w kwietniu 

będą dotyczyć przede wszystkim rozwoju osobistego. Wdasz 
się w konflikty i nieporozumienia, które  uświadomią Ci, że w 
końcu trzeba przejrzeć na oczy. Jeśli masz jakieś pomysły na 
przyszłość, zachowaj je dla siebie, a zobaczysz, że znajdzie 
się lepsza okazja, aby je wykorzystać. 

Bliźnięta
Nie bądź uparty i posłuchaj uważnie opinii innych i bądź 

otwarty na inne rozwiązania, a nie tylko swoje. Postaraj się nie 
ignorować przewlekłych problemów zdrowotnych. Postaw na 
rozwój osobisty, a przekonasz się, jak wiele drzwi stoi przed 
Tobą otworem!

Rak
W kwietniu będziesz promieniować pozytywną energią i 

dobrym nastrojem, będzie to miało wpływ również na Twoje 
otoczenie. W ostatniej dekadzie miesiąca pojawią się nowe 
oferty zawodowe, intrygujące kontakty, które mogą okazać się 
bardzo cenne w Twojej karierze. Będziesz potrzebować rady, 
dlatego zwróć się z tym do kogoś bliskiego i zaufanego, a na 
pewno otrzymasz wsparcie. 

Lew
Właśnie teraz wTwoim życiu wydarzy się coś, co nie tylko 

wprowadzi Cię w doskonały nastrój, ale także znacznie po-
prawi Twoje notowania wśród ludzi. Jeśli nie możesz czegoś 
wykonać nie załamuj się, to może zdarzyć się każdemu. 

Panna
Kwiecień to dla osób spod znaku Panny czas, który może 

wprowadzić w stan przygnębienia i depresji z powodu pogody. 
Nie siedź w domu i nie izoluj się od ludzi. Wyjdź i poszukaj 
sobie towarzystwa wśród rodziny lub najbliższych przyjaciół, 
oni na pewno podniosą Cię na duchu.  

Waga
Osoby spod znaku Wagi muszą przede wszystkim zasta-

nowić się nad własnymi błędami. Jeśli masz jakiś problem i 
czujesz się źle, Twoja rodzina na pewno pomoże Ci go roz-
wiązać. W pracy nie pozwól wyprowadzić się z równowagi, 
gdyż może to spowodować niekomfortową atmosferę w miej-
scu pracy.

Skorpion
Nadchodzi stabilny okres dla Skorpiona. Gwiazdy w koń-

cu przejdą do idealnej pozycji i przestaniesz być roztargniony. 
Poświęć więcej czasu na swoją karierę, a będziesz bardziej 
wydajny. Poprawisz tempo swojej pracy i nikt nie będzie w sta-
nie Ci dorównać. 

Strzelec
W kwietniu będziesz cieszyć się ze swojej pracy, a czas 

upłynie Ci przyjemnie i szybko. Nie straszne będzie dla Ciebie, 
nawet zostawanie w pracy po godzinach. Mimo to nie powinie-
neś zaniedbywać rodziny i najbliższych przyjaciół. 

Koziorożec
W kwietniu mogą pojawić się problemy w pracy, które na-

leży rozwiązać natychmiast. Ten miesiąc będzie dla Ciebie 
bardziej pracowity. Z powodu nadmiaru pracy będziesz bar-
dziej zajęty. Nie ulegaj stresom, tylko przeznacz  swój czas dla 
siebie. Na przyszłość, pamiętaj jednak, że człowiek uczy się 
na swoich błędach. 

Wodnik
Przed Tobą sukcesy zawodowe. Pomimo wielu spraw na 

głowie, znajdziesz więcej czasu, aby poświęcić go dla swoich 
znajomych. Przestań wsłuchiwać się w słowa podpowiadaczy, 
którzy nie zawsze mają racę. Bądź sobą i słuchaj serca, bo 
czasami, to Ty wiesz lepiej.

Ryby
W ostatnim miesiącu za bardzo się stresowałeś, a sytuacja 

w pracy wymagała od Ciebie pełnej uwagi. Teraz sytuacja nie-
co się uspokoi i będziesz w konkretny sposób działać w swoim 
życiu. Znajdziesz w końcu czas na odpoczynek, a swój wolny 
czas spędzisz tak, jak lubisz. Skup się na tym, co dla Ciebie w 
życiu jest najważniejsze.

N A  S Y G N A L E
Kradzież elementów

infrastruktury telekomunikacyjnej
Policjanci z Posterunku Policji w Ujściu zatrzymali dwóch 

mężczyzn, którzy usiłowali ukraść elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Miejscowi Policjanci uzyskali informację, 
że dwóch osobników, korzystając z drabiny i siekiery, próbuje 
przeciąć przewody linii telekomunikacyjnej na trasie Jabłonowo-
Węglewo.   Sprawcy początkowo tłumaczyli, że jedynie piją piwo, 
ale policjanci szybko ujawnili w pobliżu siekierę i drabinę. Szybka 
interwencja mundurowych przerwała działania sprawców, którzy 
odpowiedzą jedynie za uszkodzenie elementów infrastruktury 
telekomunikacyjnej.

Jak się jednak okazało, jeden ze złodziei nie był w tej branży 
debiutantem: w 2013 i 2015 roku ukradł kable telekomunikacyjne 
na tym samym odcinku – wtedy było to 250 metrów przewodu o 
wartości blisko 4 tys. zł. 

Sprawca fałszywego alarmu
w Szpitalu Specjalistycznym w Pile 

zatrzymany!
Policjanci z Wydziały Prewencji Komendy Powiatowej Policji 

w Pile zatrzymała 22-letniego mężczyznę, który w nocy z soboty 
na niedzielę spowodował fałszywy alarm przeciwpożarowy. 

Do zdarzenia doszło w dniu 12 marca 2016 r. o godz. 23.30 w 
Szpitalu Specjalistycznym w Pile, gdzie mężczyzna towarzyszący 
innej kobiecie, która przyjechała na oddział ratunkowy, gdy nie 
otrzymał informacji od lekarza o stanie jej zdrowia dokonał 
załączenia na korytarzu ręcznego ostrzegacza pożaru wywołując 
fałszywy alarm przeciwpożarowy. Spowodowało to przyjazd na 
miejsce kilku zastępów straży pożarnej.

Sprawca fałszywego alarmu został zatrzymany na terenie 
Szpitala przez policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego 
Wydziału Prewencji i przewieziony do policyjnego aresztu. 
Okazał się nim 22-letni mieszkaniec gminy Ujście. Badanie 
trzeźwości mężczyzny wykazało ponad 1 promil alkoholu. Teraz 
grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wypadek na Osiedlu Górnym w Ujściu
W czwartek 14 kwietnia pod wieczór na os. Górnym w 

Ujściu  doszło do wypadku drogowego, w którym dachował 
samochód osobowy. Dwie osoby podróżujące samochodem 
zostały ranne. Pasażer i kierowca zostali przewiezieni do Szpi-
tala Specjalistycznego w Pile. Prawdopodobną przyczyną tego 
zdarzenia była nadmierna prędkość.
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FOTOZAGADKA
Nagrody – bony na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawi-

dłowe rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim 
numerze „Ujskich Spraw“ otrzymują: Jadwiga Kałdunek i Joan-
na Czarna. Nagrody można odebrać w biurze Ujskiego Domu 
Kultury. 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
- Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek.

Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezdnię.
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech?

- Bo stawiała opór.
*

Dwóch gości siedzi w kinie. 
- Podobał Ci się film.

- Nie.
- To czemu bijesz brawo?

- Bo już się skończył.
*

- Żołnierzu co będzie, jeśli kula odstrzeli wam ucho?
- Będę gorzej słyszał.

- A jeśli odstrzelą Ci drugie ucho?
- Nic nie będę widział.

- A to dlaczego?
- Bo mi chełm na oczy spadnie.

*

Do wędkarza podpływa krokodyl:
- Biorą?

- Nie
- To olej ryby, chodź się wykąpać!

tlenek
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Panu
Romanowi Wroteckiemu

Burmistrzowi Ujścia
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają

Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Ujściu

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu
Pani

Dyrektor ZEAS w Ujściu
Grażynie Gwardzik
z powodu śmierci

MĘŻA
składa

Burmistrz Ujścia
Roman Wrotecki

Obchody 1050 lecia chrztu Polski 
Bardzo huczne chrzciny

14 kwietnia 2016 roku Gimnazjum im. Władysława Jagiełły 
w Ujściu w szkole obchodziło 1050 rocznicę przyjęcia przez 
Polskę chrztu. Był to dla wszystkich bardzo uroczysty dzień. 
O godzinie 10:00 na sali gimnastycznej odbył się uroczysty 
apel, na który zostali zaproszeni goście. Wśród gości swoją 
obecnością zaszczycili nas Pan burmistrz Roman Wrotecki oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Kołacz. Apel 
rozpoczął się od krótkiego wprowadzenia i przedstawienia 
gości przez przewodniczącą szkoły Krystynę Tyczkowską. 

Następnie uczniowie klasy II a, którzy brali udział w 
przedstawieniu wystąpili w scenkach związanych z tematyką 
przyjęcia chrztu przez Mieszka I.  Następnie odbył się 
symboliczny chrzest. Każdy z zaproszonych gości, Pani dyrektor 
oraz przedstawiciele klas otrzymali światełko dla swoich 
społeczności. Potem obejrzono krótki film zapowiadający 
wydarzenia związane z rocznicą chrztu, jakie zaplanowane 
zostały na 16 kwietnia w Poznaniu.

"Gaude Mater" pięknie zaśpiewała uzdolniona 
Krystyna Tyczkowska z klasy III b. Zaproszeni goście oraz 
przedstawiciele klas otrzymali woreczek z ziemią z naszych 
pól, łąk i lasów, z którego wysypali ziemię podczas wkopywania 
przez Pana burmistrza Romana Wroteckiego dębu, podczas 
wkopywania każdy z nas mógł usłyszeć słowa Jana Pawła II. 
Dzięki uroczystości każdy z uczniów zrozumiał, jak ważnym 
wydarzeniem było przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku.

Wyróżnienie
dla Szkolnego Koła

Caritas w Kruszewie
Caritas Archidiecezji Poznańskiej 

zorganizował VIII Galę Banku 
Miłosierdzia w Teatrze Muzycznym  
w Poznaniu. Podczas uroczystej 
Gali, zastali uhonorowani darczyńcy 
i ludzie dobrego serca. Wśród 
grona zaszczyconych znalazło 
się Szkolne Koło Caritas im. Ks 
Bolesława Mielcarskiego działające 
w Kruszewie. Wyróżnienie z rąk 
abpa Stanisława Gądeckiego i ks. 
Waldemara Hanasa- dyrektora Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej, odebrała 
pani Małgorzata Urban, opiekunka 
Szkolnego Koła Caritas. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.
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XIV Giełda Szkół 
Ponadgimnazjalnych
w Ujskim Gimnazjum

W dniu 22.03.2016 r. odbyła się w naszym gimnazjum coroczna 
giełda szkół dla uczniów klas trzecich. Swoją ofertę zaprezentowało 
dwanaście szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły były reprezentowane 
przez dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów, nauczycieli  i 
uczniów, wśród których większość stanowili absolwenci naszego 
gimnazjum.

Na tegorocznej giełdzie zaprezentowały się następujące szkoły 
ponadgimnazjalne:

- I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. 
SKŁODOWSKIEJ– -CURIE UL. WINCENTEGO POLA 11 W PILE. 
Szkołę reprezentował dyrektor szkoły, pan Paweł Jarczak i absolwenci 
naszego gimnazjum: Anna Meszyńska, Sandra Moszyk, Aleksandra 
Kończak i Aleksander Zielonka.

- ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ST. STASZICA AL. POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH 18 W PILE. Szkołę reprezentowała pani 
wicedyrektor Beata Krzewińska wraz z liczną grupą absolwentów 
naszej szkoły: Agatą Magdzińską, Zuzanną Cyrulik, Eweliną Górniak, 
Patrykiem Idzikowskim, Karolem Górznym, Bartoszem Furmanem 
oraz Paulą Malina, która także uczęszczała do naszej szkoły.

 - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. 
HIPOLITA CEGIELSKIEGO UL. CEGLANA 4 W PILE. Szkołę 
reprezentował pan Maciej Reinke – nauczyciel zawodu i absolwent 
naszej szkoły Artur Grams.

- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. 
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ UL. TEATRALNA 1 W 
PILE. Wśród reprezentantów szkoły byli nasi absolwenci: Dominika 
Kryza, Mateusz Rejment i Michał Grabowski.

- ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 3 UL. 
KILIŃSKIEGO 16 W PILE. Szkołę reprezentowali: pani Wioletta 
Wdowiak-Szmajda i nasi absolwenci: Magdalena Kawaciuk, Kamil 
Sołtysiak i Tobiasz Zdzierela.

- ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH UL. GEN. 
SIKORSKIEGO 73 W PILE. Wśród reprezentacji szkoły był nasz 
absolwent Andrzej Grams.

- ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH UL. GEN. 
SIKORSKIEGO 18 A W PILE. Reprezentację szkoły stanowili: 
wicedyrektor szkoły pani Alicja Lisiecka i nasi absolwenci: Lidia 
Peksa, Wiktoria Niezborała i Krzysztof Kawaciuk.

- CENTRUM KSZTAŁCENIA „NAUKA” UL. WARSZTATOWA 
6 W PILE. Szkołę reprezentowali: pan Sławomir Machała - 
nauczyciel informatyki i nasi absolwenci: Małgorzata Kłos, Adrianna 
Zdrojewska i Dominika Kowalska.

- ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH IM. INŻ. JANA KLOSKI W 
GORAJU. Wśród reprezentantów szkoły była absolwentka naszego 
gimnazjum Jagoda Pisarek.

- PRYWATNY ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. HARCERSKA 4 W 

CZARNKOWIE. Szkołę reprezentowała pani Ewa Rajczakowska 
wraz z uczniem tej szkoły.

- „EDUKACJA LUBASZ” SZKOŁY IM. I.J.PADEREWSKIEGO 
UL. CHROBREGO 33 W LUBASZU.  Szkołę reprezentowali nasi 
absolwenci: Jagoda Bones i Robert Kasprzak wraz z opiekunami i 
innymi uczniami tej szkoły.

- ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W NAKLE 
NAD NOTECIĄ. Szkołę reprezentował nauczyciel tej szkoły i 
przedstawiciel uczniów.

Naszych gości w imieniu nieobecnej pani dyrektor powitała 
pani Paulina Strychalska. Podziękowała gościom za przybycie i 
zaprosiła wszystkich do aktywnego udziału. Bardzo ucieszył nas 
fakt, że absolwenci naszego gimnazjum tak licznie odwiedzają naszą 
szkołę. Uczestnicząc w giełdzie mogli podzielić się z młodszymi 
koleżankami i kolegami informacjami o swojej szkole. Absolwenci 
zachęcali młodszych kolegów do podjęcia nauki w szkołach, które 
sami wybrali. Motywowali uczniów klas III do realizowania swoich 
planów i marzeń. Uświadamiali, jak ważna jest systematyczna praca 
i dążenie do celu. Udział w giełdzie był okazją do rozmów naszych 
byłych uczniów z wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami. 
Absolwenci dzielili się informacjami na temat swoich osiągnięć w 
obecnych szkołach oraz planami na przyszłość. Zapewniali nas, że z 
sentymentem wracają do naszej szkoły. Korzystając z okazji zwiedzili 
szkołę, zauważyli zmiany w wystroju i wyposażeniu szkoły.

Wszystkie szkoły przygotowały ciekawe stanowiska wyposażone 
w banery reklamowe i foldery oraz informatory i ulotki z nową 
ofertą. Uczniowie klas mundurowych prezentowali się w swoich 
strojach. W pierwszej części przedstawiciele szkół kolejno zachęcali 
naszych uczniów do podjęcia nauki w ich szkole, przedstawiali ofertę 
edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 oraz zachęcali do udziału w 
„drzwiach otwartych”. Wszystkie prezentacje szkół były ciekawe. 
Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Zespołu Szkół Leśnych w Goraju 
zaprezentował na rogu sygnał powitalny. Przedstawicielki Centrum 
Kształcenia „Nauka” kształcący się w zawodzie technika usług 
fryzjerskich i usług kosmetycznych układały fryzury i wykonywały 
makijaż chętnym modelom. Po prezentacjach szkół nasi uczniowie 
podchodzili do stanowisk, gdzie w bezpośrednich rozmowach 
uzyskiwali informacje o kierunkach kształcenia i atutach szkoły. 
Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Tradycją giełdy stały się już drożdżowe chrusty wypiekane przez 
panie kucharki, którymi w spotkaniu przy kawie raczyli się nasi 
goście. Organizacją giełdy zajmuje się pedagog szkolny Marzanna 
Polcyn, w czynnościach organizacyjnych wspierana jest przez 
nauczycieli wychowania fizycznego: pana Mariusza Kamińskiego 
i pana Czesława Rajewicza oraz zawsze chętnych do pomocy 
pracowników obsługi.

W związku z podjęciem przez uczniów pierwszej tak ważnej 
decyzji życiowej, życzymy naszym uczniom trafnego wyboru 
szkoły. Mamy nadzieję, że wybrana przez nich szkoła  spełni ich 
oczekiwania oraz umożliwi rozwój. Życzymy pomyślności w 
dalszej drodze kształcenia.

Marzanna Polcyn
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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. Wojska Polskiego 12,
tel. 67 255 97 84, 67 256 07 11
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

Panu
Romanowi Wroteckiemu

Burmistrzowi Ujścia
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MATKI
składają

Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej w Ujściu

Burmistrzowi Miasta i Gminy Ujście 
Panu Romanowi Wroteckiemu 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

MATKI 
składają 

Zarząd i pracownicy 
WPS S.A. z Mirosławia Ujskiego 

W dniu 17 lutego zmarł nasz ukochany tata, dziadek i pradziadek 
Ś.P.

Józef Zielonka
Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej, 

ks. Robertowi Różańskiemu, rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym, 
delegacjom za złożone wieńce i kwiaty oraz zamówione Msze św.

serdeczne podziękowanie 
składają

córki i syn z rodzinami

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu
Pani

Grażynie Gwardzik
Dyrektorowi ZEAS w Ujściu

z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Przewodniczący i Radni
Rady Miejskiej w Ujściu
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W dniu 25.02.2016 r. przeżywszy 85 lat odeszła od nas na zawsze
ukochana Żona, Mama i Babcia

ŚP.
ALEKSANDRA ANNA WROTECKA

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej:
Proboszczowi Jerzemu Ranke,

Proboszczowi kanonikowi Robertowi Różańskiemu,
Staroście Pilskiemu Franciszkowi Tamasowi,

Wójtom Białośliwia, Drawska, Kaczor, Miasteczka Krajeńskiego, Szydłowa,
Burmistrzom Łobżenicy, Wyrzyska, Wysokiej,

Delegacji Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Nadnoteckich,
Radnym Rady Miejskiej w Ujściu, Pracownikom Urzędu Miejskiego,

Sołtysom i Radom Sołeckim, Kołom Gospodyń,
Przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej,
Dyrektorom Szkół i Przedszkoli, Nauczycielom,

Kierownikom Jednostek Organizacyjnych z terenu Gminy,
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Mieszkańcom: Węglewa, Ujścia, Mirosławia, Kruszewa, Jabłonowa,

Ługów Ujskich, Byszek, Bronisławek, Chrustowa, Nowej Wsi Ujskiej.
Dziękujemy za uczestnictwo we Mszy Świętej, modlitwę, za złożone wieńce, kwiaty,

zapalone znicze i zamówione intencje mszalne.

Mąż, Synowie i Wnuczka
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