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Wesołych Świąt!
życzy Redakcja Ujskich Spraw
i Ujski Dom Kultury

PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI
Najlepsze życzenia świąteczne
i Darz Bór w Nowym Roku!!!
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Zaangażowanie „kolegi” jelenia,
to dla nas odpowiedzialne wyzwanie!

Idę zachęcić „ towarzystwo”
do składania życzeń…
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Sarni małżonkowie w pełni akceptują
istotę składania życzeń…

Jeleń „turysta”: Przyłączam się
do wspaniałej idei…
5

Jeleń „mama” (łania) z opóźnieniem,
ale pełną akceptacją składa świateczne życzenia.

Fotozagadka
1. Kogo widzimy na zdjęciu nr 2? – podaj nazwy gatunkowe
zwierząt.
2. Jak w słownictwie myśliwych nazywamy zwierzęta na zdjęciu nr 2? (podpowiedź: chodzi o osobniki płci męskiej)
Na poprawne odpowiedzi czekamy pod numerem telefonu
67 284 00 32. Na zwycięzcę czeka nagroda.

6

Dziki szczerze życzą
pomyślności w Nowym Roku!
Opracował Roman Rożek, zdjęcia Krzysztof Rożek

Rozwiązanie poprzedniej

Fotozagadki

W poprzednim numerze „Ujskich Spraw” na zdjęciu nr
1 można było zobaczyć dzięcioła, a na zdjęciu mr 4 bażanta.
Zdjęcie nr 5 przedstawiało wrzosy.
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje: Jerzy
Koźma. Nagroda do odbioru w UDK.
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Dobiegający końca rok 2015 to okres wielu ważnych inwestycji
wykonanych na terenie gminy Ujście. Najważniejsze z nich to:
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1334P w miejscowości Kruszewo – koszt: 49 804,97 zł,
Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Kolonia – koszt: 269 825,73zł,
Budowa drogi przy cmentarzu w Mirosławiu – koszt: 305 340,00 zł,
Budowa dróg wewnętrznych w Jabłonowie – koszt: 64 967,05 zł,
Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Strzeleckiej z ulicą
Szpitalną w Ujściu – koszt: 39 844,99 zł,
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Ujska –
koszt: 141 255,25 zł,
Przebudowa dróg gminnych i chodników na terenie wsi Byszki
– koszt: 86 100,00 zł,
Utwardzenie terenu między ulicą Rybacką, a blokami przy ulicy
Browarskiej w Ujściu – koszt: 36 917,21 zł,
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem przy ulicy
Noteckiej w Ujściu – koszt: 171 173,50 zł,
Modernizacja placu zabaw dla dzieci – urządzenie terenu wypoczynku i rekreacji Osiedle Hutnika w Ujściu – koszt: 93 135,44 zł,
Modernizacja placu zabaw – ulica Wojska Polskiego w Ujściu –
koszt: 93 495,60 zł,
Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w Byszkach – koszt: 33
463,55 zł,
Remont, modernizacja sali widowiskowej Ujskiego Domu Kultury – koszt: 257 000,00
Budowa boiska do zabaw ruchowych w Węglewie – koszt: 13
000,00 zł,
Wsparcie techniczne OSP w Ujściu poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – koszt: 800 150,00 zł.
W roku 2015 Gminie udało się pozyskać 1 mln 34 tyś. dotacji
unijnych i krajowych.

Plac zabaw przy ulicy Wojska Polskiego w Ujściu

Ulica Browarska w Ujściu

Zadaszenie przy sali wiejskiej w Byszkach

Plac zabaw na Osiedlu Hutnika w Ujściu

Droga gminna w Nowej Wsi Ujskiej

Samochód ratowniczo-gaśniczy OSP w Ujściu
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nie zabraknie też wielu innych, mniejszych działań, które mamy
nadzieję realizować – tak jak dotychczas – również wspólnie
z samorządami gminnymi.
W 2016 roku, będziemy również regulować płace, zwłaszcza
pracownikom najniżej uposażonym, którzy od wielu lat nie mieli podwyżki wynagrodzeń. I z tego się bardzo cieszę, ponieważ
bardzo zależy nam, aby pracownicy byli zadowoleni z pracy i
zmotywowani, i to nie tylko w samym Starostwie Powiatowym w
Pile ale również w jednostkach podległych takich jak np. Domy
Pomocy Społecznej, gdzie praca jest wyjątkowo ciężka i niestety
nisko wynagradzana.

WIEŚCI Z POWIATU
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Szanowni Państwo,
rok 2015 zbliża się ku końcowi i jest to doskonała okazja do
kilku refleksji. Dla Powiatu Pilskiego był to rok dobry, choć pełen
trudnych wyzwań i walki o utrzymanie integralności oraz obroną
przed „rozbiorem” na co zakusy mieli – i z tego co wiem, ciągle
mają – niektórzy politycy. Będziemy walczyć nadal – jako Zarząd
Powiatu w Pile i ja osobiście - za każdym razem kiedy pojawią się
takie pomysły. Nie zgadzamy się też z „rozbiorem” województwa
wielkopolskiego i burzeniem istniejącego podziału administracyjnego, dla spełniania mrzonek pojedynczych osób. Wszystkie
zmiany muszą mieć swoje uzasadnienie i wsparcie społeczności
lokalnych, a w tym przypadku tak nie jest.
Uważam za duży sukces obecnego Zarządu Powiatu w bieżącym roku, wypracowanie ponad 9 milionów nadwyżki budżetowej zamiast planowanego deficytu w wysokości 2,5 miliona
złotych. Udało się to osiągnąć dzięki „zaciskaniu pasa”, dzięki
konsekwentnej, oszczędnościowej polityce finansowej i racjonalizacji wydatków. Mamy również wyższy niż w latach poprzednich wskaźnik wydatków majątkowych co świadczy o kierunku
jaki obraliśmy, i jaki chcemy kontynuować w przyszłym roku.
Tylko na inwestycje w 2016 roku zamierzamy przeznaczyć
ponad 12 milionów złotych, z tego 9 milionów złotych na inwestycje drogowe i ponad 3 miliony na inwestycje w domach pomocy społecznej i placówkach oświatowych. Jest to rekordowa
kwota w historii Powiatu Pilskiego. Oczywiście zabiegamy też o
środki zewnętrzne, zwłaszcza na remont drogi Kruszki – Kijaszkowo, drogi na Płotki w Pile oraz modernizację drogi do Tarnowa od skrzyżowania z drogą krajową numer 10. To będą sztandarowe inwestycje powiatu pilskiego, choć nie możemy zapominać
jak ważne dla nas – a przede wszystkim dla mieszkańców Piły
- będą dwa zadania inwestycyjne, do których się przygotowujemy. Mianowicie chodzi o budowę hali sportowej przy ul. Pola i
przygotowanie do remontu stadionu przy ul. Okrzei. Hala miałaby służyć przede wszystkim uczniom Liceum Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej oraz I Liceum Ogólnokształcącego im.
Marii Skłodowskiej-Curie. Jeżeli chodzi o stadion przy ul. Okrzei
to bardzo zależy nam, aby nowy wizerunek obiektu nawiązywał
do jego wspaniałej, blisko 100-letniej, historii. W roku przyszłym
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Oczywiście chcielibyśmy więcej pieniędzy przeznaczyć na
inwestycje i dać wyższe podwyżki pracownikom niż planowane
- średnio 3% - jednak mamy związane ręce. Nasi poprzednicy,
zaciągając kredyty, zostawili nam ogromne obciążenie. Tylko w
przyszłym roku będziemy musieli spłacić prawie 6 milionów złotych kredytu wraz z odsetkami. To są dla naszego budżetu środki
niebagatelne. Jednak planując budżet powiatu na 2016 rok staraliśmy się po gospodarsku do niego podejść tak, aby zagwarantować możliwość dlaczego rozwoju kadr jak i majątku.
Chciałbym dodać również, iż z dniem 1 stycznia uruchamiamy we wszystkich gminach powiatu pilskiego punkty darmowej
pomocy prawnej. Taki punkt powstanie również w gminie Ujście,
w Ujskim Domu Kultury. Będzie czynny w poniedziałki i wtorki
w godz. od 8.00 do 12.00 oraz w piątki w godz. 14.00 do 18.00.
Z porad zatrudnionych tam prawników, radców prawnych lub
doradców podatkowych będzie mogła korzystać młodzież do 26.
roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci i
weterani oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,
klęską żywiołową lub awarią techniczną. To będzie wydatna pomoc dla ludzi najuboższych, którym często brakuje na podstawowe wydatki.
W 2016 roku kontynuowany będzie również program darmowych badań profilaktycznych w zakresie nowotworów płuc
i oskrzeli, jelita grubego oraz sutka, i chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do skorzystania z tych badań w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Powiatowi Pilskiemu udało się pozyskać
na realizację tego programu ponad 2 miliony złotych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu państwa, dlatego też
badania mogą być całkowicie bezpłatne dla mieszkańców. Więcej
informacji na ten temat znajdą Państwo nie tylko w Starostwie
Powiatowym, ale również w każdym urzędzie miasta i gminy na
terenie powiatu pilskiego, również w Urzędzie Miejskim w Ujściu.
Szanowni Państwo,
na zakończenie chciałbym życzyć Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń i sukcesów w życiu osobistym i zawodowych,
w Nowym 2016 Roku. Ze swej strony chciałbym Państwa zapewnić, że nadal będę aktywnie działał na rzecz rozwoju powiatu
pilskiego, w tym również mojej rodzinnej gminy, gminy Ujście.
Z poważaniem
Stefan Piechocki
Wicestarosta Pilski

16 października w Mirosławiu dokonano odbioru technicznego
drugiego odcinka drogi przy cmentarzu. W odbiorze uczestniczyli
pracownicy Urzędu Miejskiego panowie Robert Lasocki i Rafał Wiśniewski, pracownicy ZGKiM panowie Andrzej Zachara i Andrzej
Krobski oraz pan Rajmund Gwardzik z firmy Rajmund Gwardzik
Brukarstwo, która była wykonawcą drogi. Nowa droga wykonana
jest z kostki betonowej o grubości 8 cm, jej szerokość wynosi 4,5
metra a długość 173,68 metra. Wartość wykonanej drogi wynosi 105
000,00 złotych brutto.
19 października dokonano odbioru drogi w Nowej Wsi Ujskiej wykonanej przez firmę „Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A. z
Drawska Pomorskiego w ramach zadania „Budowa (przebudowa)
drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Kolonia”. Droga wykonana została z betonu asfaltowego na długości 992 metrów i szerokości 4,5 metra. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 259 063,33
zł. brutto. Na wykonanie zadania gmina otrzymała 150 000,00 złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

20 listopada Burmistrz podpisał umowę z Zakładem Instalacji
Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej z Piły na wykonanie zadania polegającego na „Budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na działkach przy ulicy Noteckiej w Ujściu”. Zakres prac
obejmuje: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, budowę separatora oraz przebudowę wylotu kolektora wód deszczowych do rzeki
Noteć zgodnie z dokumentacją projektową projektu budowlanego
branży sanitarnej. Strony ustaliły termin zakończenia prac do dnia
22 grudnia 2015 roku. Łączne wynagrodzenie za prace objęte umową ustalono na kwotę 155 595,00 zł brutto.
23 listopada Burmistrz Roman Wrotecki podpisał umowę z firmą Brukarstwo Rajmund Gwardzik z Ujścia na wykonanie zadania
polegającego na „remoncie drogi gminnej przy ulicy Browarskiej w
Ujściu na działce nr 481/1”. Strony ustaliły, że prace zostaną zakończone do 18 grudnia br. Kwota przeznaczona na wykonanie zadania
wynosi 25 000,00 brutto.

Budżet gminy 2016

8 grudnia odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Ujściu, podczas której radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok

22 października dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym na zadanie dotyczące „Świadczenia
usług w ramach transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Piła
– Miasto i Gmina Ujście – Piła” w roku 2016. Firmą, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę jest MZK Piła Sp. z o.o.
W Ługach Ujskich rozpoczęto prace związane z utwardzeniem
drogi dojazdowej do boiska o szerokości 4,5 metra oraz wykonaniem 9 miejsc parkingowych. Nawierzchnia zostanie wykonana z
kruszywa łamanego. Szacunkowa kwota przewidziana na wykonanie tego zadania wynosi około 15 000,00 złotych brutto.
10 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Ujściu Burmistrz
złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem „Uczestników walk o niepodległą Polskę”. W uroczystości tej brali również udział Przewodnicząca Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego koło w Ujściu Marzena Rybarczyk, Kierownik ZGKiM Stefan Wociekiewicz
oraz radni: Cecylia Witczak, Grażyna Rzeczycka, Henryk Parecki,
Andrzej Zachara, Janusz Chamarczuk, Jan Ciesiółka, Julian Graś,
Wojciech Skibiński.
Burmistrz wspólnie z panią Grażyną Gwardzik, Dyrektor ZEAS-u uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w
Mirosławiu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kaplicy. Po
mszy przy Grobie Powstańców Wielkopolskich nastąpił okolicznościowy apel zorganizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej. Po
apelu nastąpiło złożenie wiązanek na Grobie Powstańców Wielkopolskich.

2016. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 uzyskał akceptację
12 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 22 323 139,00 złotych
a wydatki na łączną kwotę 23 910 249,00 złotych. 1 587 110,00
złotych deficytu w budżecie zostanie sfinansowane przychodami
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Najważniejszymi zadaniami w 2016 roku będą: budowa przepompowni ścieków wraz
z siecią wodno-kanalizacyjną w Ługach Ujskich, przebudowa drogi dojazdowej do pól Nowa Wieś Ujska – Jaśkowo, budowa drogi
dojazdowej na Osiedlu Słonecznym w Jabłonowie, przebudowa
chodnika na ulicy Huty Szkła w Ujściu, przebudowa ulicy Lipowej
w Kruszewie, przebudowa ulicy Noteckiej w Ujściu, rewitalizacja
ścieżki spacerowej na zboczu Winnej Góry (zadanie z Budżetu
Obywatelskiego), ochrona miasta Ujście przed deszczami nawalnymi- modernizacja i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie warstwy izolacyjnej (zabezpieczającej) czaszy
składowiska odpadów w Mirosławiu, modernizacja placu zabaw
dla dzieci na ulicy Jagiełły działka 118/3 (zadanie z Budżetu Obywatelskiego), budowa boiska rekreacyjnego w Ługach Ujskich, budowa boiska rekreacyjnego w Mirosławiu.
5
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15 października zakończyły się
prace związane z wymianą 3 zabytkowych okien w budynku dawnego kościoła ewangelicko - augsburskiego w Ujściu. Wykonawcą
zadania była Firma Wielobranżowa „FAZA” z Szamotuł. Koszt wykonanych prac wynosi 36 162,00 złotych brutto.

18 listopada Burmistrz Roman Wrotecki oraz Dyrektor Ujskiego Domu Kultury Przemysław Zdunek uczestniczyli w posiedzeniu
zarządu lokalnej Grupy Działania „Krajana nad Notecią” w Pobórce
Wielkiej. W trakcie obrad przedstawiono stan przygotowań Lokalnej Strategii Rozwoju oraz podjęto uchwałę w sprawie zwołania
Walnego Zebrania Członków LGD.

Ujskie Sprawy

INFORMACJE
Z RATUSZA

ODWOŁYWALI ZIMĘ

Konkurs Recytatorski
im. Jana Brzechwy
3 grudnia w Ujskim Domu Kultury odbył się Konkurs Recyta-

torski im. Jana Brzechwy. W recytatorskich potyczkach wzięło udział
około 30 dzieci. Ich występom przyglądało się jury w składzie: Gabryela Przewoźniak, Urszula Izban i Irena Koczan.
Pierwsze miejsce i odtwarzacz CD ufundowany przez firmę PLASTWIL otrzymał Wojciech Mikołajewski. Jury przyznało dwa drugie miejsca. Zajęli je: Szymon Górzny i Mateusz Karmowski. Trzecie
nagrody zdobyli: Kalina Grzeszczak i Bartosz Odor. Jury przyznało
również cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Amelia Kaczor, Aleksandra
Łoś, Stanisław Dróżdż i Weronika Jagła.

11 grudnia w Ujskim Domu Kultury odbył się koncert pod
hasłem „ODWOŁUJEMY ZIMĘ”. Na scenie UDK wystąpiły zespoły: NALEPA BAND i ALL THE PLAYERS.

Sztuka szuka malucha

Ujskie Sprawy
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22 listopada w Ujskim Domu Kultury odbyły się warsztaty
i spektakl dla najmłodszych w ramach festiwalu SZTUKA SZUKA
MALUCHA. Uczestnicy warsztatów (rodzice i dzieci) poznawali rozmaite zabawy, których wspólnym mianownikiem było koło.
Spektakl „Nieboskłon” zaprezentowali aktorzy Teatru im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu.

SZTUKA SZUKA MALUCHA to pierwszy w Polsce Międzynarodowy Festiwal Sztuki dla Najnajmłodszych. Projekt realizowany
jest przez Art Fraction Foundation, w ścisłej współpracy z Centrum
Sztuki Dziecka w Poznaniu – inicjatorem nurtu teatru dla najnajmłodszych w Polsce oraz pomysłodawcą cyklu Sztuka Szuka Malucha. Każde wydarzenie festiwalowe to czas spotkania dzieci i dorosłych, czas wspólny – ważny i inspirujący. Czas, w którym pokolenia
mogą odnaleźć płaszczyzny porozumienia, na których kiełkować
może twórczość, tak istotna dla harmonijnego rozwoju dziecka.
6

Mikołajki z UDK

6 grudnia w Ujskim Domu Kultury odbyła się impreza pod hasłem „Mikołajki z UDK”. Z najmłodszymi mieszkańcami gminy Ujście spotkała się Wiesława Pyrcz - autorka książek dla dzieci. Pani
Wiesława opowiadała o swojej twórczości i czytała wiersze.
Druga część imprezy to spektakl „Dwie Doroty” w wykonaniu
Teatru Wirtualnego regionalnego Centrum Kultury w Pile. Aktorzy
wystawili sztukę w reżyserii Eweliny Wyrzykowskiej. Podczas mikołajkowej imprezy nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja, który przyniósł wszystkim dzieciom słodkie upominki. W przerwie pomiędzy
dwiema częściami imprezy można było posilić się barszczem i pasztecikami ufundowanymi przez Krzysztofa Skrobka i ujską spaghetterię
SOLE MIO oraz słodyczami ufundowanymi przez panie z Koła Gospodyń w Ujściu.

Ujskie Sprawy
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Opowieść
Wigilijna

16 grudnia w Ujskim Domu Kultury teatr Alchemia wystawił sztukę „Opowieść Wigilijna” na podstawie opowiadania Karola Dickensa pod tym samym tytułem. W spektaklu udział wzięli: Anna Karmowska, Renata Parchimowicz, Marcin Leśniewicz i Michał Leśniewicz. Teatr Alchemia działa przy Ujskim Domu Kultury.

Tato, Tato, sprawa się rypła

20 listopada na draskach sceny widowiskowej Ujskiego Domu Kultury działający przy Regionalnym Centrum Kultury w
Pile teatr APART wystawił sztukę Ryszarda Latki „Tato, tato sprawa się rypła” w reżyserii Krzysztofa Szulejki.
W spektaklu udział wzięli: Kaja Kunicka-Michalak, Lidia Subczyńska, Kinga Lanzberg, Anna Oswald, Krzysztof Szulejko, Grzegorz Zaczyk, Cezary Krajewski, Przemysław Efimenko i Michał Grabski.
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Jubilatki śpiewały w nowej sali
6 listopada w Ujskim Domu Kultury odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej sali
widowiskowej połączone z obchodami piętnastolecia działalności Chóru Milenium.
Dyrektor Ujskiego Domu Kultury Przemysław Zdunek powitał wszystkich przybyłych gości oraz zaprezentował odnowioną salę widowiskową. W skład remontu sali widowiskowej
UDK weszła wymiana foteli, malowanie ścian i sufitu, naprawa i
modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana drzwi wejściowych, barierek i poręczy oraz modernizacja oświetlenia widowni
i sceny.

Łososia, Sławomiry Smolarskiej i Mirosława Zaleskiego.
W składzie chóru milenium jest 25 chórzystek – mieszkanek
gminy Ujście. Chór ma na swoim koncie wiele koncertów w kraju
i za granicą. W roku 2011 chór otrzymał Nagrodę Starosty Pilskiego za całokształt twórczości. Milenium jest członkiem Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr .
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- Ten remont to duże przedsięwzięcie. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że nie udałby się, gdybyśmy nie otrzymali dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ze środków Ministra otrzymaliśmy 150.000 zł. Należy zaznaczyć,
że pozyskanie tych środków to zasługa nie moja, tylko mojej poprzedniczki, pani Estery Serówki. Do mnie należało przygotowanie i zorganizowanie remontu. Trzeba było znaleźć wykonawców
poszczególnych etapów remontu, przeprowadzić przetarg na
zakup foteli, wybrać firmy, które oferują najbardziej korzystne
warunki cenowe, zaplanować i dopilnować, aby wszystkie prace
zostały wykonane w ustalonym terminie. Nie było to łatwe, ale
się udało – mówił dyrektor UDK.
W jubileuszu chóru o otwarciu Sali UDK uczestniczyli m. in.
burmistrz ujścia Roman Wrotecki, przewodniczący Rady Miejskiej –
Marek Jankowski, prezes Nadnoteckiego Związku Chórów i Orkiestr
w Pile – Aleksander Korkowicz, dyrektor ujskiego gimnazjum – Mariola Wrotecka, dyrektor SP w Ujściu Marek Kamiński, wicedyrektor
SP w Ujściu Sylwia Wieczorek, dyrektor WDK w Kruszewie Mariusz
Wylegała, a także bliscy i przyjaciele chórzystek oraz liczne delegacje
zaprzyjaźnionych chórów i orkiestr.

Podczas uroczystości oprócz prezentacji wyremontowanej
sali widowiskowej Ujskiego Domu Kultury odbył się również
koncert Chóru Milenium, który w tym roku obchodzi 15-lecie
swojej artystycznej działalności, oraz koncert chóru im. I.J. Paderewskiego z Szamocina. Nie mogło odbyć się bez życzeń, kwiatów
oraz odznaczeń dla chórzystek i dyrygenta Marka Frąckowiaka.
Chór Milenium powstał w roku 2000 z inicjatywy ówczesnej dyrektor UDK Estery Serówki, która obecnie jest prezesem
chóru. Od 2011 roku dyrygentem chóru jest Marek Frąckowiak.
Wcześniej ujskie chórzystki śpiewały pod batutą Przemysława
8
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Złote Gody

Teresa i Leopold Sroka

Pan Leopold urodził się 18 listopada 1937 roku w miejscowości
Chrostowa, obecnie gmina Łapanów. Po wojnie ukończył szkołę podstawową i pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. W 1961r. rodzina przeprowadza się do Chrustowa. Jubilat podjął pracę w hucie
szkła. Jubilat został odznaczony Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa,
Odznaką Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego.
Pani Teresa urodziła się 2 stycznia 1946r. w miejscowości Helenówek, gm. Adamów. Ukończyła szkołę podstawową i dwuletni kurs
przysposobienia rolniczego. Pomagała rodzicom w gospodarstwie
rolnym.
Jubilaci poznali się podczas pobytu pana Leopolda u swojego brata, który był na placówce jako ksiądz w Woli Gółowskiej. Po półtorarocznej znajomości zawarli związek małżeński dnia 19.06.1965r. w
Ujściu. Po ślubie zamieszkali u rodziców jubilata w Chrustowie. Następnie zamieszkali w Nowej Wsi Ujskiej. Jubilaci dochowali się trzech
synów, dwóch córek i dziesięciorga wnucząt.

Janina i Kazimierz Wylegała
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5 grudnia w Ujskim Domu Kultury odbyła się uroczystość „50-lecia pożycia małżeńskiego”. Ten piękny jubileusz świętowało
dziesięć par: Danuta i Władysław Grencel, Stefania i Eugeniusz Jedlińscy, Hildegarda i Konrad Kafke, Janina i Edmund Klessa, Elżbieta i Stanisław Modlitowscy, Anna i Jerzy Niklewicz, Barbara i Edward Ozga, Wiesława i Józef Piaseccy, Teresa i Leopold Sroka
oraz Janina i Kazimierz Wylegała.
Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki wręczył jubilatom „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadane przez Prezydenta
RP. Życzenia i gratulacje złożył jubilatom Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu Marek Jankowski, przedstawicielka Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kamila Ziemichód oraz Kierownik USC w Ujściu Alicja Luberska. Kierownik USC
przedstawiła też krótkie noty biograficzne dotyczące wszystkich jubilatów. W uroczystości wzięły udział rodziny jubilatów. Imprezę
swoim występem uświetnił ujski chór Milenium.

Pan Kazimierz urodził się 6 lipca 1937 roku w Romanowie Górnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej, rozpoczął naukę w szkole zawodowej o kierunku Mechanizacja Rolnictwa, następnie odbył
służbę wojskową. Po wojsku podjął pracę w GS Czarnków jako kierownik sklepu w Romanowie. Pracował też w Powiatowym Związku
Kółek Rolniczych Czarnków, w Spółdzielni Wielobranżowej GUMET
w Czarnkowie i w GS Ujście. Od 1990r. do emerytury prowadził
prywatny Zakład Ślusarsko - Instalacyjny w Kruszewie.
Pani Janina urodziła się 4 czerwca 1942r. w Kruszewie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w liceum. Pierwszą
pracę podjęła w GS Czarnków, gdzie pracowała przez 8 lat. Po 16
latach pracy w SKR Kruszewo, rozpoczeła pracę w GS Ujście, gdzie
pracowała do przejścia na rentę.
Jubilaci poznali się w GS Czarnków i po około półrocznej znajomości zawarli związek małżeński dnia 18.10.1961r. w Czarnkowie.
Dochowali się syna, i dwóch wnuczek.
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Danuta i Władysław Grencel
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Pan Władysław urodził się 11 stycznia 1942 roku w Ujściu. Ukończył szkołę zawodową w Pile jako tokarz. W 1957r. rozpoczął pracę w
hucie szkła, gdzie z przerwą na służbę wojskową pracował do przejścia
na emeryturę w roku 2002.
Pani Danuta urodziła się 17 września 1944 roku w miejscowości
Borowa, obecnie Białoruś. W 1946 r. jej rodzina przeprowadza się do
Węglewa, a po roku do Chrustowa na gospodarstwo rolne, gdzie ukończyła szkołę podstawową, potem przysposobienie rolnicze w Ujściu i
pomagała rodzicom w gospodarstwie rolnym.
Jubilaci poznali się na wieczorku tanecznym w szkole rolniczej w
Ujściu i po około 3 latach znajomości zawarli związek małżeński 11
września 1965 roku w Ujściu. Po ślubie mieszkali w Chrustowie, następnie w Ujściu przy ul. Czarnkowskiej, by w 1992 roku przeprowadzić się
do własnego domu przy ulicy Wojska Polskiego. Jubilat za swoją pracę
zawodową został odznaczony Srebrną Odznaką Za Zasługi dla Województwa Pilskiego. Jubilaci dochowali się dwóch córek i trojga wnucząt.

Stefania i Eugeniusz Jedlińscy

Pan Eugeniusz urodził się 3 lutego 1945 roku w miejscowości
Tyśmienica, dawniej ZSRR. W 1948r. jego rodzina przeprowadziła
się do Rychlika koło Trzcianki, gdzie ukończył szkołę podstawową i
rozpoczął naukę w szkole zawodowej w Krzyżu. W 1963r. przeprowadził się do Ujścia, podjął pracę w hucie szkła, gdzie pracował do
2005 roku. Udzielał się społecznie przy budowie Domu Kultury w
Ujściu oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Drzewoszewie. Pracował
również jako menadżer Zespołu Młodzieżowego przy Hucie Szkła
w Ujściu. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Pani Stefania urodziła się 10 marca 1946 r. w Łodzi. W 1954r.
jej rodzina przeprowadziła się do Węglewa. Od 1964 r. do 1992
r. jubilatka pracowała w ujskiej hucie, gdzie poznała przyszłego
męża.Ślub odbył się 13.11.1965r. w Ujściu.
Jubilaci dochowali się dwóch córek, syna, sześciorga wnucząt
i jednego prawnuka.
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Hildegarda i Konrad Kafke

Pan Konrad urodził się 27 lipca 1934 roku w Nowej Wsi Ujskiej.
Po wojnie ukończył szkołę podstawową i zawodową w Ujściu.
Swoją pierwszą pracę pojął w Hucie Szkła w Ujściu z przerwą na
ukończenie szkoły zawodowej jako kowal. Po ukończeniu szkoły
podjął pracę w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w
Pile, gdzie pracował aż do emerytury tj. do 1994 r.
Pani Hildegarda urodziła się 22 września 1941 roku w Równopolu, w gminie Kaczory. Po ukończeniu szkoły podstawowej w
1957 r. podjęła pracę w Hucie Szkła w Ujściu, gdzie pracowała do
1997 r. tj. do przejścia na zasłużoną emeryturę.
Jubilaci poznali się w Ujściu, a po 2 latach znajomości zawarli
związek małżeński dnia 23 października 1965 r. w Ujściu.
W 1969r. Jubilaci wprowadzili się do własnego domu.
Państwo Kafke dochowali się syna, córki i dwóch wnuczek.

Janina i Edmund Klessa

Pan Edmund urodził się 13 listopada 1931 roku w Ujściu. Po
wojnie ukończył szkołę podstawową, a następnie zawodową w zawodzie stolarz. Pierwszą pracę podjął w warsztatach szkolnych.
Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął prace w hucie, gdzie pracował do emerytury.
Pani Janina urodziła się 26 lutego 1943r. w Węglewie – tam
się wychowała i skończyła szkołę podstawową. Ukończyła kurs
przysposobienia rolniczego i pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i wychowaniu młodszego rodzeństwa. W wieku 20 lat rozpoczęła pracę w hucie szkła z przerwą na wychowanie
dzieci. Przez pewien czas pracowała też w ujskim przedszkolu.
Jubilaci poznali się w hucie. Związek małżeński zawarli
26.06.1965r. w Ujściu. Dochowali się dwóch córek, czworga wnucząt i jednej prawnuczki.
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Pan Stanisław urodził się 27 września 1936 roku we Wrześni. Po wojnie ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w
technikum mechaniczno-elektrycznym. Pierwszą pracę podjął
w betoniarni we Wrześni. Po powrocie z wojska, przeprowadził
się do Ujścia, gdzie pracował w hucie, a następnie w elewatorze
zbożowym. Za swą pracę zawodową został odznaczony Złotą
Odznaką Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego.
Pani Elżbieta urodziła się 12 lutego1940r. w Ujściu. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła naukę w szkole średniej,
ekonomicznej w Pile. Po szkole krótko pracowała w GS Ujście,
następnie w hucie szkła oraz w WPS Mirosław.
Jubilaci poznali się w 1960r. w zespole tanecznym prowadzonym przez Panią Stanisławę Bidzińską. Po 5 latach znajomości
zawarli związek małżeński dnia 18.09.1965r. w Ujściu.
Jubilaci dochowali się: dwóch synów, córki i siedmiorga
wnucząt.

Anna i Jerzy Niklewicz

Pan Jerzy urodził się 12 sierpnia 1942 roku w Sarbii. W 1956
r. jego rodzina przeprowadziła się do Ujścia, gdzie ojciec podjął
pracę w Hucie Szkła. W ślady ojca poszedł również pan Jerzy,
który w 1960 r. rozpoczął pracę w hucie, gdzie pracował do emerytury.
Pani Anna urodziła się 26 lipca 1943 r. w Ujściu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i kursów rolniczych pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Od 1977 r. pracowała w PCK w Ujściu, by po 11 latach pracy przejść na rentę
inwalidzką.
Jubilaci znali się od lat szkolnych. Nauka w tej samej szkole
sprawiła, że nawiązali bliższą, długoletnią znajomość, która dnia
23.01.1965r. została przypieczętowana zawarciem związku małżeńskiego w Ujściu.

Barbara i Edward Ozga

Pan Edward urodził się 15 kwietnia 1944 roku w miejscowości
Uelsen w Niemczech. Szkołę podstawowa ukończył w Nowej Wsi
Ujskiej. Później rodzina przeprowadziła się w koszalińskie, gdzie jubilat ukończył szkołę zawodową i odbył służbę wojskową.
Pani Barbara urodziła się 5 kwietnia1946r. w Koszalinie. Po
ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie średniej podjęła pracę
w Urzędzie Powiatowym w Słupsku.Pani Barbara jest znana ze swojej społęcznej działalności na rzecz ludzi starszych, chorych i ubogich. Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką
Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, Srebrną
Odznaką Za zasługi dla Rozwoju Województwa Pilskiego.
Jubilaci poznali się na zabawie wiejskiej i po krótkiej znajomości zawarli związek małżeński 26.06.1965r. w miejscowości Lejkowo, w gminie Malechowo.W 1971r. Jubilaci przeprowadzili się do
Mirosławia, gdzie oboje podjęli pracę w WPS.
Jubilaci dochowali się dwóch córek, syna, sześciorga wnucząt
i jednego prawnuka.

Wiesława i Józef Piaseccy

Pan Józef urodziła się 22 lutego 1942 roku we wsi Seligi. Po
wojnie jego rodzina wróciła na swoje gospodarstwo do Ujścia.
Tutaj Jubilat ukończył szkołę podstawową i podjął pracę w hucie
szkła, gdzie pracował do przejścia na emeryture w roku 2002.
Pani Wiesława urodziła się 18 lipca 1946r. w Ługach Ujskich.
Po wojnie ukończyła szkołę podstawową i pomagała rodzicom
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Jubilaci poznali się na zabawie wiejskiej w Ługach Ujskich i
po około pół roku znajomości zawarli związek małżeński dnia
16.10.1965 w Ujściu. Po ślubie mieszkali w Ujściu, potem przez 8
lat w Ługach Ujskich u rodziców Jubilatki, a następnie kupili w
Ługach Ujskich własne gospodarstwo rolne.
Państwo Piaseccy dochowali się trzech córek i siedmiorga
wnucząt.
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Elżbieta i Stanisław Modlitowscy

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI

13 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Ujściu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela. W tym dniu wszyscy przybyli do szkoły odświętnie ubrani, by złożyć wszystkim
pracownikom szkoły życzenia. Nauczyciele otrzymali od swoich
wychowanków kwiaty, dzięki którym w szkole zrobiło się przyjemnie i radośnie.

MIKOŁAJKI
w PODSTAWÓWCE

Istnieje wiele legend związanych z tym zwyczajem. Jedna z
nich, zapewne o anglosaskim rodowodzie, mówi, że 6 grudnia
wczesnym rankiem, kiedy jeszcze wszystkie dzieci śpią, Święty
Mikołaj zagląda przez szybkę do domu. Gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia upominek dla domowników. Jeżeli zaś nie
zobaczy żadnych butów lub będą one brudne, zamiast prezentu
zostawi tylko „ zgniły ziemniak”.
W Szkole Podstawowej w Ujściu mikołajki były okazją do
zorganizowania przez Samorząd Uczniowski i pedagoga szkolnego Panią Mirosławę Lorczyk akcji „I Ty możesz zostać św.
Mikołajem”. Mikołajki to doskonały moment by podzielić się
tym, co mamy z tymi, którzy potrzebują wsparcia, dlatego też
przedstawiciele Samorządu zebrali słodycze przyniesione przez
uczniów i przygotowali „słodkie mikołajkowe paczki”, które zostaną rozdysponowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Tego dnia wszyscy uczniowie zostali obdarowani przez Radę
Rodziców, która przygotowała słodkie mikołajkowe upominki.

Na apelu, przygotowanym przez uczniów klas II a
i V b wraz z wychowawcami: Danutą Marciniak i Małgorzatą
Kujawą, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły odebrali życzenia od uczniów, Burmistrza Ujścia Romana Wroteckiego oraz
dyrektora Ujskiego Domu Kultury Przemysława Zdunka. Na
zakończenie uroczystości uczniowie wyśpiewali i wyrecytowali
swoje życzenia. Publiczność mogła się pośmiać oraz posłuchać
świetnie przygotowanych utworów w wykonaniu Łucji Siekańskiej i zespołu K2.
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz
nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda
na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest
potrzebny Miś!”
Wszyscy kochają misie! 25 listopada nasi pluszowi ulubieńcy obchodzili swoje święto i dlatego nie mogło ich zabraknąć w
naszej szkole. Podczas misiowego spotkania dzieci poznały historię tego sympatycznego święta, opowiadały o misiach, które są
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bohaterami filmów i książek. Obchody tego nietypowego święta
to pretekst do propagowania czytelnictwa i sprzyjaniu integracji
uczniów naszej szkoły.
Podsumowaniem tego dnia było wspólne zdjęcie oraz słodki
upominek. Uśmiech i zadowolenie na twarzach dzieci to podsumowanie tej wspólnej zabawy. Wszystkim zaangażowanym w
przygotowaniu tej imprezy - bardzo serdecznie dziękuję.
Danuta Marciniak

uroczyście obchodziła X rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła
II. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Mikołaja w Ujściu, którą koncelebrowało pięciu kapłanów, z parafii: Ujścia,
Kruszewa, Stobna, Piły i Gniezna. Następnie wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie udali się do Ujskiego Domu Kultury.

„Jeszcze Polska nie zginęła”
Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Ujściu

Obchody 10-lecia nadania szkole imienia Jana Pawła II rozpoczął dyrektor szkoły Marek Kamiński, który powitał wszystkich zebranych, oraz przedstawił dorobek uczniów i szkoły świadczący o
wielkiej roli Patrona. Szkoła posiada sztandar i hymn szkolny. W karty kalendarza szkolnego wpisały się konkurs i koncert urodzinowy
„Śpiewajmy Patronowi”. Szkoła jest członkiem „Rodziny Szkół Papieskich”, każdego roku bierze udział w spotkaniach. W roku 2014 była
organizatorem takiego spotkania w Ujściu. Uczniowie biorą udział
w wielu konkursach poświęconych Patronowi, dotyczących biografii
Jana Pawła II, recytatorskich, plastycznych.
Dyrekcja szkoły i nasza społeczność współpracuje z zaprzyjaźnionymi szkołami noszącymi imię Jana Pawła II: Salezjańska Szkoła
Podstawowa w Pile, Szkoła Podstawowa w Lipinach.

Część artystyczna poświęcona 10-leciu nadania imienia Jana
Pawła II nosiła tytuł „Pokolenie JPII”. To pokolenie jest zmuszone
do ciągłej wędrówki. To: „Wędrówką życie jest człowieka”. Kolejne
miejsca odpoczynku wędrowca, który prowadził nas w trakcie spektaklu, opatrzone były drogowskazami: Radujcie się!, Przebaczajcie!,
Miłujcie się!, Czyńcie Pokój!, Szanujcie się!, Módlcie się!, Wędrowiec
przekazał wszystkim swoją refleksję, wynikającą z nauk Papieża Jana
Pawła II:”...Jeśli kiedyś zbłądzimy, bo przecież nasze drogi i dróżki
bywają kręte, musimy poszukać tych drogowskazów. Na pewno
znajdziemy wówczas właściwą drogę, po której warto
i trzeba kroczyć”.

Kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych, umiłowanie Ojczyzny, kultywowanie tradycji narodowych, należą do podstawowych zadań wychowawczych szkoły. Musimy pamiętać jednak,
że nie tylko na nauczycielach, ale na nas wszystkich – rodzicach,
dziadkach i opiekunach ciąży obowiązek wychowania dzieci na kochających swoją Ojczyznę patriotów. Jakże wymowne w dzisiejszych
czasach są słowa: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”, starajmy się więc o nich pamiętać każdego dnia, a Święto
Niepodległości to tylko szczególna okazja ku temu.

Realizując ten cel 10 listopada klasa IVa wraz z wychowawcą
Pawłem Rowickim, zorganizowała szkolne obchody Narodowego
Święta Niepodległości. Jako, że jest to szczególne święto dla Polaków,
dzień ten jest w naszej szkole dniem „galowym”, a tym roku umożliwiliśmy uczniom wybór stroju – galowy lub w naszych narodowych
barwach. Dzieci chętnie ubrały się na biało-czerwono, przyniosły
również szaliki, charakterystyczne dla boiskowych obrazków, gdy gra
reprezentacja Polski. Tradycyjny apel, upamiętniający postacie, którym zawdzięczamy niepodległość, urozmaiciliśmy o wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych, a samą uroczystość rozpoczęliśmy
od zaśpiewania wszystkich zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Mimo,
że rzadko się zdarza śpiewanie całego hymnu, uczniowie zaśpiewali
go perfekcyjnie. Hasła przewodnie, które tego dnia nam towarzyszyły i ozdabiały hol naszej szkoły brzmiały: „Pamiętamy” oraz „Chwała
bohaterom”. Postaraliśmy się również, aby każdy uczeń mógł w sposób szczególny uczcić odzyskanie niepodległości. W tym celu dzieci
przyniosły do szkoły znicze, które ustawiane od rana przed szkołą,
utworzyły rok, w którym Polska powróciła na mapę Europy. Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia na tle naszego „dzieła”.
W godzinach popołudniowych przedstawiciele szkoły na czele z
dyrektorem Markiem Kamińskim oraz poczet sztandarowy, uczestniczyli w gminnych obchodach 11 listopada - uroczystej Mszy św. i
złożeniu wiązanek pod Pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego.
Paweł Rowicki
13
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29 listopada to piękne widowisko mogli obejrzeć w UDK wszyscy rodzice i wszyscy mieszkańcy gminy Ujście. Sala była wypełniona po brzegi, co ucieszyło młodych aktorów, i chór Akolada. To było
wzruszające przeżycie. Następnie Pan dyrektor zaprosił wszystkich
gości i artystów na słodki poczęstunek do szkoły.
Nad przygotowaniem obchodów pracował zespół nauczycieli:
Dorota Zielińska, Lidia Banasińska, Magdalena Kozak-Jabłońska oprawa muzyczna, Arleta Mazur, Mariola Karbownik.
Bardzo dziękujemy Rodzicom występującym w spektaklu: Łukaszowi Nowaczykowi, Agnieszce Smolińskiej i Sławomirowi Karmowskiemu. Serdecznie dziękujemy naszym Rodzicom, którzy
przygotowali słodki poczęstunek dla wszystkich gości i uczniów.
Mariola Karbownik

Ujskie Sprawy
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lat z Janem Pawłem II
27 listopada 2015r. społeczność Szkoły Podstawowej w Ujściu

Proboszcz z Kruszewa nagrodzony przez starostę
Starosta Pilski Franciszek Tamas przyznał
coroczne nagrody za
osiągnięcia w dziedzinie
twórczości
artystycznej, upowszechniania i
ochrony dóbr kultury.
W 2015 roku do
Starostwa wpłynęło 18
wniosków o nagrody dla
ludzi kultury. Wnioski te
złożyło 17 podmiotów.
Po wnikliwej analizie
starosta postanowił wy-

różnić 9 osób i podmiotów.
Jednym z laureatów jest proboszcz parafii w Kruszewie, ks. Jerzy Tadeusz Ranke, który otrzymał Nagrode
Starosty Pilskiego za integrację społeczności lokalnej,
ochronę zabytków oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Małej Ojczyzny.
Ksiądz Jerzy Ranke jest od 2007 roku proboszczem
parafii pw. Św. Wojciecha w Kruszewie. Od samego po-

Animator roku 2015
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Animator kruszewskiego „Orlika”, Rafał Wylegała otrzymał tytuł
„Animatora roku 2015”.

Na uroczystej gali, która odbyła się 10 grudnia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, Rafał Wylegała otrzymał z
rąk prezes Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej tytuł Animatora Roku
2015. Nagroda została wręczona w kategorii „Innowacja w uspołecznianiu Orlika, tzn. w uczynieniu Orlika miejscem ważnym dla społeczności lokalnej”. Dodajmy, że w uroczystej gali wzięły udział liczne
gwiazdy polskiego sportu, a wyrózniono zaledwie kilkunasu animatorów z całego kraju. Wpływ na przyznanie tej nagrody miały takie
wydarzenia jak: Turniej piłki nożnej „Derek Cup” dla gimnazjalistów, Turniej piłki noznej „Lolek” dla dzieci nauczania początkowego, Turniej piłki nożnej o Puchar Sołtysa, Memoriał Mariana
Joppa - turniej piłki nożnej oldbojów, Powiatowy Turniej Miast
i Gmin, Festyn „Mama, Tata i Ja” Festyn Parafialny oraz Bieg św.
Wojciecha.
Wszystkie te wydarzenia mają charakter cykliczny. Prócz turniejów Rafał Wylegała prowadzi systematyczne szkolenia piłki
nożnej w 4 kategoriach wiekowych.
14

czątku pracy w tej parafii podjął intensywne działania
inwestycyjno-remontowe zabytkowego kościoła pw. św.
Wojciecha w Kruszewie. Dzięki jego staraniom wybudowany w latach 1928-1931 kościół stał się „perełką”
architektoniczną gminy Ujście i powiatu pilskiego. Ks.
Jerzy Ranke czynnie uczestniczy w organizacji uroczystości gminnych, organizuje także festyny parafialne,
Festiwal Piosenki Maryjnej oraz Turniej Piłki Nożnej
„Lolek” dla uczniów szkół podstawowych z terenu parafii.
- Myślę, że to nagroda nie tylko dla mnie, ale dla całej parafii, bo to, co tu robimy to nasze wspólne dzieło.
Jesteśmy zaledwi emałą cząstką powiatu. Dlatego tym
bardziej cieszy mnie fakt, że zostaliśmy zauważeni przez
pana starostę. Ostatnie osiem lat to okres, w którym
nasz kościół zyskał blask i wygląd, jaki był zamysłem
architektora. Nie udałoby się to, gdyby nie wsparcie parafian i władz gminy. I za to wsparcie serdecznie dziękuję. Teresa z Kalkuty mówiła, że liczy się to, ile w swoją
pracę wkładamy serca, a my w tę prace włożylismy dużo
serca - mówi ks. Jerzy Tadeusz Ranke.

BUDŻET OBYWATELSKI

23 października Zebrała się komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, która dokonała podsumowania weryfikacji ważności głosów
oddanych w głosowaniu i wytypowania zadań przeznaczonych do
realizacji z budżetu gminy na rok 2016. Komisja stwierdziła ważność 1189 głosów, głosów nieważnych było 175. Na poszczególne
zadania oddano następującą ilość głosów ważnych:
1) Rewitalizacja ścieżki spacerowej na zboczu Winnej Góry –
557;
2) Ułożenie polbruku przy ulicy Browarskiej 13-13a – 151;
3) Modernizacja placu zabaw dla dzieci na ulicy Jagiełły, działka 118/3 – 261;
4) Siłownia na powietrzu, ogrodzona w zacienionym miejscu
(lasek na ulicy Ogrodowej) – 111;
5) Parking dla samochodów osobowych – Osiedle Szklary II
– 113.
Zadaniami, które zostały zakwalifikowane do realizacji są: „Rewitalizacja ścieżki spacerowej na zboczu Winnej Góry” – szacunkowy koszt zadania 100 000,00 złotych oraz „Modernizacja placu
zabaw dla dzieci na ulicy Jagiełły, działka 118/3” – szacunkowy
koszt zadania to 90 000,00 złotych.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy, składając swój podpis,
poparli projekt obywatelski „Rewitalizacja ścieżki spacerowej na
zboczu Winnej Góry” napisany przez członków Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Ujskiej.
Dzięki Państwa głosom oddanym w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, zostanie w 2016 roku utworzone miejsce
rekreacji i wypoczynku za zboczu Winnej Góry nad ulicą Kanałową. Poprzez realizację tego projektu przyroda w centrum miasta zostanie uchroniona przed dalszą degradacją. Odtworzone
będzie tradycyjne miejsce spacerów i wypoczynku dla mieszkańców Ujścia i okolic.
Iwona Kończewska
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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ujściu
Marek Jankowski
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najlepsze życzenia,
Jasnych dni wypełnionych melodią kolęd i obecnością bliskich ludzi.
Niech codzienne troski ustąpią miejsca pogodnej refleksji nad życiem,
Powszedni zgiełk niech ucichnie i zagości w sercach spokój,
A Nowy Rok obdaruje Wszystkich pomyślnością i szczęściem.
W imieniu Rady Miejskiej w Ujściu
i pracowników Urzędu Miejskiego
Burmistrz Ujścia
Roman Wrotecki

15
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Znamy się bliżej

życzymy Państwu dużo zdrowia i pogody ducha,
radosnej i pełnej nadziei świątecznej atmosfery
oraz niezapomnianych chwil, spędzonych
w gronie najbliższych.
Życzymy Państwu również, by nadchodzący
Nowy Rok 2016, był czasem sukcesów
i sprzyjał spełnianiu marzeń
i realizacji planów.
Zarząd i pracownicy
Banku Spółdzielczego
w Chodzieży.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2016
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
radości i wielkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
Niech ten szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Państwa
okazją do spędzenia miłych chwil
w gronie najbliższych i przyjaciół,
a Nowy Rok stanie się czasem spełnionych marzeń.
Zenon Daleszyński
Właściciel firmy
Rzeźnictwo-Wędliniarstwo
ul. Pilska 6, 64-850 Ujście
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

Ujskie Sprawy

18

5 (247) listopad - grudzień 2015

Ujskie Sprawy
5 (247) listopad - grudzień 2015

19

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Rodzinnego ciepła, radości, szczęścia, zdrowia,
spełnienia marzeń, spokoju i odpoczynku
na świąteczny czas, a w Nowym Roku 2016
dużo pozytywnego myślenia,
sił do pracy oraz wielu sukcesów
życzy
Agnieszka Łapacz
Sklep Wielobranżowy
ul. Plac Powstańców Wlkp., Ujście

Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Rok 2016
spędzone w gronie najbliższych przyniosą
moim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom
wiele radosnych chwil i przeżyć,
wewnętrznego spokoju, ciepła i optymizmu.
Jarosław Grzymysławski
JARMOT AUTO CZĘŚCI
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Zdrowych, Spokojnych,Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
wszystkim Klientom oraz Mieszkańcom Gminy Ujście życzy:
Paweł Gładych
wraz z pracownikami
P P.H.U. "abc..."
ul. Wojska Polskiego 20, Ujście

Niech w nadchodzącym Nowym 2016 roku
szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych pomysłów.
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia życzą Państwu i najbliższym
Właściciele ﬁrmy Pontex - Poniccy
z Pracownikami.

20
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Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu
oraz nauczyciele, pracownicy i uczniowie

Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu.
Życzymy, by Św. Mikołaj przyniósł Wam i nam wszystkim najpiękniejszy prezent – dużo miłości !
Życzymy wszystkim Dzieciomi ich Rodzicom wszystkiego najlepszego.
Wesołych Świąt !

Ujskie Sprawy
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Jasełka w Chrustowie

12 grudnia w świetlicy wiejskiej w Chrustowie odbyło się
spotkanie wigilijne mieszkańców wioski.

Mikołaj

u przedszkolaków

4 grudnia odbyły się spotkania Mikołajkowe z najmłodszymi mieszkańcami Gminy w przedszkolach w Ujściu, Mirosławiu, Nowej Wsi Ujskiej oraz Kruszewie. W spotkaniach
z dziećmi uczestniczyli Burmistrz Roman Wrotecki, Dyrektor
ZEAS w Ujściu Grażyna Gwardzik, pracownicy Ujskiego Domu
Kultury: Kinga Matkowska w roli Śnieżynki oraz Ryszard Kierecki jako św. Mikołaj. Wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja
słodkie podarunki.

Ujskie Sprawy
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Głównym punktem programu były jasełka w wykonaniu
najmłodszych mieszkańców Chrustowa. Dzieci przygotowane
przez opiekunkę świetlicy Karolinę Wójcik zaprezentowały się
w bożonarodzeniowym spektaklu wypełnionym piosenkami.
Piekną scenografię, starannie przygotowane kostiumy i bardzo
dobrą grę aktorską zebrani mieszkańcy Chrustowa nagrodzili
gromkimi brawami.

Na spotkaniu wystąpiła również grająca na gitarze i śpiewająca Zuzanna Świtała. Nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja,
który przyniósł wszystkim dzieciom paczki pełne słodyczy. Po
spektaklu i spotkaniu z Mikołajem wszyscy zebrani zasiedli do
świątecznego stołu, aby delektować się potrawami przygotowanymi przez mieszkanki Chrustowa. Życzenia świąteczne wszystkim mieszkańcom Chrustowa złożył Burmistrz Ujścia Roman
Wrotecki. Za przygotowanie tego wyjątkowego wieczoru dziękował również radny Rady Miejskiej w Ujściu Roman Rożek.

22
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W bibliotece w Nowej Wsi Ujskiej 28 listopada zorganizowano
poranek z grami i wróżbami. Najpierw wspólnie przygotowano wizytówki, żeby wszyscy uczestnicy zabawy mogli się poznać i mówić
sobie po imieniu.
Następnie wspólnymi siłami zrobiono ogromny, papierowy klucz,
przez który , jak przystało na Andrzejki, lano wosk . Dzieci dowiedziały trochę o genezie andrzejkowych obchodów, po czym wzięły
udział w roamaitych konkursach. Ale najciekawsze były wróżby, z
których można się było dowiedzieć jaka czeka nas przyszłość, ta bliska
i ta daleka. Jaki zawód w przyszłości będzie przez dzieci wykonywany,
jak będzie miała na imię przyszła sympatia, czy też jakie fantastyczne kształty przybiera roztopiony wosk. Podczas zabawy nie zabrakło
także słodyczy , które zapewnili: Janusz Chamarczuk i Adam Szymkowiak.

Grupa dzieci z Chrustowa pod opieką pracownicy tamtejszej
świetlicy Karoliny Wójcik oraz kilku rodziców wyjechała 8 grudnia na wycieczkę do Piły.

Głównym celem podróży był kiermasz przy galerii VIVO, na
którym tego dnia stanęła ciężarówka Coca Coli. Tu na dzieci czekały rozmaite atrakcje i konkursy. Każdy dostał też puszkę Coca
Coli ze swoim imieniem i mógł sobie zrobić zdjęcie w foto-budce.
Wycieczkę do Piły zakończyła wizyta w restauracji McDonald’s.

WIECZORNICA
15 listopada w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej zebraliśmy
się, aby wspólnie przeżyć 97 rocznice odzyskania przez Polskę
niepodległości. Spróbowaliśmy, inaczej niż zwykle, przyjrzeć się
historii Polski i jej dziejów przez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i recytację wierszy.

Uczestnicy wycieczki podróżowali „Bambibusem” - autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu dzieci, należącym
do sponsora całej wycieczki - Towarzystwa Przewozowego Beta-Bus i jego własciciela Eugeniusza Wójcika.

Przewodnim hasłem uroczystości były słowa Oskara Kolberga „Naród który przestaje śpiewać przestaje istnieć”.
Przy akompaniamencie Pana Marka Frąckowiaka wspólnym
śpiewie, kawie i rogalu miło spędziliśmy niedzielny wieczór.
Alicja Hajt
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Andrzejki

Wycieczka z Coca Colą w tle

15 października w przedszkolu w Nowej Wsi Ujskiej
odbyło się pasowanie na przedszkolaka.
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Pamiętali
o bohaterach
Okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy walczyli o

wolność, było Narodowe Święto Niepodległości. W Mirosławiu
ma ono szczególny wymiar. Znajdują się tu bowiem groby powstańców. Jak każdego roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Nowej Wsi Ujskiej rozpoczęli uroczystość mszą świętą, by później
udać się na cmentarz. Dzieci poprzez słowa wierszy podziękowały
żołnierzom za ich trud. Następnie poszczególne delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców i zapaliły światło
pamięci. Cieszymy się, że po raz kolejny uczestnikiem tego spotkania był pan Mieczysław Maciejewski. To dla nas szczególny dar.

EKOLOGIA NASZĄ MOCNĄ STRONĄ

W XV Olimpiadzie Ekologicznej Powiatu Pilskiego, która odbyła się
6 października w Starostwie Powiatowym, Szkołę Podstawową w Nowej
Wsi Ujskiej reprezentowało dwóch uczniów z klasy VI: Fabian Cyrulik
oraz Aleksander Kaczor. Spośród 42 najlepszych uczestników z wszystkich grup powiatu pilskiego otrzymali oni wyróżnienie i zakwalifikowali
się do konkursu ponadpowiatowego. Na tym etapie, czyli w VIII Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Pilskiego, przyszło im
się zmierzyć z 40 uczniami z pięciu powiatów. Obaj uczestnicy zaprezentowali się doskonale, a wyróżnienie zdobył Aleksander Kaczor. Serdecznie
gratulujemy im i opiekunowi – p. Jadwidze Potoczko.
E.Pranke, D.Suwary

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Odśpiewana Rota, warta honorowa, chwile zadumy i podarowana obecność wszystkich zebranych wywołały wyjątkowy klimat
podziękowania za wolność. Wyrażamy wdzięczność żołnierzom,
dziękujemy wszystkim za udział we wspólnym świętowaniu a naszej Ojczyźnie życzymy, by już nigdy nie straciła swojej wolności.
E.Pranke, D.Suwary
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TO, CO SERCU BLISKIE

Wśród uczniów wyróżnionych w V Powiatowym Konkursie
Plastycznym Szkół Podstawowych „Polska to moja Ojczyzna 2015”
organizowanym przez MDK „Iskra” w Pile znalazła się Wiktoria Karabasz – uczennica kl.VI Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej.
Tematem jej rysunku wykonanego pastelami stała się kapliczka Matki
Boskiej Ostrobramskiej znajdująca się na rozstaju dróg w Mirosławiu
Ujskim. Życzymy Wiktorii kolejnych równie pięknych prac i gratulujemy sukcesu opiekunowi – p. Magdalenie Kozak – Jabłońskiej.
E. Pranke., D. Suwary

Tradycją stały się już organizowane w całej Polsce biegi związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W dniu 6 listopada odbył się
również Bieg Niepodległościowy w Węglewie, w którym wzięło udział 18
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej. Trójce z nich udało
się zająć medalowe miejsca. Należeli do nich: Marcin Karabasz – III miejsce w kategorii chłopcy kl.V, Wiktor Pełechaty – III miejsce w kategorii
chłopcy kl. VI oraz Wiktoria Karabasz, która zajęła I miejsce w kategorii
dziewczynek z kl.VI. Równie wysokie pozycje osiągnęli uczniowie klasy
IV: Oliwia Woźniak i Mateusz Marchewka, zajmując IV miejsca.
Kolejnym był bieg zorganizowany w Czarnkowie dn. 9 XI br.
Szkołę reprezentowało sześcioro uczniów i ostatecznie najwyższą pozycję, VI miejsce zajęła Wiktoria Karabasz z kl.VI.
E.Pranke, D.Suwary

NA POWIATOWYM PODIUM

Sport pokazuje piękną stronę życia. Tak było i tym razem. Podczas Powiatowego Turnieju w Drużynowym Tenisie Stołowym, który odbył się 21 października 2015r. w Białośliwiu, drużyna chłopców z klasy V Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej w składzie:
Maksymilian Szczęsny, Dominik Twardecki oraz Cyprian Rokita
i przygotowana przez p. Czesława Rajewicza zajęła III miejsce.
E.Pranke, D.Suwary
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w Nowej Wsi Ujskiej

„Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się
przyszło…”

Podczas uroczystego spotkania gościliśmy: Wicestarostę Powiatu
Pilskiego - Pana Stefana Piechockiego, Burmistrza Ujścia – Pana
Romana Wroteckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujściu
– Pana Marka Jankowskiego, Księdza Kanonika – Roberta Różańskiego, Radnych Gminy Ujście – Panów: Andrzeja Piechockiego,
Jana Maślaka, Henryka Ewalda, Janusza Chamarczuka, Sołtysa
Pana Jana Hajta, Dyrektorów placówek oświatowych : Gimnazjum
w Ujściu - Panią Mariolę Wrotecką, Zespołu Szkół w Kruszewie
- Panią Marzannę Nerkowską, Przedszkola w Ujściu - Panią Agatę Szwak, Dyrektora Domu Kultury w Ujściu - Pana Przemysława
Zdunka, pracowników Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Wsi
Ujskiej – Panie: Alicję Hajt i Justynę Woźniak, emerytowanych i
byłych dyrektorów i kierowników Szkoły w Nowej Wsi Ujskiej:
Pana Longina Gradowskiego, Pana Wkitora Bukowskiego, Pana
Jana Hajta oraz Panią Elżbietę Wylegałę. 				
Cieszyliśmy się z obecności emerytowanych nauczycieli p. Urszuli Izban, p. Barbary Rowickiej, p. Barbary Jewasińskiej,
p. Janusza Rowickiego, p. Jana Śnioszka i p. Krzysztofa Góry, jak
również z obecności wielu absolwentów i uczniów Szkoły w Nowej
Wsi Ujskiej oraz licznie przybyłych mieszkańców wioski, dla których jubileusz był piękną okazją do spotkania i wspomnień.
		
E.Pranke, D.Suwary

W życiu szkoły to bardzo miły dzień. Wszystko takie odświętne:
stroje, kwiaty, uśmiechy, laurki i życzenia. Tak było i tym razem. Klasy
I-III i dzieci z przedszkola w Mirosławiu przygotowały apel, w czasie
którego zaśpiewały piosenkę o nauczycielu i jego roli w życiu każdego
ucznia. Dołączyły do tego najszczersze dziecięce uśmiechy i powstał
przepiękny bukiet dziecięcych serc. Nauczyciele i pracownicy szkoły
wdzięczni uczniom za sympatyczne chwile z sentymentem przypominali sobie swoje szkolne lata i swoich pedagogów.
Starsi, czyli klasy IV-VI oraz
dzieci z przedszkola w Nowej
Wsi Ujskiej Dzień Edukacji Narodowej uczcili nieco inaczej niż
zwykle – najpierw krótkim programem artystycznym, później
konkursem wiedzy o nauczycielach. W pierwszej części podziwialiśmy taneczne, wokalne i recytatorskie talenty najmłodszych,
którzy brawurowo zaprezentowali się w tańcu nowoczesnym i w
polce. Śpiewająco opowiedzieli o
codziennym życiu w przedszkolu,
o swoich radościach i kłopotach
(np. z lalką, która nie chciała się uczyć). Urzekli wszystkich!
W drugiej części obserwowaliśmy zmagania trzech drużyn –
przedstawicieli klas IV, V i VI. Trzyosobowe zespoły toczyły zacięty
bój o zwycięstwo, udzielając odpowiedzi na szereg pytań z różnych
dziedzin podzielonych na dwie kategorie - obowiązkowe i wybierane
losowo. Aby wygrać, trzeba było wykazać się nie tylko dobrą znajomością pedagogów; równie ważna była umiejętność uważnego słuchania, kojarzenie faktów i dedukcja. Przydatna okazała się też znajomość gminy i powiatu. Poza tym trzeba było mieć trochę szczęścia,
gdyż wśród wielu pytań losowych można było „ustrzelić” naprawdę
łatwe lub pechowo trafić na trudne. Wszyscy świetnie się bawili, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Wygrali piątoklasiści i to oni z
dumą wysłuchali „We are the champions”. Spotkanie zakończyło się
niespodziankami dla wszystkich pracowników szkoły - życzeniami,
piosenką zaśpiewaną przez uczniów klas IV i V, słodkimi kwiatkami
od SU i czekoladowymi muffinkami od szóstoklasistów.
E.Pranke, K.Jankowska

PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW

22 października w przedszkolu w Mirosławiu odbyło się pasowanie na
przedszkolaka. Dzieci w programie artystycznym zaprezentowały się rodzicom. Zaśpiewały piosenkę o tym, że lubią chodzić do przedszkola, wykazały
talent w grze na instrumentach i zdały egzamin z bezpieczeństwa na drodze.
Wykonały również efektowny taniec. Później już tylko dotknięcie czarodziejskiej różdżki i prawdziwi przedszkolacy stanęli w całej okazałości. Dziękujemy
sobie wzajemnie za wspólne świętowanie.
E.Pranke, D.Suwary
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Myśl C.K. Norwida właściwie oddaje ideę połączenia obchodów Święta Niepodległości wraz z 110 rocznicą istnienia szkoły w
Nowej Wsi Ujskiej. Przeszłość stanowi o przyszłości, definiuje nas.
Dlatego też w zaprezentowanym 21 listopada 2015r. w sali wiejskiej
NWU programie artystycznym podjęto tematykę trudnej drogi do
wolności Polaków. Taniec grupy uczniów do „Requiem for a drem”
Mozarta w sposób niezwykle symboliczny pokazał działania zaborców – czarnych najeźdźców, którzy otoczyli Polskę. Dynamiczna muzyka, efekty świetlne i dymne wzmocniły dramaturgię tej
sceny. Kolejno przypomniane zostały zrywy niepodległościowe,
takie jak powstanie listopadowe, czy styczniowe. W formie pantomimy przedstawiono pożegnania matek i ich synów, idących do
walki. Niezwykle plastycznymi były również tańce z biało-czerwonymi serduszkami czy z wirującymi materiałami, które układały
się w polską flagę ( „Polska zmartwychwstanie” ). Zakończyły one
pierwszą część spotkania. Kolejna poświęcona była historii powstania szkoły w Nowej Wsi Ujskiej. W przedstawionej prezentacji
multimedialnej próbowano ocalić od zapomnienia dawnych pedagogów i ich podopiecznych, tradycje, wartości i inicjatywy realizowane w szkole. Ta wzruszająca filmowa podróż połączyła duchowo
pokolenia: emerytowanych nauczycieli i dawnych pracowników
szkoły z jej absolwentami, uczniami i obecną kadrą nauczycielską.
Dla wszystkich bowiem najistotniejszym było i jest istnienie szkoły
w Nowej Wsi Ujskiej.					

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ

Ujskie Sprawy

110 lat szkoły

Dzień Życzliwości

Ujskie Sprawy
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Główną ideą obchodów Dnia Życzliwości jest uzmysłowienie
i przypomnienie ludziom, iż tylko wzajemna życzliwość może stać się
podstawą do zbudowania pokoju i pomyślnych relacji międzyludzkich
na całym świecie. Taki dzień jak ten przypomina wszystkim, że warto
jest zatrzymać się na chwilę, zastanowić nad własnym życiem, uczynić
drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez ciepły
uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, okazanie empatii, czy przyjazne nastawienie. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. W związku z tym pedagog szkolny pani Mirosława Lorczyk oraz
Samorząd Uczniowski z tej okazji przygotowali pudełko życzliwości, do
którego uczniowie mogli wrzucać kartki z wyrazami sympatii dla swoich kolegów, koleżanek nauczycieli, pracowników szkoły.

21 listopada, z okazji święta uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Ujściu przygotowali podczas zajęć z wychowawcą plakaty
na temat życzliwości. Uczniowie klas I-III przedstawili na plakatach, co
dla nich oznacza bycie życzliwym, a uczniowie klas IV-VI ułożyli rymowanki na temat życzliwości oraz wzięli udział w konkursie na najciekawsze wypracowanie na ten temat.
Podczas piątkowego apelu ogłoszono wyniki konkursu. Autorkami najciekawszych prac okazały się: Malina Pisarek, Anita Kieraga,
Matylda Rylska, Julia Gładych, Martyna Kaczmarek. Przyznano również nagrodę autorce najlepszego projektu orderu życzliwości, który
przygotowała Maria Modlitowska. Wręczono ordery życzliwości. Najżyczliwszym Nauczycielem został pan Norbert Piątek, Najżyczliwszym
Pracownikiem Szkoły uczniowie wybrali panią Katarzynę Pohl, a Najżyczliwszym Uczniem została Marta Rowicka.
Życzliwość dotyczy nie tylko relacji międzyludzkich, dlatego podczas apelu gościliśmy panie ze stowarzyszenia „DOGonić Radość”,
które zajmuje się edukacją i terapią z udziałem zwierząt. Panie przyjechały do nas ze swoimi podopiecznymi tj. pieskami pracującymi w
stowarzyszeniu. Podczas tego spotkania przedstawione zostały podstawowe zasady zachowania w kontakcie z obcym psem. Gościliśmy
również weterynarza z Piły pana Jarosława Matuszewskiego, który
prowadzi Centrum Zdrowia i Urody Zwierząt Matuszewscy. Nasz
gość przedstawił różne sposoby okazywania życzliwości swoim pupilom, opowiadał o swoich pacjentach i ich opiekunach w kontekście
korzyści, jakie czerpią właściciele i ich pupile z wzajemnych relacji.
Zwieńczeniem dzieła były słoneczniki, które zakwitły na gazetkach na dolnym holu. Ich płatki pełne były życzliwych, ciepłych słów,
których autorami byli uczniowie i ich bliscy oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
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110 lat ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego ma 110 lat. Gdy wiele podobnych organizacji rozwiązywało się, dzieliło lub przekształcało, ZNP łączył rozproszone stowarzyszenia nauczycielskie,
mobilizował do bycia razem, do współpracy. Tak było w latach
30. XX wieku i w pierwszej dekadzie wieku XXI, kiedy do ZNP
akces zgłosiły organizacje zrzeszone w Federacji Szkół Wyższych
i Nauki.
ZNP przetrwał dzięki ludziom, którzy bez względu na okoliczności byli mu wierni, nawet w najtrudniejszych powojennych
latach, kiedy możliwości oddziaływania związków zawodowych
na politykę edukacyjną państwa zostały bardzo ograniczone.
ZNP przetrwał także dzięki idei powszechnej, publicznej,
dobrej edukacji i dzięki przekonaniu, że ten cel „nauczycielstwo
polskie może osiągnąć, tylko idąc razem”.
1 października 1905 – w Pilaszkowie koło Łowicza odbyło
się zgromadzenie postępowych nauczycielek i nauczycieli, które
powołało Związek Nauczycielstwa Ludowego (ZNL). W krótkim
czasie do związku (wówczas nielegalnego) przystąpiło ponad 1000
nauczycieli polskich. Musieli oni podpisać deklaracje, że będą nauczać dzieci języka polskiego i w duchu polskim. Spowodowało to
represje ze strony władz carskich wobec działaczy związku, część z
nich straciła pracę i została zmuszona do ucieczki do Galicji.
9 grudnia 1905 roku powstał Polski Związek Nauczycielski. W
czasie II wojny światowej, we wrześniu 1939r. ZNP został zdelegalizowany przez niemieckie władze okupacyjne, lecz istniał jako
TON Tajna Organizacja Nauczycielska. Historia Związku Nauczycielstwa Polskiego jest bogata i barwna, piękna i trudna. Przyszłość
ZNP zależy od nas, od naszej pracy. Od nas zależy czym zapełnimy
karty kalendarium za pięć i dziesięć lat.

9 października z okazji jubileuszu 110 lat ZNP spotkali się
członkowie tego związku Oddziału w Ujściu. Uroczystość miała miejsce w lokalu Ewada. Przyszło bardzo wielu związkowców.
Bardzo ciepło powitano Emerytów, którzy przybyli bardzo licznie.
Wśród Emerytów są członkowie, którzy należą lat 60, 50, 40. Są
to: Lucyna Szybowicz – 60 lat, Halina Szczepańska – 60 lat, Jolanta
Wilk – 60 lat, Gabriela Przewoźniak – 57 lat, Urzula Izban – 55 lat,
Urszula Rejewska – 55 lat, Florian Wicher – 52 lata, Anna Fabiszak
– 49 lat, Barbara Rowicka – 49 lat. Ponad czterdzieści lat należą:
Wanda Nowak i Irena Koczan.
Jubileuszowe spotkanie przebiegało pod hasłem: „ZNP, wczoraj, dziś i jutro – 110 rocznica powstania związku, a także aktualne
wydarzenia w oświacie”.
Za swą działalność w ZNP Oddział w Ujściu Złotą Odznaką
ZNP, staraniem prezesa, została uhonorowana wiceprezes związku
Wioletta Kłos. Życzymy dalszej owocnej pracy związkowej.
Wszyscy związkowcy miło spędzili czas, wymieniali się doświadczeniami, zaplanowano działania na najbliższy czas.
Prezes Oddziału ZNP w Ujściu
Mariola Karbownik

Rehbein (Węglewo), Bernadeta Polcyn (Kruszewo), Zenon Krauze (Mirosław), Cecylia Witczak (Ługi Ujskie), Jan Maślak (Nowa
Wieś Ujska), Dorota Cichowska (Byszki) i Dariusz Kubiś (Jabłonowo).
Współzawodnictwo obu drużyn przebiegało w formie zabawy,
która cieszyła i widownię, i samych uczestników. Prowadzącym był
Mariusz Wylegała. Chór szkolny pod batutą Elżbiety Kobak wyśpiewał wiele znanych pieśni patriotycznych. Nie zabrakło oczywiście „hymnu” teleturnieju „Kocham Cię Polsko!”
Nawet udało się zachęcić wszystkich zgromadzonych na sali
widowiskowej w Ujskim Domu Kultury do wspólnego śpiewania.
Główną pomysłodawczynią przedsięwzięcia była dyrektor Marzanna Nerkowska. Pomagali jej panowie Mariusz Wylegała i Rafał
Wylegała.

Ponad 200 dzieci dołączyło do SKO

Kolejne szkoły dołączyły do najbardziej popularnego programu
edukacji finansowej – SKO prowadzonego przez Bank Spółdzielczy
w Chodzieży. Podczas oficjalnej inauguracji uczniowie Zespołu Szkół
w Kruszewie i Szkoły Podstawowej w Ujściu otrzymali książeczki z
wkładem 1 zł. Dzięki SKO najmłodsi uczą się zasad oszczędzania a
także poznają praktyczną wiedzę o finansach i ekonomii. Bank Spółdzielczy w Chodzieży współpracuje z 19 szkołami na terenie swojego działania, w zakresie prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędności.
Najbardziej systematycznie oszczędzający uczniowie, klasy i szkoły
otrzymują każdego roku nagrody od Banku. Dzięki programowi
i udziałom w konkursach wygrywają także nagrody indywidualne
i zespołowe. Więcej informacji o programie na stronie www.
skowsgb.pl oraz na stronie Banku Spółdzielczego w Chodzieży:
www.bschodziez.pl.

Jesienne spotkania

W październiku w Świetlicy wiejskiej w Mirosławiu odbyły się warsztaty „Jesienne inspiracje” dla dzieci. Podczas spotkania najmłodsi, pod kierunkiem p. Jolanty Kin – Zdziereli,
mogli wykonać prace plastyczne, których głównym motywem
były pierwsze kolorowe liście. Kilka dni później, przygotowano
warsztaty z robienia stroików na Wszystkich Świętych. Spotkanie poprowadziła p. Justyna Woźniak z Biblioteki Publicznej z
Nowej Wsi Ujskiej.
M. Rybarczyk
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Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Ujściu z udziałem Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego oraz licznych delegacji. W centrum miasta licznie zebrani mieszkańcy gminy Ujście wysłuchali apelu poległych.
Nie zabrakło salwy honorowej w wykonaniu Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego oraz pokazu sztucznych ogni. Delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod pomnikiem powstańca wielkopolskiego.
Natomiast w Ujskim Domu Kultury odbył się program rozrywkowy przygotowany przez Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Kruszewie.
Uczniowie, upamiętniając 97. rocznicę odzyskania prze Polskę niepodległości, postanowili radośnie świętować w myśl hasła
: „Kocham Cię Polsko !”
W widowisku udział wzięły dwie drużyny z Miasta i Gminy
Ujście. Drużynę Czerwonych (Miasto Ujście) reprezentowali:

10 listopada w Ujściu odbyła się uroczystość z okazji
Święta Niepodległości.

Ujskie Sprawy

Święto Niepodległości

Marek Kamiński, ks. Robert Różański, Iwona Kończewska, Marek
Jankowski, Paweł Rowicki, Honorata Grajczyk, Sylwia Wieczorek,
Marta Rajewska, Janusz Chamarczuk.
Drużynę Białych (Gmina Ujście) reprezentowali: Małgorzata
Wylegała (Kruszewo), ks. Jerzy Ranke (Kruszewo), Magdalena

PIESKIE ŻYCIE

Wyprowadzanie psa - jak robić to sposób prawidłowy
i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Pamiętać należy, że właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie. Dopilnować zatem powinien, by
było ono jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Przepisy zawarte
w Ustawie o ochronie zwierząt oraz Ustawie Kodeks Wykroczeń
zabraniają puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten jednak nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli jest
on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Nie istnieje
jednoznaczny przepis nakładający na właściciela psa obowiązku
wyprowadzania go na smyczy bądź w kagańcu. Nie jest możliwe
jednak całkiem swobodne wypuszczanie czworonoga. Reguluje to
kodeks wykroczeń. W art. 77 czytamy, że kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany. Zwykłą ostrożność
należy interpretować jako przeciętne środki ostrożności związane
z trzymaniem danego zwierzęcia. Będą one jednak zróżnicowane
w zależności od gatunku zwierzęcia i stopnia niebezpieczeństwa,
jakie może ono stwarzać. Psy objęte wykazem ras psów uznawanych za agresywne oraz psy duże mogące stwarzać zagrożenie dla
ludzi należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze
smyczy jest możliwe wyłącznie w miejscach nie uczęszczanych
przez ludzi i tylko wtedy, gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Jeśli jest
to pies rasy agresywnej, to pies taki może być zwolniony ze smyczy
tylko w kagańcu. Jeśli pies biega luzem po terenach zielonych –
łąkach, nieużytkach to zawsze pod kontrolą właściciela, jeśli psy
biegają luzem, wówczas właściciel nie dopełnia swoich obowiązków i może zostać ukarany grzywną. Ponadto właściciel powinien
pamiętać, że ciąży na nim obowiązek poddania psa, przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie. Szczepienie
takie należy powtarzać , raz w ciągu roku kalendarzowego.
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Usuwanie odchodów

Właściciele powinni również pamiętać, że ustawa o utrzymaniu czystości w gminach wymusza na trzymających psy usuwanie
odchodów za zwierzętami. Niedopełnienie tego obowiązku grozi
mandatem w wysokości nawet 500 zł. Usuwać należy zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynku służących do
wspólnego użytku, pozostawione przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach publicznych takich jak: chodniki, piaskownice,
tereny zabaw dla dzieci, trawniki w rejonie zabudowy zwartej oraz
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

W lesie psa wolno trzymać tylko na smyczy

Kodeks wykroczeń reguluje również kwestię puszczania wolno
psa na terenie lasu. Art. 166 głosi, że kto puszcza w lesie luzem
psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze
grzywny albo nagany.
Należy pamiętać żeby: nie wypuszczać zwierząt domowych
bez nadzoru; nie pozostawiać zwierząt domowych bez dozoru,
jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz, dotyczy to również gospodarstw rolnych; nie doprowadzać zwierzęcia
przez drażnienie, szczucie lub płoszenie do tego, że staje się ono
niebezpieczne; nie wprowadzać zwierząt domowych do piaskownic na placach zabaw dla dzieci.
28

Na sygnale
Przestepstwo międzynarodowe
Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pile odzyskali ciągnik siodłowy wraz z naczepą,
skradziony na terenie Norwegii.
Kryminalni ustalili, że na terenie jednej z posesji w gminie Ujście znajduje się ciągnik siodłowy wraz z naczepą, który skradziono na terenie Norwegii w połowie października
br. Po przeanalizowaniu wszystkich zebranych informacji
ustalili ponadto, że na wytypowanej posesji może znajdować
się kilka osób mających związek z przestępczą działalnością.
Funkcjonariusze wspólnie z policjantami z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej KPP postanowili wejść na posesję,
gdzie ujawnili ciągnik siodłowy wraz z naczepą o wartości
ok. 350 tys. złotych. Przy okazji zabezpieczyli też dwie inne
naczepy. Teraz stróże prawa ustalają tożsamość właścicieli
odzyskanego mienia.
Na miejscu zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy trafili
prosto do policyjnego aresztu. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzut paserstwa. Prowadzone postępowanie oceni, czy mężczyźni mieli bezpośredni udział w kradzieży, czy też dopiero
po pewnym czasie przechwycili skradzione mienie.
Zatrzymani to 44-letni mieszkaniec gminy Ujście i
28-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego.
Za popełnione przestępstwo grozi im kara więzienia do 5 lat.

Dachowanie auta
12 października 2015 roku około godziny dwudziestej w
miejscowości Ługi Ujskie, doszło do wypadku samochodu
osobowego. Kierowca samochodu marki honda civic nie dostosował się do warunków panujących na drodze, po czym
dachował.
W wyniku wypadku dwóch pasażerów zostało rannych.
Przetransportowano ich do szpitala.

Pilna gotówka
Policjanci z Posterunku Policji w Ujściu zatrzymali
17-letniego mieszkańca Ujścia, który podejrzany jest o dokonanie 8 włamań, do których doszło na początku listopada
br.
Młody mężczyzna podejrzany jest o dokonanie włamań,
do których doszło w nocy z 5 na 6 listopada w Ujściu na ulicy
Ogrodowej na terenie ogródków rodzinnych.
Sprawca włamał się jednej nocy do ośmiu altan, wynosząc z nich sprzęt ogrodniczy. Amator cudzego mienia
wpadł w ręce pilskich kryminalnych pod koniec listopada
na terenie Ujścia. Zatrzymany oświadczył, że włamywał się
do ogrodowych altan, ponieważ potrzebował pilnie gotówki.
Część skradzionych rzeczy sprzedał, a resztę schował. Policjanci znaczną część skradzionych przedmiotów odzyskali.
Straty oszacowane zostały na kwotę kilku tysięcy złotych. Za
popełnione przestępstwo zatrzymanemu 17-letniemu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.
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Bernard Rogosz jest zjawiskiem w polskim powo- o nazwie „Roirant M-8” zakupiony w Belgii w firmie
jennym szklarstwie, tak szczególnym, iż ciężko byłoby „Hanrez” produkującej sprzęt dla huty szkła. Będąc
przystać na to, by w naszej zbiorowej pamięci społecz- ciągle niespełnionym hutnikiem dążył do zwiększenia
unowocześnienia parku
ności Ujścia pozostał jedymaszynowego w hucie.
nie jako hutnik. To wielkie
W latach 1953-1955
szczęście, że taki człowiek w
uruchomiono dalsze aupewnym momencie swego
tomaty „Roirant M-8”
życia cały oddał się szklardo produkcji butelek,
stwu. Dzięki Jego wielkim
oraz automaty „Pötting”
wysiłkom huta szkła w Uji „Kutscher” do produkcji
ściu w owym czasie stała się
szklanek do musztardy i
najnowocześniejszym zapokrywek do nich.
kładem szklarskim produWymienione inwestykującym szkło opakowaniocje sprawiły, że w 1954
we w Polsce i Europie. Przed
roku ostatecznie uległa
II Wojną Światową Pan Berlikwidacji produkcja półnard Rogosz był pracowniautomatyczna. Moderkiem huty szkła w Ujściu.
nizacja huty trwała naPrzeszedł wszelkie szczeble
dal, a jej siłą napadową
jej działalności. Jedynym
w dalszym ciągu był P.
słowem można powiedzieć,
B. Rogosz. W 1957 roku
że poznał hutę szkła od tzw.
po dwóch latach budowy
podszewki. Po zakończeniu
oddano do użytku budywojny i odzyskaniu wolnek zestawiarni silosowej
ności przez Polskę szybko
bardzo nowoczesny na
włączył się w wir odbudowy
owe czasy. Jakim człoi rozbudowy huty szkła w
wiekiem był Pan Bernard
Ujściu.
Rogosz, przede wszyst23 maja 1941 roku do
kim bardzo ambitnym,
10.09.1952 r. Pan Bernard
perfekcyjnym, zdyscyRogosz został mianowany
plinowanym, wrażliwym
przez Kierownika PowiatoBernard Rogosz
na ludzkie sprawy, dbał
wego Wydziału Przemysłu
Dyrektor Huty Szkła „Ujście”
o pracowników w hucie,
w Chodzieży jako doświadczony praktyk zawodowy w produkcji opakowań ale wymagał solidności. Będąc dyrektorem huty szkła,
szklanych w Ujściu. Zaś od 11.09.1952 – 30.04.1964 udzielał się w życiu społeczno -gospodarczym miasta
pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. technicznych, a Ujścia. Wspomagał swą wiedzą i doświadczeniem w
potem dyrektora naczelnego. Z zawodu hutnik. Od wielu przedsięwzięciach władz miasta, chociażby w
lutego 1945 r. był w hucie pełnomocnikiem rządu z odbudowie szkoły podstawowej po zniszczeniach wonominacji nr. 190 Kierownika Powiatowego Wydziału jennych, tych rożnych inicjatyw było bardzo wiele.
Przemysłu, a od 23.05.1945 r. zastępcą dyrektora ds. Wspomagał finansowo wielu organizacjom społecztechnicznych. Podsiadał dużą praktyczną wiedzę za- nym. Jako były pracownik huty szkła przyjęty do prawodową i doświadczenie w realizacji inwestycji roz- cy przez Pana Bernarda Rogosza w dniu 20 stycznia
woju huty. Mianowany przez Centralny Zarząd Prze- 1954 roku wspominam dyrektora jako dobrego szlamysłu Szklarskiego w Sosnowcu. Historia huty szkła w chetnego człowieka który zapisał się w historii huty
Ujściu w okresie powojennym i później jest ściśle po- szkła i miasta Ujścia złotymi zgłoskami.
Zbigniew Kluth
wiązana z osobą P. Bernarda Rogosza. Dzięki Jego zabiegom i staraniom w roku 1952 uruchomiono w hucie najnowocześniejszy automat do produkcji butelek
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Wspomnienie o Bernardzie Rogoszu,
Dyrektorze Huty Szkła w Ujściu

ZAPISKI Z DZIEJÓW ZIEMI UJSKIEJ

In dieser alte katholische Stadt

pierwsze półwiecze kościoła ewangelickiego w Ujściu
W połowie XIX stulecia rozpoczął się nowy rozdział w
dziejach ujskiej gminy ewangelickiej. Po niemal dekadzie
od powołania parafii, ewangelicy doczekali się własnego
kościoła. Wraz z nim powstać miała pastorówka, potrzebowano więc dla obu budowli dość obszernego placu, a
takim był Stary Rynek na wzniesieniu w pobliżu Noteci,
nazywany w przeszłości Górą Zamkową – od średniowiecznego zamku ujskich kasztelanów, którego ruiny istniały tu jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku. Miejsce to
zdeterminowało jednak użycie konstrukcji szkieletowej. Ze
względu na niestabilny grunt, niemożliwe było postawienie
kościoła murowanego. Ubolewanie nad tym faktem zauważyć można w wypowiedzi ówczesnego pastora Carla Wilke: Das Gebäude hat unsichere Baugrunds – wegen leide
in Fachwerk aufgeführt wurde müssen, ohne dass dadurch
gegen einen Massivbau ein besonderes Ersparniss erwachsen wäre. Budowa ujskiego kościoła przypadła bowiem na
czas, gdy stopniowo rezygnowano z budowli szkieletowych
na rzecz murowanych. Rozpoczęto ją w roku 1851.
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Wyczekiwany dom modlitwy
Według sprawozdania z wizytacji kościelnej w czerwcu 1852 roku, ukończenie prac zaplanowano na koniec
września, a uroczyste poświęcenie na początek października tego roku. Wizytator Schultze zaznaczył, że parafianie z utęsknieniem czekają na moment, by móc modlić się
w nowym Domu Bożym, a nie – jak dotychczas - w zbyt
małej salce szkolnej. Zdawał sobie sprawę z doniosłej roli
- przede wszystkim w wymiarze duchowym - posiadania
przez gminę własnego domu modlitwy. Mit Sehnsucht die
Gemeinde dem Zeitpunkte entgegen, von sie ihr Andacht
in dem neuen Gotteshause wird halten können, denn das
Schullokal gewöhnt fand für den dritten Theil das Gemeinde Raum. (…) Die kirchliche Leben der Gemeinde wird
gewiss auch mehr gehoben werden, wenn seht das neue
Gotteshaus benutzt werden kann und der Pfarrer wird
dann auch mit erneuter Kraft auf das geistliche Wohl der
Gemeinde zu wirken.
Jak wynika z korespondencji dotyczącej terminu poświęcenia kościoła, we wrześniu 1852 roku wnętrze było
już prawie wykończone. Pastor Wilke zapewniał, że kościół
nie tylko „oferuje przyjemny widok”, ale jest też zaopatrzony w niezbędne wyposażenie tj. dzwony czy organy.
Podkreślał, że dla tutejszej gminy ewangelickiej ogromne
znaczenie ma udział ewangelickiego dostojnika kościelnego w konsekracji nowego kościoła w tym, jak to określił,
„starym katolickim mieście”. W liście z dnia 22 września
1852 pastor pisał: Das Erscheinen Evangelischen Bischöflicher Hochwärden in dieser alte katholische Stadt zur
Vollziehung eines heiligen Aktes würde meiner Gemeinde
nicht als nur hoche Ehre geschiehen, sondern auch das
protestantische Baustein stellen neu beleben und befestigen helfen. Pod datą 10 października 1852 roku odnoto30

wał, że powstał kościół z dzwonnicą, widoczny z daleka
ze względu na usytuowanie na placu rynkowym w pobliżu
Noteci. Po przeprowadzeniu strojenia i intonacji organów,
czego miał dokonać organmistrz Fabian z Bydgoszczy, mogło się w nim odbyć pierwsze uroczyste nabożeństwo. W
rezultacie konsekracja kościoła miała miejsce 24 listopada
- zgodnie z oczekiwaniami parafian – z udziałem biskupa
Freymarka. Jeszcze wówczas uboga gmina ujska borykała
się jednak z niedostatkami w wyposażeniu swej świątyni.
Brakowało odpowiednich rozmiarów krucyfiksu, kielicha,
pateny, dzbana liturgicznego oraz puszki na komunikanty.
W odpowiedzi na skierowane do Konsystorza w październiku 1852 roku pismo pastora, w którym wymieniał on
brakujące sprzęty, przekazanie ich gminie zapowiedziano
w styczniu 1853 roku. Jesienią 1854 roku w sprawozdaniu z
wizytacji kościelnej znalazło się określenie: zweckmässig w
odniesieniu zarówno do kościoła, jak i pastorówki, co tłumaczyć można jako uznanie ich formy za stosowną, celową,
funkcjonalną.
Jako pierwszy w pastorówce zamieszkał urodzony
w Bydgoszczy Carl Wilke, który już od 1843 roku był pastorem ujskiej parafii i pozostał nim do śmierci 20 kwietnia
1867 roku. W 1868 roku jej lokatorem stał się Carl Theodor
Julius Meyer (wcześniej pastor w Kobylinie), który od 1885
roku sprawował urząd superintendenta, a 3 lata później
przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1893 roku we Wrocławiu w wieku 73 lat. W latach jego posługi duszpasterskiej
w Ujściu, członkowie parafii walczyli podczas wojny francusko - pruskiej (1870 – 71). Nazwiska poległych parafian
widnieją na drewnianej tablicy pamiątkowej, wiszącej niegdyś (i obecnie) we wnętrzu kościoła. Niespełna pół wieku
później podobna tablica została umieszczona w kościele, by
upamiętnić poległych w I wojnie światowej.
Po opuszczeniu parafii przez Meyera kolejno pastorami
byli: Albert Riedel (1887 - 88), Otto Seeger (1888 - 91), Max
Friedland (1891 - 96), Rudolf Hennig (1897 – 1912), a od
1913 roku Waldemar Griese.

Pierwsze remonty
Do lat osiemdziesiątych XIX wieku brak jakichkolwiek
informacji dotyczących spraw budowlanych. W formularzu
wizytacyjnym z 1865 roku oraz w sprawozdaniu z posiedzenia Rady Kościelnej z 1878 pojawiły się jedynie wzmianki o
dobrym stanie budowli w parafii ujskiej – lakoniczne: Die
Kirchengebäude sind in Ordnung. Pierwszy poświadczony
w źródłach remont kościoła przeprowadzono w 1889 roku,
za pastora Seegera. Dokonano wówczas zmian w wyposażeniu wnętrza, których - na podstawie niewielu informacji
- nie sposób sprecyzować. Można jedynie przypuszczać, że
zgodnie z panującymi zaleceniami planowano wstawienie
ambony. Zaniechano tego ze względu na wysokie koszty
przedsięwzięcia i pozostawiono ołtarz ambonowy, który
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najprawdopodobniej od początku istnienia kościoła stanowił jego wyposażenie, choć nie był wymieniany w aktach
tak jednoznacznie, jak np. organy. Wiadomo, że w 1892
roku kościół ubezpieczony był na wypadek pożaru. Według
formularza wizytacyjnego z tego roku stan budowlany zarówno kościoła, jak i pastorówki był zadowalający. Około
roku 1890 miał miejsce remont pastorówki, po którym jej
stan był nienajgorszy - leidlichen Zustand. Podobne stwierdzenia pojawiały się do końca XIX wieku.
Szerzej zakrojone prace przy kościele ujskim przeprowadzono, gdy pastorem był Max Friedland, kojarzony
obecnie przede wszystkim z procesem germanizacji Ujścia,
zintensyfikowanym u schyłku XIX stulecia, a opisywanym
w „Ujskich Sprawach” przez panią Marzenę Rybarczyk.
Wówczas zaognieniu uległy stosunki między katolikami a
ewangelikami, co potwierdzają zapiski z „Kroniki księdza
Renkawitza”, który bardzo nieprzychylnie wyrażał się na
temat działań pastora Friedlanda. W 1893 roku wybudowano w Ujściu szkołę ewangelicką, przy finansowym wsparciu państwa w wysokości 10 tys. marek. Tego samego roku
dokonano zmian we wnętrzu kościoła. Poszerzono emporę
organową, przesuwając jej barierę około 1 m w stronę nawy
środkowej. Dla wzmocnienia zastosowano metalowe pręty,
biegnące ukośnie wzdłuż barier empor bocznych. Zamierzano wówczas usunąć drzwi z północnej części kościoła, gdyż
przeszkadzały w nabożeństwie ich gwałtowne ruchy. Choć
nie jest sprecyzowane ich usytuowanie, zapewne umieszczone były w jednej ze ścian pięciobocznego prezbiterium, na co
wskazują określenia użyte w aktach (Nordseite der Kirche, in
der Chor). Prace wykonano wiosną 1894 roku. Nowe wejście
do kościoła od strony pastorówki umiejscowiono w północno-zachodnim pomieszczeniu bocznym, otwartym do przestrzeni ołtarzowej dwuskrzydłowymi drzwiami.

Jesienią 1902 roku przeprowadzono kolejny remont kościoła i organów. Tymi ostatnimi zajmował się Orgelbaumeister Linsert, który dość nieudolnie je zreperował, więc
nie wypłacono mu części wynagrodzenia. Niestety, akta nie
podają, jakie inne prace zostały wówczas wykonane. Znany jest natomiast ich koszt: remont kościoła – 1750 marek,
a naprawa organów – 413 marek.
Z początkiem XX wieku nastał dla społeczności ewangelickiej w Ujściu trudny czas. Nie pozostał bez echa fakt,
iż w latach 1905 – 1906 wybudowano nowy kościół katolicki pw. św. Mikołaja – murowaną neobarokową świątynię
z dwuwieżową fasadą. W 1908 roku ukończono także prace przy Kalwarii Ujskiej, miejscu katolickich pielgrzymek.
Reakcję ujskich ewangelików na katolickie przedsięwzięcia
z początku ubiegłego stulecia oraz dalsze losy zboru opiszę
w kolejnym artykule.
							
C.D.N

Katarzyna Juchniewicz
W artykule wykorzystano fragmenty akt Konsystorza
Ewangelickiego w Poznaniu ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu:
1) Budowa kościołów 1831-1854
2) Pfarrwesen der evangelischen Gemeinde zu Uscz,
Diözes Chodiesen, jetzt Usch 1842 – 1942
3) Kirchenvisitationen in der Parochie Uscz, jetzt
Usch 1852-1932
4) Bauten und Reparaturen an der Kirche in Usch
1889-1944
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HOROSKOP
Baran

Dzięki sukcesom w pracy i premiom finansowym Baran może
mieć bardzo bogate Boże Narodzenie wraz ze swoimi bliskimi. Twoja
miłość będzie także dobrze się rozwijała. W rodzinie mogą pojawić
się problemy. Nie bądź obojętny i pomóż potrzebującym. Gdy wpadniesz w dołek, na pewno się odwdzięczą.

Byk

W grudniu energia i motywacja Byka znacznie się obniży. Prawie
tak, jakbyś miał zapaść w sen zimowy. W pracy będziesz bierny. Więc
nie będzie takiej wydajności. Ale bądź ostrożny i nie daj się ponieść
temu także w związkach, później może to przynieść odwrotny skutek.
Zaakceptuj zaproszenie na randkę - spodoba Ci się.

Bliźnięta

Gwiazdy ci nie sprzyjają. Bądź ostrożny, istnieje niebezpieczeństwo zranienia. Nie spiesz się na oblodzonych drogach. Kiedy spóźnisz się jedną lub dziesięć minut na spotkanie, na pewno nic złego
się nie stanie. Twoje zdrowie jest cenniejsze.

Rak

W grudniu Rak powinien zwrócić uwagę na swoje relacje i na rodzinę. W tym roku tak dużo zrobiłeś w swoim miejscu pracy, więc nie
musisz się martwić o utratę pracy czy też o pieniądze. Osoby, które
kochasz przyniosą ci wiele radości. Powinieneś także spróbować ich
zadowolić. Wymyśl jakiś oryginalny prezent.

ZAPRASZA

UJSKIE KOLĘDOWANIE

15 stycznia w Ujskim Domu Kultury odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu lokalnych zespołów. Na scenie pojawi sie ujski Chór
Milenium zespół spiewaczy Kasztelenki z Nowej Wsi Ujskiej, grupa
Akolada ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w UJściu oraz grupa
młodzieży z Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu. Z kolędami wystąpią też nauczyciele ujskiej podstawówki. Imprezę rozpoczną
jasełka w wykonaniu najmłodszych. Zapraszamy!

Gramy z Orkiestrą!

Lew

Na szczęście problemy w pracy osób spod znaku Lwa były tylko tymczasowe, a teraz ich nie ma. Wyzdrowiałeś z pomocą małego
ostrzeżenia i nawet prawie całkowicie nie zauważając. Będziesz cieszyć się chwilami spędzonymi ze swoim partnerem i twoimi bliskimi. Bądź tolerancyjny i nie zrujnuj swoich spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia.

Panna

Grudzień będzie bardziej spokojny dla Panny. To nie jest odpowiedni czas na podejmowanie ważnych decyzji, więc nie bój się je
opóźnić. Będziesz miał dużo czasu, aby zająć się nimi później. Niepotrzebnie, będziesz się bardziej martwić. Zarezerwuj trochę czasu dla
rodziny, spraw im radość i zadbaj o nich.

Waga

Nie obarczaj się ciężarem podejmowania ważnych decyzji. Waga
może sobie pozwolić na ich zwłokę aż do przyszłego roku. Nic się nie
stanie tym razem. Odpocznij i ciesz się harmonią w twojej rodzinie i
w relacjach. Odwiedź znajomych, będą zadowoleni, że myślisz o nich
w czasie Bożego Narodzenia.
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Skorpion

Grudzień upłynie pod hasłem nowego hobby. Skorpion powinien
zapisać się na kurs lub seminarium, którym był zainteresowany od
dłuższego już czasu. Także to nie jest zły pomysł, aby powtórzyć swoje umiejętności językowe. Dzięki temu spotkasz wiele nowych ciekawych ludzi i kto wie, może nawet swoją bratnią duszę.

Strzelec

Grudzień tego roku będzie bardzo korzystny dla Strzelca. Utwierdzi się jego pewność siebie. Wreszcie też przyjdzie szansa na romans. Dla potencjalnych partnerów jesteś jak magnes. Twoje uczucia
będą się wręcz gotować i pomiędzy wami będzie dosłownie iskrzyło.

Koziorożec

W grudniu Koziorożec odnajdzie nową harmonię w relacjach.
Spory zostaną zapomniane, będą porozumiewać się dobrze. Dlatego
będziesz mógł skupić całą swoją uwagę na pracy i rozwiązać wszystkie zaległości i nowe problemy. Będziesz cieszyć się harmonią Bożego Narodzenia oczekując na to, co nowy rok przyniesie.

Wodnik

Staraj się spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, relacje z nimi
układają się dobrze nawet bez twoich prób. I ciesz się życiem.
Zaakceptuj zaproszenie na wieczorne wypady lub na randkę.
Jeśli zauważysz błąd popełniony przez swojego szefa, nie mów
o tym przy wszystkich, powiedz mu później na osobności.

Ryby
Ryby zyskają wiele cennych doświadczeń i informacji, nie bójcie
się, aby z nich skorzystać. Warto popróbować nowych rzeczy. Jeśli
wahasz się, teraz jest czas, aby zacząć nowe hobby. Jesteś bardzo
twórczy w tym czasie, co jest bardzo dobre dla swojej pracy.
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10 stycznia w całej Polsce odbywał się będzie 24. Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy. Nie inaczej będzie w Ujściu.
W ramach imprezy, o godzinie 16:00 w sali sportowej szkoły podstawowej zostanie rozegrana kolejka Ujskiej Ligi Halowej
Piłki Nożnej. Na 18:00 zaplanowano koncerty w Ujskim Domu
Kultury. Zagrają: KUSKUS, QULTURKA, FOLK MACHINA
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta UDK. Tradycyjni wolontariusze
ze specjalnymi puszkami zbierać będa datki na rzecz WOŚP. Pieniądze z 24. zbiórki będą przeznaczone na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorów.
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HUMOR
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków.
Przed pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się,
a jeden z nich ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki,
modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
*
W wigilię chłop jedzie furmanką, a obok biegnie pies. Ponieważ koń biegnie leniwie, chłop bije go batem.
- Jeszcze raz mnie uderzysz, to będziesz
szedł piechotą! - mówi koń.
- Pierwszy raz słyszę, żeby koń mówił! - dziwi się chłop.
- Ja też! - mówi pies.
*
Piątego grudnia kilkuletnia Małgosia
kładąc się do łóżka, mówi do dziadka:
- Kiedy rano się obudzę, chciałabym znaleźć w swoim łóżku
piękną, jasnowłosą laleczkę!
- Ja też bym chciał! - mówi dziadek.

FOTOZAGADKA

Nagrody – bony na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawidłowe rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim
numerze „Ujskich Spraw“ otrzymują: Katarzyna Kaczmarek i
Jerzy Koźma. 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.
33
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żydowski
tytuł

Tydzień walki z uzależnieniami
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UJSKI INFORMATOR
Urząd Miejski w Ujściu
tel. 67 284 00 03
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ujściu
tel. 67 284 02 25
Poczta Polska w Ujściu
tel. 67 284 00 10
Posterunek Policji w Ujściu
tel. 67 353 18 80
Komenda Powiatowa Policji w Pile
tel. 67 353 10 00
Niepubliczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej Maciej Winiarek,
ul. 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. 9:45
Ługi Ujskie, godz .10:00
Nietuszkowo, godz. 8:30
Mirosław, godz. 11:00
Kruszewo, godz. 8:15, 11:00
w dni powszednie godz.19:00
TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986, 67 210 42 86
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Energrtyczne: 991
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994
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W dniach 23 – 27 listopada 2015 r., w ramach profilaktyki uzależnień, w Gimnazjum im.
Władysława Jagiełły w Ujściu zorganizowano „TYDZIEŃ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI”.
Celem akcji było uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z nałogami, dostarczenie
wiedzy na temat negatywnego wpływu substancji uzależniających na funkcjonowanie, rozwój
i zdrowie młodego organizmu, propagowanie zdrowego stylu życia.
Za rzeczywistą datę rozpoczęcia akcji można uznać Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, który obchodzony był w tym roku 19 listopada. W tym dniu ogłoszono w naszej szkole
„Dzień Błękitny”. Uczniowie oraz nauczyciele przyszli ubrani na błękitno i jasno-niebiesko, co
miało oznaczać, że jesteśmy za wyborem czystego powietrza, wolnego od dymu papierosowego. W akcję włączyło się 80% młodzieży naszego gimnazjum a uczniowie klasy Ic
i IIIc z
wychowawcami zaangażowali się w 100%. Przygotowana została również gazetka szkolna na
temat szkodliwości palenia papierosów.

W ramach „Tygodnia walki z uzależnieniami” ogłoszone zostały następujące konkursy:
Konkurs na gazetkę w ramach hasła ogólnego „Żyjmy bez nałogów” : klasy I „Walka z uzależnieniem od słodyczy i niezdrowego objadania się”; klasy II „Walka z uzależnieniem od telefonu komórkowego i komputera”; klasy III „Walczymy z narkotykami i dopalaczami”, Konkurs
na hasło klasowe dotyczące walki z nałogami (forma plakatu, transparentu), Przygotowanie
wspólnie z wychowawcą prac na temat: „Argumenty za życiem bez nałogów” (np. na lekcjach
wychowawczych), Zaangażowanie zespołów klasowych w akcje „Dzień Błękitny” oraz „Dzień
bez komórki”, konkurs literacki na temat: „Papierosy i alkohol – droga do wolności, czy uzależnienia?” oraz konkurs plastyczny dla klas I na temat: „Żyjmy bez nałogów”.
Przygotowane prace były systematycznie prezentowane na szkolnym korytarzu a laureaci
zostali nagrodzeni na apelu podsumowującym całotygodniową akcję.
Rywalizację klasową wygrali uczniowie klasy IIa. Drugie miejsce zajęła klsa Ib a trzecie
klasa IIIc. W konkursie literackim panie polonistki przyznały trzy równorzędne nagrody: dla
Anny Turlej z klasy IIa, Poli Michalskiej z klasy IB i Mileny Adamczewskiej z klasy Ia. Laureatkami konkursu plastycznego zostały Dagmara Górzna z klasy Ia oraz Pola Michalska i Natalia
Nitek z klasy Ib. Gratulujemy!
Ponadto w ciągu tego tygodnia uczniowie gimnazjum: wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Sanepidu i Policji na temat: „Wiem, nie biorę, jestem bezpieczny!”; uczestniczyli w
akcji „Szkolny dzień bez komórki” – 133 uczniów i większość nauczycieli (najliczniej z klas Ia,
Ib, IIb i IIIb) w tym dniu zadeklarowała brak komórki, czego dowodem był przypięty emblemat
z przekreśloną komórką; poznali na lekcjach chemii składniki dymu tytoniowego i omówili ich
szkodliwość dla organizmu; omówili na biologii jak ważne jest prawidłowe odżywianie i zdrowy styl życia; dyskutowali na lekcjach religii „Jak walczyć z pokusami ?”.
W nagrodę za duże zaangażowanie we wszystkie konkursy i akcje, wszyscy uczniowie zostali poczęstowani w trakcie apelu podsumowującego smacznymi jabłkami.
Dziękujemy pani dyrektor i wszystkim nauczycielom, którzy pomogli nam w zorganizowaniu konkursów i akcji podczas trwania „TYGODNIA WALKI Z UZALEŻNIENIAMI”,
wychowawcom, którzy wspierali swoje klasy w przygotowaniach zadań konkursowych oraz
Wam drodzy uczniowie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym uda się nam zorganizować podobną akcję.
Organizatorzy: Bożena Straśko i Marzanna Polcyn
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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

