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Ujskie Sprawy

W tym numerze:

Wybraliśmy sołtysów
Wieści z Powiatu
Majówka z UDK
Koncert dla przyjaciół szkoły
Na co wydać dwieście tysięcy?
Tygrys na Dzień Dziecka
Żegnali Panią Dyrektor

Marek Wróblewski

NAJMŁODSZY
sołtys w gminie

PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI
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1

Jeleń - łania. Tego „młodzieńca” nie trzeba
zachęcać.

Sarna - koza zachęca do posiłku?

3

Dziki. Warchlaki już po obiedzie.
Smakowało?

4

Młode liski też by coś zjadły.

5

Kuna - kamionka ma zawsze
zanakomity apetyt.

6

Łoś stwierdził, że trzeba się po prostu napić.
Opracował Roman Rożek, zdjęcia Krzysztof Rożek

Fotozagadka
- Jak nazywamy w słownictwie myśliwych „młodzieńca” na zdjęciu nr 2?
- Jak nazywamy w słownictwie myśliwych młode „liski” (fot. nr 4)?
- Jak nazywamy w słownictwie myśliwych kunę leśną - bliską krewną
kuny kamionki (fot. nr 5)?
Na poprawne odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu
67 284 00 32. Na zwycięzcę czeka nagroda ufundowana przez
Koło Łowieckie nr 23 „Ostoja” w Chodzieży.

Rozwiązanie poprzedniej

Fotozagadki

W poprzednim numerze „Ujskich Spraw” na zdjęciu nr 4 widzimy wydrę. Odpowiedź na pytanie: „Czy muszę się bać żubra?”
brzmi NIE. Wydra jest szkodnikiem. Nagrodę za prawidłowe
rozwiązanie otrzymuje: Marek Rajewicz. Nagroda do odbioru w
UDK.

W całej gminie odbyły się zebrania wiejskie, podczas
których wybrano sołtysów na nową kadencję.

W zebraniu w Chrustowie wzięło udział 47 mieszkańców. Na
sołtysa został zgłoszony jeden kandydat – Marek Wróblewski, który w tajnym głosowaniu otrzymał następującą ilość głosów: „za”
- 28, „przeciw” - 11, głosów nieważnych – 4. Następnie przeprowadzono wybory rady sołeckiej, w skład której weszli: Irena Kłopotowska, Roman Rożek, Marian Smorawski, Jan Górzny, Franciszek
Skowroński i Bartosz Jędrzejczyk.
Na zebraniu w Nowej Wsi Ujskiej spotkało się 127 mieszkańców sołectwa. O fotel sołtysa walczyły dwie osoby: Jan Hajt i Paweł Pełechaty. W wyniku tajnego głosowania Jan Hajt otrzymał 65
głosów, a Paweł Pełechaty 60. Tym samym przez kolejną kadencję
sołtysem Nowej Wsi Ujskiej będzie nadal Jan Hajt. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Anna Jankowska, Katarzyna Suchocka,
Adam Krawczuk, Paweł Pełechaty, Rafał Kaźmierczak i Kazimierz
Spytek.
W Węglewie odbyło się zebranie wiejskie w którym uczestniczyło 41 mieszkańców sołectwa. Zgłoszono dwie kandydatury do
funkcji sołtysa. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Magdalena Rehbain – 20 głosów, Czesław Śmigielski – 21 głosów. Tym samym nowym sołtysem Węglewa został Czesław Śmigielski. W skład nowej rady sołeckiej weszli:
Elżbieta Radtke, Karolina Piątkowska, Magdalena Rehbein, Ewa
Rajczakowska, Lewosiński Piotr, Marek Gidzewicz.
W Kruszewie odbyło się zebranie wiejskie w którym uczestniczyło 96 mieszkańców sołectwa. Funkcję sołtysa nadal będzie pełnił Julian Graś, który otrzymał 86 głosów „za” i 4 głosy „przeciw”.
W składzie rady sołeckiej znaleźli się: Krzysztof Gwardzik, Anna
Skibińska, Andrzej Narożny, Wojciech Wiśniewski, Rajmund Bojaruniec, Arkadiusz Wylegała, Łukasz Perz, Karol Szymański, Barbara Górzna, Jan Ciesiółka, Marian Kurek, Jacek Matysiak.
W zebraniu w Ługach Ujskich uczestniczyło 78 osób. Na sołtysa została zgłoszona jedna kandydatka – Cecylia Witczak, która
w tajnym głosowaniu otrzymała następującą ilość głosów: za - 66,
przeciw - 3, głosów nieważnych – 2. Tym samym sołtysem Ługów
Ujskich na kolejną kadencję została Cecylia Witczak. Następnie
przeprowadzono wybory do rady sołeckiej, w skład której weszli: Anna Matusiak, Danuta Marciniak, Jadwiga Sanocka, Adam
Gryszkiewicz, Krzysztof Iwaniak, Tomasz Szerement, Artur Pawłowski, Bolesław Pertek i Grzegorz Wylegała.

W zebraniu w Jabłonowie uczestniczyło 38 mieszkańców sołectwa. Jedyny kandydat, Grzegorz May w tajnym głosowaniu
otrzymał 33 głosy „za” i 2 głosy “przeciw”. 3 głosy były nieważne. W skład rady sołeckiej weszli: Goślińska Teresa, Kruk Jolanta,
Maćkowiak Ewa, Czekała Wiesława, Marzęcki Robert, Zachara Janusz, Janicki Stanisław, Skibiński Wojciech, Szulc Andrzej.

W Byszkach odbyło się zebranie wiejskie, w którym uczestniczyło 84 mieszkańców sołectwa. Na sołtysa został zgłoszony jeden
kandydat –Kazimierz Czyrski, który w tajnym głosowaniu otrzymał następującą ilość głosów: „za” - 68, „przeciw” – 11, głosów
nieważnych - 3. Tym samym Kazimierz Czyrski został nowym sołtysem Byszek. W skład rady sołeckiej weszli: Popiela Bogdan, Wolny Zdzisław, Ciesielska Marzena, Grochowski Ireneusz, Nowak Jarosław, Czyrska Regina, Gańko Jadwiga, Miklasiewicz Waldemar.
W zebraniu wiejskim w Mirosławiu uczestniczyło 112 mieszkańców sołectwa. O fotel sołtysa walczyło troje kandydatów.
Marianna Zdrojewska otrzymała 13 głosów, Mariusz Grecki 21
głosów, a Zenon Krause 75 głosów. Oddano jeden głos nieważny.
Sołtysem na kolejną kadencję został wybrany ponownie Zenon
Krause. W skład rady sołeckiej weszli: Grażyna Krause, Marcin
Lemke, Andrzej Majkowski, Mariusz Grecki, Przemysław Szwemiński, Dorota Król, Barbara Kin, Jolanta Pawlus i Wiesława Jarzębowska.

Najmłodszy sołtys w gminie

Dwudziestoletni Marek Wróblewski został sołtysem
Chrustowa. Nowy sołtys wierzy, że przy pomocy mieszkańców uda mu się rozruszać życie w Chustowie.

- W Chrustowie mieszka co najmniej kilkanaście osób w
wieku podobnym do mnie i z tego, co wiem, wszyscy są gotowi,
żeby zrobić coś dobrego dla naszego sołectwa. Jestem optymistą
i myślę, że współpraca z radą sołecką również będzie się dobrze
układała. Do tej pory w Chrustowie panował pewnien podział
społeczności, ale ja wierzę, że jeśli będziemy mieli dobre pomysły
na uatrakcyjnienie życia w naszej miejscowości, to wszyscy będą
zadowoleni – mówi Marek Wróblewski.
A pomysłów nowemu sołtysowi nie brakuje.
- Chciałbym przywrócić do życia organizowane dawniej imprezy plenerowe, takie jak Noc Świętojańska czy Święto Ziemniaka. Tegoroczny fundusz sołecki jest już rozplanowany, ale w
przyszłym roku będę nalegał, aby część pieniędzy przeznaczyć
właśnie na organizację tych imprez, a także Dnia Dziecka, Dnia
Matki i kilku innych, mniejszych wydarzeń – tłumaczy nowy sołtys Chrustowa.
Ale organizacja imprez to nie jedyny pomysł Marka Wróblewskiego.
- Mamy w Chrustowie sporą grupę młodych ludzi, którzy
chętnie biorą udział w rozmaitych zawodach sportowych. Chciałbym stworzyć wiejski klub sportowy, który mógłby bardziej oficjalnie reprezentować nas na zawodach. Myślę też o stworzeniu
strony internetowej, która pozwoli na lepszy przepływ informacji
wśród mieszkańców naszego sołectwa – mówi Marek Wróblewski.
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INFORMACJE
Z RATUSZA
3 kwietnia zakończona zo-

stała procedura naboru na stanowisko Dyrektora Ujskiego
Domu Kultury w Ujściu. Dyrektorem UDK został wybrany
Przemysław Zdunek.
9 kwietnia burmistrz podpisał umowę z firmą TERRAZZO
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych w Kąkolewicach,
oddział Budzyń, która wygrała przetarg nieograniczony na
„Dostawę – zakup kostki POLBRUK, obrzeża chodnikowego,
krawężnika ulicznego dla Gminy Ujście”.
13 kwietnia burmistrz Roman Wrotecki spotkał się z posłem Stanisławem Kalembą i Wicestarostą Pilskim Stefanem
Piechockim. Podczas spotkania omawiana była perspektywa
pozyskiwania nowych środków unijnych w ramach PROW
2014-2020.
W dniach 18 - 19 kwietnia na terenie gminy Ujście odbył
się I Rajd Rowerowy DZIEWIĄTKA POWIATU PILSKIEGO,
zorganizowany przez oddział PTTK w Pile. Honorowy patronat nad rajdem objął Burmistrz Ujścia.
5 maja w ratuszu burmistrz Roman Wrotecki spotkał się z
prezesem zarządu TV ASTA Pawłem Kądzielą oraz kierownikiem sprzedaży i marketingu Tomaszem Janczarem. Podczas
spotkania panowie z TV ASTA przedstawili ofertę współpracy
telewizji z Urzędem Miejskim w Ujściu.
Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” Burmistrz uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w
Regionalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej. Podczas spotkania omawiane były kierunki rozwoju LGD w związku z nowym rozdaniem środków PROW na lata 2014-2020.
6 maja burmistrz podpisał umowę z firmą BRUKARSTWO
Rajmund Gwardzik z Ujścia na budowę drogi przy cmentarzu
w Mirosławiu. Kwota zadania 194 340,00 PLN Brutto, termin
wykonania zadania określono do 20.09.2015 roku.
8 maja burmistrz spotkał się z Beatą Różniak–Krzeszewską,
Komendantem Powiatowym Policji w Pile oraz Dominikiem
Pleśniakiem, Kierownikiem Posterunku Policji w Ujściu. Podczas spotkania Burmistrz przekazał pani komendant alkomat,
który będzie służył policjantom z Posterunku Policji w Ujściu.
11 maja burmistrz Roman Wrotecki uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Pile. Na spotkaniu omówione zostały wspólne projekty przygotowywane na
podstawie kart projektów członków Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
Na zaproszenie Starosty Pilskiego, Franciszka Tamasa,
Burmistrz Ujścia uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym
w Starostwie Powiatowym w Pile. Spotkanie poświęcone było
omówieniu dalszej współpracy Powiatu Pilskiego z miastem
Piła i gminami Powiatu Pilskiego oraz konsekwencji zaproponowanych w projekcie ustawy o samorządzie powiatowym oraz
ustawy – Kodeks wyborczy, których współautorem jest senator
Mieczysław Augustyn.
15 maja w ratuszu burmistrz spotkał się z sołtysami z terenu gminy oraz dyrektorami domów kultury. Podczas spotkania
ustalono między innymi terminy organizacji Gminnego Turnieju Wsi, który odbędzie się 12 lipca w Mirosławiu, Powiatowego Turnieju Gmin, który odbędzie się 14 czerwca w Kruszewie oraz Dożynek Gminnych, które odbędą się 6 września
w Kruszewie.
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W Nowej Wsi Ujskiej nastąpił obiór techniczny przebudowanej drogi gminnej. Odbioru dokonali z ramienia inwestora
panowie Robert Lasocki i Rafał Wiśniewski, pracownicy Urzędu Miejskiego w Ujściu. Przy odbiorze obecni byli przedstawiciele wykonawcy, firmy „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A. z Drawska Pomorskiego oraz Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Ujściu Jan Maślak i radny Andrzej Piechocki.
Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 289,13 mb, szerokość jezdni 4,0m oraz wykonanie
dojść i zjazdu na teren szkoły oraz zatoki postojowej z kostki
betonowej typu polbruk. Kwota inwestycji - 137 255,25 złotych
Brutto.
Ruszyły prace przy budowie i modernizacji placów zabaw
w Ujściu przy ulicy Wojska Polskiego oraz na Osiedlu Hutnika.
Zadania te realizowane są w ramach Budżetu Obywatelskiego
na rok 2015.
20 maja ogłoszono przetarg na zadanie „Wsparcie techniczne OSP w Ujściu poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.
24 maja w Kościele Parafialnym w Kruszewie Burmistrz
uczestniczył razem z sekretarz gminy Beatą Imą oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Jankowskim we mszy
świętej z okazji 25. rocznicy święceń kapłańskich księdza proboszcza Jerzego Ranke.
26 maja w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego burmistrz spotkał się z przedstawicielami gmin i miast powiatu pilskiego, dyrektorami domów kultury i szkól z terenu gminy Ujście. Podczas spotkania omówiono konkurencje oraz harmonogram X
Turnieju Miast i Gmin Powiatu Pilskiego, który odbędzie się
14 czerwca w Kruszewie.

Na co wydać dwieście tysięcy?

Budżet Obywatelski

Burmistrz Ujścia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Ujście na 2016 rok.

Konsultacje będą prowadzone od 01 czerwca do 30 września
2015 roku. Obejmować będą zebranie od mieszkańców propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wybór zadań do
realizacji. Konsultacje obejmują teren miasta Ujście, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Ujścia. Kwota Ujskiego
Budżetu Obywatelskiego 2016 wynosi 200 000 zł.
Celem konsultacji jest: zebranie od mieszkańców Ujścia propozycji zadań do Ujskiego Budżetu Obywatelskiego 2016, dokonanie przez mieszkańców Ujścia wyboru zadania/zadań do
Budżetu Obywatelskiego.
Termin zgłoszeń: 01.06 – 15.07 2015 r.
W celu zgłoszenia zadania należy kliknąć w baner po lewej
stronie na stronie głównej www.ujscie.pl pn. BUDŻET OBYWATELSKI GMINY I MIASTA UJŚCIE. Formularz zgłoszenia
można też złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Ujściu lub przesłać pocztą tradycyjną. Formularz zgłoszenia do
pobraia w Sekretariacie na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ujściu
lub na www.ujscie.pl.
Głosowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego
prowadzone będzie od 01.09 do 30.09. 2015 r. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu ma prawo oddania 1 głosu.
Kartę do głosowania można też złożyć osobiście.

Wieści z powiatu
Szanowni Państwo, od kilku tygodni opinię publiczną w powiecie pilskim rozgrzewa kwestia chęci wystąpienia Piły z uprawomocnionych w 1998 roku struktur administracyjnych. Przypomnę, że
po dokonanej wówczas reformie w skład powiatu pilskiego weszło
dziewięć jednostek samorządowych, w tym miasto Piła, a także
cztery miasta i gminy (Łobżenica, Ujście, Wyrzysk, Wysoka) oraz
cztery gminy (Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo). Stosowną uchwałę w sprawie przystąpienia Piły do wspólnego
powiatu ziemskiego, w zamian za rezygnację ze stanowienia samodzielnego powiatu grodzkiego, podjęła ówczesna Rada Miasta Piły.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec
2013 roku nasz powiat liczył około 139 tysięcy mieszkańców, z czego
sama Piła 75 tysięcy. Nie bez powodu zatem większość działań inwestycyjnych władze powiatu w pierwszej kolejności podejmowały
w Pile. W ciągu ostatniej dekady wydatki inwestycyjne powiatu w
mieście Piła wyniosły ponad 50 milionów złotych. Bez wątpienia
tak spektakularne uszczuplenie powiatu negatywnie wpłynęłoby na
podejmowanie kolejnych decyzji związanych z inwestycjami oraz
zaciąganiem długoterminowych kredytów. Ewentualne oderwanie
się największego miasta spowoduje, że obecny potencjał ekonomiczny oraz możliwość rozwoju powiatu legną w gruzach, a jego
budżet konsumowałyby permanentne spłaty zadłużenia.
Zresztą problemów byłoby dużo więcej. Okrojony powiat zarządzałby znacznie mniejszą grupą jednostek organizacyjnych niż
obecnie. Ponadto zniszczona zostałaby bardzo sprawnie funkcjonująca struktura organizacyjna samego Starostwa. Podziałowi musiałyby ulec Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie. Wielu osobom zatrudnionym w powiatowych jednostkach groziłaby utrata pracy, co wiąże się z wypłatą niemałych odpraw. Z pewnością negatywnie przez lokalną społeczność zostałaby odebrana konieczność przeprowadzenia nowych wyborów do
Rady Powiatu.
W przypadku doprowadzenia do zmian administracyjnych
sama Piła też sporo straci. Miasto będzie zobowiązane w pojedynkę
finansować budowę i remont sieci drogowej, ponadto zostanie zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na zrównoważenie dochodu powiatów.
Podsumowując, projekty ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, a także ustawy – Kodeks wyborczy, które mają
umożliwić wystąpienie Piły z obecnych struktur, to przykłady

A teraz mniej kontrowersyjny, ale również bardzo frapujący
temat. Korzystając z gościnnych łamów „Ujskich Spraw” serdecznie zapraszam Państwa na czekający nas pod koniec czerwca Zlot
Miłośników Kolejek Wąskotorowych. Zlot wyjątkowy z racji niecodziennego jubileuszu 120-lecia powstania „ciuchci”. Z tego też
powodu obchody będą dużo bogatsze niż w latach poprzednich.
Przede wszystkim impreza potrwa trzy dni. Ponadto, po raz pierwszy od bodaj piętnastu lat kolejka pokona trasę z Białośliwia do Łobżenicy. Tak długi przejazd po wąskich torach będzie ewenementem na skalę europejską, co z pewnością potwierdzą liczne grupy
gości z zagranicy, które już teraz zgłosiły chęć udziału w święcie.
Oto jak prezentuje się szczegółowy program Zlotu:
25 czerwca (czwartek), Łobżenica
16:00 – powitanie gości i wypuszczenie gołębi
17:00 – inscenizacja „Początki kolejki wąskotorowej”
17:15 – występ chóru Moderato
17:30 – konkurs wiedzy o Wyrzyskiej Kolejce Powiatowej
18:00 – występy artystyczne, konkursy z nagrodami, zabawa
i poczęstunek
22:00 – nocne życie parowozów
26 czerwca (piątek), Wysoka
16:00 – powitanie na dworcu
16:30 – inscenizacja „Napad na pociąg”
17:00 – festyn na boisku
18:00 – blok sportowy
19:00 – koncert
20:30 – zabawa
22:00 – teatr nocny
27 czerwca (sobota), Białośliwie
13:00 – otwarcie
13:30 – prezentacja bezpłatnych badań profilaktycznych
14:00 – parada parowozów
15:00 – występ zespołu Maciej Sury Band
16:30 – wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Walizka
marzeń”
17:00 – koncert zespołu After Blues
18:15 – tort urodzinowy dla gości
Ponadto: „Parowóz marzeń” - czyli kącik dla dzieci, prezentacja
książki „Para buch… książka w ruch”, wybijanie pamiątkowych monet, zdjęcia w stylu retro
Oczywiście, po torach o prześwicie 600 milimetrów nieustannie
będą kursowały pociągi gotowe do obsłużenia uczestników zabawy.
A gdyby ktoś z Was, Drodzy Czytelnicy, zechciał posmakować przejazdu wąskotorówką wcześniej, to powinien wybrać się na stację w
Białośliwiu w dowolną niedzielę, bowiem co tydzień o 13:00, 15:00 i
17:00 pociąg rusza w kierunku Pobórki Wielkiej. Koszt przejazdu w
obie strony wynosi tylko 5 złotych. Z pewnością warto skorzystać z
tej propozycji.
Stefan Piechocki
Wicestarosta Pilski
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dokumentów nieprzemyślanych, nieuzasadnionych, napisanych
bez przeprowadzenia badań, analiz, wyliczeń, a przede wszystkim niemających oparcia w opinii mieszkańców powiatu pilskiego. W związku z tym Zarząd Powiatu w Pile, który mam zaszczyt
współtworzyć, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanych
zmian.
Liczę na to, że mimo obecnych zawirowań, w kolejnych latach
nadal będziemy mogli się szczycić silnym i wzorcowo działającym
powiatem pilskim o charakterze ziemskim.

Majówka z UDK

W związku z obchodami święta flagi, które przypada na dru2 maja na scenie przy Ujskim Domu Kultury odgiego
maja oraz rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
był się festyn rodzinny pod hasłem „Majówka z UDK”,
przypadającą na dzień pierwszego maja, specjalnie dla najmłodzorganizowany przez Ujski Dom Kultury.
szych przygotowano konkurs plastyczny „Flaga i Godło”.

Nie mogło zabraknąć konkursów dla dorosłych. Mieli oni
okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat historii Polski i Unii Europejskiej w quizie historycznym.
Najwięcej emocji wzbudził konkurs w jedzeniu pączków w
którym pierwsze miejsce zajął Mariusz Adamczyk. Drugie miejsce zajęli Łukasz Czapiński i Lesław Nowotnik, trzecie miejsce
Amelia Sagan, a czwarte Maria Szczap. Konkurs w jedzeniu pączków był tak popularny, że trzeba było go powtórzyć. W drugiej
turze konkursu jedzenia pączków zwyciężyła Dagmara Górzna.

W programie artystycznym imprezy znalazło się wiele atrakcji
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Były pokazy tańca w wykonaniu zespołu Słoneczka, których opiekunem jest Jadwiga Nitek.
Na scenie przy Ujskim Domu Kultury wystąpiły uczennice ujskiej
podstawówki i dziewczęta z kółka wokalnego działającego w Ujskim Domu Kultury, których opiekunem jest Marek Frąckowiak.
Z krótkim recitalem pojawił się również sam Marek Frąckowiak.
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Podczas majówki odbył się również turniej strzelecki dla dzieci i młodzieży, przygotowany przez Bractwo Strzeleckie w Ujściu.
W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Maksymilian Mysiński, drugie miejsce Kacper Jachim, a trzecie Adrian Mysiński.
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce w konkursie strzeleckim
wywalczyła Agata Martenka, drugie Amelia Sagan, a trzecie Kornelia Sagan.

Muzyczną niespodzianką okazał się występ młodej, angielskiej
wokalistki, który do ostatniej minuty stał pod znakiem zapytania.
Pochodząca z Cambridge, Alatina zaprezentowała autorskie utwory i kilka popowych klasyków. Oczarowała publiczność tańcem
„moonwalk” wykonanym do utworu „Billie Jean” z repertuaru Michaela Jacksona.

Tegoroczną majówkę uświetniła również wystawa pięciu samochodów militarnych, których właściciele działają na terenie
Ujścia, Chrustowa, Piły i Chodzieży. Wśród pojazdów militarnych mogliśmy zobaczyć: MUSCEL-WOP (Wojska Ochrony Pogranicza), GAZ-69 – WSW – (Wojskowa Służba Wewnętrzna),
UAZ 469B – IFOR (Siły Pokojowe ), HONKER – pojazd na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz Gaz „Ogórek”.
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31 maja przed Ujskim Domem Kultury stanął wielki, nadmuchiwany tygrys. Zjazd po jego grzbiecie był
jedną z najbardziej obleganych przez dzieci atrakcji festynu.

W niedzielne popołudnie na placu przy Ujskim Domu Kultry odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Słoneczna
pogoda i bogactwo atrakcji sprawiły, że przy domu kultury zebrała się kilkusetosobowa grupa dzieci, ich rodziców i dziadków.
Na dzieci czekały takie atrakcje jak: nadmuchiwany tygrys-zjeżdżalnia, wata cukrowa, lody, ciastka i inne słodycze, malowanie
twarzy, gry, konkursy i zabawy, bicie rekordu w ilości odciśnietych dłoni, przejążdżki kucykiem oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.
Nie zabrakło występów w wykonaniu dziewcząt z Młodzieżowej Orkiestry Dętej UDK, Krystyny Tyczkowskiej, działającego przy UDK zespołu rockowego K2, dziewcząt z kółka wokalnego oraz grajacego na saksofonie Piotra Pawlaka.

- Dziękuję pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej Małgorzacie Walerowskiej, panu Tomaszowi Matuszczakowi,
który przyjechał do nas ze swoim kucykiem, pani Joannie Kuliberdzie, która pokazywała, jak udzielać pierwszej pomocy, Grażynie
Grams i Małgorzacie Ignacy oraz całej radzie rodziców Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej dziękuję za udostępnienie maszyny
do robienia waty cukrowej i jej obsługę. Pani Agnieszce Budzińskiej
za lody, a członkiniom Koła Gospodyń w Ujściu za ciastka dla dzieci. Dziękuję ujskiemu oddziałowi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za
ufundowanie nadmuchiwanej zjeżdżalni. Artystom dziękuję za występy, a wszystkim pracownikom UDK za zaangażowanie w przygotowanie festynu - mówi dyrektor UDK Przemysław Zdunek.

7

Ujskie Sprawy 2 (244) maj - czerwiec 2015

Tygrys na Dzień Dziecka

Jarmark
Wielkanocny
26 marca w Ujskim Domu Kultury odbył się IV Jarmark wielkanocny.

Jak co roku w jarmarku wielkanocnym uczestniczyły panie z
kół gospodyń działających na terenie gminy Ujście oraz członkinie
Klubu Hafciarskiego „Igiełka”, który prężnie działa przy Ujskim
Domu Kultury.

ogromy kłopot z wyłonieniem zwycięzców. Trudno się więc dziwić, iż jednomyślnie podjęli decyzję o przyznaniu pierwszych
miejsc wszystkim uczestnikom którzy brali udział w IV Jarmarku
Wielkanocnym. Poza potrawami konkursowymi panie przygotowały również wiele innych przysmaków m.in. maślne baranki,
słodkie mazurki, babki, serniki, pasztety, nadziewany schab oraz
wiele innych przysmaków, których nie lada wymienić.
Wszystkie uczestniczące w konkursie koła z rąk pana Burmistrza Romana Wroteckiego otrzymały jednakowe nagrody
pieniężne oraz dyplomy.
Podczas IV Jarmarku Wielkanocnego wręczone zostały
nagrody w konkursie na najpiękniejszą pisankę i palmę wielkanocną. Na konkurs wpłynęło 48 pisanek oraz 8 palm, które
zostały wykonane przez dzieci i uczniów szkół podstawowych z
Ujścia i Nowej Wsi Ujskiej oraz świetlic z terenu gminy Ujście,
m.in. w Mirosławiu, Nowej Wsi Ujskiej i Ługach Ujskich. Prace zostały wykonane różnymi technikami, najczęściej dzieci
wyklejały swoje pisanki krepą, bibułą, wycinanką, kolorowymi koralikami i kaszą. Starsze dzieci malowały pisanki farbą i
oklejały kolorową krepą. Nowością były prace wykonane przy
użyciu kolorowych wstążeczek, wełny i kwiatków z materiału
i cekinów.
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Podczas jarmarku nie mogło zabraknąć przygotowanych stoisk, na których panie z kół prezentowały swoje wyroby i rękodzieła.
Na tegorocznym jarmarku można było podziwiać przepięknie wykonane palmy wielkanocne, świątecznie udekorowane stoły, stroiki, pisanki a także tradycyjnie przygotowane świąteczne wyroby
regionalne, nawiązujące do tradycji świąt Wielkiej Nocy.
Jarmark Wielkanocy ma na celu kultywowanie i podtrzymanie
tradycji obrzędowych, edukację w zakresie obyczajów i zwyczajów
regionalnych, pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu
wielkanocnego.

Mieszkańcy gminy, podczas kiermaszu mieli okazję skosztować żurku przygotowanego na różne sposoby, faszerowanych jajek, pieczonych mięs, kiełbas, a także skosztować wielu słodkości
ze świąteczną paschą na czele.
W czasie jarmarku tradycyjnie odbył się konkurs na potrawę
wielkanocną. W tym roku do rywalizacji przystąpiły panie z Kół
Gospodyń z: Nowej Wsi Ujskiej, Ługów Ujskich, Ujścia, Kruszewa,
Byszek, Bronisławek oraz panie z Klubu Hafciarskiego „Igiełka” .
Wszystkie koła obowiązkowo musiały przygotować dwie konkursowe potrawy: żurek oraz dowolnie wybraną potrawę. W konkursie wszystkie panie stanęły na wysokości zadania. Liczył się nie
tylko smak, wygląd ale i również sposób w jakim dana potrawa
była podana.
Jurorzy w składzie: burmistrz Miasta i Gminy Ujście Roman
Wrotecki, Beata Ima oraz Grażyna Chułek podczas obrad mieli
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Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Janusz Chamarczuk, Ewa Fiebig-Grzeszczak, Paweł Gładych oraz Mariusz
Podgórski. Jurorzy brali pod uwagę oryginalność, estetykę i stopień trudności.
W kategorii palma pierwsze miejsce zajął Jan Skrobek, drugie miejsce Kornelia Rak, trzecie miejsce Julia Kin.
W kategorii pisanka pierwsze miejsce zajął Maksymilian
Szczęsny, drugie miejsce Karol Pawłowski, a trzecie Paulina Jagła.
Nagrody w konkursie na palmę i pisankę wielkanocną wręczył burmistrz Roman Wrotecki, sekretarz gminyBeata Ima
oraz Grażyna Chułek.
Organizatorem kiermaszu wielkanocnego był Urząd Miasta
i Gminy Ujście oraz Ujski Dom Kultury.

Żegnali Panią Dyrektor
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24 marca w Ujskim Domu Kultury odbyła się impreza pożegnalna,
podczas której goście żegnali odchodzącą na emeryturę, wieloletnią dyrektor
UDK Esterę Serówkę.
Zgromadzeni w sali widowiskowej ujskiego domu kultury przedstawiciele władz gminy, powiatu, pracownicy Ujskiego Domu Kultury, współpracownicy, znajomi, rodzina i przyjaciele dziękowali Esterze Serówce za wszystkie
lata pracy i życzyli powodzenia na emeryturze.
W okolicznościowym programie artystycznym przygotowanym przez
pracowników Ujskiego Domu Kultury, dzieci, młodzież, oraz dyrekcję i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ujściu mieliśmy okazję zobaczyć na scenie:
zespół taneczny Słoneczka, działający przy Ujskim Domu Kultury, chór dziecięcy Akolada, którego opiekunem jest Magdalena Kozak-Jabłońska, chór
Milenium, Krystynę Tyczkowską - uczennicę ujskiego gimnazjum, Marka
Frąckowiaka, zespół Belfry, Młodzieżową Orkiestrę Dęta z Ujskiego Domu
Kultury oraz zespół Lajosz Band. Kwiatom i życzeniom nie było końca.

Bezpieczni na drodze

28 kwietnia w Pile odbył się Powiatowy Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowy. Gminę Ujście reprezentowali
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Do zespołu
należeli: Martyna Kaczmarek, Łucja Siekańska, Krystian Nowak
uczniowie kl.Vb i Paweł Meszyński uczeń kl.VIb.

Podczas turnieju trzeba było zmierzyć się z testem wiedzy
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
pokonać na rowerze specjalnie przygotowany tor przeszkód oraz
wykazać się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy.
Pomimo wielu przygotowań i dużego zaangażowania, uczniowie naszej szkoły zdobyli czwarte miejsce.
Składam serdeczne podziękowania p. Kaczmarek i p. Nowak
za pomoc w transporcie uczniów z Piły do Ujścia.
M. Lorczyk
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Dzień Ziemi

Ale heca!

21 kwietnia 2015 roku naszą szkołę odwiedził cyrk „Heca”.
Podczas tego spotkania uczniowie mogli podziwiać tresowanego
pudla, który chętnie wykonywał sztuczki. Można było spróbować
swoich sił w żonglerce oraz obejrzeć pokaz akrobacji na szczudłach z użyciem kół hula-hop. Występ uświetnił klown, który
rozbawił wszystkie dzieci. Pojawił się również słoń. I choć nie był
prawdziwy to wszystkim bardzo się spodobał. Największa atrakcja był jednak wąż, którego każdy miał okazję dotknąć.

Wiosenne śniadanie

Po raz trzeci Pierwszy Dzień Wiosny w ujskiej podstawówce był wyjątkowy. Nasi uczniowie ten dzień poświęcają zdrowemu stylowi życia. Dzieci klas I-III rozwiązywały
krzyżówkę a uczniowie klas IV-VI układali hasła nawiązujące do tematu dnia. Dzięki prezentacjom multimedialnym
uczyliśmy się zasad zdrowego odżywiania a na hali sportowej
dbaliśmy o kondycję fizyczną.

22 kwietnia 2015 roku obchodziliśmy Dzień Ziemi. Celem
tego święta jest promowanie postaw ekologicznych.
Organizując tegoroczny Dzień Ziemi, uczniowie klasy II
a chcieli uświadomić wszystkim uczniom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Niektóre gatunki roślin i zwierząt możemy podziwiać już tylko na obrazkach. Wielu gatunkom grozi
wyginięcie i to wszystko jest następstwem nieprzemyślanych
działań człowieka. Okazuje się, że zniszczenia dokonane w przyrodzie przez człowieka zaczynają zagrażać samemu człowiekowi. Uczniowie pragnęli przybliżyć te ważne problemy wierszem,

piosenką oraz humorystyczną scenką Wandala w rozmowie z
Ziemią, a także nagranym filmem zatytułowanym „Moda z recyklingu” z udziałem aktorów tejże klasy. Swój występ zakończyli
skandując hasło: „Ale na pewno wszystko się zmieni, tylko nie
śmiećmy, nie niszczmy Ziemi”, mając nadzieję, że nie pozwolimy
zniszczyć naszej planety i będziemy o nią dbali każdego dnia.
E.Wypusz
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Podczas tego poranka dyrektor Marek Kamiński przekazał „klucz władzy”. W imieniu społeczności uczniowskiej
odebrały go przewodnicząca samorządu uczniowskiego Pola
Michalska oraz zastępca Marika Tomaszewska.
Zdrowe żywienie było promowane nie tylko teoretycznie.
Wszystkie klasy w trakcie zajęć były proszone do stołówki
szkolnej na „wiosenne śniadanie”, które przygotowały uczennice z klasy VIb wraz z p. Joanną Soter, Mirosławą Lorczyk,
wicedyrektor Sylwią Wieczorek i przy aktywnym udziale pana
dyrektora Marka Kamińskiego. W tym roku po raz pierwszy
delegacja szkoły udała się z poczęstunkiem do Urzędu Miasta
oraz sponsorów, co spotkało się z ogromnym uznaniem.

„A człowiek winien chwalić Boga przede wszystkim własnym
życiem”. Te słowa stanowiły przesłanie 10 Jubileuszowego Koncertu Urodzinowego „ Piosenka dla Jana Pawła II”, którego gospodarzem była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu.
Spotkanie to odbyło się 18 maja w kościele p.w. św. Mikołaja.

Przez 10 lat, każdego roku, spotykaliśmy się, aby świętować
urodziny Patrona naszej szkoły. Razem z nami kolejne koncerty
przeżywali goście ze szkół i przedszkola naszej gminy, a także z
Piły i Lipin. Wspólnie słuchaliśmy pięknych piosenek, wzruszaliśmy się, ale najważniejsze było to, że tego dnia byliśmy razem.
Jubileusz często skłania do pewnych podsumowań. Przez
10 lat urodzinowych spotkań z piosenką zaśpiewano ponad 110
utworów, a na naszej koncertowej scenie wystąpiło ponad 1500
młodych wykonawców. Dodając do tego wyniku liczbę słuchaczy
każdego koncertu mamy nadzieję, że nasz Patron był i jest zadowolony z takiego urodzinowego przyjęcia i z tak niepowtarzalnych muzycznych prezentów.
Jeszcze jedna ważna refleksja nasuwa się przy okazji jubileuszu. Kiedy startowaliśmy z pierwszym koncertem, śpiewaliśmy
piosenki dla Jana Pawła II. Po kilku latach wspólnie i z radością
przeżywaliśmy koncert dedykowany błogosławionemu Janowi
Pawłowi II. Od ubiegłego roku piosenek wykonywanych specjalnie dla niego przez dzieci i młodzież słucha w niebie święty Jan
Paweł II.
Wszystkie te koncerty organizowały i prowadziły panie: Magdalena Kozak – Jabłońska, Dorota Zielińska i Lidia Banasińska.

we dzieci” – to tytuł piosenki, którą usłyszeliśmy w wykonaniu
uczniów klasy V b. Goście z Piły złożyli życzenia Ojcu świętemu
piosenką pt. „Religia, miłość, rozum”. Piosenkę „Do kołyski” z
repertuaru zespołu Dżem zaprezentowali uczniowie klasy VI b.
Uczniowie starszych klas z Nowej Wsi Ujskiej zaśpiewali naszemu Patronowi piosenkę pt. „Odpowie ci wiatr” . Dzieci z klasy
V a wykonali piosenkę pt. „Otwórz oczy”. Z muzycznym darem
przyjechała młodzież z Kruszewa. Była to piosenka pt. „Sposób
na życie”. Urodzinowym upominkiem uczniów z ujskiego gimnazjum była piosenka pt. „Schowaj mnie”.
Na zakończenie dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły
obdarowało swojego patrona szczególnym prezentem, piosenką
pt. „Tolerancja” Stanisława Sojki.
Po muzycznych prezentacjach głos zabrał dyrektor Marek
Kamiński. W wypowiedzi swojej nawiązał do słów Jana Pawła II,
które towarzyszyły nam na poszczególnych koncertach. Dyrektorom szkół i przedszkola wręczył pamiątkowe podziękowania.
Młodym artystom nauczycielom i gościom podziękował za obecność i piękne prezentacje, a organizatorom za przygotowanie
tego święta. Podziękował również ks. Robertowi Różańskiemu za
otwarcie świątyni, a panu Ryszardowi Kiereckiemu za czuwanie
nad nagłośnieniem.
Mamy nadzieję, że wszyscy obecni na koncercie będą wspominać ten dzień z nutką rozrzewnienia i sympatią, a moc dziecięcej radości i śpiewu na długo pozostaną w naszej pamięci. Dziękujemy za obecność.
Opracowały:Lidia Banasińska,
Magdalena Kozak – Jabłońska, Dorota Zielińska

Śpiewali patronowi

W Ujskim Domu Kultury odbył się X Szkolny Konkurs Piosenki „Śpiewajmy Patronowi”.

Tegoroczny koncert rozpoczęły ujskie przedszkolaki piosenką pt. „Podajmy sobie ręce”. Następnie uczniowie z klasy I a wykonali piosenkę pt. „Ruszaj ziarno”. Klasy młodsze z Nowej Wsi
Ujskiej, zabrały nas „Na majówkę”. „Bo co może mały człowiek?”
– na to pytanie odpowiedziały nam piosenką dzieci z klasy II b.
Kolejną piosenkę pt. „Jak ptak” zaśpiewała klasa III a. „Koloro-

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I – II i klasy IV – VI. Występom uczniów ujskiej szkoły
podstawowej przysłuchiwało się jury w składzie: Sylwia Wieczorek, Przemysław Zdunek, Tomasz Jedliński.
W kategorii młodszych klas zwyciężyli uczniowie z klasy II
b (wychowawca Arleta Mazur). Drugie miejsce zajęła klasa III a
(wychowawca Joanna Nowacka), a trzecie I a (wychowawca Danuta Marciniak).
W kategorii klas starszych najwyżej jury oceniło występ
uczniów z klasy Va (wychowawca Anna Mierzwa). Drugie miejsce zajęła klasa VI b (wychowawca Kamila Niezborała), a trzecie
Vb (wychowawca Mariola Karbownik).
Konkurs „Śpiewajmy Patronowi” przygotowały: Lidia Banasińska, Magdalena Kozak-Jabłońska oraz Dorota Zielińska.
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Piosenka dla Jana Pawła II
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Wieści z ujskiego przedszkola

Wiosna od najdawniejszych czasów wiązana była z porą roku
przynoszącą nadzieję na nowe życie- należało się o nie troszczyć i otoczyć je opieką. Świętowanie wiosenne rozpoczynało się
Wielkim Postem i Wielkanocą , a kończyło w dzień św. Jana.
Przedszkolne przygotowania do powitania wiosny rozpoczęły się już w połowie marca realizacją tematyki kompleksowej
Wiosna tuż, tuż.., Poznajemy oznaki zbliżającej się wiosny, następnie w przeddzień korowodu Pani Sławka z pomocą swoich
4-latków przygotowała tradycyjną Marzannę . Nazajutrz, po
śniadaniu spotkaliśmy się na przedszkolnej sali gimnastycznej,
gdzie w krótkiej części artystyczne przygotowanej przez 4- latki
pani Sławki Zima, żegnana przez dzieci ustępowała miejsca zbliżającej się Wiośnie- Małgosi. Był też miś Antoś, Kwiatki, Motyle:
Marcysia, Oliwia Kornelia, które budziła Wiosna oraz Bocian
Mateusz.
Następnie dzieci ze śpiewem, wyposażone w dźwiękotwórcze
przedmioty wyruszyły korowodem nad pobliską Noteć. Wśród
okrzyków pożegnano odchodzącą porę roku, a gaik - symbol
wiosny poprowadził wszystkich do przedszkola.
W następnym wiosennym miesiącu – kwietniu ,w przedszkolu w Ujściu odbyło się Spotkanie Wielkanocne. Najpierw na sali
gimnastycznej, w wiosenno-świątecznej scenerii odbyła się część
artystyczna. I tak Kalina, Franek i Jonatan przywołali światecznowiosenny nastrój , następnie Lena, Zuzia, Michasia,Amelka,
Michasia i Damian opowiedzieli o wielkanocnych tradycjach.
Był też zając- Nikola i kurczaczki Matra, Nikola i Lila. Potem
Jasiu przypomniał o świątecznym zwyczaju poniedziałkowymśmigusie-dyngusie .Na zakończenie Martyna złożyła wszystkim
życzenia. Między wierszami były piosenki o pisankach, wielkanocnym koszyku, wiośnie.
Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na pyszne
babki, o które zadbali rodzice, a potem świąteczny żurek , przygotowany przez nasze panie z kuchni. Wszyscy w dobrych nastrojach opuszczali przedszkole.
W ramach realizacji tematyki ekologicznej dotyczącej Dnia
Ziemi sprzątaliśmy świat,uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych „Jestem asem segregacji” prowadzonych przez Romualda Burczyka z PRGOK n/t segregacji śmieci, zwiedzaliśmy
oczyszczalnie ścieków w Ujściu, w której dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda woda spływająca do oczyszczalni, a jak ta ,
która po procesie oczyszczania ją opuszcza.Poznały też naszego
sponsora Pana Andrzeja Lewińskiego, który na zakończenie obdarował wszystkich słodkim poczęstunkiem.
W pierwszym tygodniu maja 5 i 6- latki miały okazję złożyć
życzenia naszym ujskim strażakom z okazji ich święta, a także
zabaczyć jakim sprzętem posługują się w czasie pracy ujscy strażacy.
Również w maju 5- i 6-latki wybirały się do ujskiej biblioteki, do pilskiego Miasteczka Ruchu Drogowego, a także na spektakl do Chodzieży. Tradycyjnie już wszystkie dzieci, które idą
we wrześniu do szkoły odbyływyprawę pociągiem do muzeum.
Wystąpiły również w UDK w przeglądzie „Co prezedszkolak potrafi”.
W czerwcu wybierzemy sie na wycieczkę do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu, a także w ramach spotkania
dwóch królów odwiedzą nas uczniowie Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu.
Na ostatnią środę czerwca zaplanowaliśmy uroczystość pożegnania absolwentów przedszkola. W tym roku nasze progi
opuści 60 sześcio i siedmiolatków. Jest to pierwszy rok, kiedy to
wszystkie sześciolatki pójda do szkoły (chyba, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię o potrzebie odroczenia).
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Od września 2015 r. do naszego przedszkola przyjdzie 118
dzieci , tj. 13 mniej niż w roku bieżącym. Cieszy fakt, że w związku z obniżeniem wieku szkolnego rodzice dzieci 2,5;3;4 - letnich wyrazili zainteresowanie przedszkolem. Zawsze z korzyścią
dla dzieci jest przynajmniej dwuletni pobyt w przedszkolu, gdyż
adaptacja w pierwszym roku, rozwój społeczny ,powodują, że w
następnym bez stresu przekraczają progi przedszkola i oddają się
osiąganiu dojrzałości szkolnej.
Agata Szwak

Z wizytą w hucie szkła

W piękny, słoneczny dzień 30 kwietnia 2015r. najstarsze
przedszkolaki z grupu pani Wioletty udały się wraz z paniami
na wycieczkę do najstarszego producenta opakowań szklanych w
Polsce - zakładu Ardagh Glass w Ujściu.
Przed budynkiem czekała na nas pani Marta Pełechaty,
mama naszego kolegi Franka. Pani Marta przywitała nas bardzo
serdecznie i zaprosiła na salę konferencyjną. Zobaczyliśmy tam
zdjęcia przedstawiajace produkcję butelek oraz dowiedzieliśmy
się, co jest potrzebne do wyrobu szkła. Obejrzeliśmy też film o
tym, jak wygląda praca w Hucie Szkła.
Następnie pod opieką pani Marty i pani Pauliny Frankiewicz
poszliśmy zobaczyć kopalnię piasku. Po kopalni oprowadził nas
pan Piotr Karmowski. Mogliśmy tam zobaczyć jak pracuje koparka i spycharka oraz jak wygląda czyszczenie piasku- jednego
ze składników do wyroby szkła. Bardzo dużą przyjemność sprawiła dzieciom możliwość wejścia do środka tych maszyn.

Na zakończenie naszej wycieczki dzieci otrzymały odblaskowe opaski z logo zakładu. Natomiast dzieci wręczyły paniom wyklejone drzewo ze swoimi imionami. Na koniec zrobilismy sobie
pamiątkowe zdjęcie.
Dziękujemy pani Marcie Pełechaty za pomoc w organizacji
tej wspaniałej wycieczki oraz panu Januszowi Hegyi za pozwolenie zobaczenia tak ważnego zakładu pracy w naszym mieście.
Wioletta Kłos

Sportowy

Dzień Dziecka

W Ujskim Domu Kultury odbył się przegląd twórczości
przedszkolaków „Co przedszkolak potrafi”. Na scenie UDK swoje wokalne i taneczne umiejętności prezentowały maluchy z Ujścia, Mirosławia i Kruszewa. Wszystkie przedszkola otrzymały
nagrody ufundowane przez przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ujściu Janusza Chamarczuka.

Spotkanie w bibliotece

Do ujskiej biblioteki zawitały przedszkolaki. Kierownik biblioteki Teresa Gajc-Zaleska zapoznała dzieci z ofertą i zasadami
funkcjonowania biblioteki, a dyrektor UDK Przemysław Zdunek
czytał im bajki.

W Nowej Wsi Ujskiej odbyła się impreza pod hasłem Dzień
Dziecka na Sportowo. Przy świetlicy wiejskiej na dzieci czekało
mnóstwo atrakcji. Były zawody sportowe, gry, konkursy i zabawy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki na
kucyku.

Największą frajdę dzieciom sprawiła zabawa w pianie.
Dla nikogo nie zabrakło waty cukrowej i innych smakołyków.
Był też konkurs plastyczny, rysowanie kredą na chodniku
i malowanie twarzy.
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Co przedszkolak potrafi

Wiktoria najlepsza
w Wielkopolsce!

Uczennica Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej Wiktoria Maślak zdeklasowała swoich konkurentów w konkursie wiedzy pożarniczej.

Sąd nad Syzyfem

Klasa V Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej zrealizowała lekcję języka polskiego w formie dramy. Uczniowie odegrali
przygotowany przez siebie proces sądowy poświęcony osobie Syzyfa. Wcześniej zostały im przydzielone poszczególne role: oskarżonego, adwokata, prokuratora, sędziego, zeznających świadków
i obserwujących posiedzenie sądu dziennikarzy. Niezwykle istotne było przygotowanie poszczególnych mów: obronnej i oskarżycielskiej, z którego to zadania doskonale wywiązali się F. Cyrulik
(prokurator) oraz W. Karabasz (adwokat). Najistotniejszą jednak
okazała się umiejętność doboru właściwych argumentów - odpierających lub wzmacniających atak oraz wykorzystanie zeznań
świadków na korzyść swojej strony. Ostatecznie, dzięki współpracy sędziego (W. Pełechaty) z zespołem dziennikarzy (W. Theil,
D. Zdrojewska), oskarżony Syzyf (A. Kaczor) został uznany za
winnego. Udało się jednak złagodzić wymiar wyznaczonej kary.
Przydzielono mu przymusowe prace fizyczne na rzecz pokrzywdzonego Tanatosa, które wg kl. V były adekwatne do wyrządzonego przez Syzyfa czynu – wyjawienia sekretów Zeusa (świetny w
swej roli J. Majewski). Choć w ten sposób uczniowie mogli wpłynąć na przebieg mitycznej historii.

18 kwietnia 2015 roku, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXVIII edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Powiat pilski w grupie szkół podstawowych
reprezentowała uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Nowej
Wsi Ujskiej Wiktoria Maślak. Mimo silnej obsady (najlepsi z 32
powiatów województwa wielkopolskiego), Wiktoria okazała się
bezkonkurencyjna.

Między nami czytelnikami

Ujskie Sprawy 2 (244) maj - czerwiec 2015

W bieżącym roku szkolnym czwartoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej wzięli udział w ogólnopolskiej grze czytelniczej „Między nami czytelnikami”.

Podjęli wyzwanie i udowodnili, że stać ich na wiele. W ramach akcji musieli działać zespołowo i kreatywnie. Należało wykonać trzy zadania: „Smacznobarwne co nieco dla Pana Kleksa”,
„Zachęcamy do czytania” i „Projektujemy miejsca przyjazne czytaniu”. Każde z nich poznawali z miesięcznym wyprzedzeniem.
Mieli mnóstwo świetnych pomysłów. Burzę mózgów można
by nazwać intelektualnym wyładowaniem niezwykłego zasięgu. Spośród wszystkich propozycji wybieraliśmy najciekawsze i
przystępowaliśmy do działania. Efekty pracy – opisane i sfotografowane – wysyłaliśmy do wydawnictwa.
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PODZIĘKOWANIE
Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa.
Wtedy proste„dziękuję“
zawiera wszystko, co chcemy wyrazić.

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom Festynu Rodzinnego „Szczęśliwa Rodzina“, który odbył się 30 maja w Mirosławiu.: Panu Prezesowi WPS S.A. w Mirosławiu Franciszkowi
Bednarskiemu, Panu Prezesowi Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego ELMECH w Ujściu Andrzejowi Lewińskiemu,
Firmie Ardagh Glass w Ujściu, Dyrektorowi Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej Andrzejowi Piechockiemu oraz wszystkim sponsorom indywidualnym.
Za współpracę, pomoc, okazane serce i dobroć dziękujemy:
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej Małgorzacie Walerowskiej, Firmie Amer Event z Inowrocławia, Radzie Sołeckiej i Sołtysowi Mirosławia Zenonowi Krause, Radzie
Sołeckiej i Sołtysowi Nowej Wsi Ujskiej Janowi Hajtowi, Pracownikom świetlic wiejskich w Mirosławiu i Nowej Wsi Ujskiej,
Pracownikom Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej, pani
ratownik Joannie Kuliberdzie, wszystkim rodzicom zaangażowanym w organizację i obsługę tego wspaniałego dnia.
Podziękowania składa
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej

Dzień Strażaka
w Kruszewie

W niedzielne popołudnie 3 maja, w Kruszewie odbyła się szósta edycja Festynu Parafialnego. Impreza
odbyła się przy pięknej słonecznej pogodzie i miłej
Czwarty maja to szczególny dzień dla wszystkich strażaków.
atmosferze.
Tego dnia obchodzony jest Dzień św. Floriana, nazywany również
Dniem Strażaka. To dzień ważny dla strażaków, którzy wspólnie z
rodzinami przeżywają swoje święto.
Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kruszewa, obchody Dnia Strażaka rozpoczęli już w sobotę drugiego maja,
podczas wspólnego ogniska.
Z okazji tego święta część oficjalna odbyła się w poniedziałek
czwartego maja. Uroczyste obchody rozpoczęły się o godzinie
dziewiętnastej mszą świętą w kościele pw. Świętego Wojciecha w
Kruszewie, którą celebrował proboszcz Jerzy Ranke.
Po uroczystej mszy świętej strażacy wraz ze swoimi rodzinami
spotkali się w remizie, by wspólnie przy kawie i słodkim poczęstunku, przygotowanym przez druhny, obchodzić swoje święto.

Podczas festynu licznie przybyłe dzieci bardzo chętnie odwiedzały „Wojtusiowy Kącik” zabaw, który z myślą o najmłodszych
został przygotowany przez Wiejski Dom Kultury. Najmłodsi
uczestnicy mogli w nim kolorować, tworzyć prace z masy solnej,
brać udział w zabawach i konkurencjach, które nagradzane były
słodyczami. Całkiem najmłodsze dzieci mogły pobawić się klockami na kocyku. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się
malowanie twarzy oraz zabawy z chustą animacyjną.
Podczas festynu nie mogło zabraknąć strażaków z miejscowej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy sprawili, że tego
dnia każdy uczestnik mógł czuć się bezpiecznie wiedząc, że w
razie potrzeby ma zapewnioną profesjonalną pomoc medyczną.
Wśród dzieci największym zainteresowaniem cieszył się wóz
strażacki. Dzieci pytały o sprzęt, zwiedzały wóz w środku a także
przymierzały ubrania specjalne ratowników.
Tego dnia nie tylko najmłodsi odwiedzali stanowiska strażaków. Duże zainteresowanie zrodziło się również wśród dorosłych, którzy zainteresowani byli umiejętnościami udzielania
pierwszej pomocy. Mając na miejscu fantomy oraz defibrylator
treningowy AED strażacy - ratownicy medyczni udzielali wszystkim zainteresowanym porad, a następnie ćwiczyli z nimi umiejętności resuscytacyjne.
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VI Festyn Parafialny

II Nadnotecki
Bieg Jagiełły

Klasa IV chłopcy: 1 – Maciej Twardecki, 2 – Bartosz Elert, 3 –
Dawid Gładych. Wszyscy SP Ujście.
Klasy V dziewczęta: 1 – Martyna Szypryt (SP Ujście), 2 – Maja
Wilczyńska (ZS nr2 Piła), 3 – Anita Kieraga (SP Ujście).
Klasy V chłopcy: 1 – Kamil Disterheft, 2 – Damian Sikól, 3 –
Wiktor Kotecki. Wszyscy SP Ujście.
Klasy VI dziewczęta: 1 – Marta Strzelec (ZS nr2 Piła), 2 - Wiktoria Rydellek (ZS nr2 Piła), 3 – Karolina Jagła (SP Ujście).
Klasy VI chłopcy: 1 – Gracjan Cieślak, 2 – Kamil Twardecki,
3 – Kacper Kasperski. Wszyscy SP Ujście.

Gimnazja
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Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu po raz drugi w
historii szkoły zorganizowało Nadnotecki Bieg Jagiełły. Bieg został
zainaugurowany rok temu w ramach obchodów dziesięciolecia nadania gimnazjum imienia króla Władysława Jagiełły.
Tak, jak w ubiegłym roku, druga edycja składała się z dwóch
części: biegi dzieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz bieg
główny na dystansie 10 km, Doliną Noteci.
Każdy uczestnik zawodów, począwszy od najmłodszych, otrzymał pamiątkowy medal. Wszystkie dzieci otrzymały również słodkie upominki. Zwieńczeniem wysiłków wszystkich biegaczy była
smaczna i co ważne w tym dniu, gorąca grochówka.
Bieg główny wygrał Bartosz Kryske (Białe Błota) z czasem
34,29 minuty. Na drugim miejscu przybiegł Michał Kamiński (Ujście) z czasem 34,56min. Trzecie miejsce wywalczył Waldemar Srtógarek (Ujście) uzyskując czas 35,42min.
W kategorii kobiet wygrała Ujścianka – Daria Bąk z czasem
41,28min. Jako druga przybiegła Katarzyna Wrotecka (Ujście) z
czasem 43,29 a trzecia na linii mety zameldowała się Anna Sobańska (Ujście) z czasem 46,21min.

Trzeba przyznać, iż czołówka biegu mężczyzn jak i kobiet pokazała bardzo przyzwoity poziom sportowy.
Gratulujemy wszystkim pokonania zaplanowanych dystansów,
zdobytych miejsc i nagród! Zapraszamy do udziału już za rok.

Wyniki biegów dzieci i młodzieży
Szkoły podstawowe

Klasa IV dziewczęta: 1 - Zuzanna Piechowiak, 2 – Marcelina
Trzciołek, 3 – Nadia Szaflarska. Wszystkie SP Ujście.
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Klasa I dziewczęta: 1 – Aleksandra Trzciołek (Gim. Ujscie), 2 –
Wiktoria Barbusińska (ZS nr2 Piła), 3 – Klaudia Głowacka (Gim.
Ujście).
Klasa I chłopcy: 1 - Kacper Jeleńkowski (Gim. Ujście), 2 – Daniel Kurowski (ZS nr2 Piła), 3 – Bartosz Szpot (ZS nr2 Piła).
Klasy II dziewczęta: 1 – Dominika Wiedera (Gim. Ujście), 2 –
Marcelina Rusin (ZS nr2 Piła), 3 – Natalia Cieślak (Gim. Ujście).
Klasy II chłopcy: 1 - Hubert Górzny (Gim. Ujście), 2 - Łukasz
Małecki (Gim. Ujście), 3 - Patryk Skibiński (Gim. Kruszewo).
Klasy III dziewczęta: 1 – Anna Meszyńska (Gim. Ujście), Marta Bluma (ZS nr2 Piła), Jagoda Szpokowicz (ZS nr2 Piła).
Klasy III chłopcy: 1 - Paweł Lewandowski, 2 – Michał Pawlus,
3 – Paweł Piochacz. Wszyscy z ujskiego gimnazjum.

Burmistrz w gimnazjum

15 maja uczniowie klas trzecich, którzy przez dwa lata
uczestniczyli w innowacji pedagogicznej pt. „Myślę, mówię,
jestem!” uczestniczyli w spotkaniu z burmistrzem Romanem
Wroteckim. Podzielił się on z gimnazjalistami swoimi spostrzeżeniami na temat publicznych wystąpień. Mówił o tym
co pomaga przemawiać, a co przeszkadza i rozprasza uwagę
mówiącego. Chętnie odpowiadał na zadawane przez uczniów
pytania. Udzielał wskazówek i rad, podkreślił także, że najistotniejszy jest stosunek do słuchacza – kilkukrotnie podkreślił, że nigdy nie należy pogardzać lub znieważać drugiej
osoby, a wręcz przeciwnie – okazać jej szacunek. Natomiast w
sporach można i należy szukać logicznych argumentów, a także posłużyć się ciętą ripostą, jednak, jak podkreślił burmistrz,
trzeba do tego taktu, mądrości i rozpoznania sytuacji. Z kolei
za każdy błąd czy pomyłkę trzeba przeprosić.
Gimnazjaliści pracują nad przemówieniami, które wygłoszą na początku czerwca – będzie to równocześnie zamknięcie innowacji. Jeśli wezmą sobie rady burmistrza do serca,
wszystko powinno przebiegać bez przeszkód, a uczniowie
będą potrafili „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

dla przyjaciół szkoły

Dzień 14 maja 2014 w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu zapisał się jako wyjątkowy. Właśnie wtedy
zorganizowano koncert dla przyjaciół szkoły w podziękowaniu za wszelką życzliwość, pomoc i okazywane wsparcie.
Motywem przewodnim koncertu była miłość – gdyż to właśnie to uczucie, a także radość i smutki jakie za sobą niesie,
uniesienia i zachwyty, nieporozumienia, z których się składa,
stanowią siłę i energię, bez której człowiek nie może istnieć.
Zaszczytny tytuł PRZYJACIELA SZKOŁY z rąk pani
dyrektor otrzymali: Burmistrz Ujścia – Roman Wrotecki,
Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Ujściu – ks. Robert Różański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu – Marek Jankowski, Prezes Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w
Mirosławiu – Franciszek Bednarski, Prezes firmy Plstwil w
Ujściu – Izabella Wałkowska, Prezes firmy Elmech w Ujściu
– Andrzej Lewiński, Przewodniczący Rady Rodziców przy
Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Ujściu – Janusz Chamarczuk.

Wszyscy zaproszeni goście oraz cała społeczność gimnazjalna mieli okazję zasłuchać się w piosenki w wykonaniu
szkolnego chóru, wysłuchać pięknej gry na gitarach (Agata
Martenka, Joanna Kasperska, Wiktoria Niezborała, Hubert
Muszyński) i flecie (Agata Magdzińska), oddać się refleksji
w czasie recytacji oraz poddać się emocjom towarzyszącym
tańcom, które zaprezentowała uczennica naszej szkoły Marta Kamińska wraz ze swoim tanecznym partnerem Kornelem Rysiewskim (taniec klasyczny), gościnnie wystąpiły też
dziewczęta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Barbary
w Chodzieży – Klaudia Wilkowska i Nastazja Pietruszka
(balet). Całości dopełniła piękna, subtelna dekoracja.

Krzysztofa Koteckiego – gitary, Mariusza Kamińskiego – oprawa
techniczna.
Paulina Strychalska

Spotkanie z Dalią

W Galerii na Starym Rynku odbyło się spotkanie z powieściopisarką Anną Dalią Słowińską, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ujście oraz Ujski Dom Kultury.
Zebranych gości powitał dyrektor UDK Przemysław Zdunek,
a rozmowę z pisarką poprowadzila Teresa Gajc-Zaleska. Pisarka opowiedziała o swojej twórczości i działalności kulturalnej.
Wraz z prowadząca spotkanie czytała fragmenty swoich książek
na głos. Uchyliła też rąbka tajemnicy na temat powieści, która
dopiero powstaje. Spotkanie uświetniła swoim występem młoda,
utalentowana skrzypaczka Anna Zaleska.

Pojadą
do Krakow am See
Od wielu lat ujskie gimnazjum współpracuje z niemiecką

szkołą w Krakow am See. W tym roku, w dniach 17-19 czerwca w ramach realizowanego projektu gimnazjaliści z Ujścia odwiedzą niemieckich przyjaciół.
Projekt od kilku lat dofinansowuje międzynarodowa organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
17

Ujskie Sprawy 2 (244) maj - czerwiec 2015

KONCERT

W godzinach popołudniowych koncert został zaprezentowany rodzicom uczniów ujskiego gimnazjum, którzy mogli obejrzeć
i wysłuchać go przy kawie i pysznym cieście domowego wypieku.
Uczniowie biorący udział w koncercie przygotowywali się
pod czujnym okiem dyrektor Marioli Wroteckiej oraz nauczycieli: Pauliny Strychalskiej, Liliany Stochaj – recytacja, Moniki
Wojciechowskiej–Krupki – chór, ks. Jakuba Janiaka – dekoracje,

Rowerami zjechali do Ujścia

Na terenie gminy Ujście odbył się I Rajd Rowerowy Dziewiątką Powiatu
Pilskiego, pod patronatem Starosty Pilskiego Franciszka Tamasa i Burmistrza Ujścia Romana Wroteckiego.
Rajd Rowerowy „Dziewiątką Powiatu Pilskiego” odwołuje się do tradycji Pilskiej Setki. Jest jeden powiat, a w nim dziewięć gmin i dziewięć edycji
rajdu przed nami, podczas których co roku będzie można w miarę dokładnie poznać jedną gminę.
Rajd rozpoczął się od Ujścia. Tu uczestnicy rajdu zawitali między innymi do Galerii na Starym Rynku i zapoznali się z historią miasta. Na zakończenie dnia przy Ujskim Domu Kultury odbył się grill „worek szczęścia”.

Kwiaty, życzenia, upominki
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Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki, Kierownik USC Alicja
Luberska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Jankowski

Pani Maria Magdalena Tykwińska, nazwisko rod. Kryger
urodziła się dnia 10.05.1925r. w Równopolu, w gminie Kaczory,
w rodzinie rolniczej jako najstarsze dziecko z piątki rodzeństwa.
W czasie wojny i po niej cała rodzina jubilatki pracowała w gospodarstwie rolnym. Wówczas pani Maria poznała Marcelego
Tykwińskiego, który pracował w gospodarstwie rolnym swojego
szwagra, w Rzadkowie. Ślub państwo Tykwińscy wzięli 24 kwietnia 1954r., w Chodzieży. 12 stycznia 1955r. przeprowadzili się
do Ujścia, aby tu rozwijać własne gospodarstwo. Mąż pani Marii
zmarł 24 grudnia 1974 roku. Po latach pani Maria przekazała
gospodarstwo swojemu synowi, Józefowi. Jubilatka wychowała
dwóch synów i dwie córki. Ma 15 wnuków i 5 prawnuków.
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I Rajd Rowerowy zorganizował Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego im. Henryka Kamińskiego w Pile przy wsparciu
Starosty Pilskiego, Burmistrza Ujścia, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Ujściu, Zakładu Tworzyw Sztucznych Plastiwil w Ujściu, Parafii pw. Św.
Wojciecha w Kruszewie, Pałacu Jabłonowo oraz sołtysów wsi Ługi Ujskie i
Mirosław.
Celem zorganizowania rajdu była chęć popularyzacja turystyki kolarskiej, realizacja hasła PTTK – „Turystyka łączy pokolenia”, kształtowanie
nawyków aktywnego i turystycznego wypoczynku oraz nawiązanie nowych znajomości.

odwiedzili panią Marię Magdalenę Tykwińską z Ujścia oraz
panią Helenę Irenę Szczap z Nowej Wsi Ujskiej. Panie obchodziły jubileusz 90-tych urodzin. Szanownym Jubilatkom złożono życzenia dalszych długich lat życia oraz wręczono kwiaty,
listy gratulacyjne i drobne upominki.

Pani Helena Irena Szczap urodziła się 21 maja 1925 r.
w miejscowości Wilanowiec, gmina Ujście w rodzinie robotniczej jako drugie dziecko z czwórki rodzeństwa. W
czasie wojny jako nastolatka pracowała u Niemca. Po wojnie rozpoczęła pracę w lesie. Następnie zdobyła zatrudnienie w Hucie Szkła w Ujściu, a później w Stacji Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej. Tam pracowała aż do momentu
przejścia na rentę inwalidzką. Obecnie mieszka w Nowej
Wsi Ujskiej. Ma jedną córkę i troje wnucząt - dwie wnuczki
i jednego wnuka.

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 6 maja trzem
uczennicom ujskich szkół wręczono nagrody za osiągnięte wyniki
w konkursach. Jedną z uczennic była Wiktoria Maślak ze Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej, która została laureatką gminnych, powiatowych i wojewódzkich eliminacji XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kategorii szkół podstawowych. Przed Wiktorią teraz etap
najtrudniejszy – finał krajowy XXXVIII OTWP, na którym będzie
reprezentowała województwo wielkopolskie.

Absolutorium

Rada Miejska w Ujściu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta i gminy za ubiegły rok oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Ujścia
Romanowi Wroteckiemu.

Radni jednomyślnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, które
stało się również przyczyną do udzielenia absolutorium burmistrzowi Romanowi Wroteckiemu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Burmistrz podziękował i podkreślił, że ubiegłoroczny budżet to w dużej mierze zasługa pracowników urzędu i sołtysów. Jednocześnie zaakcentował, że udzielając absolutorium
radni obdarzyli go dużym kredytem zaufania, dlatego dołoży
wszelkich starań, by sprostać temu wyzwaniu.
Ubiegłoroczny budżet Ujścia zaplanowany na nieco ponad

Drugą uczennicą, którą nagrodzono podczas sesji była Marta
Kamińska z Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu. Marta z
kolei jest laureatkom gminnych oraz powiatowych eliminacji tego
samego turnieju pożarniczego co Wiktora, ale w kategorii szkół
gimnazjalnych. W eliminacjach wojewódzkich Marcie nie udało
się zdobyć czołowej lokaty, tak jak jej młodszej koleżance. W eliminacjach uzyskała 8 miejsce.

22 mln 927 tys. zł. udało się wykonać niemal w całości, bo w
99,8%. Wydatki zaplanowane na kwotę nieco ponad 24 mln 20
tys. zł wykonano w 95,6%. Budżet na koniec 2014 r. zamknął
się deficytem w wysokości nieco ponad 82 tys. zł.

Trzecią uczennicą, która została wyróżniona podczas sesji,
jest Dominika Wiedera z ujskiego gimnazjum. Dominika zdobyła
złoty medal w biegu na dystansie 2500 metrów na mistrzostwach
Wielkopolski w biegach przełajowych w Żerkowie koło Jarocina.
Wygrywając swój bieg zdobyła podwójny tytuł międzynarodowej
mistrzyni województwa wielkopolskiego.

M
I
L
E
N
I
U
M
n a g r y w a p ł y t ę
Z okazji zbliżającego się piętnastolecia działającego w Ujskim
Domu Kultury chóru MILENIUM, nagrywamy płytę chóru. Nagrania odbyły się na poczatku maja w sali widowiskowej UDK.
Śpiew ujskich chórzystek, pod kierunkiem Marka Frąckowiaka,
nagrywał Tomasz Rożek - STUDIO Q.
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Laureatki nagrodzone

Święto Kobiet w Byszkach

Czas na zasłużony

ODPOCZYNEK

Po 48 latach pracy na emeryturę przechodzi Mieczysław Nieczaj, wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Ujściu.

Dzień Kobiet w Byszkach świętowano już 6 marca. Imprezę
z tej okazji przygotowało tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich.
Należy zauważyć, że do koła należą również panowie, którzy za
niewielką pomocą pań przygotowali smaczny poczęstunek oraz
byli „kelnerami” w tym uroczystym dniu.
Wszystkich zebranych powitała przewodnicząca KGW Gabryela Radzicka. Panowie stanęli na wysokości zadania i oprócz
pięknych życzeń wręczyli paniom tulipany. Oczywiście nie obyło
się bez gromkiego „Sto lat” i słodkiego tortu.

Dzień
Matki
Koła Gospodyń w Ujściu
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Koło Gospodyń w Ujściu zorganizowało imprezę z okazji
Dnia Matki. Spotkanie połączone z zabawą taneczną odbyło się
w ujskiej remizie. Specjalnie dla wszystkich pań wystąpili uczniowie ujskiej szkoły podstawowej oraz dziewczęta z Młodzieżowej

Orkiestry Dętej Ujskiego Domu Kultury. Okolicznościowe życzenia wszystkim mamom złożyli Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki oraz dyrektor UDK Przemysław Zdunek. O muzykę do tańca, tradycyjnie, zadbał Ryszard Kierecki z UDK.
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Mieczysław Nieczaj z wykształcenia jest technikiem-rolnikiem. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1967 r. w Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Chodzieży, a następnie w 1968
r. przeniósł się do pracy w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ujściu. Od 1973 r. do momentu przejścia na emeryturę
pracuje w Urzędzie Miejskim w Ujściu. W okresie swojej pracy
zawodowej pracował na różnorodnych stanowiskach, m.in. jako
Kierownik Służby Rolnej, Kierownik Referatu Rolnego Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa, Handlu i Usług, podinspektor
ds. ogólnorolnych, utrzymania dróg i ulic, energetyki i łączności.
Przez wszystkie lata aktywności zawodowej uczestniczył
w pracach obwodowych komisji wyborczych, powszechnych
spisach ludności i spisach rolnych. Co roku był organizatorem
Gminnego Święta Plonów, między innymi przygotowując korowód dożynkowy. Był także odpowiedzialny za działania w sytuacjach kryzysowych takich jak np. powodzie.
Za swoją długoletnią i sumienną pracę pan Mieczysław był
wielokrotnie nagradzany. Między innymi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę i
Odznaką Honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa”.

Szczęśliwa Rodzina
Pod takim hasłem Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w
Nowej Wsi Ujskiej oraz sołectwa i świetlice wiejskie z Nowej
Wsi Ujskiej i Mirosławia zorganizowały festyn w Mirosławiu.
Przygotowano go z myślą o dzieciach i dorosłych. Połączono
wszystkie okazje: Dzień Mamy i Dzień Taty, Dzień Dziecka i
po trochu zbliżający się koniec roku szkolnego.
Na festynie było wiele atrakcji: zamki dmuchane, bungee
run, piłka nożna, rozmaite konkurencje sportowe – także
z udziałem dorosłych, loteria z nagrodami, wata cukrowa i
wiele innych. Nad całością czuwała grupa wykwalifikowanych animatorów i rada rodziców. W kawiarence czekały na
wszystkich słodkości i klimat do tego, by chwilę pogawędzić.
W kąciku łasucha czekały hot-dogi i hamburgery. Zabawę
zakończyło emocjonujące losowanie nagród.

pierwsze spotkanie Młodzieżowej Rady Kultury.

Choć nazwa brzmi bardzo poważnie, to nieformalna grupa
młodych ludzi, którzy chcieliby mieć wpływ na ujską kulturę.
W spotkaniu, które poprowadził dyrektor UDK Przemysław
Zdunek wzięli udział: Wiktoria Niezborała, Paulina Rutkowska,
Wiktoria Seyda, Karolina Glonek, Mateusz Kowalewski, Kuba
Chamarczuk, Radek Kowalewski, Sandra Moszyk, Ola Kończak,
Ala Matuszczak i Krystiana Grams. Skład osobowy grupy może
się w przyszłości zmieniać, w zależności od chęci i potrzeb ingerowania młodzieży w rozwój życia kulturalnego w gminie Ujście.
Na spotkaniu z dyrektorem UDK rozmawiano o propozycjach
wakacyjnego programu UDK pod nazwą KULTURATOR WAKACYJNY. Mówiono o warsztatach kulinarnych i tanecznych, a
także o planowanym na 29 sierpnia festiwalu muzycznym ULKA
- Ujska Liga Kapel Alternatywnych. Największym zainteresowaniem cieszyła się kwestia stworzenia przy UDK Ujskiej Szkoły
Rocka, w której młodzież mogłaby poznawać tajniki tworzenia
szeroko pojętej muzyki rockowej.

29 maja do Ujścia zawitał pilski teatr Niepokorni.

Na scenie Ujskiego Domu Kultury aktorzy, pod kierunkiem
reżysera Andrzeja Hajdusia, wystawili sztukę pt. „Wariaci”. W
role tytułowych „wariatów” wcielili się: Łucja Szczelczyk, Dariusz
Stanisławski, Agnieszka Podanowska, Dominik Wróbel, Martyna
Podanowska, Paweł Majchrzak, Jerzy Wyczechowski.

Dzień Teatru

Klub Seniora w UDK

W Ujskim Domu Kultury otwarto Klub Seniora.

Oficjalne otwarcie odbyło się w kwietniu i zgromadziło około
czterdziestu zainteresowanych działalnością w klubie. Spotkanie
inaugurujące działalność klubu uświetnił występem Marek Frąckowiak ze swoimi śpiewającymi uczennicami.
Klub Seniora będzie czynny w każdy piątek, w godzinach
15:00 – 20:00. Seniorzy będą tu mogli spotkać się przy kawie
i porozmawiać. Zasada funkcjonowania klubu będzie uzależniona od pomysłowości i potrzeb seniorów.

28 maja w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej można było zobaczyć inscenizacje rozmaitych baśni w wykonaniu
uczniów tutejszej szkoły podstawowej i przedszkolaków, zorganizowane w ramach obchodów Dnia Teatru.
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Młodzież chce działać Wariaci w domu kultury
5 czerwca w Ujskim Domu Kultury odbyło się

Puchar dla WPS

Zwycięstwem Plastwilu i Vesuvio zakończyły się tegoroczne rozgrywki Ujskiej Ligi. Wśród koszykarzy na tron mistrzowski
powrócili weterani z Vesuvio. W finale pokonali po zaciętym boju odwiecznych rywali – młodszych kolegów z Ujskiego Basketu.
W lidze piłkarskiej zwyciężył Plastwil. Połączenie rutyny (Tomasz Kępczyński, Mariusz Mazur) z młodością (Cezary Kępczyński,
Michał Mazur) dało efekt w postaci pierwszego miejsca. Duża zasługa kapitana drużyny – Mateusza Janiszewskiego, który zebrał
odpowiednich zawodników i doprowadził do sukcesu. W ostatnich latach o tytuł walczyły ekipy dwóch głównych sponsorów rozgrywek – WPS i Plastwilu. W tym roku w lidze lepsi okazali się piłkarze Plastwilu, puchar ligi padł łupem WPS. Pani Prezes Izabella
Wałkowska i Pan Prezes Bednarski mogą być zadowoleni ze swoich drużyn.
Marek Kamiński
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Grali o Puchar Starosty

Cztery kluby piłkarskie z naszego powiatu wzięły udział w
Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Pilskiego.
Mało gościnni okazali się piłkarze Unii Ujście, którzy zdobywając
7 punktów okazali się najlepsi. Drugie miejsce przypadło Zjednoczonym Kaczory. Sponsorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Pile.
UNIA UJŚCIE – NOTEĆ DZIEMBOWO 0:0
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI – ZJEDNOCZENI KACZORY 0:5
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI – UNIA UJŚCIE 1:4
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NOTEĆ DZIEMBOWO – ZJEDNOCZENI KACZORY 1:3
UNIA UJŚCIE – ZJEDNOCZENI KACZORY 3:2
BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI – NOTEĆ DZIEMBOWO 0:1
NAJLEPSI PIŁKARZE POSZCZEGÓLNYCH DRUŻYN: Szlecht Krzysztof UNIA
UJŚCIE, Dominik Paczyński ZJEDNOCZENI KACZORY, Marcin Jankowski NOTEĆ
DZIEMBOWO, Tomasz Broda BŁYSKAWICA BRONISŁAWKI.
NAJLEPSZY PIŁKARZ TURNIEJU: Dominik Paczyński ZJEDNOCZENI KACZORY
NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU: Dawid Kałużny UNIA UJŚCIE
NAJLEPSZY STRZELEC TURNIEJU: Marcin Kończewski UNIA UJŚCIE
ORGANIZATOR TURNIEJU: UKS PRZY SP UJŚCIE
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UJŚCIE BEZKONKURENCYJNE!
Popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców oraz aktywizacja środowiska wiejskiego do systematycznego
działania w zakresie kultury fizycznej były głównym celem Powiatowej Zimowej Spartakiady LZS, która tradycyjnie odbyła się
w Ujściu. W zawodach wystartowało osiem zespołów, reprezentujących gminy naszego powiatu i skromny zespół Piły. Kolejny,
szósty raz z rzędu najlepsi okazali się reprezentanci naszej gminy.
Rozegrano pięć konkurencji jednocześnie wyłaniając drużynę na
zawody wojewódzkie.
W wieloboju rekreacyjnym tradycyjnie już zwyciężyli Elżbieta Radtke i Andrzej Szulc – czołowa para w kraju. Wielobój składa się z trzech konkurencji: strzelania z wiatrówki, rzutu lotką i
rzutu do kosza. Należy wykazać się niebywałą wszechstronnością. Nasi zawodnicy byli klasą dla siebie zwyciężając bezapelacyjnie. Rzut lotką do tarczy wygrali zawodnicy z Szydłowa, Alicja
Karczewska i Grzegorz Gawroński. Reprezentujący naszą gminę – Dorota Fąferek, Mariusz Grecki uplasowali się na drugim

miejscu. Również na drugim stopniu podium stanęli Amadeusz
Zdzierela i Wojciech Skibiński, którzy w podnoszeniu ciężarka
ulegli tylko Tomaszowi Tomczykowi i Zdzisławowi Skibickiemu
z Wysokiej. Rzuty karne do bramki najlepiej strzelali zawodnicy
z Łobżenicy. Ujścianie – Krzysztof Słoma i Adam Pawlus zajęli
piąte miejsce. Największym zainteresowaniem podczas tego typu
imprez cieszy się od lat przeciąganie liny. Od wielu lat najsilniejsi
mężczyźni byli z Białośliwia. Jednak od dwóch lat w tej konkurencji dominują reprezentanci naszej gminy. W tym roku wystąpili w składzie: Wiesław Krzyżanowski, Tomasz Maj, Wojciech
Skibiński, Daniel Wylegała, Jarosław Linka.
W punktacji zbiorczej Ujście zgromadziło 40 pkt, deklasując
pozostałych rywali. Druga gmina Szydłowo uzbierała 28,5 pkt.
Dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w tych ciekawych
zawodach. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem p. Mariusza Greckiego, który pomagał niżej podpisanemu w
przygotowaniu ekipy.
Marek Kamiński
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XIII EDYCJA UJSKIEJ LIGI
HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
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I KOLEJKA
TOR MIROSŁAW – ASFALT 0:3 (0:1)
PLASTWIL – LOTOPOLINI 8:4 (3:1)
AUTO SZULC – SUN GROUP 1:1 (0:0)
WPS – MAJOWIE 2:1 (2:0)

IV KOLEJKA
MAJOWIE – Q-JAWA 5:2 (3:1)
LOTOPOLINI – AUTO SZULC 6:5 (2:3)
PLASTWIL – ASFALT 3:0 (0:0)
WPS - SUN GROUP 4:0 (1:0)

VII KOLEJKA
ASFALT – MAJOWIE 7:2 (3:0)
LOTOPOLINI – SUN GROUP 1:1 (1:0)
TOR MIROSŁAW – AUTO SZULC 5:2 (3:0)
PLASTWIL – Q -JAWA 12:3 (6:1)

II KOLEJKA
TOR MIROSŁAW – LOTOPOLINI 3:1 (1:0)
MAJOWIE – AUTO SZULC 2:4 (1:3)
WPS – Q-JAWA 16:0 (7:0)
SUN GROUP – PLASTWIL 1:3 (0:1)

V KOLEJKA
MAJOWIE – SUN GROUP 2:3 (1:3)
TOR – Q-JAWA 6:4 (3:2)
WPS – LOTOPOLINI 12:2 (6:0)
AUTO SZULC – ASFALT 2:5 (1:2)

VIII KOLEJKA
SUN GROUP – ASFALT 3:3 (2:0)
Q-JAWA – LOTOPOLINI 2:3 (0:1)
PLASTWIL – AUTO SZULC 7:0 (3:0)
WPS – TOR MIROSŁAWIEC 7:1 (3:0)

III KOLEJKA
ASFALT – Q-JAWA 5:2 (2:1)
TOR MIROSŁAW– SUN GROUP 1:3 (0:1)
PLASTWIL – MAJOWIE 6:1 (2:1)
WPS – AUTO SZULC 1:1 (1:0)

VI KOLEJKA
LOTOPOLINI – MAJOWIE 3:0 walkower
Q-JAWA – SUN GROUP 0:4 (0:1)
TOR MIROSŁAW – PLASTWIL 1:11 (0:4)
WPS – ASFALT 5:2 (3:2)

IX KOLEJKA
LOTOPOLINI – ASFALT 1:8 (1:3)
TOR MIROSŁAW – MAJOWIE 4:3 (4:3)
AUTO SZULC – Q-JAWA 4:4 (4:3)
WPS – PLASTWIL 4:5 (1:2)
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Wianki na Noteci
20 czerwca 2015

ZAPRASZA

TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ

spływ kajakowy
Grupa I - Krępsko – Ujście (38 km.)
Grupa II - Piła (Wyspa) – Ujście (24 km.)
Grupa III - Piła Kalina (przy smoku) – Ujście (15 km.)
Start grupy I o godz. 11.00 z Krępska,
start grupy II o godz. 13.30 z Piły (przystań na wyspie),
start III grupy o godz. 16.00 z Piły Kaliny.
Zakończenie spływu ok. 19.30 w Ujściu.
Zapisy na spływ w UDK. Koszt 22 zł od osoby.
W cenie ubezpieczenie NW.
Dowóz na start (Krępsko, Piła, Piła kalina)
oraz poczęstunek na zakończenie spływu
finansuje LGD “Dolina Noteci”.

Wernisaż wystawy
klubu Hafciarskiego “Igiełka”
12 czerwca, godzina: 18:00
Galeria na Starym Rynku

koncert dla Andrzeja “QNI” Grzeli

GRUPA TRZYMAJĄCA STER
WĘŻE Z POLIGONU
K2
Scena przy remizie, początek koncertów godz. 18:00
W programie również:
Warsztaty plecenia ekologicznych wianków świętojańskich 15:00
Konkurs na najpiękniejszy wianek
Puszczanie wianków na wodę
Konkurs na najlepsze przebranie pośród uczestników spływu
kiermasz, loteria, mała gastronomia

FESTYN KUPIECKI
27 czerwca, BOISKO SPORTOWE
16:00 - 23:00
WYSTĄPIĄ:

MILANO

(TWÓRCY HITÓW: „Bara Bara”, „O tobie, kochana”,
„Baśka Barbara”, „Co ty na to”, „Jasnowłosa”)

MODEL MT + Modelinka
Max Bayer
Konkursy z nagrodami, gastronomia,
stoiska handlowe
DLA DZIECI: program „Piraci Kapitana Hooka”
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Wspomnienia Zbigniewa Klutha

W dzisiejszym artykule pragnę przedstawić zacnego obywatela, Leonarda Glinkowskiego, pioniera ruchu turystycznego w
Ujściu. Rozpoczął pracę w Hucie Szkła „Ujście” pod koniec lat
50-tych. Założył w zakładzie Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, w skrócie PTTK. Leonard był człowiekiem
miłym i pogodnym, potrafił szybko
zarazić swoją pasją wielu pracowników, którzy wstępowali do towarzystwa turystycznego i stawali się jego
członkami. Dzięki dobremu zmysłowi organizacyjnemu rodziły się
plany, które były ściśle realizowane.
Mamy do zawdzięczenia Leonardowi wiele inicjatyw. Bardzo zabiegał,
by zakupiono kajaki. Stąd spływy
kajakowe Notecią i Gwdą należały do stałego kalendarza imprez. W
planach towarzystwa były wycieczki
krajowe i zagraniczne. W wycieczkach krajowych uczestniczyło 20-30
osób. Czym jeździliśmy? Huta Szkła
„Ujście” miała przystosowany do
przewozu ludzi samochód „Star-20”.
Ten pojazd był początkowo wykorzystywany do przewozu pracowników z
Piły do huty, tym autobusem jeżdżono do operetki w Poznaniu, drużyna piłkarska jeździła na mecze, jeżdżono na wycieczki po kraju. Wspomnę o wycieczce do
Warszawy, gdzie między innymi zwiedzano Centralne Piwnice
Win Importowych. Podkreślić należy, że dużo gatunków win
importowanych przesyłano w beczkach, a następnie w piwnicach rozlewano do butelek produkowanych przez Hutę Szkła
w Ujściu. Na czele tej akurat wycieczki stał Dyrektor Naczelny
Huty „Ujście” Pan Bernard Rogosz. Pracownicy Huty zostali
godnie przyjęci przez kierownictwo Centralnych Piwnic Win
Importowanych. Dzień zwiedzania piwnic, był piękny, słoneczny i ciepły. Kiedy uczestnicy wycieczki zeszli w podziemia
ogarnął ich przyjemny chłód i zapach różnorakich win. W piwnicach był półmrok, nastrój wspaniały. Zaproponowano uczestnikom degustację win, podawano w małych szklankach, w małych ilościach. Po zdegustowaniu 3-4 gatunków win następował
błogi nastrój. Degustowaliśmy takie wina jak: Lacrima, Mistela,
Cora, różne Vermuty. Po wyjściu z piwnic, niektórzy uczestnicy
mieli stan nieważkości, więc humory były szampańskie, a wycieczka na długie lata utkwiła w naszych głowach. Wspaniałe
były dwie wycieczki zagraniczne. Z pierwszą wycieczką zagraniczną udaliśmy się do NRD, gdzie zwiedziliśmy w Dreźnie
słynną galerię Zwinger. Drugą wycieczkę odbyliśmy do Czechosłowacji w tzw. pasie konwencji. To zanaczy, że mogliśmy
się poruszać w pasie turystycznym 50 km od granicy. Zwiedziliśmy słynną skocznię narciarską w Harachowie, a potem
miast Varchlabi. Czesi słynęli z biżuterii Jabloneks, to w mieście
Varchlabi mogliśmy zaopatrzyć się w drobne prezenty dla bliskich. Wspomnę o wspaniałej wycieczce parostatkiem, po rzece
Noteci. Z Żeglugi Śródlądowej wynajęto statek, nim popłynęliśmy poprzez śluzy do Czarnkowa. Uczestników tej wycieczki było ok. 40. Pierwsi, którzy weszli na statek to członkowie
orkiestry dętej. Orkiestra po rozlokowaniu dała taki koncert,
że na nabrzeżu Noteci zgromadziły się tłumy Ujścian. Następnie na statek wchodzili jej uczestnicy, po wyczytywaniu z listy.
Na statku był bufet dobrze zaopatrzony w napoje chłodzące jak
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lemoniada, woda mineralna, piwo, była kiełbasa parówkowa
i bułeczki. Oficjalnie alkoholu na statku nie było, ale skrycie chyba przemycono, bo niektórzy uczestnicy pod koniec wycieczki
byli bardzo weseli, zdarzało się że ktoś dostał choroby morskiej.
Jednym słowem było wesoło, orkiestra przygrywała, więc tańce

Spływ kajakowy Notecią. Na pierwszym planie Józef Janke
ustawia kajak. Marian Kluth idzie do pomocy. Z lewej siedzi Janusz
Aleksandrzak. Roman Kozak poprawia żagiel. Adaś Siatkowski
poprawia wędkę. Pozostali kajakarze dopiero dopływają.
też miały miejsce. Organizator przewidział bardzo wiele rzeczy,
z uwagi, że pogoda była wspaniała nad naszymi głowami rozwijały się białe płótna żaglowe, które chroniły przed promieniem
słońca. Tę wspaniale zorganizowaną wycieczkę pamięta się na
dziesiątki lat. Dopowiedzieć trzeba, że w zorganizowaniu tej wycieczki duży udział miały Związki Zawodowe Chemików przy
Hucie Szkła „Ujście” z jej Przewodniczącym Panem Biszofem
na czele. Wycieczka ta miała miejsce w czerwcu 1955 roku, tj.
60 lat temu. Sporo przeżyć było podczas wycieczki zagranicznej
prze PTTK do Centralnego Ośrodka Sportów Wodnych Rady
Narodowej wioślarzy i kajakarzy w Wałczu. W tym ośrodku pozwolono nam wsiąść do łodzi wyczynowych i trzeba przyznać,
że jest to nie lada sztuka, ponieważ te łódki charakteryzują się
bardzo wąskim kadłubem, a utrzymanie równowagi w niej wymaga wielu godzin treningów. Poświęcę jeszcze parę słów Leonardowi Glinkowskiemu. To, że był wspaniałym człowiekiem i
kolegą już wspomniałem. Leonard był zapalonym miłośnikiem
turystyki i bardzo dobrym gawędziarzem, godzinami można
było słuchać jego barwnych opowieści o muzeach, miastach
pełnych zabytków jak Kraków, Poznań, Wrocław, Sandomierz,
Zamość itd., stąd Jego ciekawość i chęć poznawania jeszcze
nieznanych zabytków, krajów. Jego marzeniem było zagospodarowanie obiektu na Górze Kalwarii, który w latach 50–tych
był zaniedbany. Czyją był własnością nie było wiadomo. Później obiekt przejęła parafia w Ujściu. Obecnie w tym obiekcie
w Święta Wielkanocne jest grób Zmartwychwstania Pańskiego.
W tamtym okresie młodzież Ujścia urządzała tam potańcówki,
a na akordeonie przygrywał Henryk Ciesielski. Lata 50-te były
dość spokojne, znaczących, wielkich imprez nie było, ale młodzież potrafiła sobie wolny czas zagospodarować.
Zbigniew Kluth
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Ze starego albumu

Zapiski z dziejów Ziemi Ujskiej

Poświęcenie nowego boiska

W ubiegłą niedzielę odbyło się poświęcenie i otwarcie nowowybudowanego przez miasto boiska sportowego. O godz.
8.30 zebrały się wszystkie miejscowe i zamiejscowe towarzystwa
i przy dźwiękach doborowej orkiestry „Sokoła” pomaszerowano
do kościoła na nabożeństwo, po którem nastąpiło na Rynku rozwiązanie pochodu i przerwa obiadowa. O godz. 2 po południu
zebrały się znów miejscowe i okoliczne towarzystwa i z orkiestrą
„Sokoła” na czele pomaszerowano na boisko. Tutaj ustawiły się
towarzystwa jak: Przysposobienie Wojskowe umundurowane i
uzbrojone, Młode Polki Ujście i Miasteczko, Tow. Gimnastyczne
„Sokół”, Powstańcy i Wojacy Ujście, Mirosław i Byszki, Towarzystwo Sportowe Noteć z Chodzieży. Jako pierwszy przemawiał
burmistrz Lewandowski, witając ks. proboszcza Dudzińskiego,
gości z Chodzieży i okolicy, towarzystwa, biorące udział w uroczystości i obywatelstwo naszego miasta. P. burmistrz w swem
przemówieniu podkreślił doniosły cel i znaczenie tego nowego
boiska i dziękował wszystkim tym, którzy się w jakikolwiek sposób do urzeczywistnienia tego przyczynili, prosząc ks. proboszcza o poświęcenie. Ks. proboszcz, święcąc to boisko, pod hasłem
„ Z Bogiem za wiarę i Ojczyznę”, podkreślił w swem przemówieniu, że tylko zgodna współpraca doprowadzi do pomyślnych
wyników, czego życzył wszystkim towarzystwom, które będą
ćwiczyć na tem boisku. Następnie oddano honorowy strzał na
cześć Rzeczypospolitej Polskiej i Jej Prezydenta, a ks. proboszcz
na cześć Ojca Świętego, p. Graetz na cześć 61 p. p. – Zawody
piłki nożnej pomiędzy drużyną Tow. Sportowego „ Noteć” i Ujściem dały wynik 0:6 na korzyść Tow. „ Noteć”. – W pięcioboju

z strzelaniem z karabinów wojskowych o nagrody dla przedpoborowych z broni małokalibrowej i z wiatrówek otrzymali nagrody: 1) Kluck Alfons ( Sokół Ujście), 2) Krajkowski Marceli (
P. W. Mirosław), 3) Taterka Stanisław ( Sokół Ujście). Młodzi w
pięcioboju: 1) Rylski Bernard ( Sokół Ujście), 2) Weging Edmund
( Sokół Ujście), 3) Kamiński Andrzej ( P. W. Ujście). Młode Polki
w trójboju: 1) Kowalska Stanisława, 2 ) Kowalska Franciszka II,
3) Pazdrankiewiczówna Zofia. Nagrody w ostrem strzelaniu z
broni wojskowej otrzymali: Rajkowski Stefan, Pędziński Józef,
Szczepaniak Jan, Marcinkowski Stanisław, Szymański Antoni i
Sawiński Franciszek. Przedpoborowi z broni małokalibrowej:
pp.: Kożuszkiewicz Józef, Januszewski Franciszek, Odor Kazimierz, Maciejewski Mateusz, Żółtowski Andrzej, Piontke Leon,
Weging Edmund, Górzny Bernard, Szwedt Edmund i Kamiński
Andrzej. W strzelaniu z wiatrówek otrzymali nagrody: Szymański Stanisław z Chodzieży, Izban Czesław, Janke Julian, Jaskulski
Michał, Wypuść Władysław i Parecki Teodor. Z zapadnięciem
zmroku pomaszerowano do miasta, do sali p. Mazurkiewicza,
gdzie odbyła się skromna zabawa taneczna. Niemiłym zgrzytem
uroczystości było gloryfikowanie przez starostę Dąbrowskiego p.
Józefa Piłsudskiego, a nawet wzniesienie drażniącego okrzyku,
podtrzymanego ledwie przez nikłą grupkę ludzi zależnych. Społeczeństwo pamięta doskonale słowa, użyte przez tegoż Piłsudskiego, iż: „ ziemie zachodnie wykreślił ze swych planów i swoich
marzeń”. Z uwagi na powyższe, okrzyków na jego rzecz wznosić
się nie powinno, a to gwoli nie jątrzenia społeczeństwa.
* Artykuł ukazał się w „Gazecie Bydgoskiej” dn. 20 czerwca
1931 r. Zachowano oryginalną pisownię.
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HUMOR
Dziadek dał Jasiowi 20 zł na urodziny.
Mama obserwuje Jasia i mówi:
-Jasiu, podziękuj dziadkowi.
- Ale jak?
- Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki.
Jasiu odwraca sie do dziadka i mówi:
- Czemu tak mało?
*
W czasie transmisji meczu piłkarskiego jeden zpiłkarzy podchodzi do sprawozdawcy radiowego i mówi:
- Może pan mówić trochę wolniej? Nie nadążamy z grą...
*
Przychodzi facet do restauracji.
Kelnerka pyta:
- Czego pan sobie życzy?
- Poproszę gulasz i dobre słowo.
Po kilku minutach kelnerka wraca z gulaszem
i stawia go na stół.
- A dobre słowo? – pyta klient.
- Niech pan tego nie je.

FOTOZAGADKA

Nagrodę – bon na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawidłowe
rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim numerze
„Ujskich Spraw“ otrzymuje Jan Maślanka. Nagrodę można odebrać w biurze Ujskiego Domu Kultury. Zwycięzcy gratulujemy!
Dziś prezentujemy Państwu kolejną fotozagadkę: Gdzie zrobiono to zdjęcie? Dwie osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają talony na pizzę ufundowaną
przez pizzerię VESUVIO. Odpowiedzi można udzielić osobiście
w biurze Ujskiego Domu Kultury lub telefonicznie pod numerem telefonu 67 284 00 32.
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działko- państwo
wy ruszt w Mikrodo mies
˛
nezji

20 lutego 2015 roku zmarł nasz ukochany mąż, tata, teść, dziadek i pradziadek
ś. p.

Ujskie Sprawy 2 (244) maj - czerwiec 2015

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 06 29
Posterunek Policji w Ujściu
tel. 67 353 18 80
Komenda Powiatowa Policji w Pile
tel. 67 353 10 00
Niepubliczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej Maciej Winiarek,
ul. Huty Szkła 2, tel. 67 210 92 17
ul. Wojska Polskiego 12,
tel. 67 255 97 84
Gabinet Stomatologiczny NZOZ,
Gabinet Ginekologiczny
Tel. 67 287 10 16, tel. kom. 886 052 436
Czynny w każdy czwartek,
w godzinach 16:00 – 19:00
w ramach NFZ.
Przychodnia Lekarska
Paweł Ławiński
Kruszewo, tel. 67 283 91 18
Apteka „Aldo“ Ujście
tel. 67 284 00 38
Apteka „Paprotka“ Ujście
Tel. 67 283 99 34
Apteka „Pod Jodłą“ Kruszewo
tel. 67 283 91 23
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Ujściu
Plac Wiosny Ludów 1
tel. 67 284 00 94
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Kruszewie
ul. Dworcowa 5, tel. 67 283 91 28
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Franciszka z Asyżu w Stobnie
Kościół filialny pw. Matki Bożej
Różańcowej w Ługach Ujskich
tel. 67 216 40 52
Msze święte w niedziele:
Ujście, godz: 7:00, 9:00, 11:00, 16:30
Nowa Wieś Ujska, godz. 10:00
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
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ZYGMUNT ZAŁACHOWSKI
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze zmarłego,
ks. Robertowi Różańskiemu, rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym,
delegacjom oraz mieszkańcom Byszek
za złożone kwiaty i wieńce oraz za zamówione msze święte
serdeczne podziękowanie
składa
żona z rodziną

6 maja 2015 roku, przeżywszy 75 lat, zmarł nasz kochany mąż, ojciec i dziadek
ś. p.

EDWARD GOLIŃSKI

Wszystkim, którzy uczestniczyli w modlitwach, mszy świetej
oraz ostatnim pożegnaniu, księdzu proboszczowi, rodzinie, krewnym,
sąsiadom, znajomym i delegacjom za złożone kwiaty i wieńce
oraz za zamówione msze święte
serdeczne podziękowanie
składają
żona i córki z rodzinami

FESTYN KUPIECKI
KUPON KONKURSOWY

Zagłosuj na najlepszego kupca w gminie i wygrywaj nagrody.
Aby wziąć udział w konkursie, należy podać nazwę sklepu
i napisać jedno zdanie - uzasadnienie mówiące o tym, dlaczego właśnie
ten sklep jest najlepszy. Kupon należy dostarczyć do UDK do 25 czerwca 2015 r.
Autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymają nagrody
podczas “Festynu Kupieckiego”, 27 czerwca 2015 r.

Najlepszy sklep:.........................................................................................................
Osoba zgłaszająca:...................................................................................................
Uzasadnienie:.............................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Poprawa
zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego - profilaktyka
chorób nowotworowych”

24 czerwca, godz. 17:00
UJSKI DOM KULTURY

ZAPROSZENIE

Starostwo Powiatowe w Pile oraz Urząd Miejski
w Ujściu w porozumieniu z Kołem Gospodyń
w Ujściu zaprasza Panie na spotkanie środowiskowe w zakresie profilaktyki chorób piersi.
Porządek spotkania:
1. Prezentacja projektu „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu
pilskiego - profilaktyka chorób nowotworowych” - pracownicy Starostwa Powiatowego w Pile.
2. Pogadanka nt. profilaktyki nowotworu sutka przeprowadzona przez lekarzy Szpital specjalistycznego w Pile - odpowiedzi
na pytania.

Przyjmę
na praktyczną
naukę zawodu

FRYZJER
tel. 505 051 763
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