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PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI

Fotozagadka 
1. Kogo widzimy na zdjęciu nr 6? Podaj nazwę w słownictwie 
myśliwskim.
2. Jak w nazewnictwie łowieckim nazywamy przedstawione-
go zwierzaka, który ma parostki (różki) z odrostkami (lewy 
2, prawy 3) ?
Na poprawne odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu
67 284 00 32. Na zwycięzcę czeka nagroda.

Opracował Roman Rożek, zdjęcia Krzysztof Rożek

Rozwiązanie poprzedniej Fotozagadki
W poprzednim numerze „Ujskich Spraw” na zdjęciu nr 6 

widzimy sarny, płeć: kozy. Grupa tych zwierząt to rudel. Na-
grodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje: Jerzy Koźma. 
Nagroda do odbioru w UDK.
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Odchodzę. Nie jestem tobą
zainteresowany, drogi gościu,

Uprzejmy wilku, bierz nogi
za pas i opuść naszą ostoję!.

Mi nie przeszkadzają wasze problemy.
Jestem głodny!

A mi to daje wiele do myslenia..

To moja druga wizyta w waszej „kniei”.

Ciekawe...

My też mamy swoje problemy...
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Absolutorium 
Burmistrza Wroteckiego

28 kwietnia odbyła się XII sesja Rady Miejskiej 
w Ujściu, podczas której radni jednomyślnie 
zdecydowali o udzieleniu burmistrzowi absolutorium 
za wykonanie budżetu w minionym roku. 

Gośćmi na sesji byli: Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-
Krupka oraz   Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki. 
Wiceprzewodnicząca Mirosława Rutkowska-Krupka 
przedstawiła informacje dotyczące remontu drogi 
wojewódzkiej 182 na odcinku Jabłonowo -Ujście, który 
zgodnie z planem   zakończy się w sierpniu 2017r. oraz 
dofinansowania przez samorząd wojewódzki, wymiany 
zabytkowych okien w kościele ewangelicko - augsburskim w 
Ujściu.

Następnie Radni przystąpili do omawiania i głosowania 
nad uchwałami dotyczącymi:

a) podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i 
Miasta Ujście za 2015 rok;

b) udzielenia pomocy finansowej gminie Piła na 
funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pile w zakresie działań 
profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych z 
terenu Gminy Ujście;

  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie 
Osiedla Górnego;

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta Ujście na lata 2016-2024.

Najważniejszą uchwałą jaka była procedowana 
przez Radnych była uchwała o udzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi Ujścia za rok 2015. Po przedstawieniu 
informacji o stanie mienia gminy na dzień 31.12.2015 roku, 
opinii Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Radni w wyniku głosowania jednogłośnie 
udzielili absolutorium Burmistrzowi za rok 2015. Radni 
zdecydowali także   m. in. o udzieleniu pomocy finansowej 
powiatowi pilskiemu na budowę chodników w Ługach 
Ujskich, Nowej Wsi Ujskiej i Mirosławiu oraz o zmianie taryf 
za dostarczanie wody.

Nowe władze OSP
19 maja w remizie OSP w Ujściu odbył się XI Zjazd Oddziału Miejsko 

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ujściu.
Uczestnikami Zjazdu byli delegaci wybrani na zebraniach 

sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP Ujście, OSP 
Kruszewo, OSP Nowa Wieś Ujska, OSP Mirosław, OSP Węglewo, OSP 
Chrustowo, OSP Jabłonowo oraz OSP przy Ardagh Glass w Ujściu, 
zrzeszonych w Oddziale Miejsko Gminnym Związku OSP RP w Ujściu, 
członkowie ustępujących władz Oddziału oraz zaproszeni goście.

Zjazd otworzył i prowadził Prezes Zarządu Oddziału MG OSP RP 
w Ujściu druh Mirosław Opaluch. Gośćmi Zjazdu byli: Burmistrz Ujścia 
Roman Wrotecki, przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Pile 
kpt Krzysztof Gajewski oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego OSP 
RP w Pile dh Roman Tunkiewicz oraz nauczycielki przygotowujące 
młodzież od udziału w Ogólnopolskim Turnieju  Wiedzy Pożarniczej 
pani Wiesława Rajewicz i Małgorzata Karabasz. 

Przedstawiciele dotychczasowego zarządu oddziału złożyli 
sprawozdania, które zostały przyjęte przez delegatów. Ustępujący zarząd 
jednogłośnie uzyskał absolutorium.

W związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu program 
zjazdu obejmował  wybór nowych władz  Oddziału M-G ZOSP RP w 
Ujściu. Po sprawnie przeprowadzonych wyborach nowo wybrany Zarząd 
Oddziału MG OSP RP w Ujściu na swoim pierwszym posiedzeniu 
ukonstytuował się następująco: Prezes - Marian Kurek, Wiceprezes 
- Jarosław Górzny, Wiceprezes - Rafał Kaźmierczak, Komendant 
MG OSP - Perz Łukasz, Sekretarz - Arleta Szymańska, Skarbnik - 
Magdalena Maćkowiak, Członek prezydium - Krobski Andrzej, Członek 
zarządu - Mirosław Opaluch, Członkowie zarządu: Patryk Kowalski, 
Grams Roman, Jakubowski Leszek, May Grzegorz,  Sławomir Górniak, 
Radosław  Spytek, Dariusz Wojtecki, Wylegała Arkadiusz.

Wybrany Zarząd Oddziału Miejsko Gminnego OSP RP w Ujściu 
wybrał swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP, zostali nimi: Marian Kurek, Łukasz Perz i Radosław Spytek.

W czasie Zjazdu wybrana została również Komisja Rewizyjna 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w składzie:

Przewodniczący - Bartłomiej Michalski, Wiceprzewodniczący - 
Jarosław Haufa, Sekretarz - Pawlus Wojciech.

Obecni na Zjeździe delegaci wybrali swoich delegatów na Zjazd 
Powiatowy ZOSP RP, którymi zostali: Mirosław Opaluch, Jarosław 
Górzny, Andrzej Krobski i Radosław Brzeziński.           

Wybrana została również komisja do spraw młodzieży Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego  ZOSP RP w Ujściu w składzie: Arleta 
Szymańska – przewodnicząca komisji, Górzny Jarosław, Grams Roman, 
Krobski Andrzej, May Grzegorz.

Przed nowo wybranymi władzami Zarządu Oddziału MG ZOSP RP 
w Ujściu pięć lat wytężonej pracy.

W trakcie Zjazdu zostały wręczone podziękowania oraz brązowe 
medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Medale otrzymali: dh Grzegorz 
May z OSP Jabłonowo, dh Krzysztof Piechocki z OSP Nowa Wieś Ujska, 
dh Radosław Brzeziński z OSP Kruszewo.

Bogumiła Witoch
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Panie Burmistrzu, mija półtora roku 
od objęcia przez Pana urzędu. Niebawem 
półmetek kadencji. To chyba dobry 
moment, aby się na chwilę zatrzymać i 
zastanowić, co w tym czasie już udało się 
zrobić, a co czeka na realizację?

- Inwestycyjnie udało się wykonać już 
bardzo wiele, o czym może powiem w dalszej 
części wywiadu,  ale na początek chciałbym 
powiedzieć o dwóch największych 
sukcesach gminy, które znacząco poprawią 
jakość życia naszych mieszkańców. Jest to 
po pierwsze wpisanie ujskiej obwodnicy  
do  Programu budowy dróg krajowych, 
jako zadania podstawowego. W tej chwili 
trwają uzgodnienia środowiskowe przebiegu 
obwodnicy, która od węzłów Chrustowo - 
Nowa Wieś Ujska będzie przebiegać przez Winną Górę, następnie 
po przecięciu Noteci, trasa obwodnicy przejdzie w pobliżu portu 
aby ostatecznie przeciąć drogę krajową S11 przed Motylewem. 
W roku 2017 mają nastąpić wykupy gruntów pod planowany 
przebieg, na rok 2018 planowany jest przetarg, a w latach 2019 
- 2022 właściwa budowa. Przebieg obwodnicy na komisji Rady 
Miejskiej zatwierdzili radni, tak że jedyne co może zaszkodzić 
temu wartemu ponad 350 mln zadaniu to jakaś nieprzewidziana 
polityczna zawierucha. Jedno jest pewne, nigdy budowa ujskiej 
obwodnicy nie była tak realna.

O tym, jak potrzebna jest Ujściu obwodnica mówi się od lat. 
Realna wizja jej budowy to rzeczywiście powód do zadowolenia. 
A drugi sukces?

- Drugim ogromnym sukcesem naszej gminy jest pozyskanie 
ponad 6,5 mln zł w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej 
Interwencji. Jest to efekt żmudnych, trwających ponad rok 
negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, którego efektem są te 
ogromne środki.  Zdecydowałem się, uwzględniając wszystkie 
ograniczenia wynikające z mandatu POSI, na wpisanie dwóch 
wielkich i wyczekiwanych od lat zadań: odbudowę kanału 
deszczowego i ulic od ul. Wojska Polskiego poprzez ulicę 
Kanałową do wylotu na Noteci (ponad 3 mln zł) oraz budowę 
sali gimnastycznej przy ujskim gimnazjum (2, 700 mln zł). Reszta 
środków, zgodnie z wymogami mandatu, musi być wydatkowana 
na tzw. zadania miękkie. Bez tych pieniędzy nasza gmina nie 
miałaby najmniejszych szans na realizację tych ambitnych zadań, 
które zamierzamy ukończyć do 2018 roku. Właściwie gmina już jest 
zaangażowana w obie inwestycje bo w tej chwili trwa przebudowa 
ponad 200 metrowego odcinka kanału, a w lipcu będziemy mieć 
gotową dokumentację na budowę sali gimnastycznej. Tak na 
marginesie, budowa wspomnianej sali otwiera ostatecznie drogę 
do budowy sali gimnastycznej  przy ZS w Kruszewie, która jest 
wpisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako następna 
realizacja. W mojej ocenie inwestycja ta jest realna do wykonania 
w następnej kadencji ujskiego samorządu. Nawet więcej, musi być 
wykonana, bo w kolejnych latach raczej nie będzie już szans na 
pozyskanie środków zewnętrznych. 

Obwodnica, kanał deszczowy i sala gimnastyczna coraz 
bliżej, ale czy może Pan powiedzieć coś na temat inwestycji, 
które już zostały zrealizowane? 

- Bardzo wiele udało się inwestycyjnie wykonać w tematach 
drogowych. Gmina wybudowała przy udziale środków 
zewnętrznych blisko kilometr drogi na Kolonię. Od podstaw 
zbudowano 460 m drogi na cmentarz w Mirosławiu. Kontynuujemy  
budowę  dróg wewnętrznych w Jabłonowie, między innymi trwa 
budowa kolejnego odcina drogi z kostki betonowej, a na przyszły 
rok planowany jest początek budowy drogi na Buki. 

Poza tym przebudowano zniszczone drogi asfaltowe w 
Byszkach i Nowej Wsi Ujskiej przy szkole. Wybudowaliśmy 
parking przy skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Szpitalnej. W Ujściu 
utwardzono większość ulicy Browarskiej. 

Zaczęły się, lub za chwilę się rozpoczną kolejne budowy. Na 
Kasztanowej w Jabłonowie 550 m drogi asfaltowej, w Kruszewie 
blisko kilometr nowej drogi na ulicy Lipowej. W lipcu rusza 
budowa ulicy Noteckiej w Ujściu połączona z przebudową 
chodników. Latem budujemy oczekiwany przez mieszkańców 
Bronisławek, około 200-metrowy chodnik w ich miejscowości. 
Wystarczy powiedzieć, że jeśli zsumujemy wszystkie wykonane i 
trwające inwestycje związane z budową dróg to po dwóch latach 
tej kadencji mamy w długości wybudowanych dróg więcej niż 
przez całe 4 lata poprzedniej kadencji. A przecież kolejne realizacje 
przed nami. To musi cieszyć.  

Kolejne realizacje?
- Tak. Wprowadziłem do budżetu dwa nowe zadania ułatwiające 

mieszkańcom Ujścia komunikację pomiędzy Osiedlem Górnym a 
dolną częścią miasta. Jest to budowa schodów pomiędzy Ujskim 
Domem Kultury a wspomnianym osiedlem oraz budowa ścieżki 
rekreacyjnej od ulicy Zaidlera w kierunku Osiedla Górnego. Obie 
inwestycje powinny być gotowe w okresie wakacyjnym. Czekamy 
też na uregulowanie postępowania spadkowego przez właścicieli 
gruntu, przez który częściowo ma przechodzić planowana ścieżka. 
W tym miejscu warto też wspomnieć o kolejnym wielkim zadaniu 
drogowym czyli przebudowie drogi wojewódzkiej 182 na odcinku 
Jabłonowo - Ujście. Przez wiele lat czekaliśmy na tę inwestycję. 

Owocne półtora roku
O planach budowy ujskiej obwodnicy, kanału deszczowego, sali gimnastycznej, o budowach 

dróg, placów zabaw i wielu innych inwestycjach zrealizowanych w ciągu niespełna połowy kadencji 

z Burmistrzem Ujścia Romanem Wroteckim rozmawia Kinga Matkowska.

Jeszcze w tym roku zostaną 
wybudowane schody pomiędzy 
Osiedlem Górnym a Ujskim 
Domem Kultury.
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Wreszcie się udało. Pierwsze prace być może rozpoczną się już 
w wakacje, a po przebudowie powinniśmy mieć bardzo ładnie 
wyremontowaną drogę i chodniki aż do końca ul. Czarkowskiej 
w Ujściu. Właściwie to jeszcze nie koniec tematów drogowych, 
bo chciałbym przypomnieć, że gmina bardzo mocno wspiera 
finansowo powiat pilski. W tym roku jest to kwota 132 tyś. zł 
(50% wartości inwestycji)  dzięki, której mają być przebudowane 
lub wybudowane chodniki w Nowej Wsi Ujskiej, Ługach Ujskich i 
Mirosławiu. Myślę, że warto pamiętać o tym wysiłku finansowym 
gminy, który jak by nie patrzeć, jest ukierunkowany na budowę 
infrastruktury powiatowej.

Wiele pieniędzy pochłonęły inwestycje drogowe. A co z 
wydatkami na inne potrzeby mieszkańców?

- W ramach budżetu obywatelskiego wybudowaliśmy dwa 
place zabaw przy ulicy Wojska Polskiego i na osiedlu Hutnika. Do 
połowy lipca oddamy trzeci plac, przy ulicy Jagiełły, przy okazji 
doposażymy też plac przy ujskim przedszkolu. Odnowiliśmy 
ścieżki spacerowe na Winnej Górze. W zeszłym roku udało 
się wyprofilować i wyposażyć boisko rekreacyjne w Węglewie. 
Podobną formę będzie mieć także boisko w Byszkach, którego 
rewitalizacja wspierana jest przez fundusz sołecki. W tym 
roku wybudujemy jeszcze dwa boiska rekreacyjne ze sztuczną 
nawierzchnią - w Ługach Ujskich i Mirosławiu. Idąc dalej, chcę 
aby takie samo boisko powstało na Osiedlu Górnym, gdzie dzisiaj 
tak naprawdę mamy coś w rodzaju klepiska, a nie boiska. Aby 
jednak doszło do tej budowy, musimy zmienić na tym obszarze 
plan zagospodarowania przestrzennego, co proceduralnie 
potrwa około roku. Co najważniejsze wspomniane boiska po 
wybudowaniu nie będą generować jakichś dużych obciążeń 
finansowych, jak to ma niestety miejsce z Orlikami.  Warto też 
wspomnieć, że na mój wniosek Rada Miejska przyjęła uchwałę o 
stypendiach dla utalentowanej sportowo młodzieży z terenu naszej 
gminy. Udało się także wyremontować pomieszczenia socjalne 
dla Unii Ujście.  Wiele dzieje się również w obszarze kultury. 
Każdy kto był w Ujskim Domu Kultury widział efekty remontu, 
który przeprowadził dyrektor Zdunek przy udziale środków 
ministerstwa kultury (150 tyś.zł) i naszej gminy. Za ćwierć 
miliona złotych całkowicie wyremontowano salę widowiskową 
w domu kultury. Ten remont objął przede wszystkim wymianę 
foteli kinowych, położenie wykładziny podłogowej na widowni, 
wymianę oświetlenia widowni i sceny, malowanie ścian i sufitu 
oraz podłogi na scenie, modernizację centralnego ogrzewania, 
wymianę drzwi wejściowych, barierek i poręczy.  Przeprowadzane  
są także remonty w placówkach oświatowych. Łączna kwota  prac 
w szkołach podstawowych w Ujściu i Nowej Wsi Ujskiej oraz 
ujskim gimnazjum przekracza 220 tyś. zł.

O ile mi wiadomo, sporo pieniędzy gmina wydała też na 
sprawy związane z ochroną środowiska i szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem publicznym.

- W zeszłym roku gmina wybudowała za kwotę prawie 170 tyś. 
zł kanalizację deszczową na ul. Noteckiej w Ujściu. Była to inwestycja 
odkładana przez kolejne lata, co groziło nałożeniem na gminę kar 
finansowych związanych z ochroną środowiska. W tym rok musimy 
także wykonać ostateczną rewitalizację wysypiska śmieci za ulicą 
Ogrodową. Jest to kolejne zadanie, które było odkładane w czasie, 
co w efekcie znowu mogłoby narazić gminę na gigantyczne kary 
środowiskowe. Koszt tego zadania szacowany jest na blisko 400 tyś. zł. 
W ramach zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego zakupiliśmy dwa 
samochody strażackie. Nowy średni wóz strażacki dla OSP w Ujściu 
(koszt 800 tyś. zł z czego 600 tyś. to środki unijne) oraz używany, ale 
w bardzo dobrym stanie technicznym wóz dla OSP w Nowej Wsi 
Ujskiej (za kwotę 60 tyś. zł). Gmina udzieliła także dotacji dla szpitala 
powiatowego na zakup nowej karetki ratunkowej w kwocie 25 tyś, 
zł. W zakresie ochrony środowiska prowadzone są też rozmowy 
na temat wykupu gruntu pod budowę punktu selektywnej zbiórki 
odpadów, który miałby być zlokalizowany obok oczyszczalni ścieków 
w Ujściu. W obszarze bezpieczeństwa warto też wspomnieć o tym, 
że systematycznie rozbudowujemy monitoring wrażliwych miejsc 
w Ujściu. Nowoczesne kamery trafiły już na skrzyżowanie drogi 
krajowej S 11 z wojewódzką 182, ujską remizę oraz stary rynek. 

Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o stanie finansów 
gminy. Kiedy przejmowałem urząd burmistrza musiałem uporać się 
w dosłownie kilka dni ze spłatą pięcioletnich zaległości podatkowych 
naszej gminy wobec gminy Piła, było to 140 tyś. zł. Kilka tygodni 
później, po kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
okazało się, że w 2012 r. źle zostały wydane niektóre dokumenty 
związane z kanalizacją Ługów Ujskich co oznaczało, że gmina nie 
otrzymała zwrotu ponad 80 tyś. zł unijnej dotacji. Mało kto też wie 
o tym, że gminie groził zwrot blisko 700 tyś. zł. błędnie naliczonych 
podatków od firmy Ardagh Glass. Sprawa ciągnęła się od 2013 r., 
jednak po trudnych negocjacjach pod koniec 2015 r. wypracowaliśmy 
porozumienie, dzięki któremu udało się obniżyć żądania firmy o 
ponad ćwierć miliona złotych. Spłaciliśmy to, w pewnym sensie, 
ukryte zadłużenie gminy i temat dzisiaj jest zamknięty. Obecnie 
gmina spłaca raty kredytów zaciągniętych w latach 2011 - 2012. Na 
koniec 2015 r. było to trzy i pół miliona złotych. Rata roczna to ponad 
pół miliona złotych. Za mojej kadencji gmina nie zaciągnęła jeszcze 
żadnych kredytów, a pomimo tego realizujemy wszystkie zaplanowane 
inwestycje, co jest głównie wynikiem dobrze przeprowadzonych 
przetargów. Jest to jedna z tych rzeczy, które cieszą mnie najbardziej.

Zatem życzę Panu powodzenia w realizacji tych przedsięwzięć, 
a za rozmowę dziękuję.

- Dziękuję.

29 maja w Kruszewie odbyły się obchody 150-lecia Kół 
Gospodyń Wiejskich. W trakcie uroczystości przewodniczące 
poszczególnych Kół Gospodyń otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
drobne upominki, kwiaty. Z okazji jubileuszu 150-lecia Kół 
Gospodyń Wiejskich Krajowy Związek Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Warszawie przyznał „Ordery Serca 
Matkom Wsi”, które otrzymały panie: Barbara Górzna, Teresa 
Goślińska, Irena Grams, Franciszka Buśkiewicz, Ewa Nowak 
i Alicja Hajt. Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych w Chodzieży Andrzej Skotowski wręczył 
specjalne podziękowania dla osób wspierających działalność 
Kół Gospodyń. Podziękowania otrzymali: Burmistrz Ujścia 
Roman Wrotecki, były Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba, 

150 lat KGW

Wicestarosta pilski Stefan Piechocki, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ujściu Marek Jankowski, ks. proboszcz Jerzy Ranke 
i ks. proboszcz Robert Różański.
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WIEŚCI Z POWIATU
Szanowni Państwo,
Gdy w ostatnim wydaniu „Ujskich Spraw” informowałem 

Państwa o rekomendacji, jakiej udzieliła koalicja Porozumienia 
Samorządowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nowemu 
staroście, zaznaczałem adekwatność tej decyzji mając na uwadze 
potrzeby i nadchodzące wyzwania. Przedstawiłem wymagania, 
które postawiliśmy sobie jako Zarząd. Jak dobrze Państwo wiecie 
praca samorządowa to działania zespołowe. To planowanie i 
dyskusje, za którymi idą decyzje, te z kolei muszą wpisywać się w 
oczekiwania mieszkańców powiatu. Dziś po dwóch miesiącach 
pracy, czuję się w obowiązku do przedstawienia tego co wspólnie 
wypracowaliśmy. To podsumowanie, z którym mają Państwo 
sposobność się zapoznać, dzięki uprzejmości redaktorów 
„Ujskich Spraw” jest dla nas niezwykle ważne. W rubryce chcę 
także wspomnieć inicjatywy, w których mamy przyjemność 
uczestniczyć. Wydarzenia te bowiem są potwierdzeniem owocnej 
pracy i wsparcia jakie Zarząd udziela podmiotom zewnętrznym 
przy organizacji przedsięwzięć o charakterze charytatywny i 
kulturalnym.

Jednak przegląd chciałbym zacząć od działań Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, które w ostatnim czasie organizuje 
spotkania dla rodzin zastępczych, a także szkolenia dyrektorów 
jednostek organizacyjnych, tak aby podnosić kompetencje 
pracowników. Uważam, że praca ta wpływa na jakość działań 
pomocowych, które wysoko oceniam. Również inwestycje 
drogowe, to temat bliski mojemu sercu ze względu na obszar 
działań, którym zajmuję się jako wicestarosta. Dzięki dobremu 
zespołowi m.in. z Powiatowego Zarządu Dróg, z którym 
mam przyjemność pracować, podejmujemy działania, które 
przekładają się na komfort poruszania się po naszych drogach, 
a przede wszystkim na nasze bezpieczeństwo. W tym miejscu 
należy wspomnieć wymalowanie przejścia w Byszkach, a także 
położenie nakładki bitumicznej w Ługach Ujskich o długości 700 
mb, powierzchniowe utrwalanie w Nowej Wsi Ujskiej na odcinku 
727 mb oraz ogłoszenie przetargu na chodnik wraz z kanalizacją 
w Mirosławiu Ujskim. Dzięki działaniom Zarządu sukcesywnie 
przeprowadzane są remonty dróg a także bieżąca pielęgnacja i 
utrzymanie zieleni.

Ważną informacją dotycząca ziemi ujskiej jest bez dwóch 
zdań podpisanie umowy przez  Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich na realizację długo oczekiwanej inwestycji 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście 
na odcinku od Jabłonowa do Ujścia. Jest to pierwsza umowa 
podpisana na projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To 
jeden z sukcesów, który udało się osiągnąć dzięki staraniom 
dokonywanym na poziomie lokalnych samorządów przy 
współpracy z władzami województwa. Z nadzieją patrzę na 
pozostałe wnioski, które złożyliśmy do WRPO na lata 2014-
2020. Liczę na kolejne decyzje WZDW.

Temat dotacji na wsparcie działań melioracyjnych na 
terenie powiatu to także dobre decyzje, bowiem ujska spółka 
melioracyjna otrzyma dofinansowanie 7600 zł, natomiast 
Mirosław Ujski 5000 zł.

 Z wydarzeń minionych, które odnoszą się do działań 
roboczych powiatu, nie sposób nie wspomnieć aktywnego 
udziału w posiedzeniach zarządu Lokalnej Grupy Działania 
„Krajna Nad Notecią”. Tematem tych spotkań była Lokalna 
Strategia Rozwoju w zakresie działań. Ostatnie dwa miesiące 
to także czas zacieśniania współpracy z naszymi partnerami z 
niemieckiego powiatu Schwalm-Eder. Uważam, że zaproszenie 
na wystawę gospodarczą do zachodnich sąsiadów oraz pobyt 

delegacji w powiecie pilskim prowadzi do lepszej współpracy. 
Już dziś możemy mówić o podpatrywaniu dobrych wzorców i 
rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa pożarniczego, a deklaracje 
które padły podczas spotkania dowodzą, iż współpraca rozwinie 
się na obszar gospodarczy. Mowa tutaj przede wszystkim o 
przedsiębiorstwach i firmach, które prowadzą działalność na 
terenie naszego regionu.

Ostatnie tygodnie to również czas wspaniałych Jubileuszy w 
naszym powiecie. 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich w Kruszewie, 
Białośliwiu czy Rzęszkowie, w których miałem zaszczyt 
uczestniczyć to budujące świadectwo naszej historii, ale przede 
wszystkim prezentacja polskiej kobiety. Dziś rola organizacji 
jest zupełnie inna, ale bez zmian pozostały wartości dbałości o 
tradycję i kultywowanie jej w środowiskach wiejskich i ogromny 
wkład w działania na rzecz integracji lokalnej społeczności. 
Także Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Kruszewie 
obchodził jubileusz 20-lecia nadania szkole imienia i wręczenia 
sztandaru.

Z imprez kulturalno-charytatywnych, które powiat wsparł w 
ostatnim czasie na ziemi ujskiej to przede wszystkim szanty na 
Bindudze, które odbyły się z dużym sukcesem organizacyjnym, ale 
przede wszystkim sukcesem zbiórki pieniędzy. Dzięki ofiarności 
wszystkich ludzi dobrej woli udało się zebrać 6000 złotych na 
rehabilitację, mieszkającej w Ujściu, Małgosi. Na białośliwskiej 
ziemi, która słynie z gruntów rolnych bogatych w sady, odbyła 
się czternasta edycja Regionalnego Święta Sadowników. Region, 
który znany jest z wieloletniej tradycji sadowniczej zajmuje 
pierwsze miejsce w powiecie pilskim pod względem upraw 
sadowniczych, które prowadzone są na 825 hektarach. 

Z poważaniem
Stefan Piechocki

Wicestarosta Pilski

Nowa Sołtys
Chrustowa

7 czerwca w Chrustowie odbyło się zebranie sołeckie w 
którym uczestniczyli Burmistrz Roman Wrotecki, Radny 
Roman Rożek oraz 44 mieszkańców sołectwa. Powodem 

zwołania zebrania była rezygnacja z pełnienia funkcji złożona 
w kwietniu przez ówczesnego sołtysa Marka Wróblewskiego. 
Burmistrz przyjął rezygnację pana Wróblewskiego i ogłoszone 
zostały nowe wybory. W trakcie zebrania zgłoszona została 
jedna kandydatura na funkcję sołtysa. Po przeprowadzonym 
tajnym głosowaniu, 39 głosami „za” i jednym „przeciw”, 
nowym sołtysem Chrustowa została Karolina Strzelecka.
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15 kwietnia Burmistrz Ujścia ogłosił przetarg na „Przebudowę 
drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska-Jaśkowo”. Przetarg 
obejmuje: wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej na długości 500 
metrów i szerokości 4,5 metra, wykonanie poboczy utwardzonych 
o szerokości 0,75 metra, zjazdów na istniejące posesje z kostki 
brukowej oraz zjazdów na pola z nawierzchni asfaltowej. Oferty na 
wykonanie zadania składać można do godziny 11:00 29 kwietnia br. 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujściu. Termin określony przez 
Zamawiającego na wykonanie zadania określono do 30 czerwca 2016 
roku.

18 kwietnia w Jabłonowie odbyło się zebranie wiejskie. W 
zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Skibiński oraz 32 
mieszkańców sołectwa. W trakcie dyskusji mieszkańcy zgłaszali 
wnioski dotyczące: poprawy oświetlenia, budowy drogi na Buki, 
poprawy stanu nawierzchni dróg gminnych, dostawieniu tabliczek 
informacyjnych z numerami posesji.

21 kwietnia zakończył się termin  składania ofert 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”. 

25 kwietnia w Wiejskim Domu Kultury w Kruszewie odbyło się 
zabranie wiejskie. W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Ujścia Roman 
Wrotecki, Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Marek Jankowski, radni Jan Ciesiółka, Julian Graś, 
Andrzej Zachara, przedstawiciele Posterunku Policji w Ujściu 
oraz 28 mieszkańców sołectwa. Na zebraniu Sołtys przedstawił 
informację o pracy swojej i Rady Sołeckiej w 2015 roku. Następnie 
Burmistrz omówił wykonanie budżetu za rok 2015 oraz plan budżetu 
i  najważniejsze do wykonania zadania w roku 2016. W trakcie 
dyskusji mieszkańcy zgłaszali postulaty dotyczące: poprawy stanu 
dróg, chodników gminnych i powiatowych, dokonania przycięć 
krzewów i drzew, uregulowania stanu prawnego ścieżki rowerowej, 
remontu świetlicy w Bronisławkach oraz dostawienia tabliczek 
informacyjnych z numerami posesji.

11 maja Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki podpisał umowę 
z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w 
Śmieszkowie 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”. Strony ustaliły 
termin zakończenia robót do dnia 14 października 2016 roku.

13 maja ruszyły prace związane z realizacją zadania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego dotyczącego „modernizacji placu zabaw 
dla dzieci na ulicy Jagiełły, działka 118/3”. Zadanie wykonuje Zakład 
ogólnobudowlany Janusza Szczapa z Piły.

31 maja Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki oraz Skarbnik Dorota 
Schwochert podpisali umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o. z 
Polędzia na wykonanie zadania obejmującego przebudowę drogi 
dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Jaśkowo. Przebudową zostanie 

objęty odcinek drogi o długości 500 metrów. Termin przewidziany 
na wykonanie zadania strony ustaliły do 30 czerwca 2016 roku, a 
kwota ustalona przez strony na wykonanie drogi wynosi 227 507,74 
złotych brutto.

W tym samym dniu Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki oraz 
Skarbnik Dorota Schwochert podpisali umowę z firmą ATA-
TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
z  Budzynia na realizację przebudowy ulicy Lipowej w Kruszewie. 
W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z 
kruszywa betonu asfaltowego na dwóch odcinkach ulicy Lipowej o 
długościach 407,61 m i 550,23 m. Zadanie ma być zrealizowane do 
31 sierpnia 2016 roku. Kwota przeznaczona na wykonanie zadania 
wynosi 669 228,82 złotych brutto.

INFORMACJE
Z RATUSZA

Z posłem o obwodnicy
Z roboczą wizytą u Burmistrza Ujścia gościł poseł 

Błażej Parda. 

W trakcie spotkania poseł zapoznał się z projektem 
planowanej budowy obwodnicy Ujścia oraz planami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu dotyczącymi 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszych na mostach leżących 
na trasie drogi numer 11 w Ujściu.

Ścieżka na Winną Górę
Zakończyły się prace związane z realizacją zadania 

„Rewitalizacja ścieżki spacerowej na zboczu Winnej Góry w Ujściu” 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. W  ramach zadania 
dokonano wycięcia, przycięcia drzew i krzewów w punktach 
widokowych oraz wzdłuż ścieżki spacerowej wykonanej z geokraty 
wypełnionej tłuczniem. Nowa ścieżka ma szerokość jednego metra 
i długość 380 metrów, wzdłuż ścieżki zamontowano ławki i kosze 
na śmieci w sześciu miejscach widokowych. Wykonawcą zadania 
był Zakład ogólnobudowlany Janusza Szczapa z Piły.
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W piątek 22 kwietnia w Ujskim Domu Kultury odbyła 
się trzynasta edycja imprezy tanecznej pod nazwą : 
„Międzynarodowy Dzień Tańca”. Tradycyjnie dom kultury 
pękał w szwach. 

Tego dnia na scenie UDK wystąpiło prawie pół tysiąca 
tancerzy z Piły, Chodzieży, Budzynia, Kruszewa, Lubasza, 
Wyrzyska, Białośliwia, Kaźmierza, Margonina i Ujścia. 
Widzowie obejrzeli występy zespołów: Tolija, Słoneczka, 
Mini Margo, Luzaki, Tip Top, Perspektywa, Biedroneczki, 
Mini Akcent, Margo Junior, Kleks, Akcent, Chilli, Dance 
Girls, Puls, Czirliderki, Impuls, Bez Próby, Mini Impresja, 
Frugo, Tęcza, Margo Junior, Arabeska, Impresja, Dziecięcego 
Zespołu Tanecznego z Kruszewa oraz pary tanecznej z Klubu 
Tańca ISKRA w Pile.  Zespoły reprezentowały rozmaite tańce, 
od klasycznych i ludowych zaczynając, a kończąc na tańcu 
nowoczesnym, disco, hip hop i jazzie. 

Występom przyglądało się jury w składzie: Marek 
Jankowski, Grażyna Rzeczycka i Janusz Chamarczuk. Pierwsze 
miejsce i główną nagrodę festiwalu zdobył zespół Akcent z 
Chodzieży. Na zakończenie festiwalu wystąpili profesjonaliści 
- Formacja Taneczna FTS ze Szkoły Tańca BEEZONE w Pile. 

Imprezę wsparł Powiat Pilski. Dobrej zabawy życzył 
wszystkim uczestnikom i widzom obecny na festiwalu Etatowy 
Członek Zarządu Powiatu w Pile Przemysław Pochylski.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA

Fotorelację z tego wydarzenia
można zobaczyć na stronie internetowej

www.udk.ujscie.pl
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29 maja w Ujściu odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowana przez Ujski Dom Kultury. Na placu przy UDK na 
wszystkie dzieci czekała dmuchana zjeżdżalnia i wata cukrowa. 
Była też zabawa w poławianie złota, konkursy z nagrodami 
prowadzone przez pracownice Ujskiego Domu Kultury, zajęcia 
plastyczne pod kierunkiem Ewy Fiebig-Grzeszczak, animacje, 
które poprowadziła Magdalena Andrzejak.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyło się malowanie 
twarzy. Na scenie zaśpiewały dziewczęta z kółka wokalnego 
UDK. Przed ujską publicznością wystąpiły też zespoły taneczne 
Słoneczka i Perspektywa. 

Na zakończenie wszyscy przenieśli się do sali widowiskowej 
UDK, gdzie krakowski teatr ART RE wystawił spektakl "Śpiąca 
królewna". Za wsparcie imprezy dyrektor UDK dziękuje 
Agnieszce Budzińskiej, Julicie Klessie, Monice Misińskiej, 
Agnieszcze Seydzie, Renacie Witasik, Renacie Szmed, Barbarze 
Strógarek, Jolancie Sowie i Izabeli Nowak, paniom z Koła 
Gospodyń w Ujściu, oraz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci.

Dzień Dziecka z UDK
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3 czerwca odbyły się Szanty na Bindudze. Celem imprezy 
była dobra zabawa, integracja środowiska, a przede wszystkim 
zbiórka charytatywna na rehabilitację Małgosi - mieszkanki 
Ujścia. Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Ujskiej - Janusz Chamarczuk, Iwona Kończewska, Jacek 
Kamiński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ujściu Marek 
Kamiński. 

Na imprezie cieszyliśmy się cudownymi występami dzieci 
ze szkół z naszej Gminy.  Świetny był również koncert Krystyny 
Tyczkowskiej - uczennicy Gimnazjum w Ujściu, która śpiewała 
przy akompaniamencie Leszka Ćwikły oraz Andrzeja Rawickiego. 
Głównym punktem imprezy był koncert gwiazdy - Zespołu 
,,Bracia Folk'' z Gdańska, którzy bawili wszystkich swoją wspaniałą 
muzyką i energią. Po koncercie do trzeciej nad ranem bawiliśmy 
się przy rytmach lat 70, 80 oraz współczesnych. Dodatkową 
atrakcją był pokaz motocykli, dmuchany zamek dla dzieci, a także 
kiełbaska i kaszanka z grilla, frytki oraz smaczne ciasto wypiekane 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ujściu oraz grochówka 
wojskowa, soki, kawa i piwo. 

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim ludziom dobrej 
woli  za pomoc i zaangażowanie w organizacji festynu charytatywnego 
oraz za  obecność i  świetną zabawę.

Iwona Kończewska

Szanty na Bindudze
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BAWIĄC SIĘ, POMOGLIŚMY MAŁGOSI
JESTEŚCIE CUDOWNI I WSPANIALI
ZEBRALIŚMY 5.857 ZŁ i 5,50 EURO!
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Kulturalna majówka
1 maja na Starym rynku w Ujściu odbyła się 

Kulturalna Majówka z UDK. 
Imprezę otworzył koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

działającej przy Ujskim Domu Kultury. Po wysłuchaniu koncertu 
orkiestry uczestnicy imprezy spotkali się wewnątrz dawnego 
kościoła ewangelickiego, na w wernisażu wystawy fotografii Ewy 
Waszkiewicz-Człapy. Kulminacyjnym punktem programu był 
spektakl uliczny "Beczka śmiechu" w wykonaniu wrocławskiego 
Teatru na Walizkach. Aktorzy rozbawili publiczność rozmaitymi 
gagami i zabawami. Wielu mieszkańcom Ujścia udało się nawet 
być aktorami tego spektaklu.

Majówkę zrealizowano przy wsparciu Banku Zachodniego 
WBK.

Dzień Matki
Koła Gospodyń w Ujściu

24 maja w ujskiej remizie odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Matki zorganizowana przez Koło Gospodyń w Ujściu. 
Życzenia wszystkim mamom złożyli Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ujściu Marek Jankowski i dyrektor Ujskiego Domu 
Kultury Przemysław Zdunek. Ze specjalnym koncertem 
dla wszystkich zgromadzonych wystąpiły Wiktoria i Oliwia 
Seyda oraz Zuzanna Modlitowska. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna, którą poprowadził Ryszard Kierecki.
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Rozmawiali o morskich podróżach
20 maja uczniowie kl. II c i II a ujskiej szkoły podstawowej  gościli 

marynarza - Marcina Radomskiego, kapitana żeglugi morskiej. 

Pan Marcin pływa statkami handlowymi po całym świecie. 
Nasz gość opowiedział nam o swojej pracy, pokazał na mapie kraje 
i kontynenty, które odwiedził. Obejrzeliśmy wiele wspaniałych zdjęć 
z jego rejsów po całym świecie oraz pamiątek  przywiezionych z 
podróży. Dzieci były zafascynowane opowieściami naszego gościa.

D. Męcina

Śpiewali patronowi
        11 maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Ujściu brali udział w XI konkursie piosenki „ Śpiewajmy 
Partonowi”. 

Dzieci występowały na scenie Ujskiego Domu Kultury. Myślą 
przewodnią wybranych przez wychowawców i uczniów piosenek 
były słowa Patrona szkoły: „ Niech nasza droga będzie wspólna”.

Jury w składzie: E. Serówka, J. Chamarczuk, i K. Niezborała 
wyróżnili następujące prezentacje muzyczne:

1 miejsce: klasa IIa „ Znajdź przyjaciela”, klasa IVa „ Wędruj 
z nami”, 2 miejsce: klasa Ib  „ Zawsze razem”, klasa VIb „ Tam, 
gdzie nie ma już dróg”, 3 miejsce klasa IIb  „ W lesie”, klasa Va  „Ty 
wskazałeś drogę do miłości”.

Nagrodą dla laureatów jest udział w urodzinowym koncercie 
„Piosenka dla Jana Pawła II”.

Konkurs przygotowały: M. Kozak-Jabłońska, D. Zielińska i L. 
Banasińska.

L. Banasińska

Spotkanie z leśnikiem
9 maja w szkole podstawowej w Ujściu odbyło się spotkanie z 

leśniczym Romanem Rożkiem. Podczas tego spotkania uczniowie 
dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy na temat zwierząt, które 
zamieszkują nasze okoliczne lasy. W trakcie prezentacji chętne osoby 
mogły zadawać pytania, na które pan Roman z ogromną chęcią 
odpowiadał. Na zakończenie przeprowadzony został krótki konkurs  
z nagrodami.  Serdecznie dziękujemy za interesujące i ciekawe 
informacje oraz liczymy na kolejne owocne spotkanie.

Gdzie chrzest tam nadzieja
W tym roku, pod takim hasłem w Polsce świętuje się 1050. 

rocznicę Chrztu Polski. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana  
Pawła II w Ujściu włączyli się w te uroczyste obchody. 

Historyczne i religijne okoliczności przyjęcia chrztu dzieci 
poznawały na lekcjach. Na holu szkoły została przygotowana makieta 
kościoła, na której umieszczono szatki  z imieniem i datą chrztu. 
Koszulki te były własnoręcznie wykonane przez całą społeczność 
szkolną. Kulminacyjnym punktem tych wydarzeń był apel, który 
rozpoczął pan dyrektor Marek Kamiński. Ważnym gościem był  ks. 
proboszcz Robert Różański. Program artystyczny przygotowany przez 
uczniów kl. Vb przypomniał wszystkim przyczyny i skutki związane 
z przyjęciem chrztu przez księcia Mieszka I.  Dzieci klas trzecich 
urozmaiciły występ śpiewem. Na scenie można było zobaczyć: Mieszka 
I z drużyną, przybyłą   z Czech Dobrawę z dworkami, pomocnych 
dworzan, udzielającego chrztu biskupa, chłopów i chłopki podczas 
codziennych obowiązków. Te ważne dla Polski fakty przedstawiał 
kronikarz. Wszyscy występujący z dużym zaangażowaniem zagrali 
swoje role.

Walory artystyczne przedstawienia podniosły stroje wypożyczone  
z Ujskiego Domu Kultury.  Scenariusz obchodów opracowały i 
przygotowały: L. Banasińska, D. Zielińska, i M. Terlecka.

    D. Zielińska
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Dzień Dziecka
1 czerwca w Szkole Podstawowej w Ujściu obchodzony był 

Światowy Dzień Dziecka. Dyrekcja oraz nauczyciele zaplanowali 
dla dzieci wiele atrakcji. Uczniowie skorzystali z seansu bajek, 
wykonali ciekawe prace plastyczne oraz próbowali swoich sił w 
puszczaniu olbrzymich baniek. 

Na sali gimnastycznej odbywały się zawody sportowe, które 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W zmaganiach 
sportowych uczestniczyli również rodzice, którzy rozegrali 
mecz w dwa ognie. Tego dnia wszystkie klasy wzięły udział w 
przeglądzie piosenki szantowej w Ujskim Domu Kultury. Tutaj 
swoje zdolności muzyczne i wokalne zaprezentował również 
zespół K2 w składzie: Łucja Siekańska oraz Agnieszka Skrobek. 
Dużym zaskoczeniem okazał się konkurs muzyczny, który 
przygotowała Agata Męcina wraz ze swoim tatą. Uczniowie 
wraz z wychowawcami mieli za zadanie odgadnąć tytuły oraz 
wykonawców prezentowanych piosenek. Wszyscy świetnie się 
bawili i czekają na kolejne ciekawe propozycje już za rok. 

Tego dnia nie mogło zabraknąć  słodkich  upominków, które 
w tym roku  przygotowane zostały przez Radę Rodziców oraz 
Bank Spółdzielczy  w Chodzieży.

Warsztaty plastyczne
13 maja uczniowie klas młodszych ujskiej podstawówki 

uczestniczyli w warsztatach plastycznych. Podczas tych zajęć 
dzieci miały okazję wykonać cztery odlewy z gipsu ceramicznego. 
W trakcie spotkania dowiedzieli się również z jakich skał uzyskuje 
się gips oraz do czego bywa wykorzystywany. Po kilku dniach 
odlewy były gotowe do malowania. Piękne żółte słoneczniki oraz 
różowe magnolie dzieci zabrały do domów, aby ofiarować swoim 
mamom w dniu ich święta.

Bezpieczni na drodze
W dniu 21 kwietnia 2016 r. na terenie miasteczka ruchu 

drogowego przy     ul. Dąbrowskiego w Pile odbyła się kolejna 
edycja powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Udział w niej wzięło 9 reprezentacji szkół podstawowych powiatu 
pilskiego.  Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa nr 5 w Pile. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ujściu w składzie Martyna Kaczmarek, Marta Humeniuk, 
Kewin Kossak i Krzesimir Bryszewski zajęli II miejsce.

Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas części 
praktycznej należało pokonać na rowerze specjalnie przygotowany 
tor przeszkód, poruszać się po miasteczku zgodnie z przepisami 
stosując się do znaków drogowych oraz wykazać się wiedzą z 
pierwszej pomocy. Uczestnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.

Krzesimir trzeci w kraju!
W dniach 4-6 czerwca w Supraślu, w województwie podlaskim 

został rozegrany Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 
Zapobiega Pożarom". Krzesimir Bryszewski z Ujścia reprezentował 
woj. wielkopolskie.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się eliminacyjnym testem 
pisemnym, który nie należał do najłatwiejszych. 

Następnie na terenie Nadleśnictwa Krynki-Poczopek, rozpoczęto 
etap finałowy, do którego zakwalifikowało się po pięciu najlepszych 
z każdej grupy wiekowej. Pierwsze zadanie polegało na trafieniu 
strumieniem wody do celu. Drugim zadaniem było rozpoznanie 
gatunku drewna. W ostatnim zadaniu zawodnicy musieli rozpoznać 
stan poszkodowanego i udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

W poniedziałek rozpoczął się finał ustny, czyli drugi i ostatni etap 
rundy finałowej. Krzesimir bardzo ambitnie walczył we wszystkich 
etapach turnieju i w rezultacie zdobył III miejsce w kategorii szkół 
podstawowych. 

Do sukcesu Krzemka poprowadziła Wiesława Rajewicz. 
Gratulujemy!
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Dzień Matki 
Koła Gospodyń Wiejskich

w Nowej Wsi Ujskiej
3 czerwca, w piątkowe popołudnie panie z KGW w Nowej 

Wsi Ujskiej uroczyście świętowały Dzień Matki.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania i tematycznego 
występu przygotowanego przez matki z zespołu śpiewaczego 
"Kasztelanki" pod kierunkiem Marka Frąckowiaka. Wzruszające 
wiersze wyrecytowała Justyna Wożniak. W trakcie spotkania 
wyróżniono zasłużone seniorki, które otrzymały pamiątkowy 
list gratulacyjny wraz z symboliczną różą. Wyróżnione zostały: 
Anna Matuszak, Lucyna Zając, Klara Miler, Helena Pawłowska, 
Maria Bajas, Katarzyna Spiliszewska. Spotkanie zakończyło się 
wspólną kolacją i biesiadnym śpiewem.

KONCERT URODZINOWY
Kolejne urodzinowe śpiewanie dla Jana Pawła II za nami. Jak co 

roku i tym razem pragnęliśmy się włączyć w świętowanie. Na tę okazję 
przygotowaliśmy dwie piosenki. Jedną z nich pt. „Cztery słonie” wykonały 
dzieci z klas I-III ,zaś drugą pt. „Naprzeciw marzeniom”  uczniowie klas 
IV-VI.

Przygotowywaliśmy się do tego dnia bardzo starannie – ćwiczyliśmy 
śpiew, myśleliśmy o strojach i rekwizytach. Kiedy wszystko było już 
gotowe, z radością zaprezentowaliśmy swoje utwory. Śpiewaliśmy przecież 
dla świętego Jana Pawła II, a On zapewne ucieszył się z tego prezentu. 

Końcowe, wspólne zaśpiewanie piosenki „Ty tylko mnie 
poprowadź…” dało nam okazję do wyrażenia radości i jednocześnie 
wdzięczności Ojcu Świętemu za Jego naukę i  pontyfikat, a gospodarzom 
tego koncertu za mił e- jak zawsze - przyjęcie i klimat życzliwości. Do 
zobaczenia za rok!

I Szkolny Konkurs Recytatorski
29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej odbył 

się I Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,,W zdrowym 
ciele – zdrowy duch”. Organizatorem i gospodarzem był oddział 
przedszkolny w Mirosławiu. Tego dnia gościły u nas przedszkolaki 
z Nowej Wsi Ujskiej. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach 
wiekowych: klasy I-III i przedszkolaki. Wiersze przygotowane przez 
uczestników mówiły o tym, jak żyć, by zdrowym być. Jak się okazało, 
dzieci doskonale wiedzą, że właściwe odżywianie, higiena oraz 
aktywność ruchowa sprzyjają dobremu samopoczuciu i pozytywnie 
wpływają na nasze zdrowie. 

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali: I Weronika 
Westwal, Asan Tomaszewski, Alan Hoppe, Filip Kucharski; II Wiktoria 
Wąsikowska, Milena Ilczuk; III Wiktoria Rakowska. W kategorii 
przedszkoli:I Piotr Englot; II Maja Chmiela; III Bartosz Grajkowski.

Kilka dni wcześniej, 19 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego pod tym samym hasłem. Tutaj laureatami 
zostali w kategorii klas I-III: I Marta Grajkowska, II Alicja Westwal, 
III Łukasz Szwemiński. W kategorii przedszkoli: I Sergiusz Kotapka, 
II Maria Pochocka, III Maria Grecka.

K. Flitta

PISALI PAMIĘTNIKI
Klasa I poznała już wszystkie litery, dlatego podjęła się zadania, 

by przez tydzień zapisywać wydarzenia kolejnych dni. Powstały 
piękna dzieła. Każdy dzień opatrzony został tekstem i ciekawym 
rysunkiem. Uzupełnieniem stały się pomysłowo zrobione okładki. 
Nie ulega wątpliwości, że dzieci włożyły w to zadanie wiele wysiłku 
i zaangażowania oraz wykazały się ciekawą inwencją twórczą. 
Niewątpliwie wymagało to pomocy rodziców. Wspólna praca 
przyniosła efekty  i może stała się zachętą, by wrócić do tradycji 
pisania listów czy pamiętników. Zbliżają się wakacje i będzie okazja, 
aby napisać „choćby krótki list, choć tak krótki jak sen…”
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BIURO  ZAGINIONEGO  SZCZĘŚCIA
Taki tytuł nosiło przedstawienie, które dla swoich młodszych 

kolegów przygotowali uczniowie uczęszczający na zajęcia 
koła teatralnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej. 

Zaprezentowali je 29 kwietnia w budynku szkolnym w Mirosławiu, 
czym sprawili najmniejszym wiele radości. Tytułowe biuro to 
miejsce magiczne, prowadzone przez oryginalną damę - panią 
Kornelię Radosną ( w tej roli Agata Grams z klasy V ). Nie jest ona 
jednak osamotniona. W działaniach pomagają jej pracownicy - 
m.in. Wesołek ( Fabian Cyrulik z kl.VI ), Luzaczek ( Maksymilian 
Szczęsny – kl.V ), czy Poważniś (Mateusz Marchewka – kl.IV). 
Ich celem jest przywrócić smutnym i osamotnionym dzieciom 
radość życia. Udaje się to oczywiście dzięki czarom, działaniu 
cudownego eliksiru wróżki Emmy (Wiktoria Karabasz z kl. VI) 

i czarownicy Elwiry ( Dajana Zdrojewska – kl.VI ), ale także z 
powodu ludzkiej dobroci serca. Dzięki aktywnej inscenizacji 
zarówno przedszkolacy, jak i uczniowie kl. I-III nauczyli się czym 
są negatywne emocje takie jak złość i zazdrość, i co najważniejsze 
podjęli próbę ich przezwyciężenia. Mamy nadzieję, że będą o tym 
przepisie na radość i dobry humor zawsze pamiętać.

E.Pranke, D.Suwary

Mistrzowie tabliczki mnożenia
Drugoklasiści Zespołu Szkół w Kruszewie 6 maja br. stanęli w 

szranki w turnieju o miano Mistrza tabliczki mnożenia. Głównym 
celem konkursu było popularyzowanie wiedzy matematycznej, 
rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 
integracja drugoklasistów z klasy II a i klasy II b.

Konkurs zorganizowały panie Iwona Werner i Alicja 
Gwardzik. Bezbłędnie zadania rozwiązało troje uczniów. Oto 
Mistrzowie Tabliczki Mnożenia: Krzysztof Pachołek kl. II a, 
Jakub Perz kl. II b oraz Mateusz Sikora kl. II b.

Ola najlepsza w powiecie!
To niewątpliwie duży sukces uczennicy klasy III gimnazjum 

Zespołu Szkół w Kruszewie – Oli Radtke, która jako jedyna w 
szkole wykonała pracę plastyczną na konkurs plastyczny  pod 
hasłem: „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – XVIII Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży, organizowany przez 
Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. 

26 kwietnia Ola udała się wraz z panią Dyrektor do 
Starostwa Powiatowego w Pile, gdzie dowiedziała się o swojej 
wygranej. Tam odebrała dyplom i nagrody rzeczowe a jej praca 
zakwalifikowała się na etap wojewódzki. Życzymy Oli dalszej 
wygranej gdyż w czerwcu Centralna Komisja Konkursowa 
wybierze spośród prac nadesłanych z poszczególnych 
województw po 3 najlepsze prace w czterech kategoriach, 
przyzna także 4 wyróżnienia
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„Niech nasza droga będzie wspólna” – te słowa 
patrona Szkoły Podstawowej w Ujściu  stanowiły 
motto XI Koncertu Urodzinowego „Piosenka dla  
Jana Pawła II”, który 18 maja 2016 roku odbył się 
w kościele p.w. św. Mikołaja w Ujściu. 

Zabrzmiało 13 piosenek wykonanych przez ujskie 
przedszkolaki oraz dzieci i młodzież ze wszystkich szkół naszej 
gminy. Nie zabrakło również gości z pilskiej Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej i Szkoły Podstawowej w Lipinach, którzy 
od wielu lat świętują urodziny wspólnego Patrona właśnie w 
Ujściu.  Oprócz pięknych wykonań, można było nacieszyć oczy 
kolorowymi kostiumami młodych artystów. Finałową piosenkę 
„Ty tylko mnie poprowadź” z repertuaru Tomka Kamińskiego 
zaśpiewali wszyscy wykonawcy Koncertu – razem około 300 
młodych wokalistów. Kościół wypełnił się dźwiękiem, ale 
też  radością i wzruszeniem. Po muzycznych prezentacjach  
dyrektor szkoły Marek Kamiński podziękował dyrektorom 
uczestniczących w tym wydarzeniu szkół i przedszkola oraz 
organizatorkom:  L. Banasińskiej, M. Kozak-Jabłońskiej oraz 
D. Zielińskiej. Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi 
R. Różańskiemu za udostępnienie świątyni oraz Dyrektorowi 
UDK, panu P. Zdunkowi i panu R. Kiereckiemu za pomoc w 
nagłośnieniu koncertu. Fotorelację z tego wydarzenia oraz 
skrót prezentacji wokalnych można zobaczyć pod adresem: 
https://www.facebook.com/spujscie/.

M. Kozak-Jabłońska

Piosenka dla  Jana Pawła II
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25 maja  Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w 
Kruszewie obchodził jubileusz dwudziestolecia nadania szkole 
imienia i wręczenia sztandaru. 

Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta w 
kruszewskim kościele. Nastepnie wszyscy zaproszenie goście 
spotkali się przed szkołą, gdzie mogli obejrzeć piękne widowisko 
w wykonaniu dzieci i młodzieży. Wszystkich zebranych 
przywitała dyrektor szkoły Marzanna Nerkowska. 

Pod specjalnie przygotowanym orlim gniazdem kruszewska 
młodzież zaprezentowała wyjatkowo barwny spektakl 
opowiadający o ważnych wydarzeniach z historii Polski i 
kruszewskiej szkoły. Wśród gości, którzy swoją obecnością 
uświetnili uroczystości jubileuszowe byli: były poseł i 
minister rolnictwa Stanisław Kalemba, starosta pilski Eligiusz 
Komarowski, burmistrz Ujścia Roman Wrotecki, wiceburmistrz 

20 lat z Kornelem Makuszyńskim
Zespół Szkół w Kruszewie świętował dwudziestolecie nadania imienia.

Beata Ima, przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu Marek 
Jankowski, ks. Jerzy Ranke, proboszcz parafii w Kruszewie, ks. 
Robert Różański, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu i 
ks. kanonik Zbigniew Kalina, pracujący tu kiedyś nauczyciele, 
absolwenci i przyjaciele szkoły. 

Nie zabrakło też dyrektorów ujskich szkół wraz z pocztami 
sztandarowymi, prezesów firm, właścicieli miejscowych 
zakładów pracy, służb mundurowych. 

W programie imprezy znalazło się również symboliczne 
odnowienie przysięgi pod szkolnym sztandarem przez 
absolwentów Zespołu Szkół w Kruszewie.

Wyróżniono również osoby, które swoją działalnością 
zasłużyły się dla kruszewskiej "kornelówki". Wszyscy przyjaciele 
szkoły otrzymali białe róże.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy goście 
obejrzeli wystawę prezentującą historię szkoły.
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5 czerwca w Ługach Ujskich odbył się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. Z rozmachem  i atrakcjami przygotowali go członkowie 
Rady Sołeckiej z panią sołtys Cecylią Witczak oraz Kołem 
Gospodyń Wiejskich. W programie znalazły się liczne pokazy: 
pierwsza pomoc przedmedyczna, pokaz karate, wystawa 
pojazdów militarnych, pokaz sprzętu Straży Pożarnej, Zumba, 
taniec towarzyski, występ zespołu muzycznego K2,  jak również 
pomysłowe konkursy i zabawy dla dzieci jak i dorosłych.      Dzieci 
nagradzane były upominkami i słodyczami ,o które zatroszczyli 
się nasi sponsorzy. Na festynie nie mogło zabraknąć loterii 
fantowej, która cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Bawmy się z dziećmi!
    Festyn z okazji Dnia Dziecka w Ługach Ujskich

W trakcie zabaw serwowane były kiełbaski z grilla, 
hamburgery, frytki ,kawa, ciasto i łakocie. Zadowolenie dzieci 
malujące się na ich twarzach, a co za tym idzie także rodziców, 
dziadków, jest powodem dla którego warto organizować takie 
spotkania. Szczególne podziękowania kierujemy do tych 
osób , które w  aktywny sposób włączyli  się do uświetnienia 
tegorocznego festynu. Sponsorom i osobom dobrej woli,  bez 
zaangażowania których nie są możliwe takie przedsięwzięcia.

Rada Sołecka Ługów Ujskich                                                                                                                                 

Spółka ZOO
10 czerwca w Ujskim Domu Kultury pilski teatr Niepokorni 

wystawił spektakl "Spółka ZOO" - Grzegorza Śmiałka w reżyserii 
Andrzeja Hajdusia. 

Akcja" Spółki ZOO" toczy się w biurze upadającego 
wydawnictwa, w którym poza wpływem pieniędzy wydarzyć 
się może wszystko. Szaleńcze braki prądu, widmo bankructwa i 
nieosiągalny pan prezes, a to wszystko w barwach czarnej komedii. 

Na ujskiej scenie wystąpili: Sylwia Jułga-Frankowska, 
Paweł Majchrzak, Malgorzata Borsukiewicz, Łucja Szczelczyk, 
Martyna Podanowska, Agnieszka Podanowska, Dariusz 
Stanisławski, Dominika Wróbel, Marek Makowski i Jerzy Tomasz 
Wyczechowski.
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ANIELA MARIANNA KIJEK
Pani Aniela Marianna Kijek, nazwisko rodowe Górzna, 

urodziła się 20.04.1926r. w Prusinowie, w gminie Lubasz. Ze 
swoim mężem poznała się w Jabłonowie i po roku znajomości 
zawarła związek małżeński dnia 24.05.1952r. w Lubaszu. Po 
ślubie przeprowadziła się do Ujścia, gdzie mąż podjął pracę w 
Hucie Szkła, natomiast jubilatka nie pracowała zawodowo. Zajęła 
się prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowaniem 
dzieci: dwóch córek i jednego syna. Jubilatka doczekała się 4 
wnuków.

Życzenia, kwiaty, gratulacje
Czworo mieszkańców naszej gminy ukończyło niedawno 90 lat. Z tej okazju Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki 

wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ujściu Markiem Jankowiakiem i kierownik Urzędu Stanu cywilnego 
Alicją Luberską odwiedzili jubilatów, aby wręczyć im okolicznościowe bukiety kwiatów, listy gratulacyjne i złożyć 
urodzinowe życzenia.

KUNEGUNDA KORYTOWSKA
Pani Kunegunda Korytowska, nazwisko rodowe Lasek, 

urodziła się 04.04.1926r. w Byszkach. W czasie wojny pracowała 
przymusowo na gospodarstwie rolnym i w lesie w Kaczorach.  
Tuż po wojnie na zabawie wiejskiej w Motylewie poznała swojego 
przyszłego męża Jana Korytowskiego. Po 8 latach znajomości 
młodzi zawarli związek małżeński dnia 03.10.1953r. w Ujściu. 
Od najmłodszych lat Pani Kunegunda udzielała się społecznie. 
Początkowo należała do żeńskiej organizacji młodzieżowej 
„Młode Polki”, następnie przez 25 lat pełniła funkcję sołtysa wsi 
Byszki. Razem z mężem, który pracował na kolei aż do emerytury, 
prowadziła gospodarstwo rolne w Byszkach. Jubilatka dochowała 
się syna i córki, 4  wnuków i 6 prawnuków.

IRENA SOBOŃ
Pani Irena Soboń, nazwisko rodowe Mnich, urodziła się 

05.03.1926r. w miejscowości Udrycze, dawne województwo 
zamojskie. Ze swoim mężem Eugeniuszem poznała się w 
partyzantce, gdy razem walczyli w szeregach Armii Krajowej. 
W czasie wojny, dnia 08.02.1944r. zawarli związek małżeński 
w miejscowości Stary Zamość. Chcąc się ukryć przed 
prześladowaniami z tytułu walki w oddziałach AK, przyjechali 
w 1945 roku do Ługów Ujskich, obejmując tu gospodarstwo 
rolne. Jubilatka prowadziła je razem z mężem z przerwą na pracę 
w sklepie GS w Ługach Ujskich przez 7 lat. W 1987 roku pani 
Irena przeszła na emeryturę. Jubilatka dochowała się: 3 synów, 6 
wnuków i 8 prawnuków.

LEON PIOTROWSKI
Pan Leon Piotrowski urodził się 20.02.1926r. w miejscowości 

Milewo koło Sierpca w rodzinie wielodzietnej. Okres  wojny 
spędził w rodzinnej miejscowości razem z rodziną. W 1950r. 
przyjechał do Piły w poszukiwaniu pracy. Większość swojego 
życia zawodowego pracował w POWOGAZIE w Pile, skąd 
przeszedł na emeryturę w 1991roku. W Pile poznał swoją żonę 
Eufrozynę Kłopotowską, z którą zawarł związek małżeński 
dnia18.04.1953r. w Pile. Razem wychowali dwoje dzieci - córkę 
Danutę i syna Zbigniewa. Od przejścia żony na emeryturę w 
1993 roku państwo Piotrowscy razem zajmowali się swoim 
hobby jakim była uprawa i pielęgnacja działki ogrodniczej. W 
2010 roku pan Leon przeprowadził się do Ujścia. Jubilat doczekał 
się 4 wnuków i 7 prawnuków.

Alicja Luberska
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Spotkanie z literaturą
12 kwietnia uczniowie klasy IV b ze Szkoły Podstawowej w 

Ujściu wraz z p. Marią Frajtak nauczycielem biblioteki szkolnej 
uczestniczyli w spotkaniu w Bibliotece Publicznej w Ujskim Domu 
Kultury. Spotkanie zorganizowano w ramach programu „Książki 
naszych marzeń”.

  Po powitaniu, p. Teresa Gajc-Zaleska zapoznała uczniów z 
księgozbiorem biblioteki, zareklamowała nowości i przeprowadziła 
pogadankę na temat wpływu czytania na rozwój dzieci. Po 
wysłuchaniu, uczniowie chętnie włączyli się w dyskusję a na 
zakończenie spotkania zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Kilka dniu później, 15 kwietnia uczniowie klasy II b z 
wychowawcą p. Elżbietą Czyżewską i  p. Marią Frajtak udali się 
do Ujskiego Domu Kultury. Podczas tego spotkania drugoklasiści 
zapoznani zostali z twórczością Grzegorza Kasdepke, a następnie 
wysłuchali książki jego autorstwa pt. ,, Sama. Listy z piwnicy”. Po 
przeczytaniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat przeczytanej 
książeczki. Pani Teresa ogłosiła konkurs na najpiękniejszą ilustrację 
do książki. Wizyta bardzo spodobała się uczniom, którzy z 
niecierpliwością czekają na dalsze spotkania. W podziękowaniu za 
mile spędzony czas, uczniowie podarowali pani Teresie upominek 
– własnoręcznie wykonaną wiosenną laurkę.

Jak zdrowo się odżywiać
11 kwietnia w progach ujskiej podstawówki gościliśmy panią 

Alicję Krzyżanowską - kierownika Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pile. 

Pani Alicja przybyła, aby w ramach programu profilaktyki 
odpowiedzieć na pytania: Co to znaczy być zdrowym i jak prawidłowo 
się odżywiać?, Jak wygląda nowa piramida żywieniowa? Podczas 
prezentacji uzyskaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. 
Dowiedzieliśmy się także, że ruch to podstawa dobrego samopoczucia. 
Zapamiętamy również, że należy spożywać 5 pełnowartościowych 
posiłków       i wypijać przynajmniej 1,5 litra wody mineralnej. Miejmy 
nadzieję, że to pozwoli nam cieszyć się dobrym zdrowiem.

Głośne czytanie
na bajkowym dywanie

12 i 13  maja w Bibliotece Publicznej w Ujściu odbyły się 
spotkania z dziećmi z Ujścia w ramach Tygodnia Bibliotek, 
projektu  „Książki Naszych Marzeń” oraz cyklu  biblioteki 
promującego czytelnictwo dla dzieci „Głośne Czytanie Na 
Bajkowym Dywanie”.  

12 maja biblioteka gościła pierwszoklasistów z Ujścia oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujściu Marka  Jankowskiego, 
który przeczytał dzieciom opowiadanie Sylwii  Chutnik, pt. 
„Nieśmiałek”. 

Następnego dnia bibliotekę odwiedziły  przedszkolaki, 
którym na bajkowym dywanie książkę pt. „Puchatek hoduje 
dynię” czytał Ryszard Kierecki.

Noc Muzeów
14 maja w całej 

Polsce odbywała się 
NOC MUZEÓW. Z tej 
okazji Galeria na Starym 
Rynku  w Ujściu czynna w 
godzinach od 20 do 22. 

Dla zwiedzających 
dostępna była wystawa 
fotografii Ewy 
Wa s z k i e w i c z - C z ł a p y. 
O muzyczną oprawę 
wieczoru zadbali: Karolina 
Mechlińska (skrzypce) 
oraz Karol Szonowski 
(gitara). 
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Festiwal Pieśni Maryjnej
21 maja w kościele p.w. św. Wojciecha w Kruszewie odbył się 

VII Festiwal Piosenki Maryjnej, tym razem jego hasło brzmiało 
„Śpiewajmy Jezusowi i Maryi”. Ks. Proboszcz Jerzy Ranke 
po wspólnej modlitwie powitał wszystkich przybyłych na to 
piękne wydarzenie. Chór pod kierunkiem Pani Elżbiety Kobiak 
wyśpiewał piosenkę festiwalową. Po tym miał miejsce dalszy ciąg 
„uczty” dla ucha i dla ducha.

Jako pierwsze zaprezentowały się przedszkolaki. Zarówno 
Zuzia jak i Franek wypadli bardzo korzystnie – śpiewające 
maluchy są urocze – za co otrzymali wyróżnienia. W kategorii 
klas I-III serca jurorów „skradła” czarująca głosem i osobowością 
Zosia Martenka. Za nią uplasowały się Agata Kulesza i Agata 
Fonka. Najwięcej uczestników wystąpiło w kategorii klas IV-
VI. W tej grupie przyznano też najwięcej nagród. Miejsce 
I wyśpiewała Maria Lalasz. Miejsce II przyznano Marice 
Czarneckiej – która pomimo stresu pięknie zadebiutowała jako 
wokalistka – oraz Amelii Sagan, a miejsce III Kornelii Sagan i 
Wiktorii Soszyńskiej. Wyróżnienie otrzymała Laura Gidzewicz i 
Antek Rehbein – obdarzony niesamowitym urokiem osobistym. 
Na koniec zaprezentowały się gimnazjalistki. Aleksandra 
Maćkowiak wybrała dość trudny utwór „Ave Maria” V. Vavilova, 
dzięki czemu zajęła I miejsce wspólnie z Patrycją Wylegałą, 
która z kolei zaśpiewała bardzo dobrze. Miejsce II przypadło 
Aleksandrze Cichowicz, a miejsce III Dominice Białasik – która 
zasługuje na szczególne wyróżnienie, ponieważ akompaniowała 
też na gitarze, jakby nie patrzeć swojej konkurentce, ale jak 
widać w większym stopniu koleżance Patrycji. Świadczy to o 
niezwykłej – Rodzinnej – atmosferze, która panuje w Kruszewie, 
gdzie każdy cieszy się nie tylko ze swojego sukcesu, ale również z 
sukcesu innych. Właśnie ta atmosfera sprawia, że zawsze chętnie 
wracam do Kruszewa.

Dziękuję organizatorom za przygotowanie tak wspaniałego 
Festiwalu, sponsorom za ufundowanie nagród, ks. Jerzemu 
i Pani Dyrektor ZS w Kruszewie Marzannie Nerkowskiej za 
zaproszenie, wszystkim za przybycie, a Wykonawcom za serce 
włożone w przygotowania i piękny śpiew – bez Was tego typu 
inicjatywy nie miałyby sensu.

Marta Rajewska

Co przedszkolak potrafi
20 maja w Ujskim Domu Kultury odbył się coroczny przegląd 
twórczości przedszkolaków "Co przedszkolak potrafi".
Umiejętnościami tanecznymi, wokalnymi i recytatorskimi 
popisywały się dzieci z Ujścia, Kruszewa, Mirosławia i Nowej 
Wsi Ujskiej. Wszystkie przedszkola otrzymały nagrody 
ufundowane przez Ujski Dom Kultury.
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CUDZE CHWALICIE…
 SYLWETKI UJSKICH LUDZI SUKCESU

Kamil Linka
biegiem przez życie
Nasze miasto, gmina ma wielu bohaterów, którzy w różnych 

dziedzinach życia osiągnęli sukces. Często zdarza się tak, że wielu 
mieszkańców nie zna naszych lokalnych ludzi sukcesu. Dlatego 
postanowiłem przedstawiać cyklicznie tych, którym się udało. Nie 
wszyscy są obecnie mieszkańcami naszej gminy, ale każdy z nich pierwsze 
kroki stawiał na naszym terenie.

W pierwszym odcinku zaczniemy od sportu…
Historia ujskiego sportu ma wielu bohaterów. Mieszkańcy naszej 

gminy startowali na sportowych arenach w wielu zakątkach świata. 
Niektórzy apogeum swojej kariery osiągnęli w wieku szkolnym, inni na 
swój największy sukces czekali znacznie dłużej. Sportowcy z naszego 
regionu uprawiali wiele dyscyplin, choć najwięcej sukcesów odnosili 
lekkoatleci i tenisiści stołowi, a największy był dziełem wioślarki. Właśnie 
oni przez lata przysparzali naszej gminie najwięcej chwały i rozgłosu. 
Rozsławili naszą gminę i obok Huty Szkła oraz Ujskiej Kalwarii byli 
największymi promotorami małego Ujścia. To ich występy pozwoliły 
wielu osobom usłyszeć o niespełna 4-tysięcznym miasteczku nad Gwdą 
i Notecią. Pierwszą osobą, której sylwetkę chciałbym przybliżyć jest 
Kamil Linka – sportowiec, lekkoatleta. Mistrz Polski w biegach średnich, 
reprezentant Polski.

Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem?
- Wszystko zaczęło się od Pani Sylwii Wieczorek, która uczyła mnie 

wychowania fizycznego. Wysłała mnie na zawody, które od początku 
kończyły się sukcesem na podium. W ten sposób zauważył mnie trener 
Czesław Rajewicz, u którego trenuję do dziś. 

Czy to prawda, że podczas ME w Bułgarii zjadłeś na kolację 
jajecznicę na boczku?

- To prawda, tylko na śniadanie…
Jak to się stało, że zawodnik tej klasy popełnił taki błąd?
- Nigdy nie miałem specjalnej diety. Przed zawodami  zawsze jadam 

na śniadanie to co zwykle, czyli pieczywo z wędliną lub dżemem, albo 
właśnie jajecznicę, ale fakt lekką jajecznicę, a nie na boczku, która 
widocznie obciążyła mój żołądek do tego doszedł stres i tak wyszło. To po 
prostu kolejna lekcja z życia. 

Smakowało śniadanko?
- Hi hi (Kamil mocno się zaśmiał), ale tak naprawdę brakowało przy 

mnie mojego trenera, który na pewno zadbałby o odpowiednią dietę 
przed tak ważnym startem

Na jakim dystansie najbardziej lubisz biegać?
- Powyżej 5 km. Lubię biegi długie, bo po kilku kilometrach kiedy 

złapię już ten rytm mogę biec, biec i biec. Nie satysfakcjonowałoby 
mnie przebiegnięcie na zawodach np. 100 metrów. Muszę porządnie 
się zmęczyć i spocić. 

Niedługo zostaniesz szczęśliwym ojcem, czy Twoja dziewczyna 
po urodzeniu zamierza wrócić do sportu?

- Szczęśliwym i dumnym ojcem. Oczywiście, że chcę. Pragnie 
pokazać wszystkim, że dziecko nie zamyka drogi do spełniania 
marzeń. Oboje chcemy zarażać dziecko aktywnością fizyczną. 

Wracasz z ciężkiego treningu, totalnie wykończony, obok 
przechodzi grupa zadowolonych młodych ludzi, idących na imprezę. 
Miałeś kiedyś myśl w stylu: Jak ja im zazdroszczę...

- Oj było tak czasami. Chwile słabości i myśli w stylu: Czy warto 
się tak poświęcać?  Zazdrościłem im, że nie mają tylu wyrzeczeń, ale 
jeśli mógłbym cofnąć czas to i tak wybrałbym tą samą drogę. Dlatego 
nie żałuję niczego. 

Trening biegacza jest ciężki, podczas górskiego treningu, 
któremu towarzyszy ogromny wysiłek – o czym wówczas myślisz?

- Pasjonują mnie góry dlatego z przyjemnością jeżdżę na obozy np. 
do Szklarskiej Poręby. Podczas treningu raczej nie myślę o niczym. Jest 
ciężko i skupiam się na wysiłku. Cała niemoc zaczyna się w głowie, a ja 
jestem w stanie to pokonać, wyciszając te złe myśli. 

Sport to podobno geny…., który z rodziców był bardziej 
usportowiony?

- Hmmm…. Owszem rodzice to nie ten typ ludzi „kanapowców” – 
zawsze są aktywni. Chętnie chodzą na długie spacery, albo wyjeżdżają 
na wycieczki np. w góry. Muszę jednak nieskromnie przyznać, że 
to przede wszystkim ciężka praca i dobra współpraca z trenerem 
doprowadziła mnie do takich osiągnięć. 

Interesujesz się innymi dyscyplinami sportu oprócz la?
- Ojj…. Od czasu do czasu obejrzę jakiś mecz piłki nożnej i piłki 

siatkowej, ale żeby interesować się tak jak la – to na pewno nie….
Każdy sportowiec ma trudny okres podczas kariery, pewnie Ty 

również – kto wówczas miał na Ciebie największy wpływ i dodawał 
otuchy?

- Największy wpływ miał na mnie zdecydowanie trener, a to 
dlatego, że bardzo mu ufam. Czasami mi się wydaje, że zna mój 
organizm i to  na ile mnie stać lepiej niż ja sam. Otuchę i wiarę we mnie 
dawała mi dziewczyna. Jest moja motywacja na każdych zawodach. 

Ile kilometrów tygodniowo trzeba przebiec, żeby zostać 
mistrzem Polski?

- Hehe… Fajnie by było jakby to zależało od tego czy jesteś 
mistrzem Polski, czy nie. Niestety nie jest tak łatwo. Tutaj nie wystarczy 
tylko biegać, liczy się mnóstwo czynników. Musisz być systematyczny, 
wytrwały, mieć dobry plan treningowy i wiedzieć kiedy możesz 
„przygazować,” a kiedy zmniejszać intensywność treningów. 

Jak mistrz Polski zachęci naszych mieszkańców do uprawiania 
biegania?

Całym sercem! Naprawdę warto się ruszać i na pewno to wspaniała 
alternatywa na spędzanie wolnego czasu. Na trening możesz iść 
sam w ciszy i spokoju pobiegać po lesie, albo z rodziną i dziećmi. 
Wyciągnijmy ich sprzed komputera! Trening z najbliższymi może być 
świetną zabawą. Co więcej, nie musisz mieć profesjonalnego sprzętu – 
wystarczą wygodne buty i lecisz. 

Czy nie żałujesz, że nie wybrałeś bardziej: „kasowej” dyscypliny 
np. piłki nożnej?

- Nie żałuję. Co z tego, że bym wybrał, jak nie byłoby to moją pasją. 
Z bólem serca patrzę jednak jak wiele fantastycznych zawodników 
lekkoatletyki kończy karierę tylko dlatego, że nie jest to opłacalne, 
a wiadomo, że w pewnym momencie życia to rodzina staje się 
najważniejsza i albo trenujesz bo udało ci się otrzymać miesięczne 
stypendium, albo idziesz do pracy aby zapewnić rodzinie byt. 

Rodzina wspierała Cię w Twoim wyborze czy raczej odradzała, 
mówiąc znajdź sobie inne zajęcie?

- Rodzice bardzo mnie wspierali. Wozili mnie na treningi, zawody, 
pomagali finansowo, dbali o odżywianie.  Bardzo to doceniam 
i dziękuję im z całego serca. Myślę, że są ze mnie dumni, a mnie to 
ogromnie cieszy. 
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PRZESŁUCHANIE
Imię: Kamil
Nazwisko: Linka
Wiek: 21 lat
Miejsce urodzenia: Piła
Kolor: nie mam ulubionego, wszystko zależy do czego ten kolor jest użyty
Zupa: tylko jakaś konkretna np. grochówka, w której jest dużo mięsa, 
latem owocowa z makaronem
Owoc: uwielbiam wszystkie owoce, ważne żeby były świeże i soczyste np. 
zimny soczysty arbuz w upalny dzień
Film: nie mam
Książka: nie lubię czytać książek, jest to dla mnie zbyt monotonne zajęcie, 
wolę spędzać czas aktywnie
Aktorka: nie mam
Sportowiec: Kenenisa Bekele i Bronisław Malinowski
Państwo: Dominikana, przyjemnie byłoby odpoczywać po ciężkim 
treningu w takim pięknym miejscu
Największy sukces: tworząca się rodzina, zaczęło się od kochającej 
dziewczyny… a już niedługo urodzi się nam dziecko
Porażka: nie ma czegoś takiego, nazwałbym to raczej lekcjami na których 
człowiek się uczy i wyciąga wnioski
Polityk: nie interesuję się polityką
Miasto: mieszkam w Chrustowie na wsi i tak jest dobrze, blisko do 
miasta…ale bliżej do lasu
Ulubiony przedmiot w szkole: w-f i religia…bo miałem 45 minut na 
pogadanie z kolegami
Najbardziej podziwiam: ludzi niepełnosprawnych, którzy są aktywni
Najwięcej zawdzięczam: rodzicom – gdyby nie oni nie byłoby mnie tutaj 
dzisiaj, trenerowi, któremu zawdzięczam wiele zwłaszcza sukcesy
Marka samochodu: ford Mustang
Ryby czy grzyby?: zjeść ryby, ale wolałbym iść do lasu na grzyby niż łowić 
ryby
Serial: „Skazany na śmierć”
Barcelona czy Real: Barcelona, ale nie jestem jakimś specjalnym 
fanem, więc spokojnie
Lech czy Legia: Nikt. Nie interesuje się piłką nożną. 
Wygrywam szóstkę w lotto: Nie gram.
Moje numery w lotto: 2, 6, 13, 28, 32, 38
Marzę o: Domu i wspaniałej rodzinie.

Biegi średnie to bardzo trudna konkurencja, do tego dochodzi 
ogromna konkurencja w postacie czarnoskórych biegaczy…

- Biegacze z Afryki to też ludzie – nie roboty. Też się da z nimi wygrywać 
np.. podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, gdy Bronisław Malinowski 
wówczas wygrał z Tanzańczykiem, który też był czarnoskórym biegaczem. 

Kto jest Twoim idolem wśród sportowców?
- Bekele i Malinowski. Bekele to kilkukrotny rekordzista świata  i 

kilkukrotny mistrz olimpijski. Malinowski to Polak, który zdobył złoty 
medal Igrzysk Olimpijskich na przeszkodach. Jego rekord Polski w 
przeszkodach jest do dziś niepokonany od 40 lat. 

Starasz się naśladować….
- Nikogo nie naśladuję. Jestem po prostu sobą i czy to się komuś podoba 

czy nie. Każdy jest inny i to jest piękne. Nudny byłby ten świat jakby każdy 
się naśladował. Chciałbym tworzyć swoja historię, a nie kontynuować 
czyjąś. 

Gdybyś nie był sportowcem…
- Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. 
Chciałbyś kiedyś docelowo przebiec maraton?
- Przebiec tak, ale raczej nie ścigać się i bez jakiś specjalnych 

przygotowań. Biegając tylko maratony myślę, że szybko bym wykończył 
swój organizm – takie jest moje zdanie. Samo przebiegnięcie takiego 
dystansu by mnie satysfakcjonowało. Tak dla przykładu biegacza amatora, 
których u nas coraz więcej (i bardzo dobrze) rekordy życiowe mistrza: 
1000m – 2.32.07; 1500m – 3.59.74; 3000m – 8.24.48; 2000m – 5.36.69; 
5000m – 14.52.10.

W jaki sposób przygotowujesz się do sezonu?
- Zaczynam spokojnie bez szarpania. Później zimą skupiamy się z 

trenerem na pracy tlenowej, sile i wytrzymałości. Wiosną podkręcamy 
obroty robiąc więcej szybkości. Tydzień przed startem puszczamy na luz. 

Co sądzisz o dopingu w sporcie?
- Zależy jaka forma dopingu. Jeśli chodzi o spożywanie dopalaczy 

to uważam to za oszustwo i brzydzę się tym. Natomiast jeśli chodzi o 
doping np. widowni to jestem jak najbardziej za, ponieważ jest to wsparcie 
psychiczne podczas zawodów bo wiesz, że ktoś Twój wysiłek docenia. 

Czy sam kiedykolwiek przyjąłbyś propozycje wzięcia?
- Nie bo to zabija właśnie sport. Wolę być amatorem, ale biegać z pasją 

niż człowiekiem, który na siłę chce coś komuś udowodnić oszukując 
samego siebie. Poza tym to straszne wyniszczanie zdrowia, mój organizm 
wie na ile mnie stać. 

Czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś jednym z najlepszych sportowców 
w historii naszej gminy?

- Nie uważam się za takiego. Każdy z nas jest w czymś dobry. Nawet 
zwykły amator, który pobiega na zawodach i pokona swoje słabości i swój 
rekord jest najlepszy!

Praca i bieganie, jak łączysz te dwie sprawy?
- Wystarczy dobra organizacja czasu i znajdzie się chwila na trening, 

ale kiedy czuję, że mój organizm jest bardzo przemęczony to nie walczę 
z nimi i po prostu odpuszczę trening. Czasami mi się nie chce to wtedy 
walczę z leniem. 

Dlaczego mistrz Polski zamierza skończyć karierę?
- Nie zamierza! Bieganiem się zaraziłem i jest to moja pasja. Poza tym 

zbyt dużo jej zawdzięczam, żeby tak po prostu zrezygnować. To właśnie 
na obozach i zawodach poznałem wielu pozytywnych ludzi. Pokochałem 
też dziewczynę, z którą dzielę pasje. Mam nadzieję, że w przyszłości nasza 
pociecha będzie kontynuowała wzmagania z la.

Czy można łączyć pracę zawodową z czynnym uprawianiem sportu?
- Trudna sprawa…
Właśnie, uprawianie sportu i łączenie pracy zawodowej jest 

niemożliwe. Nasz bohater z czystej skromności uważa, że można. Niestety 
w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Owszem można pracować i 
biegać sobie amatorsko, ale tutaj w grę wchodzi bieganie na najwyższym 
poziomie. Mistrzostwa Polski nie zdobywa każdy… Kamil ma ogromny 
talent, wielkie ambicje, ale stanął na rozdrożu co robić dalej. Najgorsze w 
tym wszystkim jest to, że przyszłość nie zależy tylko od niego. On bardzo 
chce dalej rozsławiać nasze miasto, gminę. Jest jeden problem – finansowy. 
Dlatego apeluję, że jeżeli są na naszym terenie ludzie dobrej woli, którzy 
chcieliby pomóc naszemu mistrzowi w kontynuowaniu kariery to byłoby 
fantastycznie!!! Może w końcu czas utworzyć w Ujściu klub z sekcją 
lekkoatletyczną, talentów nie brakuje. Najgorsze jest to, że najwięcej jest 
tych zmarnowanych i to nie przez nich samych…

Marek Kamiński

NAJWIĘKSZE SUKCESY
2010 – srebrny  medal Mistrzostw Polski  Młodzików (Bydgoszcz) 

1000 m – 2.37,72
2012 -  brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów Mł (Kraków) 

1500 m – 4.03,64
2013 – brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w Przełajach 

(Bydgoszcz)
2014 – Mistrz Polski  Juniorów w biegu na 3000 m (Toruń) – 8,24,48
         - Mistrz Polski Juniorów w biegu na 5000 m (Toruń) – 14.52,10
2014 – brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów w biegach 

przełajowych (Międzyzdroje)
2014 – reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w biegach 

przełajowych (Bułgaria)
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Wiosenne spotkanie z seniorami
6 maja w  Ujskim Domu Kultury odbył się  koncert w 

wykonaniu pilskich seniorów. Wystąpił TEATR UBU, który 
zaprezentował spektakl "Pani Twardowska" w reżyserii Ryszarda 
Bekty. 

Na scenie pojawił się również kabaret SKLEROZA z 
programem satyrycznym pt. "Kuferek rozmaitości". Wystąpił 
także męski zespół wokalny BALLADA pod kierunkiem 
Mirosława Zaleskiego. Imprezę poprowadził Krzysztof Szulejko.

Wystawa w Mirosławiu
W świetlicy wiejskiej w Mirosławiu odbyła się wystawa prac 

dzieci z Mirosławia. Prace te powstały na zajęciach plastycznych 
pod kierunkiem Jolanty Kin-Zdziereli. Prócz fantastycznych 
prac dzieci, na wystawie można było obejrzeć prezentację 
zdjęć wykonanych podczas rozmaitych zajęć plastycznych, 
które odbyły się w tutejszej świetlicy. Wystawę przygotowały 
pracownice Ujskiego Domu Kultury: Jolanta Kin Zdzierela i 
Marzena Rybarczyk.

Karolina i jej rysunki
25 maja w Galerii na Starym Rynku w Ujściu odbył się 

wernisaż wystawy Karoliny Klejna pt. „Rysunki”.  Wystawę można 
było oglądać w Galerii na Starym Rynku do połowy czerwca.

Adam Wajrak w Ujściu
15 maja na przystani Binduga Keja 105 w Ujściu odbyło 

się spotkanie z najbardziej lubianym polskim dziennikarzem – 
przyrodnikiem Adamem Wajrakiem.  Adam Wajrak opowiadał o 
swojej miłości do przyrody, o życiu w Puszczy Białowieskiej i o 
podpatrywaniu dzikich zwierząt. Dziennikarz  opowiedział też o 
swojej najnowszej książce „Wilki”.

Wśród atrakcji było  ognisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego, 
pole namiotowe, grochówka, kozi ser, sok z aronii oraz konkurs 
rysowania WILKA z nagrodami oraz wiele  innych  atrakcji.  Na 
spotkaniu można było kupić książkę "Wilki" w promocyjnej cenie 
oraz otrzymać autograf Adama Wajraka z dedykacją i rysunkiem.

Organizatorem spotkania był Ujski Dom Kultury oraz 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA.
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We wspomnieniach sprzed 70 – ciu lat, pominąć osobę duchowną, 
całym sercem oddaną Bogu i parafianom Ujścia, byłoby 
niewybaczalnym błędem. W uszach do dziś brzmią mi wypowiadane 
słowa tego kapłana: „kto nie miłuje nie zna Boga”. Dziś na łamach 
poczytnego dwumiesięcznika „Ujskich Spraw” przedstawiam księdza 
Jana Nepomucena Felickiego. Został pierwszym po II – giej wojnie 
światowej proboszczem w Ujściu. Swoją posługę duszpasterską 
rozpoczął już na początku marca 1945 roku po powrocie  z 
Generalnego Gubernatorstwa, gdzie spędził okres okupacji. 
Inauguracja to nowy rozdział w historii kościoła i parafii w Ujściu. 
Uroczysta Msza Święta odbyła się w  niedzielę 18 marca 1945 roku 
o godz. 10:00. Udział w niej wzięły obok przedstawicieli władz, 
liczne rzesze wiernych z miasta jak i okolicznych wsi. Ksiądz Jan 
Nepomucen Felicki zapisał się w pamięci parafian jako duszpasterz 
głębokiej wiary, otwarty, pełen miłosierdzia, całym sercem oddany 
Bogu i swoim parafianom, astetą żyjącym bardzo skromnie. Nigdy 
nie przywiązywał wielkiej wagi do spraw materialnych. Z ambony 
w kościele nie zwracał się o hojne ofiary na kościół. Sutanna którą 
nosił była zniszczona. Rada Parafialna zaproponowała księdzu 
ufundować nową, bardzo się wzbraniał, nie chciał nowej. Plebania jak 
na owe czasy niczym się nie wyróżniała, wręcz wymagała doraźnego 
remontu. Pokój w którym najczęściej przebywał wyglądał skromnie, 
tutaj nas ministrantów przyjmował. Na ścianie wisiał duży drewniany 
krzyż, oraz obraz z wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego, wielki 
regał z pokaźną ilością książek, klęcznik kilka krzeseł. W pokoju nie 
było telefonu, ani radia. Telefon to mała historia. W pilnych sprawach 
służbowych, kiedy musiał dzwonić do Poznania, prosił naczelnika 
poczty, by zadzwonić wówczas korzystał z telefonu w mieszkaniu 
prywatnym naczelnika, a nie z rozmównicy  na poczcie. W miesiącu 
styczniu 1946 roku po przeniesieniu służbowym z Kaczor do Ujścia 
zamieszkaliśmy w budynku poczty na ulicy Staszica 1 naprzeciwko 
kościoła. Ksiądz Felicki wówczas miał dużo potrzeb, więc dość często 
musiał korzystać z telefonu i był gościem w naszym mieszkaniu, 
ale nigdy nie bywał prywatnie, a służbowo. Ksiądz był nad wyraz 
skromnym człowiekiem i dawał temu wyraz w życiu codziennym. Z 
uwagi iż przez 5 lat służyłem księdzu z bratem, jako ministrant, nie 
raz byłem pośrednikiem pomiędzy proboszczem, a naczelnikiem, 
sprawa zawsze dotyczyła jednego skorzystania z telefonu. Wspomnieć 
muszę jakim człowiekiem był ksiądz Felicki. Bardzo lubił młodych 
ludzi, nas ministrantów szczególnie, przysłuchiwał się uważnie 
naszym rozmowom. Pamiętam jak zapraszał nas i przyjmował w 
swoim pokoju na plebanii. Częstował nas cukierkami i kompotami 
z różnych owoców. W czasie tych spotkań przekazywał swą bogatą 
wiedzę, by napełnić młodych wiarą, nadzieją i miłością. Swą troskę 
o młode pokolenie przekazywał w licznych kazaniach. Do rodziców 
często mówił o obowiązku wychowania dzieci w wierze miłości i 
poszanowania drugiego człowieka. Ksiądz Felicki nie raz wyrażał 
się filozoficznie Mówił: zarówno rozum jak i wiara, jako pochodzące 
od Boga, nie mogą być ze sobą w wzajemnym antagonizmie. W 
rzeczywistości życia, pojęcia te wzajemnie się uzupełniają. Rodzina to 
zdaniem księdza Felickiego, nie tylko obowiązki względem siebie, ale 
również, czy nawet przede wszystkim, wielka, radość płynąca z tego, że 
człowiek przychodzi na świat, a małżonkowie stają się rodzicami. Słowa 
te zapamiętane przeze mnie wyniosłem z nauk przedślubnych z roku 
1960. Codzienne życie księdza wypełnione było po brzegi, był sam, nie 
miał wikarego. Odprawianie Mszy świętej porannej i wieczornej, nauki 
przygotowujące młodzież do I – szej komunii  świętej, odwiedzanie 
chorych z komunią świętą, chrzty, wesele, pogrzeby, kolędy składały 
się na posługę duszpasterską jednego księdza. Wysiłek był duży, ale 

wszystkiemu proboszcz podołał. Bardzo dobrze współpracowała 
z Radą Parafialną, ale znajdował, także wspólny język z władzami 
miasta, z kierownictwem szkoły podstawowej, często uczestniczył w 
zakończeniach roku szkolnego, czego dowodem są liczne zdjęcia w 
książkach o Ujściu. Jednymi z najprzyjemniejszych przeżyć był wyjazd 
z księdzem do okolicznych wsi na kolędy. W zależności od warunków  
atmosferycznych jeździliśmy różnymi pojazdami. Zimy lat 50 –tych 
były srogie obfitowały w duże ilości śniegu. Gospodarze podstawiali 
sanie, a kiedy nie było śniegu karoce. Kolęda na wsiach dla ludności 
była wielkim wydarzeniem. Ksiądz Felicki był przyjmowany z wielką 
godnością i szacunkiem. Nie pamiętam przypadku, by odmówiono 
przyjęcia księdza na kolędzie. Wspomnieć należy, że kolędy na wsiach 
miały zazwyczaj zakończenie u zamożnego gospodarza, który na 
tę okoliczność zabijał tucznika i księdza podejmowano uroczystą 
kolacją. Gospodyni na stół stawiała najsmaczniejsze wyroby 
wędliniarskie. Pokarmy stojące na stole zawsze były poświęcone 
przez księdza. Nie mogę pominąć zapamiętanych faktów, które 
widziałem. Ksiądz Felicki widząc rodzinę wielodzietną i skromność 
mieszkania od zamożniejszych rodzin przyjął ofiarę pieniężną, by 
pozostawić ją u rodzin z dużą ilością dzieci, gdzie zaglądało ubóstwo. 
Czynił tak wielokrotnie podczas kolęd i nie tylko. Kolęda  na jednej z 
najdłuższych ulic Ujścia na Staszica 1 zazwyczaj miała zakończenie u 
rodziny naczelnika poczty, który podejmował proboszcza uroczystą 
kolacją, a nalewka z spirytusu na miodzie miała swoją tradycję. Tutaj 
muszę dopowiedzieć, że ksiądz Felicki nie lubiła alkoholu. Jeden 
kieliszek wypijany był cały wieczór. Ksiądz był wzorem i przykładem 
duszpasterza wzorcowego, godnego naśladowania. Jestem do dziś 
dumny, że na swojej drodze życia spotkałem kapłana nauczyciela, 
który głęboko upoił mi wiarę w Jezusa Chrystusa, udzielił mi I – 
szej komunii świętej, udzielił ślubu kościelnego a związek małżeński 
przetrwał 56 lat i trwa. Ksiądz Jan Nepomucen Felicki zmarł w 1979 
roku i zgodnie z Jego wolą został pochowany u stóp Ujskiej Kalwarii.

Zbigniew Kluth

Pierwszy powojenny proboszcz
Ksiądz Jan Nepomucen Felicki



U
js

ki
e 

Sp
ra

w
y 

 3
 (2

50
)  

m
aj

 - 
cz

er
w

ie
c 

20
16

26

Rysunek bez podpisu

Wyobrażenie o tym jak wyglądał ujski kościół po remoncie 
w 1930 roku dawać mogą rysunki sporządzone po pożarze 
kościoła. Jeden z nich opublikowany został w poprzednim 
numerze „Ujskich Spraw”. Kolejny prezentuję dziś. 

Niezależnie od stopnia wierności odwzorowania 
ówczesnego wyglądu zboru, warto zwrócić uwagę na formę 
okien dolnej kondygnacji elewacji bocznej. Jeśli przyjąć 
wysokość okien według rysunku, można przypuszczać, 
że obecny rygiel nadokienny stanowił rodzaj ślemienia – 
poziomej poprzeczki dzielącej okno na część górną i dolną. 
Ceglane wypełnienie pola nad nim byłoby więc zabiegiem 
wtórnym. Wydaje się jednak, że wysokość okien pierwotnie nie 
mogła być taka, jak na rysunku. Wówczas górna część okien 
sięgałaby do poziomu podłogi empor, co byłoby rozwiązaniem 
pozbawionym uzasadnienia. Może więc autor sporządził 
rysunek stolarki z pamięci, przez co zniekształcił prawdziwy 
jej wygląd? Wskazywać na to może bardzo schematyczne 
przedstawienie prezbiterium. Na rysunku jest ono niższe 
niż w rzeczywistości, bez zaznaczonych otworów okiennych 
czy przebiegu słupów i rygli, tworząc złudzenie zamkniętej 
murowanej bryły. Niemniej podział górnej części okien mógł 
odzwierciedlać stan faktyczny. Został więc uwzględniony 
w rysunkowej rekonstrukcji kościoła, opublikowanej w 
grudniowym numerze „Ujskich Spraw” (nr 5, 2015).

Zbór ewangelicki w Ujściu w latach 1930 - 1945

ZAPISKI Z DZIEJÓW ZIEMI UJSKIEJ

Zamieszczone w artykule rysunki i zdjęcia pochodzą ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w  Poznaniu  (Akta Konsystorza Ewangelickiego, 
„Bauten und Reparaturen an der Kirche in Usch 1889-1944”).
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Przedwojenny  remont

 Opinia superintendenta Starke zawarta w formularzu 
wizytacyjnym z 1932 roku potwierdza, że po odbudowie zboru po 
pożarze jego stan budowlany był „angemessen” – odpowiedni. 
Służący ewangelikom ponad 80 lat kościół zaczął jednak wkrótce 
podupadać. W połowie lat 30-tych pastor Griese w korespondencji z 
Konsystorzem znów pisał o złym stanie budowlanym, konieczności 
remontu i wsparcia finansowego dla gminy. W koszty remontu, 
szacowane przez pastora na ponad 2000 zł, zostało wliczone 
wstawienie żelaznego pieca i budowa dwóch kominów. Z dniem 1 
kwietnia 1935 roku wygasła bowiem umowa miasta Ujście z pilską 
gazownią. Brak ogrzewania był uciążliwy nie tylko dla parafian 
uczestniczących w nabożeństwach, ale i dla samej konstrukcji 
kościoła. We wnętrzu pojawił się grzyb. Uszkodzone były ściany 
zakrystii i pod emporą organową. Potwierdzają to zamieszczone w 
aktach fotografie, zawierające dodatkowo odręczny rysunek rzutu 
kościoła i miejsc, w których wykonano zdjęcia. 

Co ciekawe, z fotograficznej dokumentacji stanu kościoła przed 
remontem wynika, że ołtarz ambonowy miał bardziej rozbudowaną 
formę. Widoczny jest bowiem fragment dodatkowego filara 
wiązkowego, który być może był częścią poręczy prowadzącej na 
ambonę.  Zbyt mały fragment utrwalony na zdjęciu, ukazującym 
zniszczoną ścianę przy wejściu do zakrystii, nie umożliwia jednak 
rekonstrukcji pierwotnej formy ołtarza.

Według opinii radcy budowlanego Krugera z lipca 1937 roku stan 
kościoła był tak zły, że wymagał natychmiastowego przeprowadzenia 
prac. Kruger prosił nawet o tymczasowe zawieszenie nabożeństw, ze 
względu na duże niebezpieczeństwo zawalenia się budynku. 

Ostatni przedwojenny remont kościoła przeprowadziła 
chodzieska firma Warmbier, która siedem lat wcześniej 
odbudowywała spaloną wieżę kościelną. W 1937 roku zniszczone 
przez grzyby szkieletowe ściany zakrystii (wewnętrzne i 
zewnętrzne) oraz ścianę pod emporą zastąpiono pełnym murem.  
Do wzmocnienia remontowanych fragmentów ścian zewnętrznych 
(m.in. narożnika północno-zachodniego) zastosowano żelazne 
kotwy. Wymienione fragmenty słupów głównych przymocowano 
metalowymi śrubami, a murowane partie ścian zakryto deskami 
imitującymi konstrukcję szkieletową.

Ostatnia wzmianka na temat prac prowadzonych w zborze 
pochodzi z listopada 1944 roku i dotyczy jednorazowej zapomogi 
na naprawę organów. 

Z zakończeniem II wojny światowej kończy się historia ujskiego 
kościoła jako domu modlitwy. W 1945 roku gmina ewangelicka 
opuściła zbór, który odtąd stał się magazynem materiałów 
budowlanych.

Katarzyna Juchniewicz
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

ZAPRASZA

25 czerwca odbędzie się kolejna edycja imprezy "Wianki 
na Noteci". W ramach imprezy zostanie zorganizowany 
spływa kajakowy na trasach Piła - Ujście i Kalina Ujście. 
Osoby zainteresowane udziałem w spływie mogą zgłaszać się 
w Ujskim Domu Kultury lub pod numerem telefonu 67 284 
00 32. Wpisowe - 25 zł (kajak + transport + ubezpieczenie). 
Każdy uczestnik spływu otrzyma też ciepły posiłek.

Start z Piły - godz. 13:00. Stary z Kaliny - godz. 15:00. 
Na przystani Binduga Keja 105 w Ujściu odbędą się 

koncerty zespołów RECEPTA (pop-rock), SLOVIAN'SKY 
(folk, rock) i BEZJAHZGH (reggae). Początek koncertów - 
godz. 18:00.

Wcześniej, o 17:00 na Bindudze Keja 105 odbędą 
się warsztaty wyplatania ekologicznych wianków 
świętojańskich, które poprowadzą panie z pracowni 
florystycznej Niebieska Konewka.  Spośród wyplecionych 
wianków jury wybierze najpiękniejsze. Na zwyciężców 
czekają nagrody. Wieczorem wszystkie wianki zostaną 
tradycyjnie rzucone na wodę. 

Podczas imprezy odbędą się również warsztaty 
ekologiczno-plastyczne, które poprowadzą pracownicy 
PRGOK. Nie zabraknie również stoisk handlowych i 
gastronomicznych. Zapraszamy!
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HOROSKOP
Baran

W czerwcu czekają na Ciebie ciekawe i pełne wrażeń wy-
darzenia, których nie powinieneś przegapić. Miej więc oczy 
szeroko otwarte. To idealny czas, na realizację wszelkich in-
spirujących planów, które wywołają w Tobie dużo energii i po-
budzą ukryte umiejętności i talenty. 

 Byk
Teraz wszystkie niepowodzenia Byka przeminą i w końcu 

nastąpi pewien przełom. W pracy osiągniesz sukces. Możesz 
więc oczekiwać na zasłużony rozwój w swojej karierze, który 
przybliży Cię do awansu. Czerwiec zachęci Cię do poszerze-
nia swoich horyzontów i do nauczenia się nowych rzeczy. 

Bliźnięta
Znajdź czas aby się  zrelaksować. Spotkaj się ze znajomi 

nimi, na przykład na kawie. Nie ufaj jednak byle komu. Mo-
żesz spodziewać się kłopotów, jeśli nie zrozumiesz na czas 
prawdziwych motywów działania niektórych osób z Twojego 
otoczenia.

Rak 
W końcu zdasz sobie sprawę z kilku ważnych kwestii, co 

pozytywnie na Ciebie wpłynie i sprawi, że ulży Ci na sercu.  
Zaufaj intuicji. Weź sprawy w swoje ręce i pamiętaj, że szczę-
ście nie spada z nieba, tylko trzeba mu pomóc. Jeśli się nie 
poddasz, to na pewno czeka Cię zasłużona nagroda. 

Lew
Jeszcze nie czas na odpoczynek i wymarzony urlop. Bę-

dziesz musiał nadrobić zaniedbaną pracę, tak szybko, jak to 
jest możliwe. W drugiej połowie czerwca wyłącz telefon ko-
mórkowy i ciesz się niezakłóconymi chwilami z partnerem. 
Potrzebujesz tego. 

Panna
Na osoby z pod znaku Panny czeka udany miesiąc, szcze-

gólnie jeśli chodzi o życie osobiste. Poczujesz się silniejszy i 
bardziej pewny siebie. Sprawy, które cię niepokoiły, stopniowo 
zaczną się wyjaśniać. Zabierz partnera na obiad lub zaproś 
znajomych na drinka. 

Waga
Przezwyciężyłeś największy kryzys i znów możesz odna-

leźć swój spokój. W końcu będziesz miał więcej wolnego cza-
su, aby uczestniczyć w swoich ulubionych zajęciach.  Znajdzie 
się okazja, aby zarobić pieniądze. Wykorzystaj więc szansę i 
nie pozwól jej odejść. 

Skorpion
Pomyśl o wymarzonym urlopie. Wyjazd z przyjaciółmi na 

pewno naładuje Cię nową energią, a z dala od hałasu odpocz-
niesz i ukoisz nerwy.  Na horyzoncie nowe znajomości, które 
wpłyną przede wszystkim na pogłębienie Twojego wnętrza i 
na rozwój osobisty. Być może zrozumiesz swoje powołanie w 
życiu. 

Strzelec
W czerwcu za wszelką cenę unikaj awantur. Pomyśl o so-

bie i zadbaj o zdrowie. Słuchaj swojego sumienia. Nie podej-
muj nierealnych postanowień. Pod koniec czerwca możliwa 
nowa, interesująca znajomość. 

Koziorożec
W pracy osobiście doglądaj wszystkich ważnych spraw, 

a unikniesz potem kłopotów. Bądź bardziej zdecydowany, a 
postawisz na swoim i przybędzie Ci pieniędzy. Efekty pracy 
wykonanej teraz, zobaczysz dopiero pod koniec roku, ale na 
pewno warto dać z siebie wszystko. 

Wodnik
W tym miesiącu odnajdziesz w sobie wewnętrzną harmo-

nię, która ustabilizuje niektóre relacje, zwłaszcza te najczęst-
sze i najbliższe sercu. Pod koniec czerwca szansa na spokoj-
niejszy czas, który chętnie spędzisz z rodziną. Przed urlopem 
zatroszcz się o zdrowie i popracuj nad swoja kondycją. 

Ryby
Czerwiec będzie dla Ciebie miesiącem pełnym stresów i 

nerwów dlatego bądź ostrożny i nie ufaj pięknym obietnicom. 
Dzięki temu unikniesz przykrości i w porę zapobiegniesz trud-
nym sytuacjom. Nie myśl jeszcze o urlopie, bo w pracy czyjeś 
błędy mogą Cię bardzo zdenerwować, a nawet sprowokować 
do kłótni. 

N A  S Y G N A L E
Nietrzeźwi kierowcy

Na przełomie maja i czerwca br. Policjanci z Posterunku Policji w 
Ujściu zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców. Jeden z zatrzymanych miał 
ponad 3 promila zawartość alkoholu we krwi. 

Zatrzymany na gorącym uczynku
Policjanci z Posterunku Policji w Ujściu na gorącym uczynku zatrzymali 

sprawcę włamania do domku jednorodzinnego w Ujściu. Sprawca podczas 
zatrzymania zachowywał się agresywnie. Oprócz usiłowania kradzieży 
otrzymał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy 
podczas prowadzenia interwencji. 

Włamanie na terenie Ogrodów Działkowych
Na terenie Ogródków Działkowych w Ujściu funkcjonariusze 

Posterunku Policji w Ujściu zatrzymali sprawców włamania. 

Kradzież roweru
W kwietniu funkcjonariusze Posterunku Policji w Ujściu zatrzymali 

sprawcę, który dokonał kradzieży roweru. W tej sprawie trwają jeszcze 
czynności w śledztwie. 

Sprawca przebijania opon zatrzymany
Policjanci z Posterunku Policji w Ujściu zatrzymali sprawcę który 

dopuścił się przebijania opon w samochodzie.

Zaginiony portfel
Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Ujściu prowadzą sprawę 

zaginięcia portfela  w sklepie w Ujściu. W tej sprawie prowadzone są 
czynności wyjaśniające. 

Nielegalne papierosy za 300.000 zł 
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą 

Komendy Powiatowej Policji w Pile na terenie Gminy Ujście zabezpieczyli 
blisko 340 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów o czarnorynkowej 
wartości ok. 300 tysięcy złotych.

W związku ze sprawą zarzuty usłyszeli 59-letni i 44-letni mieszkańcy 
Powiatu Pilskiego. 26 kwietnia pilscy policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości gospodarczej przeprowadzili działania na terenie Powiatu 
Pilskiego. Czynności funkcjonariuszy związane były z informacją, że na 
terenie niewielkiej miejscowości w Gminie Ujście, w pomieszczeniach 
gospodarczych znajduje się nielegalna hurtownia papierosów.

Po przeszukaniu wytypowanej posesji, w pomieszczeniu użytkowanym 
przez 59-letniego mieszkańca Piły i 44-letniego mieszkańca Gminy 
Ujście policjanci znaleźli blisko 340 tysięcy sztuk papierosów. Towar był 
przechowywany w kartonach. Zabezpieczono łącznie blisko 17 tysięcy 
paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Towar gdyby trafił do 
obrotu, Skarb Państwa z tytułu nieopłaconej akcyzy straciłby około 300 
tysięcy złotych.

Sprawcy usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstwa 
karnoskarbowego. Teraz mężczyznom grozi kara finansowa oraz do 3 lat 
pozbawienia wolności.
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FOTOZAGADKA
Nagrody – bony na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawi-

dłowe rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim 
numerze „Ujskich Spraw“ otrzymują: Wiesława Gruntkowska i 
Leszek Nowotnik. 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
Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza:

- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!

*

Turyści w muzeum Ziemi oglądają kości dinozaura. Jeden z 
nich pyta przewodnika:

- Może pan powiedzieć, ile lat mają te kości?
- 3 miliony, cztery lata i sześć miesięcy - pada odpowiedź. 

- To jakaś podpucha?! - pyta turysta. - Skąd pan zna tak do-
kładny wiek?

- No cóż, kości dinozaura miały 3 miliony lat, kiedy zacząłem 
tu pracować, a to było cztery i pół roku temu.

*

Żona odkryła w sobie pasję śpiewania. Dołączyła do chóru 
kościelnego. Tak jej się spodobało, że ćwiczyła wszędzie: 
w łazience, przed pójściem do łóżka, po przebudzeniu, 

w kuchni, podczas oglądania telewizji, w czasie śniadania. 
Za każdym razem, po chwili jej śpiewu mąż wstawał 

i wychodził na ganek pod pozorem czegoś do zrobienia. 
Żonę to bolało i ze złością powiedziała:

- O co chodzi? Nie lubisz, jak śpiewam, kochanie?
Mąż na to:

- Och, kotku, uwielbiam twój śpiew, ale po prostu chcę,
żeby sąsiedzi mieli pewność, że cię nie biję.
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postępki

marka
traktora

Kareem
Abdul-...

przełajo-
we

sól
kwasu

arseno-
wego

cienias i
dureń
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niechęć,
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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

W dniu 10 maja zmarł nasz ukochany mąż, tata i dziadek
ś.p.

JERZY KAMIŃSKI
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

żona i córki z rodzinami

12 kwietnia 2016 r. odszedł od nas na zawsze
ś.p.

Rajmund Gwardzik
Wszystkim którzy uczestniczyli w ostatniej drodze naszego kochanego taty i męża

ks. Leszkowi Zychowi, ks. Jerzemu Ranke
delegacjom, sąsiadom, znajomym

przyjaciołom, koleżankom i kolegom z pracy, krewnym i rodzinie 
za pamięć, modlitwę i zamówione msze święte oraz złożone wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowanie
składa żona z córkami i synem

KUPON KONKURSOWY
FESTYN KUPIECKI 2016

Najlepszy sklep.................................................................................................

Osoba zgłaszająca............................................................................................

Uzasadnienie....................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Zagłosuj na najlepszego kupca w gminie i wygrywaj nagrody!
Aby wziąć udział w konkursie, należy podać nazwę sklepu i napisać jedno 

lub kilka zdań uzasadnienia.  Nagrody otrzymają autorzy trzech najciekawszych 
uzasadnień. Zwycięzców wyłoni specjalnie powołane jury. Kupon (oryginalny, 
wycięty z gazety  lub wypełnioną kserokopię) należy dostarczyć do Ujskiego 
Domu Kultury do dnia 1 lipca 2016 roku. 

Tytuł "KUPIEC ROKU" otrzyma właściciel sklepu, który zdobędzie największą 
liczbę głosów. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Festynu Kupieckiego,
9 lipca 2016 r. na boisku sportowym w Ujściu.
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