AKTUALNOŚCI - SAMORZĄD - KULTURA - OŚWIATA - SPORT - HISTORIA - ROZRYWKA
ISSN 1234-3501

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015

ROK XXVII

NR 4 (246)

CENA 1,50 ZŁ

Ujskie Sprawy

W tym numerze:
Olimp bez komina

I Regaty Kajakowe
Festyn Kupiecki
15 lat Chóru Milenium
Finał remontu w UDK
Dożynki parafialno-gminne
Ujska Liga Kapel Alternatywnych

Nagrody dla Plastwilu

PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI
Wakacyjne spacery
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Sarna lubi się fotografować

Pracowity lekarz drzew
3
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Rogacza zadziwia uroda
jego fotogenicznej „siostry”

Ja zaś wolę być w ukryciu
6
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No niestety, lata koniec.
My już zwiastujemy jesień!

A mnie po prostu szkoda lata!
Opracował Roman Rożek, zdjęcia Krzysztof Rożek

Fotozagadka
- Jakiego ptaka widzimy na zdjęciu nr 1?
- Kto kryje się na zdjęciu nr 4?
- Jaki gatunek zakwitającej rośliny lasu zwiastuje nadchodzącą
jesień na zdjęciu 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 można było zobaczyć wiewiórkę. Wiewiórka żywi się nasionami drzew, jagodami, grzybami, czasem też drobnymi
owadami. Na zdjęciu nr 2 prezentowała się klempa - samica
łosia. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje: Renata
Lehmann. Nagroda do odbioru w UDK.

30 czerwca odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Ujściu.
Sesja rozpoczęła się od gratulacji, które Burmistrz
i Przewodniczący Rady Miejskiej, złożyli Karolinie Strzeleckiej,
która została wybrana no nowego sołtysa wsi Chrustowo.

20 lat
współpracy

Ujskie Sprawy

Pracowita sesja
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Następnie przedstawiciele konsorcjum IDS Energetyka
przedstawili plan budowy dwutorowej linii energetycznej 400 kV
Piła Krzewina – Plewiska. Jacek Miciński, rzecznik inwestycji,
zwracał uwagę, że zdecydowana większość czasu przeznaczonego
na realizację zadania to kwestie formalno-prawne: uzyskiwanie
zgód mieszkańców, uchwalanie studiów i miejscowych planów,
opracowywanie raportu środowiskowego, niezbędnego do
otrzymania tzw. decyzji środowiskowej. Dyrektor Piotr Mucha
wyjaśnił, czym kierowano się proponując przebieg linii w Ujściu,
który jest bardzo zbliżony do istniejącej trasy linii 220 kV.
Wyjaśniono, że w niektórych miejscach wykonano korekty, dzięki
czemu udało się odsunąć projektowane konstrukcje słupów od
istniejącej zabudowy o kolejne 60 metrów. Zgodnie z projektem
długość trasy linii w gminie wyniesie ok 12,4 kilometra i
praktycznie pozostanie bez zmian w stosunku do istniejącej linii.
Wykonawca omówił koncepcję pracy z mieszkańcami terenów
objętych inwestycją. Ustalono, że już w sierpniu odbędą się
pierwsze spotkania z właścicielami, a radni pozytywnie ocenili
zaproponowany przebieg linii. Po zakończeniu prezentacji i
omówieniu projektu budowy linii energetycznej 400 kV głos
zabrał Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Następnie pani Ewa
Dorna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, przedstawiła
informację o bezrobociu na terenie Miasta i Gminy Ujście w
2015 roku. Po pani dyrektor głos zabrał komendant MG OSP
w Ujściu Łukasz Perz, który przedstawił informację o stanie
ochrony przeciwpożarowej Gminy i Miasta Ujście za rok 2015.
Po wysłuchaniu wszystkich powyższych informacji radni przeszli
do procedowania poniższych projektów uchwał: w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami mienia
komunalnego Gminy Ujście, w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
w sprawie nabycia na rzecz Gminy Ujście prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej, w sprawie warunków
udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży lokali mieszkalnych, w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujściu,
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podatków w drodze
inkasa, w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/2013 Rady
Miejskiej w Ujściu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania zasobem Gminy Ujście.

25 czerwca w Ujskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja
Rady Miejskiej w Ujściu z okazji 20 lat współpracy Gminy Ujście
z Gminą Krakow am See. W sesji wzięła udział delegacja Krakow
am See z burmistrzem Wolfgangiem Geistert na czele. W ciepłych
słowach burmistrz Ujścia Roman Wrotecki i burmistrz Krakow
am See Wolfgang Geistert dziękowali za dobrą współprace i
wyrazili nadzieję na równie dobrze ukłądające się partnerstwo w
przyszłości. W uroczystości wziął również udział były burmistrz
Ujścia Henryk Kazana, który przybliżył wszystkim zebranym
dwudziestoletnią historię współpracy obu gmin.

Osoby działające przez te lata na rzecz partnerstwa polskoniemieckiego otrzymały pamiątkowe statuetki.
Wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany
przez uczniów ujskiego gimnazjum. Sesję zakończył koncert
ujskiego chóru Milenium.
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Okres wypoczynku, z którego korzysta młodzież szkolna
powoli zbliża się ku końcowi. Już z początkiem września
uczniowie na terenie całego kraju wrócą do swoich klas. Okres
wakacji dla Powiatu Pilskiego był pracowitym czasem. Miło
mi poinformować, że w naszych placówkach prowadzone
są prace modernizacyjne. Oczywiście zakres tych prac jest
różny, jednakże poniesione nakłady finansowe, a w efekcie
wykonywane remonty wpłyną na podwyższanie warunków
nauki. To ważne działania, które opierają się przede wszystkim
na bieżących remontach pomieszczeń, ale i przeglądzie oraz
konserwacji sprzętu.
Wakacje, choć kojarzą się z okresem błogości i wypoczynku
to dla rolników czas ten jest jednym z pracowitszych.
Doskonale sobie zdaję sprawę ile pracy już za nami, ale ile
jeszcze przed nami. Życzę wszystkim rolnikom sił do pracy,
jak i owoców wysiłku, którymi niech będą bogate plony. Przed
nami uroczystości dożynkowe, które w tym roku odbędą się w
Gminie Miasteczko Krajeńskie. Z okazji powiatowo-gminnych
Dożynek przygotowany jest bogaty program artystyczny.
Tradycją jest także rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy
wieniec dożynkowy gminy i powiatu. Z niecierpliwością
czekam na pięknie przyozdobione wieńce dożynkowe, które z
dumą prezentować będą koleżanki i koledzy rolnicy. Głęboko
liczę, że wspólnie spotkamy się na tym pięknym świecie pod
koniec wakacji.
Wracając do nakładów finansowych na inwestycje, nie mogę
pominąć inwestycji drogowych, a te na powiatowych odcinkach
są w zaawansowanym stadium. Oczywiście jako Powiat Pilski
możemy poszczycić się także ukończonymi inwestycjami,
tu przykładem może być chociażby uroczyście oddana do
użytku droga powiatowa z Piły do Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego „Płotki”. Inwestycja przebudowy drogi na
odcinku 3,92 km została zrealizowana w dużym nakładzie
finansowym środków Powiatu Pilskiego bo aż 554 426,45 zł
wyasygnowano z budżetu na ten cel. Jednakże w kosztach tej
inwestycji partycypowała także Gmina Piła, która udzieliła
dotacji celowej w wysokości 277 213,22 zł. Kolejną inwestycją,
która została skończona jest ulica Złotowska w Łobżenicy. Prace
remontowe na odcinku ponad 827 mb. obejmowały wykonanie
krawężników, zjazdów do posesji oraz położenie nawierzchni
jezdni (warstwa wyrównawcza i ścieralna). Ostatnią dużą
inwestycją, o której warto wspomnieć to kompleksowy remont
drogi do Tarnowa. To tylko część działań, które podejmujemy.
Warto pamiętać o pracach remontowych na drogach ale i
dużym sukcesie, za który możemy uznać podpisanie przez
Wielkopolski Zarząd Dróg umowy na realizację rozbudowy
drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku
od Jabłonowa do Ujścia. O tej inwestycji informowałem w
felietonie, który ukazał się w ostatnim wydaniu „Ujskich Spraw”.

Ujskie Sprawy
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WIEŚCI
Z POWIATU
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Stale monitorujemy stan dróg, podczas terenowych spotkań z
Powiatowym Zarządem Dróg. O działaniach inwestycyjnych
na bieżąco staram się informować na swoim profilu
społecznościowym na Facebooku. Poszerzone informacje
znajdziecie także państwo na stronie Starostwa Powiatowego w
Pile.
Warto także wspomnieć lipcowe obrady Rady Powiatu. W
trakcie sesji musieliśmy podjąć uchwały w sprawie uchwalenia
"Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego
na lata 2016 - 2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na
środowisko", a ponadto przyjąć raport z wykonania Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego za lata 2011-2014.
Porządek obrad sesji zawierał także uchwały odnoszące się
do nieruchomości, a także te dotyczące udzielenia zgód na
ustanowienie służebności przesyłu. Podejmowaliśmy uchwałę
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w uchwale Rady Powiatu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie
pozbawienia kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu
pilskiego odcinka drogi powiatowej. Uchwała ta jest pokłosiem
sporu, który ożył w ostatnim czasie. Jednakże należy pamiętać,
że rozstrzygnięcie tej sprawy leży w kompetencjach organów
prawnych. Podczas nadzwyczajnej sesji podejmowaliśmy także
uchwały dot. zmian w budżecie na rok 2016.
W informacji o tym co dzieje się w naszym regionie nie sposób
także nie wspomnieć o sporze pomiędzy gminą a powiatem,
który ponownie został podniesiony. Stoję na stanowisku, że spór
ten nie jest konieczny i powinien zostać prędko załagodzony.
Nie potrzebne jest nam jątrzenie, które prowadzi do atmosfery
niezgody. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy się spotykać i
wspólnie działać. Mam nadzieję, że nadejdzie chwila refleksji
i znów uda się znaleźć wspólny język, tym bardziej że wciąż
realizujemy wspólne działania inwestycyjne z Gminą Piła. Mam
nadzieję, że okres wypoczynku da dobre owoce, ku temu aby
ponowić dialog i powróci do naszego regionu dobra współpraca
samorządowa. Życzę tego wszystkim samorządowcom.
Ważnym zagadnieniem są także działania, które
podejmujemy w sprawie problemu podtopień pól w zlewni Noteci
i Gwdy. W ostatnich dniach na zaproszenie Wicewojewody
Województwa Wielkopolskiego uczestniczyłem w posiedzeniu
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie,
które było pokłosiem podejmowanych działań daje realną
szansę na rozwiązanie tego problemu. Podczas zebrania ze
stanowczością zaznaczałem, jak ważne jest kompleksowe
patrzenie na te kwestię. Wynika to z faktu, że od 12 lat stosowne
władze nie potrafiły rozwiązać tego problemu. Teraz jest szansa
na doraźne działanie, takie którego oczekują rolnicy. Musimy
mieć świadomość, że tereny te są głównym źródłem utrzymania
rolników. Dla nas jest to jasna informacja, że problem musi być
rozwiązany szybko – o to apelowałem podczas spotkania w
Poznaniu.
Kończąc, chcę życzyć wszystkiego co najlepsze.
Zrównoważone działanie jest potrzebne
w każdej dziedzinie
życia. Dlatego tym, pracującym w natłoku obowiązków życzę,
aby znaleźli chwilę na wytchnienie i wakacyjny odpoczynek.
Stefan Piechocki
Wicestarosta Pilski

Ujskie Sprawy

Oddany do użytku został plac zabaw dla dzieci na ulicy Jagiełły.
Wykonawcą ogrodzenia był Zakład ogólnobudowlany Janusza
Szczapa z Piły, zabawki dostarczyła i zamontowała firma INTERFLORA Sp. z o.o. z Siechnic a urządzenia fitness dostarczyła
firma Fit Park Spółka z o.o. – Sp.k. z Torunia. Budowa placu zbaw
została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok
2016.
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INFORMACJE
Z RATUSZA

2. Firma Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński ze
Złotowa jest wykonawcą dwóch zadań na terenie gminy:
a) „Modernizacja pasa drogowego w Bronisławkach – budowa
chodnika”. Zakres prac jaki jest wykonywany obejmuje przebudowę
w pasie drogowym istniejącej drogi gminnej na chodnik z
kostki betonowej. Nowy chodnik będzie miał 200 mb. długości
i szerokość 1,5 metra. Wykonawca zobowiązany jest wykonać
zadanie do 30 sierpnia 2016. Łączna kwota wynagrodzenia za
prace objęte umową wynosi 35 000,00 złotych brutto.

b) „Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Noteckiej w Ujściu
na działce nr 212, polegająca na utwardzeniu nawierzchni drogi
o szerokości 4,5 metra”. W ramach tego zdania wykonawca
wykonuje rozbiórkę drogi wykonanej z bruku, wykona nową
nawierzchnię jezdni z kostki betonowej typu starobruk oraz
odtworzy istniejący chodnik również kostką betonową typu
starobruk. Firma ze Złotowa ma na wykonanie tego zadania czas
do 30 sierpnia bieżącego roku. Kwota 130 000,00 złotych brutto
jest kwotą wynagrodzenia za wykonanie powyższej drogi.
Zakończono prace związane z wykonaniem zadania
polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do pól Nowa
Wieś Ujska – Jaśkowo. Przebudowany został odcinek drogi
o długości 450 metrów, na którym ułożono nową warstwę
nawierzchni z masy asfaltowej o szerokości jezdni 4,5 metra oraz
wykonano zjazdy do posesji z kostki betonowej. Wykonawcą
zadania była firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Polędzia. Koszt
zadania to 227 507,74 złotych brutto. Gmina uzyskała z Urzędu
Marszałkowskiego na wykonanie tego zadania dofinansowanie w
kwocie 123 000,00 złotych brutto.

3. W Mirosławiu Zakład Usługowo Handlowy „Wiesiołek”
z Szydłowa wykonuje zadanie dotyczące budowy chodnika
łączącego drogę między cmentarzem a osiedlem WPS. Budowany
chodnik z kostki brukowej będzie miał 70 metrów długości i 1,5
metra szerokości.

Obecnie trwają prace związane z realizacją
poniższych zadań:
1. W Kruszewie firma ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A. z Budzynia realizuje przebudowę
ulicy Lipowej. W ramach inwestycji wykonana zostanie
nowa nawierzchnia z kruszywa betonu asfaltowego na dwóch
odcinkach ulicy Lipowej o długościach 407,61 m. i 550,23 m.
Termin zakończenia prac ubiega 31 sierpnia 2016 roku. Kwota
przeznaczona na wykonanie zadania wynosi 669 228,82 złotych
brutto.

4. W Ujściu trwają prace przy wykonaniu zadania: „Ochrona
miasta Ujście przed deszczami nawalnymi – przebudowa i
modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy
komorą rozdzielczą KR3, KR4, studzienkami kanalizacyjnymi D9,
D9’, D10, D10’, D11, D11’ zakończone odwodnieniem liniowym
OL1 400 mm”. Wykonawcą tego zadania jest Rejonowy Związek
Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie. Firma ze
Śmieszkowa ma czas na wykonanie zadania do 14 października
br.
5. W Ługach Ujskich rozpoczęto budowę boiska rekreacyjnego.
Boisko będzie miało wymiary 24 x 34 metry, nawierzchnia boiska
w granicach ogrodzenia wykonana będzie z trawy syntetycznej.
Boisko będzie posiadało ogrodzenie o wysokości 4,5 metra.
Budowę boiska wykonuje firma PARTNER Zbigniew Uszyński
Sp. k. ze Szczecina. Boisko ma zostać wybudowane do 30 września
br. za kwotę 229 224,17 złotych brutto.
5

Świat Małgorzaty

Powiat nieznany

15 lipca w ujskiej Galerii na Starym Rynku odbył
się wernisaż wystawy pokonkursowej „Powiat
Pilski, jakiego NIE/znamy“ zorganizowanej przez
stowarzyszenie Effata i Ujski Dom Kultury.

1 lipca w Galerii na Starym Rynku w Ujściu odbył się
wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Borsukiewicz "Świat
Małgorzaty". Autorka opowiedziała o swoim malarstwie i
inspiracjach. Imprezę uświetnił recital Dominiki Wróbel.
Wystawę otworzył dyrektor UDK Przemysław Zdunek. O
konkursie opowiedział kurator wystawy Artur Łazowy. Na
wernisażu był też obecny laureat głównej nagrody za zestaw
fotografii Tadeusz Rzepka, który opowiedział o swojej pasji i o
tym, jak powstały zdjęcia konkursowe.

Wiosna jest piękna

Miejsce
I
–
Mikołaj
Pawłowski,
lat 5 , Oddział
Zamiejscowy
Pr z e d s z kol a
Publicznego
w Ujściu z
siedzibą
w
Kruszewie.
M i e j s c e
II - Nadia
Barszczuk,
lat 6, Przedszkole Publiczne nr 19 im. Misia Uszatka w Pile. Miejsce
III - Anna Lewandowska, lat 5, Oddział Zamiejscowy Przedszkola
Publicznego w Ujściu z siedzibą w Kruszewie.
Wyróżnienia : Klaudia Kiżewska, lat 5, Przedszkole Publiczne nr 19
im. Misia Uszatka w Pile, Julia Kaczmarek, lat 6, Oddział Zamiejscowy
Przedszkola Publicznego w Ujściu z siedzibą w Kruszewie, Kacper
Twardecki, lat 5, Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w
Ujściu z siedzibą w Kruszewie, Jan Jasiński, lat 6, Przedszkole Publiczne
z Oddziałem Zamiejscowym z siedzibą w Ujściu im. Króla Maciusia I.

Ujskie Sprawy
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Wyniki konkursu plastycznego pt. „Wiosna jest piękna”:
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Celem konkursu było dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem
na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością
ujęcia tematu, inwencją twórczą. Fotografia to forma
artystycznego wyrazu, a jednocześnie jeden z najlepszych
środków komunikacji międzyludzkiej. Konkurs miał pokazać
miejsca mniej znane w Powiecie Pilskim, zaprosić także do
odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych i zachęcić
do podzielenia się indywidualnym spojrzeniem na nasz
region. Jest to druga edycja konkursu, pierwsza odbyła się pt.
„Piła jakiej NIE znamy”.
Na konkurs wpłynęły 293 prace 41 autorów, Najmłodszy
uczestnik miał 10 lat, najstarszy 73. Komisja konkursowa
nagrodziła i wyróżniła 90 zdjęć/zestawów 9 autorów.
Na wystawie można zobaczyć 40 fotografii laureatów
konkursu w formacie 70x50 cm. Po raz pierwszy wystawa
został pokazana dwa tygodnie wcześniej w Pile. Do wiosny
ma być wystawiana we wszystkich gminach powiatu pilskiego.

25 czerwca w Ujściu odbyły się "Wianki na Noteci"
zorganizowane przez Ujski Dom Kultury. Imprezę rozpoczął
spływ kajakowy, który wystartował z Piły. Część uczestników
spływu dołączyła w Kalinie, by dotrzeć na metę - przystań
Bunduga Keja 105 w Ujściu, gdzie odbywały się koncerty
zespołów Recepta, Slovian'sky i BEZJAHZGH. Dwa pierwsze
zespoły wystapiły zgodnie z planem - na specjalnie ustawonej
scenie. Po zakończeniu drugiego koncertu burza uniemożliwiła
kontynuowanie koncertów na scenie głównej. Muzycy
BEZJAHZGH postanowili jednak zagrać pod namiotem, gdzie
rozgrzali i rozbawili ujską publikę, która wielokrotnie domagała
się bisów. Podczas imnprezy odbyły się również warsztaty
wyplatania wianków świętojańskich prowadzone przez panie
z pracowni florystycznej Niebieska Konewka. Na stoisku
PRGOK można było wziąć udział w konkursach o tematyce
ekologicznej i warsztatach plastycznych. Na uczestników
imprezy czekała darmowa grochówka. Panie z ujskiego koła
gospodyń przygotowały wyśmienite ciasta. Na dzieci czekała
nadmuchiwana zjeżdżalnia. Organizację "Wianków na Noteci"
wsparły firmy: Plastwil i Elmech
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na Noteci

Ujskie Sprawy

Wianki
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Trefne
papierosy i tytoń
Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą

Komendy Powiatowej Policji w Pile zatrzymali 33-latka z gminy
Ujście, który w samochodzie i w garażu przechowywał nielegalny
tytoń i papierosy.
Część nielegalnego towaru policjanci znaleźli w oplu na ulicy
Drygasa. Było to 1700 paczek papierosów bez polskich znaków
akcyzy skarbowej. Resztę, tj. 120 kg tytoniu 1010 paczek różnego
rodzaju papierosów, zabezpieczyli w wynajmowanym przez
mężczyznę garażu na terenie Piły. Łączna kwota uszczuplenia
podatku akcyzowego została wyliczona na blisko 140 tys. złotych
Zatrzymanemu 33-letniemu mieszkańcowi gminy Ujście,
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz grzywna.

Sprawca kolizji zdemaskowany

Burmistrz Roman Wrotecki przy kontrasygnacie skarbnika
gminy Doroty Schwochert podpisał umowy na wykonanie
zadania pn. „Utwardzenie ciągu pieszego łączącego osiedle
Górne z ulicą Zeidlera w Ujściu”.
Umowa podpisana została z firmą Brukarstwo Magdalena
Gwardzik z Ujścia. W ramach zadania zostanie wykonana
ścieżka z kruszywa łamanego na długości około 460 metrów
i szerokości 2 metrów. Inwestycja ma się zakończyć do 16
sierpnia br. i kosztować będzie nieco ponad 16 tys. zł.

Kierujący zespołem pojazdów, który początkowo podawał
się tylko za jego właściciela, utrudniał prowadzenie czynności
i odmówił współpracy z funkcjonariuszami Policji nie chcąc
przyznać się, że to w rzeczywistości on prowadził pojazd.
Celowe działania mężczyzny nie przyniosły jednak
oczekiwanych przez niego rezultatów bowiem w toku działań
inspektorzy pobrali i zabezpieczyli dane cyfrowe z tachografu
zamontowanego w pojeździe ustalając jednoznacznie, że do
chwili zdarzenia, to jest do godz. 3:00 nad ranem, pojazd
prowadził właśnie on. Policjanci ustalili ponadto, że mężczyzna
ten nie posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami ponieważ
je utracił.

Ujskie Sprawy
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We wtorek 26 lipca 2016 r. inspektorzy Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu Oddział Piła na
prośbę funkcjonariuszy Policji z Komendy Powiatowej Policji w
Pile zabezpieczali zdarzenie drogowe, do którego doszło na drodze
krajowej nr 11 w miejscowości Ługi Ujskie, w wyniku którego,
kierowca z niewyjaśnionych przyczyn, na zakręcie drogi wjechał
do rowu niszcząc słup energetyczny i przewracając na bok ciągnik
siodłowy wraz z naczepą.

Nowe schody,
nowa ścieżka

8

Kolejne zadanie, które również zostanie zrealizowane do 16
sierpnia to „Modernizacja ciągu pieszego przy UDK w Ujściu”.
Wykonawcą jest Zakład ogólnobudowlany Janusz Szczap z Piły.
W ramach zadania nastąpi utwardzenie ciągu pieszego
kostką brukowo-betonowa o grubości 6 mm i montaż
obustronny balustrad przy schodach. Inwestycja wyniesie 59
tys. zł.
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pani Zofii i pana Wacława

w Nowej Wsi Ujskiej

Ujskie Sprawy

90 lat

W A K A C J E

Burmistrz Roman Wrotecki, Kierownik USC Alicja Luberska
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Jankowski
odwiedzili dwoje mieszkańców gminy Ujście obchodzących
jubileusz 90 – tych urodzin.
Tak pięknego wieku doczekali się: pan Wacław Kordy z
Kruszewa i pani Zofia Lepieszko z Węglewa, która obecnie
mieszka u swojej córki w Rzadkowie.
Jubilatom złożono życzenia dalszych długich lat życia,
wręczono kwiaty. Listy gratulacyjne oraz drobne upominki.
Zaczęły się wakacje, dzieci mają więcej czasu, pogoda
dopisuje jednak pojawia się problem, „Co z tym wolnym
czasem zrobić?”. Aby temu zaradzić w sali wiejskiej w Nowej
Wsi Ujskiej panie ze świetlicy i biblioteki zorganizowały zajęcia
dla naszych milusińskich. Przez pięć dni spotykaliśmy się od
11.00 do 14.00.
Były zajęcia plastyczne i kulinarne, nie zabrakło też zabaw
zespołowych podczas których, dzieci mogły zużyć nadmiar
energii. Uczyliśmy się jak zrobić „Rafaello”, a samodzielnie
wykonane lody smakowały wyśmienicie.

Zofia Lepieszko zd. Radkowska, urodziła się 26.05.1926r. w
Piotrkowie Kujawskim. W czasie wojny pracowała przymusowo
w Niemczech i tam poznała swojego męża Kazimierza Lepieszko,
który pracował jako kowal. Po wojnie zawarli związek małżeński w
Ciechocinku. Początkowo mieszkali w Starej Łubiance, a w 1964r.
przeprowadzili się do Węglewa. Jubilatka dochowała się 5 dzieci, 14
wnuków i 16 prawnuków.

Wiele radości sprawiła dzieciom nauka składania origami
dzięki czemu ćwiczyliśmy cierpliwość i precyzję jak i skręcanie
i modelowanie balonów, z których powstawały pieski, miecze
i kwiaty.

Wacław Kordy urodził się 29.05.1926r . w Kruszewie. W czasie
wojny pracował przymusowo w gospodarstwie rolnym w Sarbii,
potem w Niemczech. Po wojnie wrócił do Polski na rodzinne
gospodarstwo. Ze swoją żoną Jadwigą poznał się w Kruszewie,
18.04.1964 r. w Czarnkowie zawarli związek małżeński. Po ślubie
mieszkali w Kruszewie. Państwo Kordy mieli dwoje dzieci. Jubilat
doczekał się jednego wnuka i jednej prawnuczki.
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WIADOMOŚCI Z UJSKIEJ PODSTAWÓWKI

Zakończenie
roku szkolnego
24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego

55 ABSOLWENTÓW

2015/2016 dla uczniów klas I-V Szkoły Podstawowej im. Jana
24 czerwca uczniowie klas szóstych uczestniczyli w
Pawła II w Ujściu.
uroczystości pożegnania Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Ujściu. Jej absolwentami zostało 55 uczniów, 28
uczniów klasy VI A i 27 uczniów klasy VI B. W uroczystości
uczestniczyli rodzice uczniów, zaproszeni goście, dyrekcja
szkoły, nauczyciele i pracownicy.

O godzinie 8:00 uczniowie uczestniczyli w mszy świętej.
Następnie w sali UDK odbyła się część oficjalna, podczas której
zostały wręczone nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli
bardzo dobre wyniki w nauce. Uczniowie klasy II b i IV b wraz
z wychowawcami przygotowali program artystyczny, który
wszystkich wprowadził w nastrój wakacyjny. Po części artystycznej
Najlepsi uczniowie otrzymali specjalne nagrody i
Dyrektor Marek Kamiński złożył życzenia słonecznych
i bezpiecznych wakacji. Uczniowie wraz z wychowawcami tytuły:
Złoty Absolwent – Julia Gładych
i rodzicami udali się do sal lekcyjnych na rozdanie świadectw.
Najlepszy z Najlepszych – Martyna Kaczmarek
Elżbieta Czyżewska

Najlepszy Sportowiec – Maria Modlitowska.

Wycieczka do Goraju

Pięcioro uczniów otrzymało nagrody książkowe od Rady
Rodziców. Dla najlepszych uczniów nagrody książkowe
ufundował Pan Burmistrz Roman Wrotecki.
M. Karbownik
A. Mierzwa

Następnie grupa udała się do zagrody dzików. Małe warchlaki
i dorosłe dziki widziane z bliska były dla dzieci największą
atrakcją. Na koniec uczennice, które zebrały najwięcej kasztanów
podczas jesiennej zbiórki, otrzymały pamiątkowe dyplomy i
piękne albumy. Były to: Martyna Skibińska z klasy III b, Martyna
Rajewicz z klasy I a i Kalina Grzeszczak z klasy I b.
Mimo deszczowej pogody wszystkim uczestnikom wycieczki
dopisywał świetny humor, a dzieci z piosenką na ustach wróciły
do Ujścia.
A.Mazur

Ujskie Sprawy
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21 czerwca uczniowie klasy III b wraz z wychowawcą panią
Arletą Mazur i panią Mirosławą Lorczyk pojechali do Technikum
Leśnego w Goraju. Wyjazd był nagrodą za zwycięstwo w
konkursie zbiórki kasztanów. Na miejscu uczniów przywitali
pan Krzysztof Andrzejewski i pan Maciej Krzysztofik, którzy
oprowadzili dzieci po szkole i pięknym terenie przyszkolnym.
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Kilkuset uczniów ze szkół podstawowych z terenu
powiatu pilskiego 14 czerwca br. uczestniczyło w VIII
Powiatowym Konkursie Wiedzy „Mały Geniusz”.
W eliminacjach do finału rywalizowało 35 osób, a
do ścisłego finału awansowało 6 uczniów: Maksymilian
Żeleźniak - Szkoła Podstawowa STO w Pile, Bogumiła
Giełczyk - Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami
Integracyjnymi w Pile, Zofia Drożdż - Szkoła Podstawowa
nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile, Marcin Konysz
- Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim, Laura Konarska
- Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pile i
Inez Belka - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w
Kosztowie.
Prowadzący konkurs dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Ujściu Marek Kamiński serdecznie powitał
gości obserwujących finałowe zmagania: wicestarostę
pilskiego Stefana Piechockiego, przewodniczącego rady
rodziców Pawła Gładycha, dyrektora ZEAS Grażynę
Gwardzik oraz Joannę Soroczyńską z firmy Plastwil, która
była fundatorem głównej nagrody - roweru górskiego.
Rywalizacja umysłów była bardzo zacięta. Uczniowie
zmagali się z pytaniami otwartymi z różnych dziedzin:
polityka, historia, sport, język polski, język angielski,
przyroda, matematyka, religia, muzyka, technika,
informatyka, odpowiadali też na pytania losowo wybrane.
Nad prawidłowym przebiegiem „Małego Geniusza”

Ujskie Sprawy

Mały G eniusz
czuwała komisja w składzie: Mariola Karbownik, Małgorzata
Kujawa, Kamila Niezborała, Andrzelika Nowak oraz sztab
ekspertów. To ona zadecydowała ostatecznie o przyznaniu
pierwszego miejsca i tytułu „Mały Geniusz - Ujście 2016”
Zofii Drożdż ze Szkoły Podstawowa nr 12 z Oddziałami
Integracyjnymi w Pile. Drugie miejsce zajęła jej szkolna
koleżanka Bogumiła Giełczyk, zaś trzecie Inez Belka ze
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kosztowie.
Uczennicą, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
z gminy Ujście, była Julia Gładych, reprezentująca Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Ujściu.
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WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI UJSKIEJ

Światowy Dzień Kosmosu

21 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Kosmosu.
Pamiętała o tym piąta klasa, przygotowała apel i zaprosiła na
niego koleżanki i kolegów. Cel był ambitny – zachęcenie do
zgłębiania tajemnic wszechświata.

Aby go osiągnąć, uczniowie z wielkim zaangażowaniem
przygotowywali się do wystąpienia. Studiowali wiele materiałów
na temat kosmosu, jego badań oraz ludzi, którzy starali się poznać
jego tajemnice. Powstała prezentacja złożona z magicznych zdjęć
wykonanych przez kosmiczny teleskop Hubble’a, wspaniałe
modele – rakiety i Układu Słonecznego, plakat o największych
badaczach oraz … kosmita. Piątoklasiści zadbali o atrakcyjny
przekaz – wyważyli proporcje między słowem, muzyką i filmem.
Wszyscy mieli okazję dowiedzieć się sporo ciekawych rzeczy, a
dzięki podróży w kosmos, zafundowanej na koniec spotkania,
poczuć się prawie jak pasażerowie Virgin Galactic. Cel został
osiągnięty! Nawet przedszkolaki z zainteresowaniem śledziły
przebieg apelu.

W ŚWIECIE BOGÓW
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GRECKICH

Ujskie Sprawy

Na jeden dzień piąta klasa zamieniła się w mitologiczną
krainę. Zstąpili do nas m. in. Posejdon, Okeanos, Amfitryta,
Zeus i Herkules. Poznaliśmy dzieje miłości boga mórz oraz
pasjonującą przygodę najsłynniejszego greckiego herosa.
Piątoklasiści zaprezentowali się także przedszkolakom.
Najmłodsi z uwagą podziwiali ich występy i nagrodzili gromkimi
brawami.
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Ekologiczny pokaz mody

Odpady to różnego rodzaju materiały i substancje stałe i ciekłe
powstałe w skutek działalności człowieka. Można tam znaleźć
papier, szkło, plastik, aluminium czy odpadki organiczne. Odpady
to wszystko to, co nadaje się tylko do wyrzucenia, np. połamane
zabawki, zdarte opony samochodowe czy dziurawe buty. Dlaczego
mamy problem ze śmieciami? Mamy z nimi poważny problem,
ponieważ w szybkim tempie rośnie ilość wyrzucanych przez ludzi
odpadów, a ich składowanie zajmuje dużo miejsca. Góry śmieci
stanowią zagrożenie dla powietrza, gleby, wody i oczywiście dla nas
samych. Odpady są jednym z najważniejszych problemów w Polsce
i na świecie. W Polsce obecnie powstaje około 130 mln ton odpadów
rocznie. Średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów
komunalnych rocznie. Musimy też wiedzieć, że odpady „ żyją" długo
np. puszki aluminiowe od 200 do 500 lat, plastikowa butelka 450 lat,
plastik 800-1000 lat, a szkło jest przecież niezniszczalne. Produkty ze
szkła nadają się jednak do ponownego przerobu w 100 procentach.
Niestety, nie wykorzystujemy surowców wtórnych. Większość
odpadów trafia na wysypiska.
Klasa IV postanowiła chociaż częściowo rozwiązać ten problem
i przygotowała pierwszy w naszej gminie Pokaz Mody Ekologicznej.
Mamy nadzieję, że kolekcja którą przedstawiła, zaspokoiła
najbardziej wybredne gusta naszych uczniów. Wszystkie stroje
wykonano z materiałów, które możemy nazwać "ekologicznymi".
Większość to odpady lub rzeczy, które były o krok od wylądowania w
kuble na śmieci. Dano im kolejną szansę stania się użytecznymi, coś
co możemy nazwać "drugim życiem". Stworzono kreacje, które są
nie tylko praktyczne i oryginalne, ale również mało kosztowne.
J. Potoczko

Czwartoklasiści pokochali makiety. Bardzo lubią je robić i po
prezentacji kolejnego projektu pytają, kiedy będzie następna taka praca.
No cóż, trzeba przyznać, że efekty ich działań są naprawdę wyśmienite.
Akademia pana Kleksa oraz baśniowa Narnia zasługują na uznanie.
K. Jankowska

Szanuję wspólne dobro?

Kontynuując wędrówkę do najważniejszych miast Polski, w
ramach realizowanego w szkole projektu, w tym roku odwiedziliśmy
Kraków – w przeszłości wielowiekową stolicę, a dziś skarbnicę
kultury narodowej. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od miasta
rodzinnego Jana Pawła II – Wadowic, w którym zwiedziliśmy
Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny oraz dom rodzinny
Ojca Świętego, w którym dziś znajduje się nowoczesne muzeum
biograficzne papieża Jana Pawła II. Następnym punktem programu
był przejazd do Wieliczki oraz zwiedzanie jej zabytkowej, ponad
700-letniej kopalni soli. Na trasie turystycznej podziwialiśmy
przepiękne komory, niesamowite podziemne jeziora oraz misterne
solne rzeźby. Największy zachwyt wzbudzała – jak zawsze – Kaplica
św. Kingi.
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W ramach Turnieju Klas uczniowie kl.VI przygotowali
zaprezentowaną na apelu scenkę rodzajową zatytułowaną „Szkolne,
czyli niczyje”. Przesłanie tej krótkiej inscenizacji, zrealizowanej w
formie dialogu pomiędzy bohaterami: Grześkiem (Adam Terka),
a Rafałem (Fabian Cyrulik), uczyło, przy okazji bawiąc widza.
Uczniowie w zaprezentowanych postawach bohaterów mogli
bowiem odnaleźć częste dla nich samych zachowania – brak
dbałości o mienie szkoły, czy traktowanie go jako swojej własności.

Z wizytą w Krakowie

Ujskie Sprawy

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI UJSKIEJ

Komizm językowy oraz świetne odegranie typów ludzkich przez
uczniów spowodowały, że inscenizacja bardzo się podobała, a
przy tym niosła za sobą to, co najważniejsze - naukę dotyczącą
właściwego zachowania.

Dzień Dziecka

1 czerwca, Dzień Dziecka, był dniem rozgrywek sportowych.
Dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach przygotowanych
przez wychowawcę. Śmiechu było co niemiara, szczególnie gdy
dzieci skakały w workach, czy wykonywały slalom z piłeczką
na łyżce. Jak się okazało, sport nie tylko dobrze wpływa na
zdrowie milusińskich, ale potrafi bawić nasze pociechy. Wszyscy
zostali nagrodzeni za wyczyny sportowe oraz otrzymali słodkie
niespodzianki. Dalsze świętowanie tego dnia odbyło się na IV
Festynie Rodzinnym 4 czerwca w naszej szkole.

Drugi dzień pobytu przeznaczony był na Kraków i jego
zabytki. Rozpoczęliśmy od spotkania z panią przewodnik, która
zaprowadziła nas na Wawel. Obejrzeliśmy wnętrza archikatedry św.
Stanisława i św. Wacława – miejsca koronacji i pochówku królów
Polski, dotknęliśmy symbolicznego dla miasta Dzwonu Zygmunt,
jak również podziwialiśmy krużganki Zamku Królewskiego. Ulicą
św. Anny dotarliśmy do Collegium Maius, stamtąd na główny
rynek Starego Miasta. Po wysłuchaniu hejnału płynącego z wieży
mariackiej przenieśliśmy się do wnętrz Kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, by zobaczyć najsłynniejszy ołtarz dzieła
Wita Stwosza. Kolejnym punktem programu była wizyta w ogrodzie
zoologicznym, w którym mogliśmy m.in. zobaczyć najnowszy wybieg
dla zagrożonych wyginięciem pingwinów Humboldta. Ten niezwykle
intensywny i ciekawy dzień zakończyliśmy wieczornym spacerem po
malowniczej Wieliczce.
W piątek, 10 czerwca, udaliśmy się do Ojcowskiego Parku
Narodowego leżącego w Dolinie Prądnika, w którym króluje Zamek
Pieskowa Skała. Fortyfikacja, wybudowana jeszcze w czasach
Kazimierza Wielkiego, zachwyca swą konstrukcją usytuowaną wśród
skał wapiennych. Od zamku już tylko kilka kroków dzieliło nas od
najsłynniejszej skały na terenie całej Jury – Maczugi Herkulesa, jak
również Igły Deotymy, czy Bramy Krakowskiej. Ostatnim miejscem,
do którego zawitaliśmy, była Jasna Góra z cudownym obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej. I choć pobyt w sanktuarium trochę się nam
wydłużył, byliśmy wdzięczni, że mogliśmy być w tym miejscu.
Mimo, iż trzy dni wycieczki dobiegły końca, wspomnienia
związane z królewskim Krakowem zostaną w naszych sercach
na długo.
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INFORMACJE Z UJSKIEGO GIMNAZJUM

Najlepsi z najlepszych

Uczniowie, którzy ukończyli Gimnazjum im. Władysława
Jagiełły w Ujściu z wyróżnieniem i najlepszymi wynikami w
nauce:
Marta Kamińska - średnia 5,78 (kl. 3B)
Zuzanna Witoch - średnia 5,61 (kl. 3B)
Krystyna Tyczkowska - średnia 5,59 (kl. 3B)
Michalina Ponicka - średnia 5,56 (kl. 3B)
Uczniowie klas 1-2, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej
5,0 i wzorowe zachowanie: Klasa I b: Pola Michalska 5,5, Marietta
Wysoczańska 5,5, Karolina Tomaszczyk 5,4, Julia Zimniak 5,3,
Laura Niezborała 5,2 Klasa I c: Wiktoria Maślak 5,47, Seweryn
Filipkowski 5,27, Marcin Piochacz 5,13, Maja Kandora 5,07, Julia
Górzna 5,07. Klasa II a: Weronika Sroka 5,1, Michał Modlitowski
5,1, Julia Martenka 5,0. Klasa II b: Karolina Dombek 5,6.
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Ciekawy świat zawodów

Zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego
harmonogramem spotkań naszych uczniów z doradcą
zawodowym, p. Anną Oleszczyk z ZPPP w Pile, w dniu 10.06.16 r.
odbyły się spotkania uczniów klas I a, I b, I c na temat ciekawych
i poszukiwanych na rynku pracy zawodów.
Preferencje zawodowe utrwalane na każdym etapie rozwoju
wpływają na rozwój zainteresowań oraz wybór dalszej drogi
zawodowej nastolatka. Ważne jest stwarzanie możliwości do
gromadzenia i porządkowania przez młodzież informacji na temat
specyfiki wykonywania różnych zawodów. Doradca zawodowy
zaprezentował młodzieży opisy wybranych zawodów. Dzięki nim
uczniowie mogli uzyskać nowe informacje i usystematyzować
swoją dotychczasową wiedzę na temat zawodów. Dowiedzieli się,
co to jest zawód. Poznali zawody zanikające, takie, jak np. szewc,
introligator, kaflarz, zdun, czy zegarmistrz.
Mowa była również o zawodach deficytowych, tzn. takich,
na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie, niż
liczba osób poszukujących, np. nauczyciel praktycznej nauki
zawodu, instruktorzy, pośrednicy ubezpieczeniowi, maklerzy
aktywów finansowych. Doradca zawodowy rozmawiał też
z uczniami na temat zawodów, które obecnie powstają, np.
specjalista interaktywnej obsługi klienta (bankowość), traffic
manager (technologie informacyjne), inżynier kliniczny
(ochrona zdrowia), specjalista klonowania (biotechnologia),
menadżer kultury (kultura, rozrywka), teletutor (edukacja).
Uczniowie dowiedzieli się, że w ostatnich latach występuje
duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników
fizycznych różnych specjalności, np. elektryków, stolarzy,
murarzy, czy spawaczy. Potrzebni są też: menedżerowie
projektów, przedstawiciele handlowi, inżynierowie, kierowcy,
kucharze/ szefowie kuchni, pracownicy hoteli i restauracji,
księgowi, pracownicy recepcji, pracownicy działu obsługi klienta
i wsparcia klienta.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Pani doradca
zachęcała uczniów do pytania o interesujące ich zawody. Udzieliła
informacji, gdzie znaleźć opisy zawodów. Przed uczniami jeszcze
dwa lata, zanim podejmą decyzję o dalszej drodze kształcenia,
jednak ważne jest stopniowe przygotowanie, aby ta decyzja była
przemyślana i trafna.
Marzanna Polcyn

Zakochaj się w teatrze
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Każda klasa ma obowiązek wykonania projektu edukacyjnego,
aby ukończyć gimnazjum. Większość projektów odbywało się
bez większego szumu. Po całorocznej pracy przedstawiane były
w klasach lub na sali gimnastycznej. Tym razem klasa II A i II B
postanowiły wybrać dość nietypowy temat i wspólnie nad nim
pracować. Regularne i męczące próby doprowadziły do 2 czerwca
– dnia, w którym wystawiony został projekt. W tym czasie każda
grupa wykonała scenografię, afisz, programy teatralne. Postarano
się o piękne stroje. Jedna z grup dodatkowo wykonała lalki.
Zatem 2 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 i 17:00 klasy
drugie wystąpiły ze swoim projektem, prezentując efekty
całorocznej pracy. Uczniowie pracowali pod kierunkiem swoich
wychowawców: Pani Liliany Stochaj i Pani Renaty Dudzień. Na
projekt zaproszono gości i opiekunów wraz z wychowankami
warsztatów terapii zajęciowej. Popołudniowy występ dedykowany
był rodzicom. A na ten wcześniejszy przyszli uczniowie naszej
szkoły oraz uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej wraz z
wychowawcami . Na początek zaserwowano widzom małą dawkę
wiedzy na temat teatru w Polsce i na świecie. Oprócz tego opisano
autorów wystawianych w tym dniu fragmentów sztuk. Były to:
„Romeo i Julia” Williama Szekspira, „Zemsta” Aleksandra Fredry,
„Balladyna” Juliusza Słowackiego i „Skąpiec” Moliera.
Po krótkim przedstawieniu wiedzy na temat dramatów i ich

Uroczyste zakończenie
roku sportowego

Ujskie Sprawy
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21 czerwca w godzinach popołudniowych odbyło się
już tradycyjne, uroczyste zakończenie roku sportowego tym razem 2015/2016. Za każdym razem jest to okazja aby
podziękować uczniom, opuszczającym nasze gimnazjum, iż
godnie reprezentowali naszą szkołę w zawodach sportowych.
Na uroczystości byli uczniowie, którzy w ciągu trzech lat nauki,
zdobyli przynajmniej jeden medal na poziomie co najmniej
powiatowym. W tym roku statuetki z podziękowaniami
otrzymali: Dominika Wiedera, Marta Kamińska, Joanna
Kasperska, Katarzyna Strógarek, Natalia Cieślak, Krystyna
Tyczkowska, Agata Martenka, Aleksandra Kasprzak, Hubert
Bąk, Damian Parchimowicz, Filip Sprindt, Błażej Łabicki, Karol
Mruk, Mateusz Kin.

Na uroczystości nie zabrakło ważnych gości. Obecni byli:
Roman Wrotecki, Marek Jankowski, Janusz Chamarczuk, Dariusz
Iwaniak, Mariola Wrotecka, Jerzy Żyliński, Katarzyna Kołacz,
Magdalena Wiedera, Dariusz Wiedera, Izabela Kamińska.

odniesienia do współczesności, rozpoczął się prawdziwy teatr.
Młodzi aktorzy postarali się, aby przybliżyć widzom bohaterów
wymienionych utworów i przenieść ich w świat teatru. Kiedy
wszyscy myśleli, że to już koniec, na deser zaprezentowano
parodię – najpierw II B a potem II A.
Gromkie brawa pozwoliły uwierzyć, że udało się i projekt się
podobał. Wysoki poziom projektu potwierdziło jury przyznając
klasom maksymalną liczbę punktów.
- Dziękujemy wszystkim – bez wyjątku – którzy pomogli nam
w przygotowaniu, realizacji i pokazaniu projektu. Mamy nadzieję,
że widzowie zakochali się w teatrze - Uczniowie klas drugich.

MEDALISTKI

11-12 czerwca w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce. Dominika
Wiedera i Marta Kamińska, które już nas przyzwyczaiły do
wysokiego poziomu sportowego i tym razem nie zawiodły.
Marta została mistrzynią województwa w chodzie na 5000m a
Dominika dwukrotnie stawała na drugim stopniu podium – w
biegu na 1500m i 800m.
15
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Gwiazdą festynu był zespół Bayer Full
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Warszataty druku na płótnie mateodami naturalnymi

Panie z Koła Gospodyń w Ujściu upiekły pyszne ciasta

O atrakcje dla dzieci zadbali jaskiniowcy

Ujścianie pokazali, że potrafią dobrze się bawić
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9 lipca na boisku sportowym w Ujściu odbył się
coroczny Festyn Kupiecki. Gwiazdą tegorocznego festynu
był zespół Bayer Full. Na scenie pojawiła się rownież
formacja Mikesh oraz zespół biesiadny Duet Karo. Podczas
festynu ogłoszono wyniki głosowania na Kupca Roku 2016
w gminie Ujście. Najwięcej głosów i I miejsce zdobył Bank
Spółdzielczy w Chodzieży, II miejsce zajął Paweł Gładych,
III miejsce Piotr Rożek - firma „Rożuś” . Przyznano też
nagrody za najlepsze hasła uzasadniające głosowanie.
W tym konkursie I miejsce zajęła Edyta Linka, drugie
miejsce – Andrzej Nowak, a trzecie - Eleonora Walczak. Na
najmłodszych czekał program rozrywkowy "Jaskiniowcy
Jaba Daba Du". Można było też wziąć udział w warsztatach
tkactwa i druku na tkaninie metodami naturalnymi.
Imprezę zakończył pokaz tańca z ogniem w wykonaniu
grupy Flow Fireshow.
Na festynie nie zabrakło stoisk gastronimicznych
handlowych i informacyjnych. Panie z Koła Gospodyń w
Ujściu przygotowały rozmaite ciasta. Na stoisku powiatu
pilskiego można było zapisać się na badania profilaktyczne.
Imprezę wsparli: Powiat Pilski, PLASTWIL, Wytwórnia
Podkładów Strunobetonowych w Mirosławiu, ELMECH,
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, JAR-MOT, Agnieszka
Budzińska, kwiaciarnia Esy Floresy, Bar u Wojtusia,
ROŻUŚ, Sklep na Starym Rynku, TERJER, Mini Market
Netto.

Ujskie Sprawy

Festyn Kupiecki
Formacja MIKESH rozgrzała ujską publiczność

Duet Karo poprowadził śląską biesiadę

Imprezę zakończył pokaz tańca z ogniem
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CUDZE CHWALICIE…

SYLWETKI UJSKICH LUDZI SUKCESU

Dariusz
Izban
genetycznie obciążony muzyką

Pamiętam, że od dziecka związany byłeś z muzyką…
- Po części to prawda, ponieważ swoją przygodę z muzyką
rozpocząłem dzięki próbom z tatą w Hucie Szkła Ujście w
orkiestrze dętej. Tata grał na trąbce a właściwie na kornecie i tam
po raz pierwszy zacząłem muzykować. Było to w klasie trzeciej
lub czwartej szkoły podstawowej.
Duży wpływ wywarł na Tobie kuzyn Włodek.
- Włodek jako starszy kuzyn już w tym okresie, kiedy ja
byłem w klasie czwartej on już uczęszczał do szkoły muzycznej i
wówczas dawał mi pierwsze lekcje gry na pianinie. W ten sposób
poznałem pierwsze zasady muzyki i dzięki temu, oczywiście
trochę za namową rodziców i Włodka poszedłem do szkoły
muzycznej I stopnia w Pile. Było to w piątej klasie i od tego
okresu mam stały kontakt z muzyką.
Wiem, że lubiłeś i lubisz sport. Czy nie było Ci przykro, że
większość kolegów szła grać w piłkę a Ty… musiałeś mozolnie
powtarzać nuty z pięciolinii?
- Zgadza się, nie miałem specjalnie czasu na „haratanie w
gałę”, ponieważ jak wspomniałem wówczas do południa była
tradycyjna szkoła a popołudniu szkoła muzyczna a do tego
dochodziły jeszcze ćwiczenia, gra w orkiestrze, nauka. Pewnie,
że momentami był żal patrząc jak koledzy grają w piłkę, ale
ja miałem swoje obowiązki. Rodzice niekiedy pilnowali, ale
był to nasz wspólny wybór i teraz mogę im jeszcze raz za to
podziękować. Piłkarzem pewnie bym nie został (śmiech).
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Nasze miasto, gmina ma wielu bohaterów, którzy
w różnych dziedzinach życia osiągnęli sukces. Dlatego
postanowiłem przedstawiać cyklicznie tych, którym się
udało. Nie wszyscy są obecnie mieszkańcami naszej gminy,
ale każdy z nich pierwsze kroki stawiał na naszym terenie.
W tym numerze przedstawiam postać związaną z
muzyką…
Dariusz Izban – muzyk, pedagog, animator kultury,
były dyrektor Pilskiego Domu Kultury.
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Miałeś chwilę zwątpienia?
- Tak, w szkole podstawowej takie chwile były. Natomiast już
w szkole średniej gdzie równocześnie przeszedłem do średniej
szkoły muzycznej już żadnych zwątpień nie było. Czułem, że
moja przyszłość może wiązać się z muzyką.
Podczas trwania nauki w szkole średniej byłeś członkiem
orkiestry górniczej i zespołu ludowego…
- Właśnie tam rozpoczęły się takie pierwsze młodzieńcze
występy z orkiestrą górnicza, która - jak na owe, inne należy
podkreślić czasy - miała duże możliwości wyjazdów oraz z kapelą
ludową. Było to bardzo fajne, mieliśmy możliwości wyjazdów, a
także plusem było to, że często miast na lekcje chodziło się na
próby, a to było znacznie ciekawsze niż siedzenie na lekcjach
(śmiech)
Po szkole średniej, jak większość młodych ludzi stanąłeś
przed dylematem – co dalej ósma klaso? Bardzo rzadko zdarza
się by absolwent pilskiej Nafty (dodam z wysoką średnią) szedł
na studia o kierunku innym niż profil górniczy.
- To prawda, ale jednocześnie realizowałem program szkoły
muzycznej i otrzymałem dwa dyplomy, choć można było mieć
dylemat czy pójść w bogatą przyszłość górniczą, czy wybrać
pasję. Bez wahania wybrałem to drugie co było mi bliższe i nie
żałuję tej decyzji.
Studia wspominasz pewnie bardzo mile…?
- No tak, studia to jest najpiękniejszy okres w życiu młodego
człowieka. Pierwsze dłuższe odejście z domu rodzinnego,
poznawanie nowego otoczenia, nowych ludzi. Jednocześnie
w kwestii muzycznej studia dały mi bardzo dużo jeśli chodzi o
moja późniejszą przyszłość w pracy z chórami. Będąc na studiach
śpiewałem w dwóch chórach, były to tak zwane chóry wyjazdowe
– eksportowe. Miałem możliwość dzięki temu wielu wyjazdów
zagranicznych co w tym okresie nie było takie proste jak w
czasach obecnych. Teraz może wydać się to śmieszne, ale w latach
dziewięćdziesiątych była to wielka frajda. Od strony muzycznej
natomiast zdobyłem duże doświadczenie, które procentuje do
dzisiaj i często korzystam z niego prowadząc różne chóry.
Szczerze, miałem coś innego na myśli…
- No tak, wiem do czego pijesz (śmiech) na studiach poznałem
swoją żonę. W wieku 23 lat zmieniłem stan cywilny, ożeniłem się
i urodziła się moja córka Klaudia, a później syn Filip.
Po studiach…
- Po studiach rozpocząłem pracę w szkole podstawowej w
Ujściu, był to dla mnie bardzo ważny i miły okres. Spotkałem
się z bardzo miłym przyjęciem. Pracowałem z moimi byłymi
nauczycielami jak i kolegami (śmiech) i nasze drogi ponownie
się zeszły. W Ujściu pracowałem dwa lata i przeniosłem się do
Wałcza, gdzie rozpocząłem pracę w nowej szkole i tak to się
potoczyło.
Wałcz to Twoje drugie najbliższe sercu miasto. Tam
powstał pierwszy zespół muzyczny 2+2.
- Tak, będąc jeszcze w Ujściu w 1995 roku powstał zespół
rodzinny pod nazwą 2+2, dwa małżeństwa. Mieliśmy zagrać
jednego wspólnego Sylwestra, a graliśmy wspólnie prawie
jedenaście lat. Była to dla mnie nowa przygoda, graliśmy na
zabawach, weselach, ale również na festynach miejskich czy
festiwalach. Atutem naszym było to że śpiewaliśmy na trzy głosy.
My również mile wspominamy ten zespół zwłaszcza z
zabaw szkolnych.
- Mile wspominam czasy kiedy już mieszkając w Wałczu
mogłem przyjeżdżać do Ujścia i grać na tych wspaniałych
szkolnych zabawach.. Niestety zespół już nie istnieje, głównie
z mojego powodu, ale mam nadzieję, że dalej organizujesz tak
wspaniałe zabawy, chociaż szkoda, że już bez mojego udziału.
Tak było, dlatego bardzo zdziwiłem się gdy któregoś razu

Koncertując mamy przyjemność spotykać się, grać wspólnie ze
znanymi artystami – Dżem, Leszcze, Norbi. Występowaliśmy
wspólnie z kabaretem Rak ze Śląska.
Czy to prawda, że Krzysztof Hanke jest tak niskiego
wzrostu?
- Nie, ale fotelik w samochodzie ma zamontowany (śmiech)
Słyszałem, że byłeś głównym pomysłodawcą ciekawej
imprezy w Wałczu, która w tym roku miała swoją inaugurację.
- Udało mi się przekonać władze miasta do zorganizowania
wielkiego przedsięwzięcia związanego z naszą muzyką, którą
prezentujemy, a jednocześnie z możliwościami jakie posiada
Wałcz czyli wodą, jeziorami, czyli „Festiwal dwóch jezior.” Udało
nam się zaktywizować mieszkańców, ale również przyciągnąć
turystów. Wałcz ma wspaniałe warunki turystyczne, a przede
wszystkim właśnie do organizacji imprez związanych z wodą.
Udało się sprawić, żeby szanty rozbrzmiewały nad jeziorem
Zamkowym, a mieszkańcy oprócz tego mieli wiele atrakcji.
Udało się nagrać już płytę?
-Tak, wydaliśmy jedną płytę „Odbijamy” i nagraliśmy dwa
teledyski.
Serdecznie dziękuję za rozmowę i zapraszamy do Ujścia w
przyszłym roku licząc na duży rabat..
-Dziękuję, na pewno zagramy z rabatem (śmiech)			
			
Marek Kamiński
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wykonałem telefon, żeby umówić się na kolejną imprezę
usłyszałem, że my już nie gramy… Nastał nowy etap w Twoim
życiu, ale ciągle związany z muzyką..
- Tak, mam nadzieję, że muzyka będzie towarzyszyła mi do
końca świata i jeden dzień dłużej. Etap z tak zwanymi chałturami
się skończył. Rozpocząłem zajęcia z chórami, wykorzystując
wcześniej zdobyte doświadczenie podczas studiów. Prowadziłem
chór żeński przy Wyższej Szkole Biznesu, który zaczął się
bardzo dobrze rozwijać zdobywając wiele nagród. Od trzech lat
prowadzę chór w Wałczu przy parafii św. Mikołaja, który cały
czas się rozwija.
Jedną z ujskich chórzystek jest Twoja mama, czy pyta syna
o wskazówki?
- Tak się koło toczy, że kiedys ja zacząłem dzięki ojcu grać
w orkiestrze a teraz może dzięki temu, że też prowadziłem
chór mama wstąpiła do chóru w Ujściu. Bardzo fajnie zresztą,
że chór w Ujściu powstał, że działa i się rozwija. Jeśli chodzi o
wskazówki to mamie ich nie daje, chociaż mama pyta jak brzmi
Chór Milenium. Uważam ,że robi stałe postępy, ma dobrego
dyrygenta, którego znam i podziwiam. Panie mogą spełniać
swoje zamiłowania, spotykać się, wspólnie wyjeżdżać co integruje
społeczność.
Pozdrawiamy wszystkie Panie śpiewające w chórze
Milenium przechodząc do obecnego etapu życia muzycznego
czyli szanty.
- Tak, szanty. Siedem lat temu założyliśmy z kolegami zespół,
który gra do dzisiaj. Jestem żeglarzem i ta muzyka jeżdżąc na
regaty była zawsze przy nas obecna. Postanowiliśmy, żeby zrobić
to trochę bardziej profesjonalnie. Pustka nie mogła trwać więc
powstał ten zespół szantowy i takie motto, że w wieku czterdziestu
lat można się na nowo odrodzić.
,,Majtki bosmana”, dlaczego taka nazwa?
- Nazwa na pewno bardzo charakterystyczna, wesoła bo
taką twórczość też przedstawiamy. Natomiast wracając pamięcią
mieliśmy problem jak nazwać zespół. Zespoły szantowe mają
generalnie wesołe, radosne nazwy. Z burzy mózgów stworzyła
się pomysł na nazwę „Majtki Bosmana.” Majtek to zwykły
marynarz, który wykonuje wszystkie prace na okręcie, a
bosman to ten, który te prace zleca, stąd taka nazwa powstała.
W pierwszym roku działalności okazało się, że taki zespół w
latach dziewięćdziesiątych był we Wrocławiu. Grał tylko trzy lata,
po latach spotkaliśmy się będąc na festiwalu z jego członkami
gdzie przy solidnej porcji rumu doszliśmy do porozumienia, że
możemy tej nazwy używać i tak nazwa istnieje w polskim świecie
szantowym.
Wiąże się z tym pewna anegdota...
- Nazwa owszem wesoła, wiąże się z nią pewien śmieszny
incydent. Kilka lat temu, kiedy nie byliśmy jeszcze tak
rozpoznawalni, podczas jednego z koncertów nad morzem w
portalu internetowym była informacja, że na koncercie zagra
zespół pod nazwą – „Bosmańskie gacie”, niby to samo, ale znaczy
co innego.
Jesteście zespołem rozpoznawalnym, dajecie wiele
koncertów, bywacie. Z jakimi znanymi zespołami, artystami
mieliście przyjemność występować?
- Nic nie staje się od razu, chociaż już w pierwszym roku
działalności udało nam się wygrać festiwal w Poznaniu –
Szanta klaus, gdzie okrzyknięto nas wielkim objawieniem sceny
szantowej. Dzięki temu pojechaliśmy na największy w Polsce
festiwal szantowy Shanties w Krakowie. Po siedmiu latach
działalności, gdzie już okrzepliśmy na scenie, udało nam się już
cztery razy wystąpić na tej największej imprezie. W tym roku po
raz pierwszy dostaliśmy zaproszenie jako gwiazdy występując
z najlepszymi polskimi gwiazdami tego gatunku muzycznego.

PRZESŁUCHANIE
Imię: Dariusz
Nazwisko: Izban
Wiek: 47 lat
Miejsce urodzenia: Chodzież
Kolor: czerwony
Zupa: pomidorowa
Owoc: truskawki
Film: komedie Barei, Skazany na Shawshank
Aktorka: Sandra Bullock
Aktor: Tomasz Kot, Russell Crowe
Sportowiec: Adam Małysz
Państwo: Polska
Największy sukces: że mogę robić to co lubię
Porażka: do porażek się nie przyznaję
Polityk: nie mam
Miasto: sentyment do Ujścia
Ulubiony przedmiot w szkole: muzyka, w-f, matematyka
Najbardziej podziwiam: ludzi, którzy mają odwagę
w swoim działaniu, podejmowaniu decyzji
Najwięcej zawdzięczam: rodzicom
Marka samochodu: Volvo
Ryby czy grzyby? ryby
Serial: Alternatywy 4
Barcelona czy Real: Barcelona
Lech czy Legia: Lech
Zespół muzyczny: Banana Boat
Gatunek muzyki: różna w dobrym wykonaniu
Metallica czy Black Sabbath: Metallica
Wygrywam szóstkę w lotto: wyjeżdżam w podróż
dookoła świata
Moje numery w lotto: 3, 6, 8, 9, 19, 47
Ujście czy Wałcz? jedno i drugie
Marzę o: dwóch tygodniach nicnierobienia
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Ujścianki

ze złotymi medalami

We Wrocławiu swoją dominację w kraju potwierdziła medalistka tegorocznych mistrzostw Europy Klaudia Adamek, która
pokazała swoją klasę już w biegu eliminacyjnym na 100 m, odnosząc zdecydowane zwycięstwo i wyrównując rekord życiowy 11,75
sek. W biegu finałowym nie dała szans rywalkom, zwyciężając w
czasie 11,78 sek. Klaudia dorzuciła również złoty medal w biegu
na 200 m ze świetnym rekordem życiowym 24,04 sek. i zarazem
ustanawiając nowy rekord Wielkopolski juniorek do 17 lat.
Największą niespodziankę sprawiła Susana Lachele. W tym
przypadku na walkę o brązowy, może srebrny medal po cichu liczono. Faworytką biegu była Natalia Wosztyl z Radomia, uczestniczka mistrzostw Europy w Tbilisi, posiadająca rekord życiowy
lepszy od Susany o 3 sekundy. W bezpośredniej rywalizacji w biegu finałowym Susana walczyła do końca i na mecie wyprzedziła
faworytkę o siedem setnych sekundym zdobywając złoty medal z
rewelacyjnym rekordem życiowym 60,73 sek. Poprawiła poprzedni rekord o blisko 3 sekundy i jednocześnie ustanowiła nowy rekord Wielkopolski juniorek do 17 lat.
Czwarty złoty medal był udziałem sztafety dziewcząt 4 x 400
m. Przed finałami gwardzistki miały trzeci wynik i walka o medale wydawała się pewna. Po pechowej dyskwalifikacji w dniu
poprzednim sztafety 4 x 100 m (która zameldowała się na mecie
na trzecim miejscu, a później okazało się, że pilanki na ostatniej
zmianie przekroczyły strefę zmian i zostały zdyskwalifikowane),
dziewczyny - szczególnie Patrycja Adamek i Susana Lachele -
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Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zakończyły się
finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce.
Znakomicie spisali się tam lekkoatleci pilskiej Gwardii. Wśród
nich były sportsmenki z Ujścia.
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chciały udowodnić, że są nie do pokonania. Pobiegły w składzie
według kolejności zmian: Anna Meszyńska, Dominika Wiedera,
Patrycja Adamek, Susana Lachele, cały czas będąc w czołówce.
Na ostatniej zmianie Susana Lachele „załatwiła sprawę” - odebrała pałeczkę jako trzecia, a na mecie zameldowała się pierwsza w
czasie 3:54.18.
O medal otarła się w chodzie na 5000 m Marta Kamińska, która na okrążenie przed metą była jeszcze trzecia, ale nie odparła
ataku rywalki i ukończyła rywalizację jako czwarta z rezultatem
27:05,64. Na tym samym dystansie Katarzyna Strógarek była piętnasta (31:04,74).
Bardzo dzielnie przez dwa dni walczyli wieloboiści Gwardii:
Agnieszka Chwałek w 7-boju i Emil Domański w 10-boju. Obydwoje poprawili rekordy życiowe w większości konkurencji, co
zaowocowało piątym miejscem Agnieszki z „życiówką” 4120 pkt.
i Emila dziewiątym miejscem z wynikiem 5377 pkt.
Bardzo miłą niespodziankę sprawiła Kaja Smoleń, która przez
cały sezon w biegu na 100 ppł nie mogła przełamać bariery 15 sekund, a we Wrocławiu w biegu eliminacyjnym poprawiła rekord
życiowy o pół sekundy na 14,66 sek., awansując do finału, w którym był siódma z wynikiem 14,83 sek.
Również siódme miejsce zajęła w rzucie oszczepem Martyna
Czachowska z wynikiem 40,79 m. Dziesiąte miejsce (drugie w finale B) w biegu na 400 m ppł zajęła Patrycja Adamek z wynikiem
65,21 sek. Dominika Wiedera w biegu na 1500 m była trzynasta
z wynikiem 4:53,26, a Anna Meszyńska w biegu na 800 m uplasował się na dwudziestym miejscu z wynikiem 2:25,38.
W klasyfikacji wojewódzkiej Wielkopolska zajęła drugie miejsce za reprezentacją Śląska, a przed Mazowszem.
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Mija kolejny rok przedszkolny, kolejny rok pracy, nauki,
zabawy. Tu dzieci zdobywały nowe wiadomości, umiejętności,
szlifowały swoją samoobsługę i dobre maniery, uczyły się
odróżniać dobro od zła, uczyły się szacunku do ludzi i przyrody,
poznawały swoje prawa, dowiadywały się, jak zachowywać się
w różnych okolicznościach. Przed grupką absolwentów nowe
zadania, wyzwania, nowy rozdział Księgi życia zwany Szkołą. Ale
zanim to nastąpi czas na zasłużony wypoczynek, a zatem udanego
wypoczynku, gdziekolwiek on będzie, bezpiecznych wyjazdów i
powrotów, zielonej trawy, morskiej bryzy, oliwkowej opalenizny,
ładowania akumulatorów na kolejny rok.

Dzień Samorządności
w Kruszewie

Ujskie Sprawy

POŻEGNANIE
ABSOLWENTÓW
PRZEDSZKOLA

1czerwca, w Zespole Szkół w Kruszewie odbył się Dzień
Samorządności. Jak co roku uczniowie wcielali się w role
nauczycieli i mogli doświadczyć, jak to jest być po drugiej
stronie biurka. Władzę przejęła Oliwia Chwalińska, która była
panią dyrektor. Dzień upłynął nam bardzo szybko i zanim się
obejrzeliśmy musieliśmy opuścić pokój nauczycielski. Każdy
spisał się w swojej roli i poprowadził lekcje tak dobrze jak tylko
umiał. Nie tylko osoby prowadzące lekcje dobrze się bawiły, ale
dla wszystkich była to miła odmiana.
Patrycja Wylegała

ZACZYTANI

Zakończenie roku to też czas podziękowań wszystkim
rodzicom za powierzenie nam swoich największych skarbów,
rodzicom z Rady za pomoc w realizacji naszych zamierzeń.
Szczególnie wspierali nas poświęcając swój czas: Mariusz
Pełechaty, Katarzyna Skonieczna, Kanga Wac, Ewa i Mariusz
Rogalowie, Karolina Góra, Katarzyna Kołacz, Karolina Strzelecka,
Aleksandra i Jacek Jasińscy, Nikodem Maciejewski, Jolanta
Bajon, Edyta Dembińska, Anastazja Fifer, Olimpia Konwińska,
Katarzyna Januszewska, Kamila Niezborała, Małgorzata Kin,
Paulina Wiedera, Kamila Witkowska, Joanna i Arkadiusz
Zimniak, Anna i Rafał Strońscy, Agnieszka Smolińska, Dorota
Kurzątkowska, Aleksandra i Grzegorz Sroka, Joanna Nowacka,
Sylwia Tomaszewska, Mirosław Iwaniak, Kamila i Łukasz
Nowaczyk oraz Monika i Maksymilian Niewierkiewicz.

Uczniowie Zespołu Szkół w Kruszewie właczyli się w
ogólnopolską akcję „Zaczytani”.
Celem akcji jest stworzenie na szpitalnych oddziałach
dziecięcych w całym kraju społecznych bibliotek. Zaczytani
na swoim koncie mają już 5 szpitali, które otrzymały książki.
Beneficjentami są m.in. szpital w Trzciance, Piasecznie,
Ząbkowicach Śląskich. Organizatorzy szerzą czytelnictwo wśród
najmłodszych i zachęcają rodziców pacjentów do czytania.
Nasza szkoła włączyła się w tę akcję. Dziękujemy naszym
uczniom za wszystkie podarowane książki.
Iwona Werner

Drodzy Rodzice absolwentów, będziecie towarzyszyć
waszym dzieciom w ich wzlotach i upadkach. Życzę cierpliwości,
wytrwałości, radości z osiągnięć, kochajcie dzieci mądrą miłością,
bądźcie wymagającymi drogowskazami, niech dzieci będą waszą
dumą i radością.
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ZAPISKI Z DZIEJÓW ZIEMI UJSKIEJ

Ujski zbór wobec wymogów liturgii ewangelickiej
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W kościele ewangelickim Wieczerza Pańska jest pojmowana
nie jako ofiara, ale wspomnienie i uobecnienie ofiary Chrystusa
w Słowie i Sakramencie. Cały zbór odpowiedzialny jest za
nabożeństwo, bez akcentowania – właściwego kościołom
katolickim - podziału na część kapłańską i świecką (sacrum i
profanum). Zasadniczy problem architektury ewangelickiej to
zatem odpowiednie ukształtowanie planu budowli i przestrzeni
wnętrza, poprzez takie zestawienie wszystkich elementów
wyposażenia, by podkreślić wspólnotowy charakter kościoła.

dzięki czemu możliwe było równoczesne ogarnięcie wzrokiem
ołtarza i ambony. Z czasem doszło do stopienia obu w
integralnie związaną całość – ołtarz ambonowy (Kanzelaltar).
Rozwiązanie to popularne było od połowy XVIII wieku do
lat 50-tych kolejnego stulecia. Jednocześnie trwała tradycja
bocznego ustawienia ambony, a w kościołach trójnawowych
- przy filarze środkowego przęsła nawy głównej. Wszystkie
elementy ambony – kosz, jego podpora, bramka, schody oraz
baldachim – często posiadały bogaty program ikonograficzny,
wspierający i podkreślający treść wygłaszanych z niej kazań.

Rzut kościoła - rekonstrukcja stanu pierwotnego

Ujskie Sprawy

Trójdźwięk liturgiczny
Zbory wznoszone przez protestantów miały
najczęściej układ salowy. Bardzo popularny był plan prostokąta
zamkniętego w części ołtarzowej prosto lub wielobocznie.
Dążono do zapewnienia optymalnej widoczności ołtarza i
ambony oraz odpowiedniej akustyki, by Słowo Boże dobiegało
do każdego.
Ze względu na podkreślenie znaczenia kazania w
liturgii, ambona najczęściej znajdowała się przy łuku tęczy,
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Wyrazem wysokiej rangi przyznanej Sakramentowi Chrztu
był fakt, iż w pobliżu ołtarza pojawiła się także chrzcielnica.
W kościołach adaptowanych przenoszono ją z krucht pod
wieżami. W nowych zborach od początku znajdowała się
przed ołtarzem.
W wyniku zbliżenia ambony, ołtarza i chrzcielnicy
powstał na przełomie XVI i XVII wieku w kościołach
luterańskich tzw. trójdźwięk liturgiczny (Dreiklang).

Ujska wspólnota ewangelicka

Ołtarz ambonowy - rysunek inwentaryzacyjny
W związku z tym, że kazania stały się dłuższe, konieczne
było wprowadzenie ław. Dla szlacheckich patronów kościołów
przeznaczano loże kolatorskie, usytuowane w miejscach
najkorzystniejszych pod względem akustyki i widoczności –
naprzeciwko ambony. Gdy brak było lóż, podobną rolę pełniły
ławy kolatorskie z dekorowanymi przedpiersiami i zapleckami.
Miejsca na emporach i ławach – o lepszej lub gorszej widoczności
ołtarza i ambony - przysługiwały wiernym odpowiednio do
statusu społecznego.

Akustyka i światło
Dla liturgii ewangelickiej, opierającej się głównie na czytaniu
Pisma, bardzo istotna była odpowiednia akustyka. Duże
znaczenie miała muzyka i śpiewy psalmów. Ważnym elementem
wyposażenia były więc organy. Znajdowały się one z reguły przy
ścianie zachodniej.

Wybrany
układ
planistyczno-przestrzenny
ujskiego zboru oddawał ideę kościoła wspólnotowego,
a warunek optymalnej słyszalności i widoczności
został tu dobrze wypełniony.
S p r z y j a ł a
temu obecność we wnętrzu ołtarza ambonowego.
Wprowadzenie go w dość głęboką, wyodrębnioną w
trójnawowym wnętrzu przestrzeń ołtarzową, mogłoby
powodować dla wiernych pewne niedogodności,
gdyby nie fakt, że w miejscu połączenia nawy i
prezbiterium ścięto narożniki dwóch pomieszczeń
bocznych (pierwotnie zakrystii i prawdopodobnie
kaplicy chrzcielnej). Częściowo zniwelowało to
podział pomiędzy obiema częściami - granicę między
zgromadzonymi a pastorem. Tylko kilka miejsc w
kościele nie odpowiadało więc wyżej określonym
wymogom, m.in. w narożnikach naw bocznych,
przy zetknięciu ze ścianami bocznych pomieszczeń.
Zaznaczyć jednak trzeba, że pierwotnie ujska gmina
ewangelicka była mniej liczna niż w kolejnych latach
swojego istnienia, dlatego przypuszczać można, iż
wówczas jeszcze nie było tam siedzisk. Poprzeczne
ustawienie ławek w tych miejscach potwierdza
dopiero fotografia archiwalna z lat trzydziestych XX
wieku.
Okna przeszklone były barwnymi szybkami
pochodzącymi z miejscowej huty, a kolorystyka
wnętrza utrzymana w brązach i odcieniach szarości
(malowanie pułapów, słupów i empor). Wydaje
się więc, że w rezultacie wnętrze było stosunkowo
ciemne. Jednak prezbiterium oświetlały trzy duże
okna, a strop pomalowano na biało, co podyktowane
było zapewne chęcią uzyskania lepszego oświetlenia,
tak istotnego w kościele ewangelickim.
Obiegające wnętrze z trzech stron empory
scentralizowały wnętrze, a przede wszystkim zwiększyły
powierzchnię użytkową kościoła, zapewniając dodatkowe
miejsca siedzące. Na emporze umieszczono także organy.
Sprawa komunikacji była korzystnie rozwiązana.
Wejście główne prowadziło do kruchty, z której dostępne
były dwie klatki schodowe prowadzące na empory. W ścianie
prezbiterium znajdowało się ponadto dodatkowe wejście,
przeznaczone dla pastora, skierowane wprost na schody ołtarza
ambonowego.
Kościół ujski dobrze spełniał podstawowe warunki
funkcjonalne narzucone przez wymogi liturgii ewangelickiej,
czego wyrazem jest określenie „zweckmässig” (stosowny, celowy),
które pojawiało się w formularzach wizytacyjnych dotyczących
zboru dość często.
Katarzyna Juchniewicz
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
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W drugiej połowie XVI wieku pojawiły się w kościołach
ewangelickich empory, które powiększały powierzchnię
użytkową i integrowały wnętrze. Najczęściej obiegały wnętrze z
trzech stron. Posiadały zwykle układ amfiteatralny. Bywały mniej
lub bardziej rozbudowane - zarówno wobec obrysu wnętrza, jak
i wzwyż, jak w przypadku kilkukondygnacyjnych empor w tzw.
Kościołach Pokoju na Śląsku.

Wnętrza miały być odpowiednio oświetlone. Z tego powodu
w wielu przejmowanych przez ewangelików średniowiecznych
kościołach katolickich powiększano okna, a także usuwano
witraże. Pożądane były jasne przeszklenia, które doświetlały
wnętrza, pozbawiając je zarazem - charakterystycznego dla
kościołów katolickich – mistycznego klimatu. Sama wielkość i
forma okien zdeterminowana była w dużej mierze przez obecność
empor. Otwory okienne znajdowały się w dwu kondygnacjach,
wprowadzając przejrzysty podział elewacji, odzwierciedlający
układ wnętrza.
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Ławy, loże i empory
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Mistrz kontrabasu
Józef Eichstädt z Ujścia
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do Poznania, gdzie ponownie zaczął pracować w Operze
Poznańskiej na stanowisku vicekoncertmistrza, a po śmierci
Ciechańskiego w 1957 na stanowisku koncertmistrza.
W latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku był
nauczycielem muzyki z tytułem profesora w Państwowej
Szkole Muzycznej nr 1 w Poznaniu. Wtedy napisał "Szkołę
na kontrabas cztero- i pięciostrunowy" czyli dwutomowy
podręcznik, który do dziś jest podstawowym podręcznikiem
do gry na kontrabasie. Wielokrotnie występował jako solista
w filharmoniach krajowych oraz Polskim Radiu. Brał też
udział w wyjazdach zagranicznych: do Moskwy w 1952 r.,
gdzie jego gra spodobała się samemu Józefowi Stalinowi przywódcy ZSRR, który to wręczył mu specjalną nagrodę,
oraz do Jugosławii w 1962 r., gdzie wystąpił w radiu Zagrzeb.
W swoim repertuarze miał 27 koncertów.
Eichstädt całe swoje życie związał w Wielkopolską i
mimo licznych próśb wyjazdu, nawet na lepsze stanowisko,
zawsze (prócz lat okupacji) pozostał wierny Poznaniowi i
Wielkopolsce.Odmówił między innymi posady w szkole
muzycznej w Szczecinie. Jedną z takich próśb wystosował
do niego Feliks Nowowiejski - autor muzyki do „Roty” Marii
Konopnickiej. Proponował on mu wyjazd do Zurichu na co
Eichstädt odmówił.
Zmarł 28.11.1966 r. w Poznaniu po ciężkiej chorobie
płuc. Przemówienie na jego pogrzebie wygłosił dyrektor
Opery Poznańskiej Robert Satanowski mówiąc: „Byłeś wielkim mistrzem sztuki operowej i wielkim zostaniesz w naszej
pamięci”. Pochowany został na cmentarzu przy Bluszczowej
w Poznaniu.

Józef Eichstädt (ur. 26 sierpnia 1906 w Ujściu zm. 28
listopada 1966 w Poznaniu) - polski kontrabasista, pedagog,
autor podręcznika Szkoła na kontrabas cztero- i pięciostrunowy.
Urodził się jako 5 z 6 dzieci Hermana Eichstädta i Pelagii z domu
Krygier. Tak jak całe rodzeństwo, od najmłodszych lat uczył
się gry na instrumentach muzycznych. W 1918 r. ukończył
siedmioklasową szkołę powszechną w Ujściu, a w 1922 r.
wstąpił do orkiestry 58 pp gdzie grał na waltorni. Naukę gry na
kontrabasie rozpoczął w 1925 w państwowym konserwatorium
w Poznaniu, u Adama Bronisława Ciechańskiego, które to
ukończył w 1933 r. dyplomem z najwyższym odznaczeniem.
W 1933 r. poślubił Helenę Karwacką (1908-83), która była
krewną Ciechańskiego. Dochował się z nią syna Janusza
(1935-2005). Pracę muzyka (jeszcze jako uczeń) podjął w 1927
r. w Operze Pomorskiej w Toruniu, a od 1928 r. pracował w
orkiestrze Opery Poznańskiej.
Na początku okupacji grywał w restauracji Grand Café
w Bydgoszczy. W roku 1940 dzięki Ciechańskiemu przeniósł
się do Krakowa, gdzie razem grali przy jednym pulpicie w
Filharmonii Generalnego Gubernatorstwa. W 1946 r. wrócił
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Zapraszamy
na wystawę
Z okazji setnej rocznicy urodzin oraz pięćdziesiątej
rocznicy śmierci Józefa Eichstädta Ujski Dom Kultury
organizuje wystawę poświęconą życiu i twórczości tego
artysty.
Wernisaż wystawy odbędzie się 9 września o godzinie
18:00 w Galerii na Starym Rynku w Ujściu. Podczas
wernisażu wystąpi Donat Zamiara - kontabasista
Opery Poznańskiej, wykładowca poznańskiej Akademii
Muzycznej, wraz z akompaniatorem. Honorowy
patronat nad wystawą objełą Renata BorowskaJuszczyńska - Dyrektor Teatru Wielkiego im. Stanisława
Moniuszki w Poznaniu oraz dr Halina Lorkowska, prof.
AM - Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu.

Ujskie Sprawy

Mieszkańcy Byszek
na starych fotografiach

4 (251) lipiec - sierpień 2016

Prezentujemy Państwu fotografie mieszkańców Byszek zrobione w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia.
Być może ktoś z naszych czytelników odnajdzie na nich siebie lub członków swojej rodziny. Jednocześnie zachęcamy wszystkich
czytelników do dzielenia się z nami fotografiami wykonanymi w tak odległych czasach na terenie gminy Ujście. Fotografie można
dostarczać do Ujskiego Domu Kultury lub przesyłać ich skany na adres udk@udk.ujscie.pl.
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HOROSKOP
Baran

W sierpniu planety sprzyjać będą przede wszystkim dobrej
zabawie. W pracy trudno będzie Ci się skupić na służbowych
obowiązkach, dlatego udaj się na urlop. Szczęście zacznie Ci
sprzyjać w sprawach towarzyskich i miłosnych. Czekają na
Cię liczne spotkania w gronie rodziny i przyjaciół.

Byk

Zapragniesz chwili świętego spokoju i poczujesz się zmęczony codziennymi sprawami zawodowymi i życiowymi. Poleż
na leżaku i nabierz pozytywnej energii, bo pod koniec miesiąca wydarzenia znów przyspieszą. W tym miesiącu szczęście
Ci sprzyja, zarówno w sferze finansów jak i uczuć.

Bliźnięta

Spodziewaj się odkrycia nowej znajomości, która może
przerodzić się w odwzajemnione uczucie. Czujesz się wyczerpany i przepracowany, dlatego to nie czas na ryzykowne decyzje, tylko na spokojny wypoczynek. Warto więc być może
pomyśleć o urlopie.

Rak

Nigdzie się nie spiesz i wykorzystuj wakacyjne chwile na
słodkie lenistwo. Jeśli nigdzie nie wyjechałeś bądź nie wyjeżdżasz, to wcale się nie martw, bo urlop w domu wcale nie
będzie dla ciebie karą. Kina, dyskoteki i baseny będą tylko
Twoje, bo wszyscy inni gdzieś wyjechali.

Lew

Wiele osób wyjechało na urlop, ale czas urlopów oznacza
dla Ciebie więcej pracy. Będziesz się dwoić i troić na kilku
zastępstwach jednocześnie, ale plus jest taki, że dzięki temu
nauczysz się lepszej organizacji oraz szybkiej oceny sytuacji.
Druga połowa sierpnia to dobry czas dla Twoich finansów.

Panna

Uda Ci się wyjaśnić różne nieporozumienia, które zatruwały Ci życie w ostatnich miesiącach. Dzięki temu będziesz przyjaźnie nastawiony do świata. Nie siedź w domu, tylko korzystaj
z wolnego czasu. Wybierz się na wymarzony urlop, podróż lub
odwiedź dawnych przyjaciół z dzieciństwa.

Waga

W sierpniu nawet przez chwilę nie będziesz się nudzić, zaplanuj więc dłuższy wyjazd w ciekawe okolice. Zachęć swoich
przyjaciół i najbliższych, a na pewno chętnie podporządkują
się Twojej woli i wyruszą razem z Tobą. Twoja energia i optymizm sprawią, że Twój związek rozkwitnie.

Skorpion

W tym miesiącu masz szansę na zaplanowanie przebiegu
spraw, które mogą otworzyć Ci drogę do sukcesu i uznania.
Ale nie czekaj biernie, aż ktoś Cię zauważy, tylko bierz sprawy w swoje ręce. W sprawach rodzinnych możliwe są niespodzianki, w wyniku których będziesz decydować lub rozsądzać
spory między krewnymi.

Strzelec
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Słoneczne dni naładują Cię pozytywną energią i pozwolą
później przetrwać w zdrowiu jesienne i zimowe miesiące. W
miłości spokojnie. Nie zaniedbuj jednak partnera. Romantyczny wyjazd dobrze wam zrobi i poprawi wasze relacje. Dbaj o
zdrowie i swoją aktywność fizyczną.

Koziorożec

Wykorzystaj wakacje na odpoczynek, a nie nadrabianie
zawodowych zaległości. Wyjazd dobrze Ci zrobi i nie zabraknie Ci dobrego humoru. Nie pozwól tylko, aby ktokolwiek wtrącał się w Twoje sprawy i zepsuł Ci urlop, na który tak długo
czekałeś. Uwierz w siebie i w swoje umiejętności.

Ujskie Sprawy

Wodnik

Poznasz wielu oddanych przyjaciół na weekendowych
wycieczkach i urlopach. Poprzez znajomych możesz poznać
kogoś naprawdę wyjątkowego. Pod koniec sierpnia będziesz
musiał wrócić do różnych obowiązków, a zaległości w pracy
nie będą mogły dłużej czekać.

Ryby

Zadbaj o swoje zdrowie i nie forsuj sił. Odwiedź uzdrowisko lub spa, a szybko odzyskasz dobry humor. W miłości spokojnie, a partner chętnie z Tobą odpocznie. W pracy zyskasz
wiele dzięki własnym umiejętnościom i dobremu humorowi.
Pewien niewykorzystany pomysł teraz otworzy Ci drogę do
awansu.
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NA SYGNALE
Nietrzeźwi kierowcy
W czerwcu Funkcjonariusze Posterunku Policji w Ujściu
zatrzymali czterech nietrzeźwych kierowców. Sprawców
zatrzymano na gorącym uczynku: dwóch jadących
samochodem osobowym i dwóch motorowerem.

Ukradli akumulatory
Na remontowanej trasie Ujście – Jabłonowo łupem złodziei
padły akumulatory sygnalizacji świetlnej. Niestety sprawców
nie wykryto.

Policja apeluje

NIE DAJ SIĘ NABRAĆ!
Funkcjonariusze Posterunku Policji w Ujściu uczulają
mieszkańców gminy na oszustów podszywających się pod
rzekomych wnuczków, policjantów, urzędników, hydraulików,
czy pielęgniarki.
W Polsce jaki i na terenie powiatu Pilskiego wciąż pojawiają
się nowi naciągacze, którzy wykorzystują naiwność i gościnność
głównie osób starszych. Oszuści są bezwzględni. Stosują różne
metody, aby nas okraść. Pod pozorem nadzwyczajnej okazji,
nieszczęścia, podając się za krewnych będących w potrzebie,
pracowników społecznych, urzędników lub funkcjonariuszy
publicznych, wprowadzają w błąd swoje ofiary, zyskują ich
zaufanie i okradają. Wyłudzają ogromne kwoty pieniędzy.
Informujmy wszystkich mieszkańców gminy Ujście,
starsze osoby i samotnie mieszkających sąsiadów o zachowaniu
ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Tylko rozsądek
i rozwaga w tym przypadku mogą uchronić nas przed utratą
oszczędności życia a nawet życia.
Przebiegłość i pomysłowość oszustów jest nieograniczona.
W razie zauważenia czegoś niepokojącego prosimy o pilny
kontakt z Policją. Gdy zauważymy obce auta i osoby oferujące
coś do sprzedaży starajmy się zapamiętać jak najwięcej
szczegółów – np. numer rejestracyjny pojazdu i natychmiast
zadzwońmy pod nr tel. 997 lub 112.
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˛
dusiciel

wytwór
wyobraźni
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HUMOR
Młody, niedawno zatrudniony pracownik wychodzi
wieczorem z opustoszałego już biura.
Na korytarzu spotyka swojego szefa stojącego nad niszczarką
z jakimś ważnym pismem opatrzonym mnóstwem pieczątek.
Prezes minę ma zakłopotaną:
- Czy potrafi pan obsłużyć tę maszynę? - pyta prezes.
- Oczywiście - szybko odpowiada pracownik.
Bierze dokument, wkłada do szczeliny, naciska START.
Po chwili dokument znika.
- Doskonale, doskonale - cieszy się szef - W takim razie
poproszę dwie kopie...
*
- Mamusiu, dzieci w szkole mówią, że mam duże okulary!
- Jasiu, nie przejmuj się, zdejmij je w przedpokoju,
umyj ręce i chodź na obiad.
Po jakimś czasie do domu wraca naprany ojciec
i od progu woła:
- Cholera jasna, kto tu kolarzówkę w przedpokoju postawił!
*
Gość do kelnera:
- Dlaczego wasza restauracja nazywa się Wielkie Oczy?
- Dowie się pan jak przyniosę rachunek.

FOTOZAGADKA

Nagrody – bony na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawidłowe rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim numerze „Ujskich Spraw“ otrzymują: Michał Mazur i Marta Izban.
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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Urząd Miejski w Ujściu
tel. 67 284 00 03
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ujściu
tel. 67 284 02 25
Poczta Polska w Ujściu
tel. 67 284 00 10
Posterunek Policji w Ujściu
tel. 67 353 18 80
Komenda Powiatowa Policji w Pile
tel. 67 353 10 00
Niepubliczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej Maciej Winiarek,
ul. Wojska Polskiego 12,
tel. 67 255 97 84, 67 256 07 11
Gabinet Stomatologiczny NZOZ,
Gabinet Ginekologiczny
Tel. 67 287 10 16, tel. kom. 886 052 436
Czynny w każdy czwartek,
w godzinach 16:00 – 19:00
w ramach NFZ.
Przychodnia Lekarska
Paweł Ławiński
Kruszewo, tel. 67 283 91 18
Apteka „Aldo“ Ujście
tel. 67 284 00 38
Apteka „Paprotka“ Ujście
Tel. 67 283 99 34
Apteka „Pod Jodłą“ Kruszewo
tel. 67 283 91 23
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Ujściu
Plac Wiosny Ludów 1
tel. 67 284 00 94
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Kruszewie
ul. Dworcowa 5, tel. 67 283 91 28
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Franciszka z Asyżu w Stobnie
Kościół filialny pw. Matki Bożej
Różańcowej w Ługach Ujskich
tel. 67 216 40 52
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Msze święte w niedziele:
Ujście, godz: 7:00, 9:00, 11:00, 16:30
Nowa Wieś Ujska, godz. 9:45
Ługi Ujskie, godz .10:00
Nietuszkowo, godz. 8:30
Mirosław, godz. 11:00
Kruszewo, godz. 8:15, 11:00
w dni powszednie godz.19:00
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986, 67 210 42 86
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994
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Koncert na Starym Rynku

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ujskiej oraz Ujski Dom Kultury
serdecznie zapraszają na koncert, który odbędzie się 10 września na
Starym Rynku w Ujściu. Wystąpią: Jarosław Timur Gawryś oraz
Bartosz KARAK Wołk-Karczewski.

TIMUR i KARAK to trójmiejscy muzycy, grający na co dzień w pop rockowej
formacji Timur i Jego Drużyna. Grali wielokrotnie podczas eventów, zarówno w
duecie, jak i z zespołem.
Timur jako leader trójmiejskiej grupy rockowej "TIMUR I JEGO DRUŻYNA"
śpiewa, pisze teksty, muzykę z którym wydał 4 płyty CD. Oprócz tego uczestniczył
także w wielu innych projektach muzycznych. Najbardziej znany powszechnej
publiczności to I edycja telewizyjnego Show Bitwa Na Głosy w drużynie Maćka
Miecznikowskiego, z którą zajął czwarte miejsce. Z grupą tą tez nagrał teledysk do
własnej piosenki "Stoczmy więc bój". Brał udział także w projekcie poświęconemu
"Ojcowi Polskiego Rock And Rolla" Franciszkowi Walickiemu, wykonując utwory
Czesława Niemena i Krzysztofa Klenczona.
W duecie można ich usłyszeć zarówno w repertuarze własnym, jak i coverowym
- wykonują utwory z pogranicza poezji śpiewanej, rocka, covery Beatlesów, Rolling
Stones-ów, Pink Floyd, Boba Dlana i wielu innych.
Przed koncertem gwiazdy wieczoru na Starym Rynku wystąpi saksofonista Piotr
Pawlak. Zapraszamy!

jeśli lubisz się uczyć
to znaczy, że

Ciebie szukamy
ślij CV na:
rekrutacja@asta-net.pl
Specjalista ds. Sprzedaży
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STACJA KONTROLI
POJAZDÓW
Wykonujemy okresowe badania
techniczne samochodów
osobowych i ciężarowych
do 3,5 t wszystkich marek
oraz aut sprowadzonych
z zagranicy
Zapraszamy
Poniedziałek – Piątek 700 – 1800
Sobota 700 – 1300

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

