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W tym numerze:

Festyn Kupiecki
Złoty jubileusz WDK
Kultura w remoncie
Kino pod gwiazdami
95 lat OSP w Mirosławiu
Ujście najlepsze w powiecie
Mali geniusze

50 LAT
UJSKICH DZIAŁKOWCÓW

PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI
Nareszcie wakacje!
1
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Ja się nigdzie nie wybieram.
Zastanawiam się, gdzie wyjechać...

4
3

Mi tutaj dobrze.

Podzielam zdanie kolegi koziołka.

5

Dla mnie najważniejsze to pełny żołądek!

6

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!
Opracował Roman Rożek, zdjęcia Krzysztof Rożek

Fotozagadka
- Jakie zwierze przedstawia zdjęcie nr 4?
- Czym żywi się zwierzę na zdjęciu nr 4?
- Kogo przedstawia zdjęcie nr 2? Podaj nazwę i określ płeć posługując się gwarą łowiecką.
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 2
widzimy cielaka. Młode liski to niedoliski. Inna nazwa kuny
leśnej to tumak. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje: Jerzy Koźma. Nagroda do odbioru w UDK.

10 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego miał miejsce finał Gminnego Konkursu Ortograficznego „O Pióro Burmistrza Ujścia” dla uczniów szkół z terenu Gminy. Wszyscy
uczestnicy konkursu zmierzyli się z pisaniem dyktanda, które
następnie zostało sprawdzone przez komisję konkursową. Po
sprawdzeniu wszystkich prac ogłoszono zwycięzców konkursu
w poszczególnych kategoriach:
- 1 miejsce w kategorii „klas 2-3” szkół podstawowych –
Agnieszka Grzegorek z klasy IIa Szkoły Podstawowej w Ujściu;
- 1 miejsce w kategorii „klas 4-6” szkół podstawowych – Julia
Gładych z klasy Va Szkoły Podstawowej w Ujściu;
- 1 miejsce w kategorii gimnazjum– Aleksandra Radtke z Gimnazjum w Kruszewie.
15 czerwca w Jabłonowie ruszyły prace przy budowie drogi
gminnej wewnątrz miejscowości. Kwota przeznaczona na zadanie to 60 tysięcy złotych, w tym kwota 10 tysięcy w ramach
funduszu sołeckiego wsi Jabłonowo.
15 czerwca w Ujściu dokonano odbioru placów zabaw na
ulicy Wojska Polskiego oraz na Osiedlu Hutnika, które zostały
zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.
W odbiorze uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego, panowie Robert Lasocki i Rafał Wiśniewski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Marek Jankowski, Radny Janusz Chamarczuk
oraz pan Janusz Szczap z Zakładu Ogólnobudowlanego Janusz
Szczap z Piły. Zabawki na place zabaw dostarczyła i zamontowała firma Inter-FLORA Sp. z o.o. z Siechnic. Ogrodzenia
oraz tereny placów zabaw wykonał Zakład Ogólnobudowlany
Janusz Szczap z Piły.
23 czerwca Burmistrz uczestniczył w uroczystym zakończeniu
Roku Sportowego w Gimnazjum im. Władysław Jagiełły w Ujściu. Podczas spotkania uhonorowano uczniów klas III, którzy
reprezentowali Gimnazjum w latach 2012-2015 i zdobywali
medale w zawodach na szczeblu co najmniej powiatowym.
Uczniami, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz drobne
upominki rzeczowe są: Anna Meszyńska, Tobiasz Zdzierela,
Emil Spera, Malwina Lewandowska, Gracjan Zannier, Jakub
Lipiński.
29 czerwca Burmistrz Roman Wrotecki oraz Skarbnik Dorota Schwochert podpisali w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Ujściu
poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i
Gminy Ujście dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na: „Dowóz i odwóz dzieci
szkolnych do placówek oświatowych na terenie Gminy Ujście”.
Najkorzystniejsza oferta cenowa została złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Pile, z
którym podpisano umowę na dowóz dzieci w roku szkolnym
2015/2016.
Burmistrz Ujścia ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania dotyczącego „Budowy (przebudowy) drogi
dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Kolonia”. Zakres robót
obejmujących zadanie stanowi wykonanie jezdni o szerokości
4,5 metra z dwóch warstw betonu asfaltowego oraz obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75 metra na długości
800 metrów bieżących. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do godziny 1000 14 lipca 2015 roku.
1 lipca Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki oraz Skarbnik
Dorota Schwochert podpisali umowę z panem Krzysztofem
Krzyczmonik, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „bocar” Sp. z o.o.. Przedmiotem podpisanej umowy jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt pt. „Wsparcie techniczne OSP w Ujściu poprzez zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego”. Kwota zamówienia zgodnie z ofertą
złożoną przez wykonawcę wynosi 799 740,00 złotych brutto.
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. na zrealizowanie zadania ma termin do 100 dni od daty podpisania
umowy.
10 lipca rozpoczął się remont dachu na budynku sali gimnastycznej w ujskim gimnazjum. Remont obejmuje m.in. wymianę pokrycia dachu, remont istniejącej więźby dachowej
oraz modernizację instalacji odgromowej i wentylacji w budynku. Koszt prac wyceniony został na ok. 86 tys. zł.
W budynku szkolnym w Mirosławiu trwają natomiast prace związane z remontem korytarzy i sali sportowej, których
koszt wyceniono na ok. 35 tys. zł.
15 lipca upłynął termin składania projektów do Ujskiego
Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Wpłynęło 13 wniosków,
które do końca sierpnia zostaną sprawdzone pod względem
formalnym i merytorycznym. Głosowanie nad propozycjami
przeprowadzone zostanie od 1 do 30 września. W głosowaniu
będą mogli wziąć udział mieszkańcy Ujścia, którzy w momencie głosowania będą mieli ukończone 16 lat.
Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania „Budowa
(przebudowa) drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska
– Kolonia”. Zadanie zostanie zrealizowane przez firmę „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. Wartość zadania 213.620 zł.
Termin realizacji upływa 15 października br.
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1 czerwca w Starostwie Powiatowym w Pile burmistrz
uczestniczył w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa
Wielkopolskiego Wojciechem
Jankowiakiem. Podczas spotkania wicemarszałek przedstawił
plany inwestycyjne na drogach wojewódzkich, które przebiegają przez powiat pilski. W pierwszym rzędzie przebudowane
zostaną drogi Wyrzysk - Osiek, Ujście - Piotrowo i KrajenkaMieścisko. Prawdopodobny termin realizacji inwestycji to rok
2016.

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”. W imieniu WFOŚiGW umowę podpisali Prezes Zarządu
Hanna Grunt oraz Zastępca Prezesa Zarządu Marek Zieliński.
Ogólna wartość zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem to
926 805,00 złotych. Dofinansowanie funduszu w wysokości
80% wynosi 741 444,00 złote.
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Z kroniki ujskiego ogrodu

Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Nr 36 z dnia
31 sierpnia 1962 roku Huta Szkła „Ujście” wytypowana została do zorganizowania
przyzakładowych pracowniczych ogrodów działkowych.
Powyższa Uchwała, na wniosek Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych i
Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych, zabezpieczyła 3 ha
gruntów w Ujściu na zorganizowanie ogrodu. O tej Uchwale Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej powiadomiło Radę Zakładową 28 maja 1963 roku. Wiadomość
ta została przyjęta z pełną aprobatą, gdyż myśl o utworzeniu Przyzakładowego Pracowniczego Ogrodu Działkowego niejednokrotnie była poruszana przez pracowników
Huty.
Z uwagi na rolniczy charakter okolic Ujścia i częściowo samego miasta, zachodziła obawa, że nie uda się zwerbować tylu chętnych, spośród pracowników Huty, aby
zagospodarować przeznaczone na ten cel 3 ha gruntów. Rozpoczęto więc wstępne
prace od werbunku chętnych na posiadanie działki ogrodniczej. Akcja przyniosła niespodziewany rezultat, gdyż na listę chętnych wpisało się aż 145 pracowników Huty, w
wyniku czego okazało się, że przewidziane 3 ha gruntów to za mało na zorganizowanie ogrodu. Rada Zakładowa przy Hucie rozpoczęła więc wstępne starania w kierunku
zwiększenia areału lokalizacji ogrodu oraz opracowania dokumentacji. I tu natrafiono
na wielkie trudności bo okazało się, że dla miasta Ujścia nie ma aktualnego planu
zagospodarowania, co z kolei uniemożliwiło wydanie decyzji na przyznanie gruntu i
jego lokalizacji.
Podjęte interwencjeu organów władzy państwowej, a także poprzez związki zawodowe doprowadziły do usunięcia trudności i przedmiotowy plan został opracowany
i zatwierdzony.
Do dalszego prowadzenia wszystkich prac związanych z pozyskaniem terenu
oraz do zorganizowania przyzakładowego ogrodu działkowego Rada Zakładowa
zwołała w dniu 27 sierpnia 1964 roku zebranie kandydatów na działkowców. Celem
zebrania było wybranie tymczasowego zarządu oraz zapoznanie kandydatów z regulaminem Pracowniczego Ogrodu Działkowego.
Do tymczasowego Zarządu wybrano 7 osób. Byli to: Tadeusz Gójski -Przewodniczący, Kazimierz Mańkowski ZastępcęaPrzewodniczącego, Antoni Jagiełka - Sekretarz, Władysław Wilk - Skarbnik, Władysław Wierciak, Rajmund Krauze i Alfons Kalina.
Powołany Zarząd rozpoczął swą działalność od intensywnych starań nad pozyskaniem terenu pod ogród i jego lokalizację. Po wielu perypetiach przy pomocy władz
wojewódzkich, powiatowych, miejskich i Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych
Ogrodów Działkowych w Poznaniu uzyskano bezpłatne przekazanie 6,1 ha gruntów
w Ujściu.
Po dokonaniu pomiarów, wytyczeniu dróg i działek, po oznakowaniu numerami
każdej działki zwołano zebranie z kandydatami, na którym przedstawiono zasady organizacji ogrodu oraz w drodze losowania dokonano przydziału działek.
Pierwsi działkowcy weszli na teren całkowicie nieuzbrojony, brak było ogrodzenia,
ujęcia wody, utwardzonych dróg oraz budynku gospodarczego.
Dzięki doraźnej pomocy finansowej huty i społecznemu zaangażowaniu użytkowników działek na przestrzeni lat 1965 – 1966 zdołano wykonać 6 studni z pompami,
ogrodzić teren siatką z dwoma bramami wjazdowymi oraz rozpoczęto porządkowanie
dróg.
Ogólny koszt materiałów zużytych na wyżej wymienione prace wyniósł 81.547,92
zł, a społeczny wkład pracy działkowców wyniósł 3000 roboczogodzin, w przeliczeniu
31.500 zł.
W dniu 19 września 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Pracowniczego
Ogrodu Działkowego przy Hucie Szkła „Ujście” w Ujściu któremu nadano imię:
PRACOWNICZY OGRÓD DZIAŁKOWY XX - LECIA PRL.
Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ujściu Pan Feliks Nowak, przy udziale zaproszonych gości oraz licznie
zgromadzonych działkowców i pracowników Huty Szkła.
W dniu 4 marca 1967 roku zostało zwołane zebranie sprawozdawczo – wyborcze na które przybył Przewodniczący Powiatowego Społecznego Komitetu Ogrodów
Działkowych Pan Stanisław Nowacki.
W 1967 roku wykonano prace porządkowe, zakupiono 20 ton cementu, z którego
działkowcy w ramach prac społecznych wykonali 2.750 sztuk krawężników. Ułożono
1500 mb krawężnika, 60 % dróg zostało nawiezione żużlem. Działkowcy wybudowali
11 altan. 124 działkowców przystąpiło do współzawodnictwa o tytuł najlepszego działkowicza. Pierwsze miejsce przyznano Koledze Rajmundowi Krauze, drugie miejsce
przyznano Koledze Walentemu Kuczyńskiemu a trzecie zdobył Kolega Józef Cichorz.
Rok 1968 był okresem, w którym kontynuowano utwardzanie dróg i alejek. Nawieziono 300 ton żużla celem utwardzenia i wyrównania nawierzchni. Działkowcy w
ramach czynów społecznych wykonali 1000 sztuk krawężników, które założono na
obrzeżu dróg. Dla zaopatrzenia działkowców w wodę wybudowano na terenie ogrodu
dodatkowo dwie studnie z kręgami betonowymi.
W ramkach czynów społecznych wybudowano magazyn dla przechowalni materiałów i sprzętu. Zorganizowano plac zabaw dla dzieci oraz wyposażono go w ślizgawkę metalową a w ramach wypoczynku dla dzieci zorganizowano dwa turnusy
półkolonii letniej.
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Bilans pracy Zarządu za rok 1970 był udany, dokonano między innymi melioracji
na całym obszarze 6 ha. Łączna długość rowów drenarskich wyniosła 5000 mb.
W programie działania na rok 1972 przyjęto między innymi przygotowania do
budowy Domu Kultury.
W dniu 19 września 1972 r. na specjalnym Walnym Zebraniu POD powołano
Społeczny Komitet Budowy Domu Kultury, na którego czele stanął Przewodniczący
Zarządu POD Władysław Wierciak.
8 września 1974 roku odbyły się w Ujściu pierwsze Dożynki Gminne. Działkowcy
zorganizowali wystawę płodów rolnych oraz osiągnięć POD.
14 września 1975 roku Wojewódzka Rada Związków Zawodowych oraz Wojewódzki Zarząd POD zorganizowały w Pile Korso Kwiatowe, gdzie nasz ogród zajął
I miejsce.
Braliśmy również udział w I Wojewódzkiej Spartakiadzie Działkowców w Trzciance, gdzie zajęliśmy II miejsce.
W roku 1976 członkowie Pracowniczego Ogrodu Działkowego w Ujściu przepracowali w ramach czynów społecznych ogółem 2000 roboczogodzin, w większości
poświęconych przy budowie Domu Kultury.
Przez kolejne kilka lat działkowcy z Ujścia brali udział w organizowanych Korsach
Kwiatowych, na których zdobywali czołowe miejsca.
W czerwcu 1978 roku odbyła się Wojewódzka Spartakiada Sportowa Działkowców województwa pilskiego w Trzciance. Nasz ogród zajął tam II miejsce.
Od roku 1983 nasz ogród wzbogacił się o dalsze 5,18 ha ziemi z gruntów PGR
Jabłonowo, przyległego bezpośrednio do istniejącego ogrodu. Przystąpiono do opłotowania i zagospodarowania nowego terenu.
W dniu 9 marca 1984 roku odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym dokonano wyboru nowego Zarządu. Prezesem wybrano Mieczysława
Męcinę, wiceprezesem Jana Maślankę, sekretarzem został Eugeniusz Kuczyński,
skarbnikiem Ludwika Simińska a od roku 1985 Barbara Izban.
W okresie kadencji 1984 – 1988 założono 1000 mb instalacji wodnej na nowych
działkach, wykopano 400 mb rowu odwadniające-go, wybudowano studnię oraz założono 100 mb ogrodzenia dla potrzeb hodowców drobnego inwentarza, wyczyszczono
i częściowo wymieniono drenarkę z najstarszej części ogrodu.
Jesienią 1990 roku z inicjatywy Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego
zorganizowana została zbiórka owoców i warzyw przeznaczonych na dożywianie
dzieci szkoły w Ujściu. Zebrano ogółem 500 kg warzyw i owoców.
O całej historii powstania naszego ogrodu dowiedzieliśmy się dzięki naszym nieżyjącym już kronikarzom. A byli nimi: Kol. Franciszek Kierecki i Kol. Leon Biernat.
Przez te wszystkie lata najistotniejszą sprawą jaka się przewijała w naszej działalności były prace wykonywane w czynie społecznym. Tych godzin przepracowano
wiele, szkoda tylko, że ta tak chlubna idea nie dotrwała do dnia dzisiejszego.
W kwietniu 2006 roku dokonano wyboru nowego Zarządu. Prezesem wybrano
Stefana Gawrycha, wiceprezesem Jerzego Tomaszewskiego, członkami Zarządu:
Marię Wiśniewską, Alicję Genderę, Michała Turleja, Halinę Nosek i Zbigniewa Greckiego.
Ujski ogród otrzymał nową nazwę : Rodzinny Ogród Działkowy im. Huty Szkła
„UJŚCIE” w Ujściu.
Wymieniona została tablica z nazwą ogrodu oraz wymieniono bramy wjazdowe
na teren ogrodu.
Rok 2011 to początek wielkich inwestycji w naszym ogrodzie. Po obfitych opadach i podtopieniu działek w 2010 roku przystąpiono do ułożenia nowej drenarki na
długości 300 mb, wybudowano trzy nowe studzienki melioracyjne. Całkowity
koszt tej inwestycji to kwota 9.517,00 zł.
W czerwcu 2011 r. przystąpiono do realizacji I etapu inwestycji pod nazwą „Remont kapitalny hydroforni”. Położono dwa nowe zbiorniki wodne o pojemności 15.000
litrów każdy. Prace te zostały ukończone, a oddanie hydroforni nastąpiło 24 września
2010 r.
Całkowity koszt I etapu wyniósł 53.600 zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dotacje z Krajowej Rady PZD – 5.-000 zł oraz od Ardagh Group z Ujścia kwotę 2.500
zł. Pozostałą kwotę wyłożyliśmy ze środków własnych zgromadzonych na funduszu
inwestycyjnym.
W realizacji tego projektu ważną pomoc trzymaliśmy ze strony ówczesnego
Burmistrza Henryka Kazany, który za zgodą ZGKiM w Ujściu przekazał nam sprzęt
i wyposażenie likwidowanej hydroforni na ulicy Jagiełły w Ujściu.
Wymieniono również część ogrodzenia przy ulicy Ogrodowej o długości 150 mb.
Rok 2012 – remont płyty betonowej pod nowymi zbiornikami wodnymi, który
ukończono w m-cu październiku 2012 r.
W kolejnym roku przystąpiliśmy do wymiany instalacji wodnej rozpoczynając
układanie nowej instalacji od terenu najstarszych działek. Koszt wodociągu to kwota
19.680 zł Wykonawcą tych prac była firma Hydro Flora Łucja Grela z Piły.
W 2014 roku przystąpiliśmy do realizacji kolejnego etapu układania nowego wodociągu. Ułożono 433 mb instalacji na wartość 10.500 zł. Dodatkowo przy pomocy
działkowców ułożono 100 mb wodociągu o wartości 500 zł.
W bieżącym roku realizowana będzie kolejna nitka wodna na terenie tzw. Nowych
działek.
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Pół wieku na działkach
Rodzinny Ogród Działkowy im. Huty Szkła „UJŚCIE” w Ujściu
obchodzi w tym roku Jubileusz 50-lecia powstania. Uroczystości z
okazji jubileuszu odbyły się na terenie ogrodu w dniu 25 lipca.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Prezes Okręgowego
Zarządu PZD w Pile - Marian Praczyk, Przewodniczący Konwentu
Prezesów Powiatu Pilskiego - Tadeusz Wiśniewski, Starosta Pilski
Franciszek Tamas, Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki, Dyrektor
Ujskiego Domu Kultury Przemysław Zdunek, przedstawicielka
Banku Spółdzielczego w Chodzieży Filia w Ujściu – Monika Łukaszewska.
Nie zabrakło również działkowych weteranów – założycieli
ogrodu w osobach: Władysław Wierciak – wieloletni Prezes jeszcze
Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. XX - Lecia PRL, Władysław Wilk –członek Tymczasowego Zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. XX – Lecia PRL.
Licznie przybyli również sami działkowcy.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu ROD Stefan Gawrych,
który przedstawił zebranym gościom historię ujskiego ogrodu.
Z okazji jubileuszu wielu działkowców otrzymało odznaczenia.
Odznaką Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców zostały wyróżnione dwie osoby: Jan Maślanka – wieloletni członek Zarządu a ostatnio przez 3 kadencje członek Komisji Rewizyjnej ROD
oraz Henryka Gawrych, która poświęca swój czas społecznie dla
dobra ujskiego ogrodu.
Złotą Odznaką „Zasłużonego Działkowca” wyróżniono: Michała
Turleja – członka Zarządu, obecnie pełniącego funkcję Wiceprezesa
Zarządu ROD, Elżbietę Twardecką, która czynnie uczestniczyła w
manifestacjach w obronie związku, Alicję Nowak – byłą członkinię
Zarządu ROD, Alicję Gendera – członka Zarządu ROD, wieloletnią
skarbniczkę naszego ogrodu, Józefa Izbana – wieloletniego członka
Komisji Rewizyjnej ROD, Andrzeja Idzikowskiego – wielokrotnie
nagradzanego za wzorową działkę, Piotra Koteckiego – wzorowego
działkowca, przewodniczącego nieistniejącej już Komisji Rozjemczej, a obecnie członka Zarządu ROD.

Januszowi Sowie – działkowcowi wielokrotnie nagradzanemu za
wzorową działkę, Janowi Potoczko – wieloletniemu działkowcowi, Eugeniuszowi Długozimie - wieloletniemu działkowcowi, Wenancjuszowi Kryczce - wieloletniemu działkowcowi, Zbigniewowi
Bednarkowi – pełniącemu obowiązki gospodarza.
Prezes Zarządu ROD – Stefan Gawrych odebrał z rąk Starosty
Pilskiego Franciszka Tamasa życzenia z okazji Jubileuszu.
Rada Krajowa PZD ufundowała pamiątkowy puchar, który w
imieniu Prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego wręczył Prezes OZ PZD w Pile.
Nie zabrakło również życzeń od OZ PZD w Pile i Banku Spółdzielczego w Chodzieży – Filia w Ujściu.
Dla wszystkich działkowców przygotowane były skromne upominki w postaci długopisów, a uroczystości zakończyła zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.
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Srebrną odznakę „Zasłużonego Działkowca” przyznano: Marii
Dąbek – wieloletniej działkowiczce, Eugeniuszowi Bilonowi – wieloletniemu działkowcowi, Łukaszowi Wiśniewskiemu – wieloletniemu
działkowcowi, Kazimierzowi Martence – wieloletniemu działkowcowi,
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Wieści z powiatu
Jesteśmy na półmetku wakacji. Błogi to okres dla
uczniów, ale nie dla rolników, których tutaj, na ujskiej
ziemi, mamy bardzo wielu. Również należę do tego grona i doskonale zdaję sobie sprawę, jak wiele pracy czeka
każdego z Was. Życzę niespożytych sił i bogatych plonów,
które zapewnią spokojny byt Waszym rodzinom, a całej
społeczności przyniosą niejeden bezcenny bochen chleba.
Mam nadzieję, że wspólnie spotkamy się pod koniec wakacji na uroczystościach dożynkowych.
Lipiec miał być wolny od posiedzeń Rady Powiatu w
Pile. Pojawiła się jednak konieczność zorganizowania
nadzwyczajnej sesji, dotyczącej przede wszystkim problemów związanych z kondycją naszych szpitali. Decyzją radnych, dokonano zmian w uchwale budżetowej, na
mocy których udzielona zostanie pomoc finansowa obu
lecznicom. I tak: Szpital Specjalistyczny w Pile otrzyma
440 tysięcy złotych na zakup niezbędnego sprzętu i ambulansu oraz dodatkowe 60 tysięcy celem wsparcia remontu
pomieszczeń szpitalnych. Szpital Powiatowy w Wyrzysku
Sp. z o.o. również zostanie dokapitalizowany kwotą pół
miliona złotych. Dodatkowo na sesji podjęto decyzję o
dofinansowaniu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo
– gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pile (kwota 47 tys. zł).
Pozostańmy jeszcze przy sesji. Wiele niepotrzebnych
słów, burzących wcześniejszy porządek, padło w ostatnich
tygodniach pod adresem władz powiatu, które rzekomo
nie chcą współpracować z miastem Piła. Po raz kolejny
stanowczo protestuję przeciw takim sugestiom. Nie zamierzam w tym miejscu posiłkować się argumentami,
które zaprzeczają tak krzywdzącym insynuacjom, przedstawię tylko jeden fakt, o którym rozmawialiśmy właśnie
podczas sesji. Otóż zdecydowaliśmy, że będziemy współfinansować, wraz z Gminą Piła, budowę drogi wewnętrznej
przy ulicy Świerkowej. Droga ta ma zapewnić dostęp do
działek, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.
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Wartość inwestycji oszacowano na niemal 240 tysięcy złotych, z czego połowę wyłoży Powiat.
Szanowni Państwo, wciąż trwają wytężone prace na
powiatowych drogach. Tylko w ostatnich tygodniach zakończono kolejne inwestycje, służące mieszkańcom ziemi
pilskiej. Za nami remonty między innymi na trasie Szydłowo – Zawada (1200 metrów nowej nawierzchni), w Kotuniu (200 metrów nowej drogi), Tarnowie (300 metrów) i
przede wszystkim w Kruszewie. To ostatnie przedsięwzięcie, rzecz jasna najważniejsze dla mieszkańców gminy Ujście, zakończyło się wykonaniem 650-metrowego odcinka
nowej nawierzchni. Dodatkowo umocniono pobocze i wykonano oznakowanie poziome. Z kolei procesowi podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni poddano
mierzącą 1300 metrów drogę z Kaliny do Byszek. Powiatowy Zarząd Dróg w Pile nie próżnuje i na bieżąco poprawia
stan nawierzchni w naszej małej ojczyźnie. Postaram się o
kolejnych pozytywnych zmianach w tej kwestii informować na bieżąco.
Jeszcze przed wakacyjną przerwą Ujście gościło prawie dwustuosobową grupę sportowców - amatorów, którzy wzięli udział w VI Biegu im. Ujskich Powstańców
Wielkopolskich. Z satysfakcją przypominam, że impreza
współtworzy powiatowy cykl „Biegaj z nami 2015”. Tym
razem trasa wiodła nie drogami asfaltowymi, a przełajową
ścieżką w pobliżu Noteci. Z przyjemnością kibicowałem
uczestnikom zmagań. A wygrał coraz szybszy Kamil Linka
z Chrustowa. Gratuluję!
Pięknie było również na jubileuszowym, piątym zlocie z okazji 120-lecia Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej. Jak
na jubileusz przystało, obecni zostali obdarowani większą
ilością atrakcji niż w latach poprzednich. Najpierw kolejka, po raz pierwszy po piętnastoletniej przerwie, dojechała z Białośliwia aż do Łobżenicy! Dzień później ciuchcia
cieszyła oczy mieszkańców Wysokiej, a na sobotni finał
przenieśliśmy się ponownie do Białośliwia, gdzie głównym punktem programu była prezentacja parowozów.
Działo się tam jednak znacznie więcej – od okolicznościowego tortu począwszy, na koncercie wspaniałej muzycznej
grupy After Blues skończywszy. Przypominam, że wakacyjne przejazdy trwają w najlepsze. Warto więc wybrać się
na stację w Białośliwiu w dowolną sobotę, bądź niedzielę sierpnia lub września, bowiem właśnie wtedy, o 13:00,
15:00 i 17:00 pociąg rusza w kierunku Kocika. Koszt
przejazdu w obie strony wynosi symboliczne trzy złote. Z
pewnością warto skorzystać z tej wyjątkowo atrakcyjnej
propozycji.
Kończąc, pragnę raz jeszcze pogratulować osobom zaangażowanym w działalność Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Huty Szkła „Ujście”. Miałem przyjemność, wraz
z Panem Starostą Franciszkiem Tamasem, wziąć udział w
jubileuszowych uroczystościach z okazji 50-lecia istnienia
tego wspaniałego miejsca. Panie Prezesie, Drodzy Działkowicze – tak trzymać!
Stefan Piechocki
Wicestarosta Pilski

i solidność zaowocowały pochlebnymi opiniami naszych klientów oraz nagrodami m.in. „Best Partner Awards” w kategorii
„Innowacje” nagroda przyznana przez SAMSUNG ELECTRONICS POLAND MANUFACTURING Sp. Z o. o. oraz nagroda „Polymer Prosperity” dla najlepszego Przetwórcy Tworzyw
Sztucznych za rok 2014 w konkursie magazynu Plastic Review.

Kluczowym aktywem i podstawowym czynnikiem sukcesu PLASTWIL niezmiennie od wielu lat pozostają stosowane
technologie, stała powtarzalna jakość produktów oraz własne
zaplecze budowy, serwisu i modyfikacji form wtryskowych. Pozyskaliśmy klientów z pierwszej dziesiątki największych firm
globalnych, które ulokowały swoje zakłady produkcyjne w Polsce. Dziś pracujemy m.in. dla koreańskiego koncernu Samsung,
francuskiej Fauercii, niemieckiego Kayser. Mówimy po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, japońsku, rosyjsku, ukraińsku i bułgarsku. Zakupiliśmy sąsiednie nieruchomości i dziś
łączna powierzchnia PLASTWIL to ponad 67 500 tys. m2. Od
roku 2012 podwoiliśmy nasz park maszynowy, a w 2014 roku
rozpoczęła się reorganizacja powierzchni produkcyjno-magazynowej. Dzięki niej zakład zyskał dwie nowe hale produkcyjne
o łącznej powierzchni produkcyjnej 5100 m2, w których stanęły
nowoczesne maszyny do produkcji.
Wdrożenie i certyfikacja w 2015 roku uznanej na całym
świecie normy ISO/TS 16949 gwarantuje wiarygodność naszej Spółki i jest wyrazem spełnienia warunku koniecznego do
współpracy z największymi światowymi producentami z branży
motoryzacyjnej. W chwili obecnej prowadzimy zaawansowane
rozmowy m.in. z koncernem Volkswagen i General Motors na
uruchomienie produkcji detali na potrzeby nowych modeli samochodów, które koncerny zamierzają wprowadzić do swojej
oferty.
Sukcesywnie rozwijamy nasz dział Badań + Rozwoju, który świadczy usługi z zakresu badań i analiz tworzyw sztucznych
oraz opracowuje nowe produkty do budowy nawierzchni szynowych, które mogą być stosowane na całym świecie. Wdrażamy kolejne innowacyjne produkty i usługi do nawierzchni
kolejowych, na które wprowadzamy patenty. Korzystamy z dotacji unijnych na rozbudowę firmy, zakup maszyn i wyposażenie laboratorium. Współpracujemy z jednostkami naukowymi
i badawczymi w Polsce i na świecie m.in. z Niemiec i Japonii.
Po uruchomieniu nowych technologii produkcji sprężyn i hartowania, staliśmy się jedynym w Polsce i jednym z niewielu na
świecie producentem kompletnych systemów mocowania szyn.
W dywizji przetwórstwa tworzyw wdrożyliśmy technologie
wtrysku wielokomponentowego, przetwórstwa gumy oraz hartowania i gięcia metali na prototypowych maszynach.
Firma PLASTWIL wielokrotnie została doceniona za
całokształt swojej działalności, innowacyjne produkty, dynamiczny wzrost, a także działalność prospołeczną. Fachowość

Kreujemy atrakcyjne środowisko pracy dla naszych obecnych i przyszłych pracowników. Naszym celem jest, aby ludzie
stanowiący zespół PLASTWIL wiedzieli dlaczego chcą z nami
pracować, uznając wartości, jakimi się wspólnie kierujemy. Przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje i wartości nowoczesnej firmy rodzinnej stają się naszym mottem przewodnim
w prowadzonej działalności. Rodzinny charakter firmy budują
przede wszystkim relacje, jakie panują w naszej firmie. To dzięki
nim pracują u nas całe rodziny, a nawet pokolenia. W związku
z dynamicznym rozwojem Spółki planujemy w najbliższym czasie zwiększenie zatrudnienia w obszarach produkcji, utrzymania
ruchu i obróbki mechanicznej. Zapraszamy do sprawdzenia naszych aktualnych ofert pracy na stronie www.plastwil.pl.
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PLASTWIL jest przedsiębiorstwem rodzinnym
założonym w 1983 roku. Spółka obecnie dysponuje
czterema wydziałami produkcyjnymi o specjalizacji:
przetwórstwo tworzyw sztucznych, hartowanie stali,
obróbka mechaniczna i plastyczna metali oraz narzędziownia. Firma zatrudnia 380 pracowników.

Ujskie Sprawy

PLASTWIL nowe inwestycje

Ujście najlepsze w powiecie!
W niedzielę, 14 czerwca na boisku wiejskim w
Kruszewie odbył się X Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego.

Zawodnicy z poszczególnych gmin konkurowali ze sobą w
następujących konkurencjach: sztafeta pokoleń kobiet, sztafeta
pokoleń mężczyzn, wielka skakanka, rzut lotką do tarczy, rzuty
piłką do kosza, strzały na bramkę oraz łączony skok w dal.

Do turnieju rekreacyjno – sportowego przystąpiło 7 gmin z
terenu powiatu pilskiego: Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk i Wysoka.

Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu wyników końcowa klasyfikacja przedstawiła się następująco:

I miejsce – Ujście – 64 pkt.
II miejsce – Białośliwie – 46,5 pkt.
III miejsce – Kaczory – 42 pkt.
IV miejsce – Wyrzysk – 40 pkt.
V miejsce – Miasteczko Krajeńskie – 36,5 pkt.
VI miejsce – Szydłowo -36,5 pkt.
VII miejsce – Wysoka – 32,5 pkt.
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Pamiątkowe puchary i medale wręczyli reprezentacjom: wicestarosta pilski Stefan Piechocki, członek Zarządu Powiatu Pilskiego Eligiusz Komarowski, burmistrz Ujścia Roman Wrotecki,
wójt Szydłowa Dariusz Chrobak oraz przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pile Wiesław Łoś.
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19 lipca na boisku sportowym w Mirosławiu odbył się XX
Turniej Wsi Gminy Ujście im. Ulryka Janke.
Po przywitaniu wszystkich obecnych na zawodach, burmistrz
Roman Wrotecki wręczył kwiaty obecnej na turnieju Zdzisławie
Janke, żonie ś.p. Ulryka Janke, społecznika i działacza sportowego, który przepracował pół wieku na rzecz LZS.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Mirosławia. Na drugiej pozycji uplasowała się reprezentacja Ługów Ujskich. Trzecie miejsce
zajęli zawodnicy z Jabłonowa. Czwartą pozycję wywalczyło sobie
Kruszewo. Na piątym miejscu turniej ukończyła drużyna z Nowej
Wsi Ujskiej. Reprezentacja Byszek zajęła szóste miejsce. Siódme
przypadło drużynie z Węglewa, a ósme zespołowi z Chrustowa.

W zawodach wzięło udział osiem reprezentacji sołectw gminy Ujście. Niestety ogromna ulewa przerwała zmagania po przeprowadzeniu pięciu z ośmiu zaplanowanych konkurencji.
Po podliczeniu wyników zakończonych konkurencji ustalono końcową klasyfikację zawodów.

Podsumowanie turnieju i dekoracja zwycięzców odbyły się w
tutejszej sali wiejskiej. Puchary wszystkim druzynom wręczyli:
Zdzisława Janke oraz burmistrz Roman Wrotecki.
9

35 lat
pracy

Piękny jubileusz 35 lat pracy świętowała niedawno Beata Ima - Sekretarz Maiasta i Gminy Ujście, Zastępca Burmistrza Ujścia.
Połowę tego czasu Beata Ima przepracowała w gminie Ujście.
- To dla mnie bardzo ważne i bardzo miłe, bo z Ujściem wiążę
wiele wspomnień z dzieciństwa. Przyjeżdzałam tu wówczas do babci
na wakacje - mówi Beata Ima.
Zapytana o to, co najbardziej lubi w swojej pracy, odpowiada, że
momenty, w których prośby i życzenia mieszkańców gminy zostają
spełnione i dodaje, że z okazji jubileuszu życzyłaby sobie, aby jak najwięcej takich próśb mogło być spełnionych i żeby mieszkańcy byli wyrozumiali, bo jeśli czegoś nie można zrobić to nigdy nie za przyczyną
niechęci urzędników, a jedynie ze względu na obowiązujące przepisy.
My życzymy Pani Sekretarz dużo zdrowia i wielu sukcesów zawodowych.
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Nowe auto dla strażaków
29 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa
o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Ujściu
poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

PROFILAKTYKA w UDK
W Ujskim Domu Kultury odbyło się spotkanie, którego celem było zwiększenie świadomości prozdrowotnej w zakresie
zapobiegania nowotworowi sutka. Podczas spotkań panie uzyskały informacje na temat statystyk i czynników występowania
nowotworu piersi oraz metod profilaktyki. Można było również
dowiedzieć się, dlaczego zastosowanie samobadania piersi, wykonywanie badań USG oraz mammografii daje kobietom szansę
wczesnego wykrycia niepokojących zmian oraz szybkiej interwencji lekarza.
Podobne spotkania odbyły się w każdej gminie powiatu pilskiego. Poprowadził je lekarz specjalista ze Szpitala Specjalistycznego w Pile.

Osoby, które przyszły na spotkanie, mogły również zapisać
się na bezpłatne badania w kierunku nowotworu piersi, nowotworu jelita grubego oraz nowotworów płuc i oskrzeli. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Poprawa zdrowia
publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu
na obszarze powiatu pilskiego - profilaktyka chorób nowotworowych”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Pile i pilski
Szpital Specjalistyczny. W ramach programu mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku nowotworów płuc i oskrzeli, nowotworu jelita grubego nowotworu
sutka. Projekt zakłada przebadanie 2500 osób z całego powiatu.
Powiat Pilski pozyskał na ten cel ponad 2,2 mln zł z Programu
Operacyjnego PL13 - Ograniczanie społecznych nierówności w
zdrowiu, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014 oraz z budżetu państwa.
Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego
i ekologicznego”.
Całkowita wartość projektu wynosi blisko 927 tys. zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 741 tys. zł.
W ramach projektu planowany jest zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego, który polepszy ogólny stan techniczny zaplecza OSP w Ujściu. Zakupiony pojazd wykorzystywany będzie jako
sprzęt specjalistyczny do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.
Na zdjęciu od lewej: Dorota Schwochert - Skarbnik Miasta i Gminy Ujście,
Roman Wrotecki - Burmistrz Ujścia, Hanna Grunt - Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Poznaniu, Marek Zieliński - Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu
Fot. Marta Jankowska
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W Ujskim Domu Kultury trwa remont sali widowiskowej.
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Remont obejmie wymianę foteli, malowanie ścian i sufitu, naprawę centralnego ogrzewania, wymianę drzwi wejściowych,
barierek i poręczy oraz modernizację oświetlenia widowni i sceny.
- Rozstrzygnęliśmy przetarg na najbardziej kosztowną część remontu – dostawę i montaż foteli kinowych. Spośród osmiu firm,
które wystartowały w przetargu tylko jedna zaproponowała cenę, która miesciła się w naszych możliwościach. Dostawa i montaż
270 nowych foteli będzie kosztować 121.500 zł netto. Mamy już podpisane umowy ze wszystkimi wykonawcami poszczególnych
zadań wchodzących w skład tej inwestycji. Właśnie zakończyło się malowanie sufitu i ścian sali widowiskowej. W tej chwili trwa
przygotowywanie podłogi pod położenie nowej wykładziny – mówi dyrektor Ujskiego Domu Kultury Przemysław Zdunek.
Łączny koszt inwestycji to 208.900 zł netto, z czego 150.000 zł pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z planem remont ma się zakończyć w październiku.
Inwestycja pod nazwą „Remont, modernizacja sali widowiskowej Ujskiego Domu Kultury. Zakup i montaż wyposażenia służącego działalności kulturalnej“ jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura domów kultury“.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
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Rodzina - Kajak - Trzeźwość

7 lipca w Ujściu odbyła sie impreza, której głowną częścia
był spływ kajakowy, w kótrym wraz z mieszkańcami Ujścia
wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile
oraz z Posterunku Policji w Ujściu.
Podczas spływu funkcjonariusze rozmawiali z uczestnikami
o bezpieczeństwie nad wodą, a także promowali zdrowy
30 czerwca w Ujściu nad Notecią na wysokości ulicy Szpitalstyl
życia, bez uzależnień. O bezpieczeństwie, zachowaniu
nej otwarto bindugę „Keja 105”.
zdrowego
rozsądku i ostrożności, rozmawiali z dziećmi i ich
- Ta przystań to wypadkowa moich wieloletnich doświadczeń
rodzicami
z osiedla Huta Szkła w Ujściu, którzy wzięli udział
żeglarskich i turystycznych – podkreślił pomysłodawca przedsięw
akcji
pn.
„Początek wakacji bez nałogów”.
wzięcia Piotr Repczyński.
Na najmłodszych czekało wiele atrakcji i niespodzianek.
Dzieci wzięły udział w konkursach i zabawach przygotowanych właśnie dla nich. Zmierzyły się w konkurencjach sprawnościowych.
Spotkanie było znakomitą okazją do tego, aby przekonać
się przy użyciu alkogogli, jak nasz organizm zachowuje się po
spożyciu alkoholu. Wszyscy uczestnicy mieli również okazję
do obejrzenia profesjonalnego sprzętu, jakiego podczas akcji
ratunkowych używają specjaliści.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od policjantów słodkości.
To wakacyjne przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Komendy Powiatowej Policji w Pile, Ujskiego Domu Kultury,
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Idea „Kei 105” to nie tylko „mieszanie” wody przez kajakarzy, ale przy okazji pokazanie im walorów Ujścia: kościoła, kalwarii, punktu widokowego. A dlaczego „Keja 105”? Bo to 105 kilometr szlaku żeglugowego Noteci – wyjaśnił Andrzej Radomski,
członek zarządu Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego,
który popropwadził imprezę.
25 czerwca w Ujściu nad Notecią, na terenie bindugi „Keja
Uroczystego podniesienia bandery dokonały Jagoda i Justyna
Repczyńskie (obie dziewczyny mają za sobą przepłynięcie wraz z 105”, mieliśmy okazję gościć pana Mieczysława, który podrózurodzicami 700-kilometrowej Wielkiej Pętli Wielkopolski niewiel- je po POlsce zsabytkowym traktorem.
Pan Mieczysław przyjechał do Ujścia traktorem STEYR
ką łodzią „Piotruś Pan”) oraz Olek Cholewicki. Po symbolicznym
przecięciu wstęgi, przystań poświęcił ujski proboszcz, ks. Robert 1949. ZAbytkowy pojazd odziedziczył po swoim ojcu. Na co
dzień mieszka w Swarządzu. W Ujściu znalazł się przejazdem,
Różański.
- Podniesienie bandery włączyło tę keję do listy podobnych ponieważ wracał z Łazów nad morzem. Pan Mieczysław bierze
miejsc nie tylko na Noteci, ale także na Wiśle, Warcie, Odrze i udział w licznych rajdach i Zlotach Starych Ciągników i Maszyn
rzekach po stronie niemieckiej - mówił Marek Jankowski, prze- Rolniczych.
wodniczący Rady Miejskiej w Ujściu.
Na świadków otwarcia przystani czekał poczęstunek oraz
możliwość przepłynięcia się katamaranem „Dzwoneczek”.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: właściciel bindugi
Piotr Repczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu Marek Jankowski, radny Rady Miejskiej w Ujściu Janusz Chamarczuk i Prezydent Piły Piotr Głowski.

Ujskie Sprawy
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Traktorem przez Ujście
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Wianki
					na Noteci
W sobotę 20 czerwca w Ujściu odbyła się impreza pod hasłem „Wianki na Noteci”. W ramach imprezy, tak jak co roku
odbył się spływ kajakowy, tym razem pod hasłem „Maraton Kajakowy”. Uczestnicy spływu mieli do wyboru trzy trasy: z Krępska, Piły i Kaliny. Mimo kilku kropli deszczu wszyscy uczestnicy
spływu szczęśliwie dotarli do mety, gdzie czekały na nich koncerty i poczęstunek ufundowany przez Stowarzyszenie Dolina
Noteci. Kajakarzy na brzegu Mariny witali mieszkańcy gminy
Ujście.

Zespoły zagrały koncert charytatywny, poświęcony wymagającemu rehabilitacji Andrzejowi „Qni” Grzeli - muzykowi zespołu Ryczące Dwudziestki. Na ten sam cel zostały przekazane
pieniądze zgromadzone poprzez sprzedaż losów z fantami.

Wcześniej, przy ujskiej marinie odbyły się warsztaty wyplatania
eko-wianków świętojańskich. Warsztaty poprowadziła Anna Podgórska, właścicielka pracowni florystycznej „Niebieska Konewka”.
Spośród przygotowanych wianków wybrano trzy najpiękniejsze,
których autorki otrzymały nagrody ufundowane przez burmistrza
Ujścia oraz pracownię „Niebieska Konewka”.
Tegoroczne „Wianki na Noteci” nie mogły odbyć się bez tradycyjnego puszczania wianków na wodę.
Imprezę przy ujskiej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej zakończył koncert zespołów: Grupa Trzymająca Ster, Węże z Poligonu i K2.
13

Kino pod gwiazdami

17 lipca przy Ujskim Domu Kultury odbyło się pierwsze, wakacyjne spotkanie filmowe. W kinie plenerowym licznie zebrani
widzowie obejrzeli francuską komedię „Jeszcze dalej niż północ”.
Kolejny seans filmowy odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 21:00.
Będzie wtedy wyświetlany film „Nic do oclenia”. Zapraszamy!

Ujskie Sprawy
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Pchli Targ

Od czerwca tego roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ujskiej
organizuje na Starym Rynku przy fontannie „Ujski Pchli Targ”. Inicjatywa ta powstała z myślą o integracji środowiska lokalnego.
W niedzielne przedpołudnia, w wybranych wcześniej terminach, można spotkać się i porozmawiać ze znajomymi, poznać nowe
osoby, wymienić się lub kupić coś oryginalnego, spędzić czas przy
kawce i ciastku.
W trakcie trwania targu można także zwiedzić wystawę w starym , zabytkowym kościele na rynku, organizowaną i udostępnianą
przez Ujski Dom Kultury. Przy okazji trwania wystawy lub galerii
sztuki, można zakupić oryginalne wyroby artystyczne, malarstwo,
rzeźbę, sztukę użytkową.
Ideą Stowarzyszenia jest stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej, gdzie mieszkańcy przy okazji sprzedaży lub wymian rzeczy,
spędzą wspólnie wyjątkowy czas, lepiej się poznając.
Jeśli jesteś znudzony/a tradycyjnym towarem i mało ciekawymi
rzeczami w sklepach, jeśli poszukujesz czegoś wyjątkowego, perełeczek często będących prawdziwymi okazami z przeszłości, to na
naszym Ujskim Pchlim Targu możesz poczuć się jak poszukiwacz
skarbów. Jest to miejsce wymiany przedmiotów, które w jednym
domu są zbędne a w innym bardzo pożądane. Tu wiele przedmiotów
dostaje swoje drugie życie.
Tradycja pchlego targu przybyła do Polski z Europy Zachodniej gdzie
mieszkańcy z niecierpliwością czekają na tego typu spotkania. W całej
Polsce od wielu lat tradycja Pchlego Targu rozkwita.
Jeżeli masz zagracony strych lub piwnicę i nie wiesz co z tym zrobić,
przynieś na Pchli Targ. Najbliższy termin to: 23 sierpnia, w godz. 9.00 13.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału, wymiany, sprzedaży i zakupów.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ujskiej
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Słodkie warsztaty

W Ujskim Domu Kultury 10 lipca odbyły się pierwsze
warsztaty kulinarne. Zajęcia poprowadziła Lidia Kunicka. Na
pierwszym spotkaniu uczestnicy warsztatów przygotowywali
słodkie desery: mus z rabarbaru i hiszpański krem z truskawkami.

Kolejne warsztaty odbędą się 18 sierpnia. Na prośbę uczestników będą one poświęcone zupom-kremom.

Wakacje w kajakach
W piątek 24 lipca Ujski Dom Kultury, Nurt Ujście oraz Binduga Keja 105 dla mieszkańców gminy Ujście zorganizowali
spływ kajakowy z Byszek do Ujścia. W spływie kajakowym udział
wzięło 27 osób. Na zakończenie spływu na kajakarzy czekał poczęstunek. Kolejny spływ kajakowy odbył się 7 sierpnia. Tym razem uczestnicy spływu płynęli z Ujścia do Walkowic.

Zebranych gości przywitał dyrektor UDK Przemysław Zdunek, a o samej wystawie i działalności „Igiełki” opowiedziała Jadwiga Nitek - opiekunka klubu. Uczestnicy wernisażu wysłuchali
krótkiego koncertu w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Kasztelanki” z Nowej Wsi Ujskiej pod dyrekcją Marka Frąckowiaka.

10 lipca w Galerii na Starym Rynku w Ujściu otwarto wystawę prac Małgorzaty i Magdaleny Borsukiewicz pod tytułem
„Kolorowy świat płócien”.

W ujskiej galerii Małgorzata Borsukiewicz zaprezentowała
swoje obrazy, a Magdalena Borsukiewicz malowane poduszki.
Wyjątkowe prace obu artystek przyciągnęły na wernisaż wielu
mieszkańców Ujścia i Piły. Dodatkową atrakcją spotkania w galerii był koncert Dominiki Wróbel.

Malarstwo Marii Frankowskiej

Na wystawie pt. „Tańcowała Igła z Nitką” swoje prace prezentowały: Ewa Kamilewicz, Bernadeta Lis, Urszula Strógarek, Teresa Pierdzioch, Teresa Półtorak, Adela Krauze, Helena Starościak,
Beata Spytek, Janina Kłos, Ewa Urbaniak, Jadwiga Sołtysiak,
Małgorzata Humeniuk, Jadwiga Kałdunek, Longina Kostrzewa i
Jadwiga Nitek.

6 sierpnia w ujskiej Galerii na Starym Rynku odbyło się otwarcie wystawy malarstwa Marii Frankowskiej. W wernisażu wzięli udział mieszkańcy gminy Ujście, a także goście z Piły, Chodzieży, Czarnkowa i Budzynia. O muzyczną oprawę wernisażu
zadbał spiewający Jakub Herfort, który wystąpił z krótkim koncertem. Malarstwo Marii Frankowskiej można podziwiać do
końca sierpnia, w środy, piątki i niedziele. Zapraszamy!
15
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12 czerwca w ujskiej Galerii na Starym Rynku odbył się wernisaż wystawy rękodzieła artystycznego prac Klubu Hafciarskiego „ Igiełka”, który działa przy Ujskim Domu Kultury.

Ujskie Sprawy

Tańcowała igła z nitką Kolorowy świat płócien

Festyn Kupiecki
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27 czerwca na boisku sportowym w Ujściu odbył
się Festyn Kupiecki. Przed licznie zebraną, ujską publicznością wystąpiły zespoły: MILANO, MODEL
MT & MODELINKA oraz MAX BAYER. Nie zabrakło również występów ujskich dzieci i młodzieży.
Najmłodsi uczestnicy bawili się z piratami kapitana
Hooka.
Tradycyjnie, podczas festynu wręczono puchary
dla najlepszych, ujskich Kupców. Tytuł „Kupiec Roku
2015” zdobył Paweł Gładych. Drugie miejsce zajęła
Agnieszka Budzińska, a trzecie panie Helena Zachara
i Dorota Górzna - właścicielki sklepu PELA.
Nie zabrakło konkursów z nagrodami ufundowanymi przez ujskich kupców. Organizację Festynu
Kupieckiego wsparły firmy: Wytwórnia Podkładów
Strunobetonowych w Mirosławiu, Plastwil, Elmech i
Bartex.
Dyrektor Ujskiego Domu Kultury dziękuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli przygotowanie festynu.
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Partnerstwo gimnazjalne
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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 odwiedzili
niemieckich przyjaciół.
Uczniowie wzięli udział w projekcie, który został dofinansowany przez międzynarodową organizację: Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży.
W wyjeździe uczestniczyła 12 osobowa grupa uczniów z klas
drugich, z ujskiego gimnazjum i z Zespołu Szkół w Kruszewie. W
pierwszym dniu pobytu w programie wizyty było spotkanie z Burmistrzem Krakow m See, zwiedzanie miasta, obejrzenie okolicy z
wieży widokowej, gra w bowling i wspólny obiad.
W drugim dniu uczniowie wraz ze swoimi niemieckimi koleżankami i kolegami zwiedzali miasto Gustrow. Brali udział w
projekcie, którego celem było poznanie zabytków tego miasta. Następnie było zwiedzanie Parku Natury.

Ten bardzo sympatyczny i miły dzień zakończył się wspólnym
grillem.
W trzecim dniu w godzinach przedpołudniowych, w szkole
odbyło się podsumowanie projektu. Uczniowie wymieniali się
również upominkami.
Cała wizyta była niezwykle udana, głównie za sprawą bardzo ciepłego przyjęcia. Gimnazjaliści wrócili wypoczęci i pełni pozytywnych wrażeń. Na ręce dyrektor szkoły w Krakowa
am See przekazano zaproszenie do złożenia wizyty w Ujściu w
przyszłym roku.
W wyjeździe brali udział: dyrektor ujskiego gimnazjum
Mariola Wrotecka, Agnieszka Tyczkowska-Machała, Alicja Mazur, Agata Martenka, Joanna Kasperska, Krystyna Tyczkowska,
Marta Kamińska, Dominika Wiedera, Radosław Sokól, Ewelina Jankowska, Oliwia Chwalińska, Magdalena Krobska, Miłosz
Terlecki, Patryk Skibiński, Hubert Kondarewicz.

Misz-Masz Życie to musical
Uczniowie klasy II a ujskiego gimnazjum zaprezentowali efekt
realizowanego projektu edukacyjnego pt. „Misz-masz teatralno histeryczny czyli historia Polski troszkę inaczej”. Uczniowie
wystąpili z edukacyjno-artystycznym programem w oryginalny
sposób prezentującym wybrane wydarzenia z historii Polski.
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11 czerwca na scenie UDK uczniowie klasy II B ujskiego gimnazjum zaprezentowali program artystyczny „Życie to Musical”.
Występy gimnazjalistów rano obejrzeli ich szkolni koledzy, a
wieczorem rodzice i mieszkańcy Ujścia. Występujący popisywali się spiewem, tańcem i grą aktorską. W programie znalazł się
przekrój rozmaitych musicali.

Spotkanie nie upłynęło bynajmniej na samej zabawie – dzieci dowiedziały się jak nazywają się planety Układu Słonecznego i jakie są
ich cechy charakterystyczne. Poznały opowieści o powstaniu słońca
i księżyca, wysłuchały bajek: „O dziewczynce, która chciała polecieć
na Marsa”, „przygody ufoludka Kacperka na kosmicznej zjeżdżalni”,
„Podróż w kosmos”.
Wizyta gimnazjalistów w przedszkolu i wspólna zabawa z dziećmi udowadnia, że nie jest ważne ile mamy lat, tylko czy potrafimy się
dobrze bawić. Udowodniliśmy, że zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież, a nawet dorośli potrafią znaleźć wspólny język i miło spędzić
wspólnie czas. Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania.
Paulina Strychalska

Najlepsi sportowcy

3 czerwca 2015 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ujściu
odbyło się uroczyste zakończenie prowadzonej przez dwa lata innowacji pedagogicznej, mającej na celu usprawnienie umiejętności
komunikacyjnych uczniów. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia pana burmistrza – Romana Wroteckiego, który powitał zebranych i podkreślił wagę umiejętności wypowiadania się nie tylko
publicznie, ale również we wszystkich sytuacjach, gdyż to świadczy
o nas. Następnie głos zabrała pani Paulina Strychalska, która krótko podsumowała działania podjęte podczas realizowania innowacji, podziękowała nauczycielom, którzy współpracowali z uczniami
oraz wszystkim trzecioklasistom, którzy z zaangażowaniem pracowali przez ostatnie dwa lata. Przez ten czas odbywały się różne zajęcia, również pozalekcyjne, warsztaty, spotkania, które miały pomóc
uczniom dostosować się do różnych sytuacji i sprawnie się w nich
komunikować przy użyciu odpowiednio dostosowanego języka.
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że to niełatwe wyzwanie, jednak z
całą pewnością można stwierdzić, że wszystkim wyszło to na dobre.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele realizujący innowację, dowiedzieli się o sobie nowych, czasem zaskakujących rzeczy. Z kolei
przemówienia wygłoszone przez uczniów w urzędzie udowodniły,
że są oni na wysokim poziomie świadomości językowej, a jeśli tylko
pozwolić im zabrać głos w istotnej dla nich samych sprawie, mogą
pozytywnie zaskoczyć. Słuchacze na długo zostaną pod wrażeniem
wygłoszonych mów – i chodzi tu nie tylko o sposób autoprezentacji,
ale także merytoryczne podejście do różnych zagadnień. Wszystko
to pokazało ogromną wiedzę gimnazjalistów i odsłoniły nieco ich
zainteresowania, którymi zechcieli się podzielić.
Na zakończenie Pani Dyrektor Mariola Wrotecka w kilku słowach odniosła się do wygłoszonych przemówień, pogratulowała
mówcom, którzy z całą pewnością zasłużyli na słowa uznania. Wyraziła również przekonanie, że podjęte w ramach innowacji działania były w pełni uzasadnione, a postawione cele w znacznej mierze
osiągnięte. Teraz czas na nowe wyzwania.
Paulina Strychalska
W tym roku podziękowania otrzymali: Anna Meszyńska,
Tobiasz Zdzierela, Emil Spera, Malwina Lewandowska, Gracjan

Już tradycyjnie z końcem roku szkolnego, kończąc kolejny
szkolny rok sportowy, uhonorowano najlepszych sportowców,
uczniów klas trzecich, którzy ukończyli naukę w ujskim gimnazjum. Była to uroczysta okazja aby wyróżnić tych uczniów,
którzy w latach 2012-2015 zdobywali medale na zawodach o
szczeblu co najmniej powiatowym. Spotkanie z najlepszymi
sportowcami klas trzecich odbyło się 23 czerwca.
W obecności zaproszonych gości, dyrektor naszej szkoły
i nauczycieli wychowania fizycznego każdy otrzymał pamiątkową statuetkę z imienną dedykacją - podziękowaniem „za godne
reprezentowanie Gimnazjum w Ujściu na zawodach sportowych w latach 2012 – 2015”.
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uż po raz kolejny uczniowie Gimnazjum im. Władysława Jagiełły
w Ujściu odwiedzili wychowanków Przedszkola im. Króla Maciusia I.
Uczestniczyli w nim uczniowie klasy III b (Agata Magdzińska, Magdalena Kawaciuk, Anna Meszyńska, Julia Góra, Barbara Adamska,
Patryk Idzikowski, Karol Górzny, Jakub Disterheft) pod kierunkiem
Pani Pauliny Strychalskiej, w przeprowadzeniu zajęć pomagał również
ksiądz Jakub Janiak. Pierwsze spotkanie odbyło się 28 maja br., a tematem przewodnim była wyprawa w kosmos.
Na początku gimnazjaliści i przedszkolacy przywitali się, przekazując sobie impuls – kosmiczny uścisk przyjaźni, wszyscy bez wyjątku poczuli jego moc. Następnie dzieci „wsiadły” do rakiet i ruszyły w
podróż kosmiczną. Rakiety utworzyły same dzieci łapiąc się za ręce, a
astronautą zostało dziecko, które znalazło się w objęciach pozostałej
dwójki. Najwięcej atrakcji przysporzyło jednak chodzenie po księżycu
– i choć wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę to nadmuchany materac,
to jednak zabaw dostarczyła wielu wrażeń i moc radości. Przedszkolaki miały również okazję rzucać „asteroidami” do celu – tym razem
rywalizowali chłopcy z dziewczynkami. Po tych zmaganiach wszystkie dzieci otrzymały odznakę małego kosmonauty i z dumą przystąpiły do kolorowania przygotowanych dla nich obrazków (również
związanych z kosmosem).
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w Mirosławiu i Nowej Wsi Ujskiej

Tak szybko mija czas… - te słowa z pewnością mogli wypowiedzieć uczniowie, którzy zakończyli kolejny rok nauki. Ani się
nie obejrzeliśmy, a przedszkolacy pożegnali swoje panie i przedszkolną beztroskę, uczniowie klas I i II otrzymali promocję do klas
wyższych. Najdłużej jednak w atmosferze pożegnania trwali trzecioklasiści. Zakończyli oni pierwszy etap edukacyjny, by po wakacjach rozpocząć naukę w klasie czwartej w budynku szkoły w
Nowej Wsi Ujskiej.
W piątkowy poranek po Mszy Świętej, którą odprawił ksiądz
proboszcz Robert Różański, uczniowie spotkali się na uroczystym
apelu. W obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i kolegów podziękowali za wspólnie przeżyte chwile, za radości i smutki, za sukcesy i porażki, i za wszystko, co było wspólnym udziałem
w szkolnej codzienności. Nie brakowało uczucia wzruszenia i żalu
za tym, co mija. Jednak uczniom klasy III towarzyszyła również
nadzieja, że to co nowe może być także radosne i uśmiechnięte.
Nagrodą dla dzieci za szkolne osiągnięcia były świadectwa,
upominki książkowe i pamiątkowe dyplomy, dla rodziców sukcesy
swoich pociech a dla nauczycieli możliwość towarzyszenia wychowankom w całorocznym zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Natomiast słowami: „Do zobaczenia w dorosłym życiu, na
innej drodze, na innym szlaku (…)” żegnali się uczniowie kl. VI,
kończący Szkołę Podstawową w Nowej Wsi Ujskiej, ze swoimi
młodszymi kolegami i koleżankami, wychowawczynią – p. J. Potoczko, nauczycielami i wszystkimi pracownikami. Było uroczyście i bardzo wzruszająco. Uczniowie w formie montażu poetyckiego przypomnieli zaproszonym gościom lata spędzone w szkole,
czas swego rozwoju i dorastania. Symbolika motyli wyfruwających
z sali lekcyjnej dodatkowo potęgowała efekt ostatniego w tym składzie spotkania. Młodsi uczniowie – przedstawiciele klasy V- życzyli absolwentom szkoły by do swych portów zawijali bez burz i
połamanych masztów. By żyło się im po prostu dobrze…
Podczas zakończenia roku szkolnego wręczone zostały nagrody Burmistrza Miasta Ujścia, które otrzymali: Wiktoria Maślak (
kl.VI, śr.5,81 ), Aleksander Kaczor ( kl. V, śr. 5,81) oraz Mateusz
Marchewka (kl. III). Dodatkowo nagrodzone zostały za godne reprezentowanie szkoły: Weronika Ignacy i Wiktoria Maślak oraz
wszyscy ci, którzy rok szkolny 2014/2015 ukończyli z wyróżnieniem (16 osób ).
Dziękujemy serdecznie przybyłym na uroczystość rodzicom i
gościom, a absolwentom życzymy, by z godnością nosili zaszczytne
miano wychowanka Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej.
E.Pranke, D.Suwary
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Z
wizytą w bibliotece
Przedszkolacy z Mirosławia udali się z wycieczką do tam-

tejszej Biblioteki Publicznej. Podczas pobytu dzieci z radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Najmłodszym bardzo spodobały się bogato ilustrowane książki,
które z chęcią oglądały i komentowały. Podczas spotkania dzieci
mogły wykonać także własnoręcznie zdobione zakładki do książek.

Podchody, gofry, lody

16 czerwca w bibliotece i świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej opiekunowie zorganizowali kolejną wakacyjną atrakcję dla dzieci i młodzieży - podchody. Po podzieleniu się na dwie grupy, wszyscy wyszli
w teren szukać ukrytych kopert z zadaniami. Trasa nie była trudna,
jednak trzeba było się wysilić, żeby znaleźć wszystkie polecenia i je
wykonać. Po powrocie należało się rozliczyć z wykonanych zadań.
Na koniec zabawy na uczestników czekała niespodzianka - gofry upieczone przez panią Gertrudę Chamarczuk. Były też lody.

Dzieciaki – Pudłaki
W świetlicy w Nowej Wsi Ujskiej dzieci przygotowywały „pudłakowe” kostiumy wykonane z kartonów. Zabawa zakończyła się
pieczeniem kiełbasek przy ognisku i przejażdżkami bryczką.

„Nigdy nie trać świętej ciekawości...”- powiedział geniusz Albert Einstein.

12 czerwca w Ujskim Domu Kultury odbył się finał konkuru
„Mały Geniusz” organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana
Pawła II w Ujściu. Tytuł „Małego Geniusza” i główną nagrodę - rower zdobył Kajetan Granops. Drugie miejsce zajął Aleksander Kamiński, trzecie Mateusz Golisz, czwarte Julia Opiłowska, piąte Patrycja Wylegała, a szóste Magdalena Hoppe.
Pomysłodawcą i prowadzącym konkurs był dyrektor szkoły Marek Kamiński. Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Pilski oraz Burmistrz Ujścia, a sponsorem głównej nagrody była firma
„Plastwil” , która ufundowała rower górski.

Żegnali szkołę

W Ujskim Domu Kultury odbyły się dwie uroczystości, podczas których uczniowie szkoły podstawowej witali wakacje. Podczas
pierwszej uroczystości zakończenie roku szkolnego świętowali uczniowie klas I - V. Podczas drugiej ze szkołą żegnali się szóstoklasiści.
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Tradycyjnie w ostatnim tygodniu czerwca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu dokonano podsumowania konkursów
przedmiotowych, które odbyły się w mijającym roku szkolnym. Najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Wyniki konkursów:
W konkursie „Master of Words” mistrzem słownictwa został Łukasz Bartoś.
Konkurs czytelniczy klas V-VI: 1. Pola Michalska VI b, 2. Malina
Pisarek V a, 3. Gracjan Cieślak VI a.
Konkurs czytelniczy dla klas trzecich „Niebieski koralik”:
1. Oliwier Kałużny III b, 2. Karol Pawłowski III b, 3. Aleksandra
Danaj III b.
Konkurs historyczny: 1. Karolina Tomas:zczyk, 2. Pola Michalska, 3. Marta Marciniak, Magdalena Niewiarowska.
Konkurs – „Życie Jana Pawła II”
Klasy IV: 1. Paulina Salwa, 2. Matylda Rylska, 3. Marcelina Trzciołek.
Klasy V: 1. Julia Gładych, 2. Amelia Bill, 3. Marta Humeniuk
Klasy VI: 1. Pola Michalska, 2. Milena Adamczewska, 3. Marika
Tomaszewska.
Konkurs przyrodniczy: 1. Magdalena Hoppe, 2. Julia Zimniak,
3. Pola Michalska.
Konkurs polonistyczny dla klas drugich: 1. Agnieszka Grzegorek, 2. Stanisław Dróżdż, 3. Wojciech Mikołajewski.
Konkurs piosenki – „Śpiewajmy patronowi”
Klasy I-III: 1. Klasa II b, 2. Klasa III a, 3. Klasa I a.
Klasy IV-VI: 1. Klasa V a, 2. Klasa VI b, 3. Klasa V b.
Konkurs matematyczny klas drugich: 1. Aleksander Gładych, 2.
Anna Mikołajewska, 3. Wojciech Mikołajewski.
Konkurs matematyczny: 1. Karolina Tomaszczyk VI b, 2. Laura
Niezborała VI b, Martyna Kaczmarek V b, 3. Magdalena Hoppe VI b.
Konkurs wiedzy z języka angielskiego: 1. Zuzanna Wątroba VI b,
2. Łukasz Bartoś VI b, 3. Julia Gładych V a.
Konkurs z języka angielskiego kas I-III: 1. Karol Pawłowski, 2.
Julia Strógarek, 3. Dagmara Gazińska.
Konkurs z języka polskiego klas trzecich: 1. Karol Pawłowski, 2.
Martyna Kawaciuk, 3. Julia Strógarek.
Konkurs matematyczny klas trzecich: 1. Grzegorz Bukłaha, 2.
Joachim Koroza, 3. Damian Tytulski.
Konkurs ortograficzny
Klasy IV: 1. Agata Męcina, 2. Matylda Rylska, 3. Julia Miciukiewicz.
Klasy V: 1. Julia Gładych, 2. Kornelia Sagan, 3. Dominik Nalepa.
Klasy VI: 1. Magdalena Hoppe, 2. Zuzanna Wątroba, 3. Weronika
Szaroleta.

MALI GENIUSZE
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Konkursy, konkursy, konkursy...

Zawody Strażackie w Kruszewie
21 czerwca 2015, na boisku wiejskim w Kruszewie odbyły się
Miejsko - Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze, do których zgłoszonych zostało 11 drużyn (w tym: 3 drużyny dziewcząt w wieku 12-16
lat, 3 drużyny chłopców w wieku 12-16 lat, 1 drużyna kobieca oraz 2
drużyny seniorów i 2 drużyny oldbojów). Zawody te połączone zostały z festynem strażackim zorganizowanym przez jednostkę OSP w
Kruszewie.

Zawody sportowo - pożarnicze to przede wszystkim ważny sprawdzian sprawności organizacyjnej i bojowej strażaków oraz będącego w
ich posiadaniu podstawowego sprzętu . Jest to także okazja do popularyzowania strażackiego ruchu. Pomimo niesprzyjającej aury zawody z
połączone z festynem przyciągnęły całkiem sporą liczbę widzów. Poza
konkurencjami przeznaczonymi tylko dla członków OSP odbyło się
również wiele konkurencji przeznaczonych dla widzów.
Całość imprezy przygotowana została przez strażaków z jednostki
OSP Kruszewo. Sędzią głównym zawodów był Komendant Miejsko
Gminny OSP RP W Ujściu druh Łukasz Perz. Wszystkie uczestniczące w zawodach drużyny pożarnicze wzięły udział w ćwiczeniach
bojowych w swoich kategoriach.
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych kategoriach przedstawiała się następująco:
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Dziewczęta 12 – 16 lat
I miejsce OSP Kruszewo - 29,83 pkt
II miejsce OSP Nowa Wieś Ujska - 33,98 pkt
III miejsce OSP Ujście - 38,38 pkt
Chłopcy 12-16 lat
I miejsce OSP Kruszewo -23,67 pkt
II miejsce OSP Ujście - 23,67 pkt
III miejsce OSP Nowa wieś Ujska -33,45 pkt
KOBIETY
I miejsce OSP Kruszewo- 96,06 pkt
SENIORZY
I miejsce OSP Kruszewo - 43,56 pkt
II miejsce OSP Nowa Wieś Ujska - 58,11 pkt
OLDBOJE
I miejsce OSP Kruszewo - 52,00 pkt
I miejsce OSP Nowa Wieś Ujska - 52,00 pkt
Tradycyjnie przeprowadzone konkurencje wzbudzały wiele
emocji. Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk Burmistrza Romana
Wroteckiego nagrody rzeczowe.
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Nagrody rzeczowe otrzymali także wszyscy zwycięscy w konkurencji zorganizowanych poza zawodami, w ramach festynu.
Wśród tych konkurencji najwięcej emocji wzbudziło wspinanie
po skrzynkach plastikowych. Konkurencja ta odbyła się w dwóch
kategoriach wiekowych : dorośli i dzieci. W kategorii dorosłych
zwycięzcą został: Dariusz Wargin, a w kategorii dzieci Weronika
Nowak. Puchary dla zwycięzców ufundował i wręczył Wicestarosta Pilski Stefan Piechocki.

Atrakcją zawodów była również smaczna grochówka przygotowana przez OSP Kruszewo, do której warzywa kroili prawie wszyscy
członkowie, korzystając również z pomocy członków swoich rodzin.
Zawody nie mogłyby się odbyć bez wsparcia sponsorów, którymi
byli: Burmistrz Ujścia, Starostwo Powiatowe w Pile, WPS SA w Mirosławiu, Państwo Jolanta i Edward Derek z Kruszewa, Usługi Transportowe Kruszewo – Mieczysław Walczak, Rzeźnictwo – Wędliniarstwo
– Zenon Daleszyński, Gabriela Górczak, Wojciech Skibiński, Ardagh
Glass S.A. Ujście, Firma transportowa Krzysztof Wagner, Zakład zaopatrzenia rolnictwa w Kruszewie, Zakład usługowy - Komunalnik
– Jan Radke.
Zwycięskie drużyny seniorów z Kruszewa (kobiety i mężczyźni)
wzięły udział w powiatowych zawodach drużyn OSP, które odbyły się
w niedzielę, 28 czerwca 2015 w Pile.
Bogumiła Witoch

Strażacy walczyli w powiecie
W niedzielę, 28 czerwca w Pile, odbyły się XVII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu
pilskiego.
Do tegorocznej rywalizacji przystąpiło 15 najlepszych drużyn wyłonionych podczas eliminacji gminnych. Każda z drużyn startowała
w sztafecie pożarniczej 7x50 metrów oraz w ćwiczeniu bojowym. Nad
prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali druhowie
reprezentujący wszystkie gminy powiatu pilskiego oraz strażacy KP
PSP Piła pod przewodnictwem mł. kpt. Krzysztofa Gajewskiego.
Gminę Ujście w zawodach sportowo-pożarniczych reprezentowały dwie drużyny, które zwyciężyły podczas eliminacji gminnych. W
zawodach grupa kobiet OSP Kruszewo zdobyła V miejsce uzyskując
152,681 punktów, natomiast grupa mężczyzn VI miejsce uzyskując
125,583 punktów.
Na zakończenie sportowych zmagań puchary, dyplomy i nagrody dla zawodników wręczył Komendant Powiatowy PSP w Pile - mł.
bryg. Rafał Mrowiński oraz Prezes Zarządu Powiatowego Związku
OSP - dh Krzysztof Fojt.
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95 lat OSP w Mirosławiu
20 czerwca w Mirosławiu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 95–lecia tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Obchody rocznicy rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, którą
celebrowali ks. biskup Zygmunt Robaszkiewicz i ks. Jakub Janiak.
Po mszy korowód złożony z członków OSP, przedstawicieli
władz gminy i powiatu oraz zaproszonych gości przemaszerował
do sali wiejskiej.
Nie zabrakło wicestarosty Stefana Piechockiego, reprezentującego władze powiatu. Był również Burmistrz Ujścia Roman
Wrotecki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu Marek Jankowski, a także prezes Wytwórni Podkładów Strunobetonowych
w Mirosławiu Franciszek Bednarski. W korowodzie wzięła również udział delegacja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej,
przedstawiciele Koła Rolniczego w Mirosławiu, Koła Gospodyń
Wiejskich w Mirosławiu i tamtejszego LZS.
W części oficjalnej burmistrz Roman Wrotecki i Prezes
Gminnego OSP Mirosław Opaluch wręczyli odznaczenia za wysługę lat. Otrzymali je: Słoma Edward – 40 lat, Fręśko Czesław

– 35 lat, Trafas Edward – 35 lat, Krauze Zenom – 30 lat, Cyrulik
Krzysztof – 30 lat, Grams Leszek – 25 lat, Wylegała Stanisław –
25 lat, Grajkowski Dariusz – 20 lat, Grajkowski Tomasz – 15 lat,
Grams Henryk – 15 lat i Sawiński Marcin – 15 lat.
Brązową odznakę otrzymała młodzieżowa drużyna OSP z
Mirosławia w składzie: Grams Mikołaj, Grams Andrzej, Kuczyński Dawid, Lewandowski Mateusz, Lewandowski Paweł, Pawlus
Michał, Piochacz Marcin, Wrzeszcz Maciej, Wrzeszcz Paweł i
Zdzierella Tobiasz.
Najstarszy strażak Józef Grams otrzymał pamiątkę okolicznościową.
Okolicznościową pamiątkę otrzymał również ks. biskup Zygmunt Robaszkiewicz oraz sponsorzy.
Po zakończeniu części oficjalnej, na wszystkich gości czekał
poczęstunek i zabawa taneczna.
Zarząd OSP Mirosław dziękuje wszystkim sponsorom, którzy
pomogli w zorganizowaniu tej uroczystości.
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Biesiada Nowowiejska Koniec przedszkola

13 czerwca w Nowej Wsi Ujskiej odbyła się po raz pierwszy „Biesiada Nowowiejska”. Imprezę rozpoczął przemarsz rozśpiewanego
korowodu przez wieś. Na scenie przy świetlicy wiejskiej wystąpiły
zespoły: Borneńskie Podlotki z Bornego Sulinowa, Kwiat Jesieni z
Czerwonaka oraz Kasztelanki z Nowej Wsi Ujskiej. Na uczestników
imprezy czekały ciasta pieczone przez panie z Nowej Wsi Ujskiej,
smakołyki z grilla i zabawa taneczna.
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Gospodynie wyróżnione

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Ujskiej reprezentowały powiat pilski podczas IV Festiwalu Tradycyjnej Kuchni
Wielkopolskiej w Łeknie.
Na festiwal gospodynie z Nowej Wsi Ujskiej przygotowały zupę
rumpuć, czyli gęstą zupę jarzynową służącą za cały obiad (danie
jednogarnkowe, znane jako eintopf) oraz babkę poznańską. Jury
nagrodziło je za to wyróżnieniem. Pierwsze miejsce zajęło KGW w
Tokarach - powiat turecki.
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24 czerwca w Ujskim Domu Kultury odbyło się zakończenie roku ujskich przedszkolaków. Przez prawie dwie godziny przedszkolacy prezentowali na scenie swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, taneczne i instrumentalne.

Gotowi do szkoły
24 czerwca z kruszewskim oddziałem Przedszkola Publicznego w Ujściu pożegnały sięnajstarsze dzieci, które od września
rozpoczną naukę w szkole. Miłym słowom, podziękowaniom
oraz uśmiechom nie było końca. Trudno było powiedzieć sobie
po raz ostatni „do widzenia”, jednak to nie czas na smutek. Od
września rozpocznie się dla nich kolejny, bardzo ważny etap życia.
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27 czerwca na tarasie przy Wiejskim Domu Kultury w Kruszewie odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji pięćdziesięciolecia działalności tutejszego
Wiejskiego Domu Kultury.
Była to okazja do podziękowania mieszkańcom,
sponsorom, wolontariuszom i organizacjom wspierającym działalność placówki za wspólną pracę w ostatniej dekadzie.
Życzenia i gratulacje szefowi WDK składali licznie
zebrani goście. O program artystyczny zadbała kruszewska młodzież. Nie obyło się bez okolicznościowego tortu.
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ZŁOTY JUBILEUSZ WDK w KRUSZEWIE

RAJD
DZIUBAKIEWICZA
XVI Rajd Dziubakiewicza w Kruszewie odbył się
w niedzielę, 28 czerwca. Tegoroczne obchody rajdu
były wyjątkowe, ponieważ łączyły się z jubileuszem
50-lecia Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie.
Na starcie niedzielnych zmagań stawiły się 23 załogi. Pierwsze miejsce zajęła ekipa w składzie: Tomasz Socha i Szymon Górzny. Drugie miejsce zdobyła załoga Katarzyna i Jarosław Ciesiółka, a trzecie
Iwona i Michał Poniatowscy.
Laureaci rajdu otrzymali puchary ufundowane
przez starostę pilskiego Franciszka Tamasa oraz nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów. Nagrodę specjalną dla pilota - kurs na prawo jazdy kat. B
zdobyła mieszkanka Kruszewa, Edyta Górzna.
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Ujście widziane po 45 latach

Zobaczyć miasto swojego dzieciństwa i młodości po 45- dyżurującego przyczyniłaby się do poszanowania obiektu. Przyciu latach jest przeżyciem emocjonującym. Tutaj wszystko się dałaby się zainstalowana luneta, by obserwować także ptactwo i
zaczęło, była szkoła podstawowa przy ulicy Sienkiewicza, mi- zwierzęta. Widok jaki ujrzałem z wieży to rozległe, piękne łąki,
nistrantura w kościele p.w. Św. Mikołaja, gdzie proboszczem doliny nadnoteckie. Obraz Huty Szkła jaki zobaczyłem, to już nie
był ksiądz Jan Nepomucen Felicki, ślub cywilny w USC w Ra- ten zakład, w którym rozpocząłem pracę w 1954 roku. Z wielkim
tuszu, który udzielał burmistrz Feliks Nowak, ślub kościelny w sentymentem patrzyłem na panoramę Ujścia. Schodami zszeroku 1960 udzielony przez wspomnianego proboszcza, pierw- dłem na Osiedle Hutnika, a widok zadbanego osiedla mile mnie
szego w powojennej Polsce w Ujściu, zgon taty w roku 1978. zachwycił, elewacje bloków odnowione, plac inny, ładniejszy niż
Będę podawał przykłady proste banalne z mego życia. Był- za moich czasów. Skrycie liczyłem, że spotkam kogoś znajomego. Pragnienie się ziściło, spotkałem sąbym nieprecyzyjny gdybym nie – dosiadkę naszego mieszkania, panią Nowak
powiedział, że począwszy od roku 1978
żonę byłego Komendanta Straży Pożarnej
byłem przejazdem rok rocznie z Kościew hucie, zmieniłem kilka zadań, a dalej
rzyny do Ujścia na cmentarz, ale przejazd
siedział na krześle Stefan Zimann, który
samochodem zawsze tą samą trasą - ul.
mnie nie poznał, wielce był zdziwiony kiePilską i Staszica różni się zasadniczo od
dy się przedstawiłem. Spotkanie przypadzwiedzania. Czymś zupełnie odmiennym
kowe było bardzo miłe. Dalej poszedłem
jest kroczyć pieszo do znanych z młododo domu kultury, bo chciałem odnaleźć
ści urokliwych miejsc. Zwiedzanie rozredakcję „Ujskich Spraw”. Wnętrze domu
począłem od bacznego obejrzenia Domu
kultury wywarło na mnie pozytywne wraKatolickiego ale tylko z zewnątrz, następżenie. Po krótkich poszukiwaniach trafinie obejścia kościoła, a przy drzwiach od
łem do biura dyrektora, z którym wymiezakrystii zatrzymałem się i z rozrzewnieniłem kilka zdań i oznajmiłem cel mego
niem wspomniałem jak biegałem służyć
przybycia. Rozmowa była sympatyczna,
do mszy świętej, kiedy kościelnym był
a dotyczyła dalszej współpracy z redakcją
pan Odor. W kościele, wprawdzie zza
czasopisma „Ujskie Sprawy”. Ze swej strokrat, na klęczniku odmówiłem modlitwę
ny zadeklarowałem, że póki będę miał coś
w głębokiej zadumie za wszystkich tak
do zaoferowania, będę pisał, czyniąc to
bliskich memu sercu przyjaciół, którzy
bezinteresownie. Otrzymałem wizytówkę
są już w innym świecie. Jakie wywarł na
od dyrektora Przemysława Zdunka. Potem
mnie wrażenie kościół ? Olbrzymie, jest
skierowałem swe kroki do centrum miasta
pięknie odrestaurowany, widać dobrą
i z uwagą przypatrywałem się budynkorękę gospodarza czyli proboszcza. Powi ratusza, który zmienił się, wypiękniał.
został mały niedosyt, że nie usłyszałem
Dostrzegłem bardzo wiele pozytywnych
grających organów w kościele. Fakt,o
Autor wspomnień, Zbigniew Kluth
zmian,
chociażby nowe wieżyczki, zegar,
którym wspomnę jest godny odnotowaprzed ujskim ratuszem. Rok 1955.
balkon, tablica pamiątkowa, a w latach 50nia. W mych uszach jeszcze brzmią akordy
organów. Przejeżdżał przez Ujście słynny dyrygent „Poznańskich tych na budynku było gniazdo bocianie. Podoba mi się pomnik
Słowików” Stefan Stuligrosz, przyjaciel proboszcza Felickiego i Powstańca Wielkopolskiego. Na Starym Rynku podziwiałem oddał koncert dla nielicznych, niezapowiedziany, spontaniczny. restaurowany kościół ewangelicki, w którym dziś jest galeria. KaMiałem takie wrażenie, że mury kościoła drżały, a przechodzący mieniczki wokół rynku odnowione dodają uroku temu miejscu.
przypadkiem ludzie wstępowali do kościoła z ciekawości. Dalsze Pamiętam, że w jednej z kamienic, za galerią kiedyś była apteka.
kroki kieruję na Górę Kalwarię. Zatrzymuję się przy pierwszej Pomnik hutnika, który piszczelem wydmuchuje bańkę szklanstacji i grobie mego kochanego proboszcza kanonika Ks. Fe- ką przypomina, jak ciężka była praca hutnika. W czasie, kiedy
lickiego. Wszystkie przeżycia sprzed dziesiątek lat wróciły jak pracowałem w hucie, zatrudnieni byli jeszcze przedwojenni mibumerang. Wspinam się pod górę i zatrzymuję się przy każdej strzowie, którzy potrafili ze szkła formować piękne laski i trąbstacji. Dobrze, że społeczność ujska wraz z proboszczem stara ki. Dziś tych fachowców już nie ma. Muszę wspomnieć o dwóch
się odnawiać stacje Ujskiej Kalwarii. W roku 1946 zobaczyłem mostach na rzece Noteci i Gwdzie. W roku 1946 był drewniane,
Kalwarię, w bardzo opłakanym stanie, poszczególne stacje były którymi chodziłem na dworzec PKP, by dojechać pociągiem do
kompletnie zniszczone. Sporo stacji zbudowanych było z wyko- 4.0. w Pile. Trzeci most, za hutą był zniszczony przez Niemców.
rzystaniem szkła z polskiej huty. Druga wojna światowa odci- Później pamiętam jak budowano mosty betonowe. Zimy lat 50snęła mocny ślad na Kalwarii. Z relacji starszych mieszkańców tych były srogie, rzeki były skute lodem, wczesną wiosną na rzewiem, że Niemcy do niszczenia Ujskiej Kalwarii wykorzystywali kach powstawały zatory, które groziły uszkodzeniem mostów,
niewolników i Żydów, którzy pod lufami, karabinów rozbijali sta- wówczas przyjeżdżali saperzy i trotylem rozminowywali lód.
cje. Idąc ku górze chciałem dojść do obiektu, który w ówczesnym Musiałem także pójść na ulicę Notecką, gdzie stoi po dzień dziczasie nazywaliśmy zamkiem tzw. „Belle Vue”. Z wieżyczek tego siejszy budynek, przy którym odżyły we mnie wspomnienia barzamku można było podziwiać piękne widoki na okolicę. Zbłą- dzo miłe i serdeczne. Idąc dalej czas jakby się zatrzymał, dawny
dziłem i do zamku nie doszedłem dlatego, że tak bujna przyro- hotel robotniczy w mizernym stanie, dom rodzinny parterowy
da zmyliła mnie i wyszedłem na osiedlu Olimp, gdzie stoi wie- mego kolegi Romka zamieszkiwany przez innych ludzi, też przyża widokowa. Zdziwiłem się, że wstęp na wieżę widokową jest wraca wiele wspomnień z młodości. Z wielkim sentymentem
bezpłatny. Symboliczna złotówka byłaby drobnym zastrzykiem wracam do ulicy Szpitalnej. W swym umyśle staram się ją odfinansowym przynajmniej w sezonie turystycznym, a obecność tworzyć sprzed 69 lat. Tą ulicą w wieku 10 lat chodziłem z kanką
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Zapiski z dziejów Ziemi Ujskiej

Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Kruszewie

Celem utworzenia Towarzystwa Powstańców i Wojaków
w Kruszewie przybyli do Kruszewa p. Hoffmann, komisarz obwodowy z Czarnkowa i p. Ruciński Józef, sekretarz okręgu XI.
Towarzystwa Powstańców i Wojaków.
Przy licznem zgromadzeniu przemówił p. Hoffmann, który
skreślił krótko historię Polski, przedstawiając swój cel przyjazdu, oraz pytając się zebranych czy zgadzają się na utworzenie
Towarzystwa w Kruszewie, na co wszyscy się zgodzili.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania konstytucyjnego. Na marszałka zebrania wybrano p.
Władysława Nałęcz-Rudnickiego, który podziękował obecnym
za zaufanie i zaproponował na sekretarza zebrania p. Andrzeja Markiewicza, na ławników p. p. Wylegałę Teodora, Cybelę
Edmunda, Kerla Feliksa i Sówkę Józefa, których zebrani jednogłośnie wybrali a wymienieni urząd przyjęli.
Pan Rudnicki w krótkich słowach określił cel Towarzystwa
i oddał głos p. Rucińskiemu.
Pan Ruciński przedstawił szczegółowo statut Towarzystwa
Powstańców i Wojaków oraz regulaminy dokładnie przeczytał.
Następnie p. Hoffmann, określił w jaki sposób miałby nastąpić wybór Zarządu Towarzystwa. Zebrani uchwalili większością głosów utworzyć Towarzystwo samodzielne z siedzibą

w Kruszewie. Przystąpiono do wyboru Zarządu:
Na prezesa wybrano p. Rudnickiego Nałęcz Władysława, na wiceprezesa p. Górnego Jana, na sekretarza p. Wylegałę
Teodora, sekretarza zastępcę p. Kordy Klemensa, na skarbnika
p. Perza Franciszka, na ławników p.p. ks. prob. Szwedzińskiego,
St. Klessę Józefa, Piątka Wincentego, na komendanta p. Markiewicza Andrzeja (ppor.rez.), na komendanta zastępcy (wybór odroczono do następnego zebrania).
Pan Hoffmann w krótkich a pięknych słowach podziękował zebranym za zapisanie się jako członków do Towarzystwa i
życzył Towarzystwu wiele powodzenia, ofiarując swoje poparcie.
W końcu pan Rudnicki, w krótkich słowach wspomniał
o podniesieniu ducha patriotycznego. Posiedzenie zakończył
okrzykiem ,,Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska”
które zebrani trzy razy powtórzyli i odśpiewali ,, Rotę Konopnickiej”.
* Tekst ukazał się w „Żołnierzu Wielkopolskim” we wrześniu 1924 r. Zachowano oryginalną pisownię.
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Andrzeja Dzierbińskiego oraz Urszuli i Stefana Stróżyńskich.
Rozmowy Polaków nie było końca, spotkania były miłe, sympatyczne, a gospodarze nad wyraz gościnni. Dziękuję im za to.
Oddzielna sprawa to Cmentarz Komunalny w Ujściu, bardzo
zadbany, to najnowsza historia obywateli Ujścia. Pozwolę sobie
poddać pod rozwagę władzom samorządowym, czy nie warto
włożyć wysiłek i nie wydać w formie książkowej albumu o historii
cmentarza i jego znanych obywatelach. Reasumując, powiem tak,
Ujście zmieniło swoje oblicze, wypiękniało, zadbano o wiele detali
co bardzo dobrze świadczy o władzach samorządowych poszczególnych kadencji. Wielkopolanie zawsze byli dobrymi gospodarzami.
Zbigniew Kluth

Ujskie Sprawy

w ręku po mleko do państwa Marcinkowskich. Co dostrzegam
i zapamiętałem. Do ratusza zrobiono dobudówkę, gdzie obecnie mieści się Urząd Stanu Cywilnego. Nie ma śladu po warsztacie kowalskim pana Szulca. Brak ogrodu przy byłym budynku
poczty, a rosły w nim drzewa gruszy i jabłoni i uprawialiśmy
warzywa. Zginął budynek przedszkola, do którego zaprowadzałem córkę, a dyrektorką była Zdzisława Kuczyńska. Na tej ulicy
mieszkała J. Węglewska, która tragicznie zginęła zatruwając się
czadem z pieca węglowego. Moje kroki wiodą mnie na Winną
Górę. Na jej szczycie rozpościera się piękny widok na kościół i
dawny budynek poczty. Upajam się pięknem bujnej przyrody.
Miłe spotkania miałem już w szerszym gronie na zakończenie pobytu w Ujściu. Zaproszeni zostaliśmy do dwóch rodzin:

HOROSKOP
Baran

Będziesz czuć niechęć do wszelkiego rodzaju wysiłku, zarówno
fizycznego jak i intelektualnego. Może lepiej wziąć parę dni urlopu?
Trwałości Twojego związku nic nie zagraża, choć chwilami atmosfera
może być napięta. Sport pozwoli ci mniej się denerwować na ludzi w
twoim otoczeniu, ale upewnij się, że nie ryzykujesz kontuzją.

Byk

Ten miesiąc przyniesie sukcesy w pracy, wzrost popularności
i prestiżu zawodowego przede wszystkim tym osobom, które zarabiają dzięki talentom intelektualnym, handlowym oraz językowym.
Samotni mogą zakochać się bez pamięci i trwale w kimś poznanym
na dyskotece lub w kręgu towarzyskim.

ZAPRASZA

Bliźnięta

Sprawy związane z pracą mogą teraz ostro ruszyć do przodu.
Pilnuj szczegółów, przestrzegaj terminów, a zapracujesz na sukces.
Zadbaj o zdrowie i odpowiednią ilość snu, bo w ostatnich dniach
sierpnia będziesz słabszy i mniej energiczny niż w poprzednich miesiącach.

Rak

Twoje pragnienie swobody będzie w konflikcie z dość napiętym
harmonogramem pracy. Ktoś inteligentny, dowcipny przykuje Twoją uwagę i być może na dłużej pozostanie w Twoim życiu. Wrzesień
sprzyja uprawianiu sportu, rowerowym wycieczkom i rozrywce, dzięki czemu poczujesz się i sprawniejszy.

Lew

Twoim atutem stanie się bystrość umysłu, a jednocześnie będziesz zdolny do sporego wysiłku fizycznego. W uczuciach bez większych uniesień. Znakomicie natomiast udadzą się wszelkie wspólne
dłuższe wyjazdy, czy krótkie wypady do przyjaciół.

Panna

Jeśli masz ochotę na niezobowiązujący flirt, nic nie stanie na
przeszkodzie, by trochę poromansować. W drugiej połowie września będziecie gotowi platonicznie się w kimś zakochać lub z kimś
serdecznie zaprzyjaźnić. Będziesz w dobrej formie, ale powinieneś
więcej odpoczywać.

Waga

Sprawy nie będą poruszać się do przodu tak szybko, jakbyś sobie
tego życzył. Aby zachować przyjazne stosunki z kolegami i współpracownikami, powinieneś grać fair i nie wdawać się w niezdrową rywalizację. Osoby w stałych parach mogą oczekiwać znacznej poprawy
atmosfery w domu.

Skorpion

Ujskie Sprawy

3 (245) lipiec - sierpień 2015

W życiu zawodowym chodzi Ci przede wszystkim o to, aby doprowadzić do porządku i zrealizować od dawna pielęgnowane postanowienia i plany. Spotkasz odpowiednich ludzi i włączysz się w przedsięwzięcia dające ci pole do popisu. W pierwszej dekadzie września
poczujesz się zmęczony. Bądź wtedy ostrożny za kierownicą.

Strzelec

Podejmowanie się ryzykownych przedsięwzięć może okazać się
zgubne. Postaraj się poskromić swoje ambicje. i Choć możesz mieć
wokół siebie wielu znajomych, to niełatwo Ci będzie wejść z kimś w
bliski związek uczuciowy. We wrześniu będziesz w dobrej formie, ale
powinieneś większą uwagę zwracać na swoje zdrowie.

Koziorożec

Uważaj, co i do kogo mówisz, możesz być oskarżony o złośliwość.
Samotne Koziorożce zostaną zauważone i docenione przez płeć przeciwną. Wybrana przez ciebie osoba może pochodzić z innego kręgu
społecznego lub towarzyskiego, co początkowo nie spotka się z zachwytem twojego otoczenia.

Wodnik

Twoje sukcesy zależeć będą od opinii i pracy innych ludzi. Bądź
więc wymagający, ale nie denerwuj się i zachowuj uprzejmie. Przełom sierpnia i września sprzyja podpisywaniu ważnych umów i kontraktów. Samotne Wodniki będą swatane i zapoznawane z interesującymi osobami. To dobry czas, aby zacząć obiecującą znajomość.

Ryby

Będziecie teraz mocno angażować się w swoją pracę i zarabianie
pieniędzy, zapominając o uczuciach. Samotne Ryby mogą liczyć na
nową znajomość na jesień. Warto spróbować i nie bać się związku.
Należy jednak trzymać swój temperament i emocje na wodzy. Postaraj się przestawić na zdrowszy tryb życia. Nadrabiaj też zaległości
w spaniu i w relaksie.
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Zapraszamy na kolejne spotkanie z komedią francuską. W ramach „Kina pod chmurką” zaprezentujemy Państwu film „Nic do oclenia”.
1 stycznia 1993 roku – Zniesienie granic celnych w UE.
Dwóch agentów służby celnej – jeden Belg i jeden Francuz – dowiaduje się, że ich posterunki graniczne, ta w francuskim Courquain i ta w belgijskim Koorkin, niedługo znikną...
Projekcja filmu odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 21:00
na placu przy Ujskim Domu Kultury. Zapraszamy!

KULTURATOR WAKACYJNY

Na okres wakacji przygotowaliśmy dla Państwa specjalny
program rekreacyjno-kulturalno-rozrywkowy.
Do końca sierpnia mamy dla Państwa jeszcze wiele atrakcji.
18 sierpnia o godzinie 15:00 w Ujskim Domu Kultury odbędą
się warsztaty kulinarne.
20 sierpnia o 10:00 zapraszamy na warsztaty ceramiczne.
21 sierpnia o 21:00 zapraszamy do kina w plenerze na film
„Nic do oclenia”.
25 sierpnia o 10:00 w UDK odbędzie się plastykoterapia.
27 sierpnia zapraszamy na rajd rowerowy szlakiem gminnych
kosciołów i kapliczek. Start o godzinie 9:00.
29 sierpnia na boisku sportowym odbędzie sie Rockowe Zakończenie Wakacji - ULKA - Ujska Liga Kapel Alternatywnych.
Początek imprezy o godzinie 17:00.
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ścianie

pot.
układy
scalone

... Mater

klub z
rywal okrasa
Manche- Bakomy
steru

coś
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HUMOR
Kowalski: Proszę wybaczyć panie kierowniku,
ale w tym miesiącu nie dostałem premii.
Kierownik: Wybaczam panu.
*
Rodzina siedzi przy stole. Mały Tomek pyta się taty:
- Tatusiu dlaczego ożeniłeś się z mamą?
Tata odkłada widelec i patrząc na żonę mówi:
- Widzisz, nawet dziecko tego nie rozumie...
*
Kobieta słyszy dzwonek do drzwi.
Po chwili otwiera je i widzi kolegę męża, który pracuje
z mężem w browarze.
- Mam dla pani złą wiadomość. W browarze był wypadek
i pani mąż zginął.
- O Boże! Jak to się stało?
- Wpadł do kadzi z piwem i się utopił.
Kobieta pyta przez łzy:
- Ale czy przynajmniej miał szybką śmierć?
- Obawiam się, że nie. Zanim utonął,
wyłaził z kadzi pięć razy, żeby się wysikać...

FOTOZAGADKA

Nagrody – bony na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawidłowe rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim numerze „Ujskich Spraw“ otrzymują: Renata Lechman i Weronika
Twardecka. Nagrody można odebrać w biurze Ujskiego Domu
Kultury. Zwycięzcom gratulujemy!
Dziś prezentujemy Państwu kolejną fotozagadkę: Gdzie zrobiono to zdjęcie? Dwie pierwsze osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają nagrody: bony 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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mniejsze niż
powiaty
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nazwisko
Forresta

4 czerwca 2015 roku, przeżywszy 73 lata, zmarł nasz kochany mąż, tata i dziadek
ś. p.
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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 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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FRANCISZEK KŁOS
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze zmarłego,
księdzu, rodzinie, krewnym, sąsiadom, znajomym i delegacjom
za złożone kwiaty i wieńce oraz za zamówione msze święte
serdeczne podziękowanie
składają
żona i córki z rodzinami.

„I gdy Bóg zobaczył, że drogi zbyt długie,
wzgórza zbyt strome, a oddech zbyt ciężki się robi,
objął Go swym ramieniem i powiedział:
Pokój niech będzie z Tobą.”

Wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli w Mszy Św.
oraz ceremonii pogrzebowej
ukochanego Męża i Taty
Ś+P

Józefa Grajkowskiego
składamy serdeczne podziękowanie:
ks. Robertowi Różańskiemu, za piękne, pocieszające słowa pożegnania.
Serdecznie dziękujemy dr. Maciejowi Winiarkowi oraz pielęgniarkom:
Krystynie Podanowskiej i Iwonie Krawczyk i służbie zdrowia z Ujścia
za wieloletnią, troskliwą opiekę medyczną.
Dziękujemy także: rodzinie, krewnym, Delegacjom, mieszkańcom Mirosławia,
za złożone kwiaty, modlitwę oraz zamówione Msze Św.
Serdeczne „Bóg Zapłać”
składa
Zofia Grajkowska z rodziną

Panu Doktorowi Maciejowi Winiarkowi
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY
składają

Pracownicy NZPOZ w Ujściu
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