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PTAKI, KRZAKI I ZWIERZAKI

Fotozagadka 
Fotozagadka dotyczy zdjęcia nr: 4.
1. Co to za zwierzę? (Podaj gatunek)
2. Jak w gwarze łowieckiej nazywamy
    takiego młodego osobnika?
3. Czy występuje on w naszej okolicy?  
    Jakie tereny uwielbia szczególnie?

Na poprawne odpowiedzi czekamy
pod numerem telefonu 67 284 00 32.
Na zwycięzcę czeka nagroda!

Opracował Roman Rożek, zdjęcia Krzysztof Rożek

Rozwiązanie poprzedniej
Fotozagadki

Odpowiedzi na pytania postawione w poprzednim 
numerze „Ujskich Spraw” to: 

1. Lizawka.
2. Służy zwierzynie leśnej.
3. Podstawą jej składu jest sól.
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie otrzymuje: 

Katarzyna Adamczewska. 
Nagroda do odbioru w UDK.

1. Dla mnie wczesna jesień
to najwspanialsza pora!

4. Nie bardzo wiem o co chodzi. 5. Ja muszę pomyśleć
o robieniu zapasów na zimę.

6. Potraktujmy wszystko
z przymrużeniem oka...

2. Ja zaś biorę wszystko
na poważnie,

bez względu na porę. 

3. To ja muszę
wziąć się do pracy.

Idzie jesień...
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15 października odbyły się obchody 
czterdziestolecia Ujskiego Domu Kultury. 

- Wraz z panem burmistrzem chcieliśmy, aby impreza ta 
miała inny charakter niż typowe obchody podobnych jubileuszy. 
Chcieliśmy, żeby jubileuszem Ujskiego Domu Kultury cieszyli 
się wszyscy mieszkańcy gminy. Dlatego, zamiast typowej, 
oficjalnej akademii, postanowiliśmy zaprosić wszystkich na 
urodzinowy tort i widowisko teatralne – tłumaczy Dyrektor 
Ujskiego Domu Kultury Przemysław Zdunek. 

Uroczystość otworzył tytułowy utwór z serialu 
„Czterdziestolatek“ w wykonaniu działajcego przy Ujskim 
Domu Kultury Chóru Milenium.

Wszystkich gości przywitał dyrektor UDK, który przypomniał 
o ludziach, dzięki którym powstał dom kultury w Ujściu.

- Szacunek i wdzięczność należą się ludziom, którzy sprawili, 
że ten dom kultury powstał i przez tyle lat funkcjonuje. To 
członkowie komitetu budowy UDK: Władysław Wierciak 
– przewodniczący komitetu, Zenon Koczan – zastępca 
przewodniczącego, Edward Woźniak – sekretarz, Henryk 
Krędowski – księgowy, Stefan Przewoźniak – skarbnik, Rajmund 
Krauze, Stefan Zieman, Jan Śnioszek, Edward Skwierzyński, 
Janusz Kobyliński, Jan Pawłowski, Dionizy Jagła, Władysław 
Nowak, Mieczysław Kania, Janusz Koniuszy, Leszek Rawicki, 
Henryk Górniak, Alfons Kalina, Brunon Peksa, Konrad Habet i 
wielu innych mieszkańców Ujścia, którzy w czynie społecznym 
budowali dom kultury. To wcześniejsi dyrektorzy: Andrzej 
Szybicki, Stanisław Poźniak, a przede wszystkim pani Estera 
Serówka, która kierowała Ujskim Domem Kultury przez prawie 
wszystkie te lata. To również wszyscy obecni i dawni pracownicy 
Ujskiego Domu Kultury. To tym ludziom należą się brawa – 
mówił na imprezie dyrektor UDK. 

40 lat
Ujskiego Domu Kultury

Pracownikom domu kultury dziękował i złożył życzenia 
Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki.

Po barwnym spektaklu „Karnawał wenecki“ burmistrz
i dyrektor domu kultury zaprosili wszystkich gości na 
urodzinowy tort.
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WIEŚCI
Z POWIATU

Mimo jesiennej aury za oknem inwestycje drogowe w 
powiecie prowadzone są bez zastrzeżeń. Zarówno te realizowane 
przez Powiat Pilski, jak i przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, a także gminy wchodzące w 
skład powiatu. Dobrze widoczny jest postęp remontu drogi 
wojewódzkiej nr 182 od Ujścia do Międzychodu. Informowałem 
o tej inwestycji w poprzednich felietonach. To duży sukces, 
że tak szybko posuwają się pracę na tym odcinku. Z kolei w 
powiecie służby drogowe realizują liczne nakładki bitumiczne. 
Tu wymienić można już te skończone, chociażby na odcinkach 
Kotuń-Cyk, Dębówko Nowe - Dębówko Stare, Klawek - 
Polinowo czy te w Zelgniewie, Gmurowie, Witrogoszczu. Wśród 
wykonanych nakładek nie brakuje nakładek zrealizowanych 
w Ługach Ujskich czy na odcinku Zawada – Gładyszewo. Nie 
sposób wymienić wszystkich odebranych inwestycji, ale uważam 
że warto wspominać o tych prowadzonych pracach, tak abyście 
mieli Państwo świadomość, jak wydane są środki publiczne, 
których dysponentem jest Powiat Pilski.

Należy wspomnieć także o wydarzeniach, które odbyły się 
w ostatnich dwóch miesiącach, te bowiem wpłynęły przede 
wszystkim na promocję powiatu pilskiego na świecie. Jednym 
z nich była wizyta delegacji z koreańskiej instytucji CNARES, 
która przebywała w naszym regionie. Organizacja ta zajmuje się 
pracami badawczo – rozwojowymi oraz rozpowszechnianiem 
technologii związanych z rolnictwem. Współpraca, która trwa 
od czternastu lat pomiędzy CNARES a Wielkopolską polega na 
wymianie konkretnych doświadczeń i rozwiązań. Do Powiatu 
Pilskiego delegacja przybyła dzięki uprzejmości wicemarszałka 
województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowskiego oraz 
LGD Krajna Nad Notecią. Goście z Korei przyglądali się naszemu 
regionowi z perspektywy gospodarczej. Uważam, że pokazaliśmy 
się z dobrej strony. Nasz powiat ma charakter rolniczo – 
przemysłowy. Przeważa produkcja roślinna, zwłaszcza zbóż, 
ale możemy się również pochwalić około czterema tysiącami 
hektarów sadów. Zajmujemy czołowe miejsce w Wielkopolsce 
w produkcji rolniczej pod każdym względem. Co więcej w 
naszym powiecie rozwój trwa także na gruncie przemysłowym, 
świadczyć o tym może jedna z najnowocześniejszych wytwórni 
pasz w Polsce, którą otworzył rodzimy przedsiębiorca.

 Zostając w materii współpracy międzynarodowej i promocji 
powiatu pilskiego, nie możemy zapomnieć o spotkaniach 
z przedstawicielami partnerskiego powiatu w Niemczech. 
Delegacja odwiedziła Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad 
Notecią, Sanktuarium w Górce Klasztornej oraz Sady Krajny 
w Białośliwiu. Te spotkania, które są wynikiem długoletniej 
współpracy, są bardzo ważne dla powiatu. Dzięki nim możliwa 
jest kooperacja między gminami – taka jak np. z Łobżenicą, 
związkami, stowarzyszeniami i szkołami. To także współpraca 
sołectw, co zaznaczałem podczas spotkania z niemiecką 
delegacją.

Niestety w ostatnich miesiącach nasiliło się występowanie 
problemów, których przemilczać nie wolno. Rolnictwo to temat 
bardzo bliski mojemu sercu. Jednak stan, w jakim teraz się 

znajduje jest katastrofalny. Rolnictwo wymaga natychmiastowych 
działań, bo od lat nie było tak źle. O niezwykle niskich cenach 
skupu mleka, jabłek, owoców i zbóż w liście otwartym do 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pisał prezes Polskiego 
Stronnictwa Ludowego - Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie 
sposób nie zgodzić się z tezami zawartymi w tym piśmie, które 
wskazują że prowadzone działania nie są prowadzone w trosce 
o poprawę stanu polskiej wsi. Co więcej podejmowane decyzje 
wpływają negatywnie na konkurencyjność polskiego rolnictwa 
za granicami kraju. Nie możemy także zapominać o szalejącym 
niekontrolowanym rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego 
Pomoru Świń. To są kwestie, którym trzeba stawić czoła.

Chciałbym wspomnieć również temat, który podnoszono 
wielokrotnie zarówno w przekazach medialnych, jak i ja odnosiłem 
się do niego na łamach Ujskich Spraw. Podtopienia pól w zlewni 
Noteci i Gwdy. Liczne narady i spotkania w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim, które odbywały się na przestrzeni 
ostatnich tygodni, miesięcy, a nawet lat, tak jak przewidywałem 
nic nie przyniosły. Realna szansa, o której wspominałem i chęci 
rozwiązania tego niezwykle ważnego problemu nie przynosiły 
niczego nowego. Rozwiązanie, które w wyniku tych burzliwych 
dyskusji zostało zaproponowane wyraźnie wskazuje na to, kto 
miał zapłacić za wizerunkowy sukces w Wielkopolsce. Od 12 
lat władze szczebla wojewódzkiego nie mogą uporać się z tym 
problemem, były zapowiedzi doraźnego działania, którego 
przecież oczekiwali rolnicy. Efekt? Wicewojewoda chce aby 
każdy samorząd z obszarów newralgicznych wyłożył 5 000 000 
złotych publicznych pieniędzy żeby zakupić jednostkę pływającą 
do wyrywania trawy i czyszczenia porastającej rzeki. Uważam, że 
skala tej kwoty znacznie przewyższa możliwości jakiegokolwiek 
samorządu z naszego regionu. Co więcej, obowiązujące przepisy 
nie dają zasadności na wydanie środków publicznych, których 
dysponentem jest samorząd na taki cel. Zakup takiej jednostki 
to zadanie leżące w gestii władz wojewódzkich, czyli rządu. 
Zauważyć możemy, że przykrym standardem stało się to, że na 
samorządy systematycznie zrzuca się coraz więcej obowiązków, 
nie gwarantując tym samym środków na pokrycie tych 
zobowiązań.

Minione dwa miesiące to także okres wspaniałych jubileuszy 
dwóch szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat 
pilski. 70-lat swojej działalności na rzecz społeczności naszego 
regionu, a przede wszystkim młodzieży, która pobiera naukę 
w tych placówkach, obchodziły Zespół Szkół Ekonomicznych 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita 
Cegielskiego w Pile. Wspaniałe i poruszające uroczystości, pełne 
wspomnień były dowodem na to jak ważne jest pielęgnowanie 
historii. Bardzo się cieszę, że w tych podniosłych wydarzeniach 
wzięło udział liczne grono absolwentów, nauczycieli, ale i osób 
związanych z ośrodkami nauki. To był bardzo ważny czas. W 
tym miejscu także pragnę życzyć wszystkim pracownikom 
szkoły, ale i absolwentom wszystkiego co najlepsze. Wierzę, że 
nauka którą pobiera młodzież zaowocowała i będzie owocować 
w przyszłości.

Mam nadzieję, że nadchodzące tygodnie przyniosą 
dobre wiadomości zarówno dla rolnictwa, oświaty, jak i 
innych dziedzin życia. Jestem bardzo zadowolony, że dzięki 
wspólnej pracy zespołu, jaki mamy w Starostwie Powiatowym 
i jednostkach podległych, praca przebiega bez zastrzeżeń. 
Efektem tego są chociażby prowadzone bieżące inwestycje, o 
których wspominałem Państwu w tym felietonie.

Stefan Piechocki
Wicestarosta Pilski
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INFORMACJE
Z RATUSZA

30 sierpnia zakończono prace związene z wykonaniem zadania 
dotyczącego „Przebudowy drogi gminnej przy ulicy Noteckiej w 
Ujściu na działce nr 212, polegające na utwardzeniu nawierzchni drogi 
o szerokości 4,5 metra”. W ramach tego zdania dokonano rozbiórki 
drogi wykonanej z bruku, ułożono nową nawierzchnię jezdni z 
kostki betonowej typu starobruk oraz odtworzono istniejący chodnik 
również kostką betonową typu starobruk. Wykonawcą zadania była 
firma Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa. 
Wartość wykonanego zadania wynosi 130 000,00 złotych brutto.

31 sierpnia komisje składające się z pracowników Urzędu 
Miejskiego (Robert Lasocki, Rafał Wiśniewski), radnych Rady 
Miejskiej w Ujściu (Julian Graś, Jan Ciesiółka) i przedstawicieli 
wykonawców dokonała odbioru wykonania poniższych zadań:

a) „Przebudowa ulicy Lipowej w Kruszewie”. W ramach 
zadania wykonana została nowa nawierzchnia drogi z kruszywa 
betonu asfaltowego na dwóch odcinkach ulicy o łącznej długości 
około 960 metrów oraz wykonane zostały nowe pobocza drogi. 
Wykonawcą drogi była firma ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. z Budzynia. Wartość nowej drogi wynosi 
669 228,82 złotych brutto.

b) „Modernizacja istniejącego ciągu pieszego przy Ujskim 
Domu Kultury w Ujściu”. Wykonawcą tego zadania był Zakład 
ogólnobudowlany Janusza Szczapa z Piły. W ramach zadania 
wykonane zostały nowe schody z betonowej kostki brukowej łączące 
Osiedle Górne z Ujskim Domem Kultury. Nowe schody są dużym 
skrótem pomiędzy dolną a górną częścią miasta. Wykonawca za 
wykonane zadanie otrzymał wynagrodzenie w wysokości 58 993,86 
złotych brutto.

c) „Budowa chodnika łączącego drogę między cmentarzem a 
osiedlem WPS w Mirosławiu”. Zadanie zostało sfinansowane kwotą 
17 000,00 złotych brutto z Funduszu Sołeckiego wsi Mirosław na 
rok 2016. Nowy chodnik o długości 70 metrów został wykonany z 
kostki brukowej. Wykonawcą tego zadania był Zakład Usługowo - 
Handlowy „Wiesiołek” z Szydłowa.

8 września komisja składająca się z: Rafała Wiśniewskiego i Ro-
berta Lasockiego - pracowników Urzędu Miejskiego w Ujściu, Piotra 
Kledzika - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Bartosza Mar-
cinkowskiego – Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy, 
dokonała odbioru inwestycji „Ochrona miasta Ujście przed deszcza-
mi nawalnymi – przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej 
na odcinku pomiędzy komorą rozdzielczą KR3, KR4, studzienkami 
kanalizacyjnymi D9, D9’, D10, D10’, D11, D11’ zakończone odwod-
nieniem liniowym OL1 400 mm”. W ramach inwestycji został wy-
konany nowy odcinek rurociągu deszczowego z dwóch rur PP-B o 
średnicy 800 milimetrów ułożonych obok siebie na odcinku blisko 
250 metrów. Wykonano również: 2 żelbetowe komory rozdzielcze, 
odwodnienie liniowe 345 mm wraz ze studzienką i koszem osad-
czym oraz wpusty deszczowe. Firmą, która zrealizowała to zada-
nie jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w 
Śmieszkowie. Kwota jaką otrzymał wykonawca za wykonanie tej 
inwestycji to 404 670,00 złotych brutto.

19 września zakończono prace przy realizacji zadania „Wykona-
nie warstwy izolacyjnej (zabezpieczenia) czaszy Składowiska Odpa-
dów w Mirosławiu”. W ramach zadania wykonano uszczelnienie z 
bentomaty o grubości 6 milimetrów na wierzchowinie składowiska 
o powierzchni 7000 m2 wraz z wykonaniem wodonośnej mieszan-
ki z gruntów mineralnych oraz warstwy glebotwórczej. Firmą, która 
wykonała to zadanie jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy 
„Budomelior” z Suchego Lasu. Inwestycja wykonana została za kwo-
tę 153 627,00 złotych brutto.

21 września w Ratuszu Burmistrz Roman Wrotecki wspólnie z 
panią Skarbnik Dorotą Schwochert podpisali umowę z firmą Mardo 
Sport Sp. z o.o. z Puszczykowa na wykonanie zadania polegającego na 
„Budowie boiska rekreacyjnego w Mirosławiu”. Boisko będzie miało 
wymiary 24 x 34 metry i będzie pokryte nawierzchnią z trawy synte-
tycznej. Wokół boiska powstanie ogrodzenie o wysokości 4,5 metra. 
Firma z Puszczykowa na wykonanie boiska ma termin do 31 paź-
dziernika bieżącego roku.

Komisje składające się z pracowników Urzędu Miejskiego i przed-
stawicieli wykonawców dokonały odbioru zadań dotyczących:

a)    „Utwardzenia ciągu pieszego łączącego Osiedle Górne z uli-
cą Zeidlera w Ujściu”. W ramach zadania wykonana została ścieżka z 
kruszywa łamanego na długości około 460 metrów i szerokości 2 me-
trów. Wykonawcą zadania była firma Brukarstwo Magdalena Gwar-
dzik z Ujścia. Wartość zadania to kwota 61 000,01 złotych brutto.

b)    „Przebudowy chodnika na ulicy Huty Szkła w Ujściu”. W 
ramach przebudowy rozebrano istniejący chodnik z płytek betono-
wych i usunięto obrzeża chodnika. Następnie ułożono nowy chod-
nik z kostki betonowej typu polbruk o grubości 6 centymetrów i 
ustawiono nowe krawężniki betonowe. Nowy chodnik ma długość 
około 140 metrów i został zbudowany przez firmę Roboty Drogowo 
Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa za kwotę 34 933,96 złotych 
brutto.

26 września Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Ujściu ogłosił przetarg na realizację zadania dotyczącego „budowy 
przepompowni ścieków wraz z siecią wodno-kanalizacyjną w Łu-
gach Ujskich”. 

30 września Komisja składająca się z: Rafała Wiśniewskiego,  Ro-
berta Lasockiego - pracowników Urzędu Miejskiego w Ujściu, Cecylii 
Witczak  - Sołtys Ługów Ujskich, Leszka Matusiaka – członka Rady 
Sołeckiej oraz Zbigniewa Uszyńskiego – właściciela firmy PARTNER 
Zbigniew Uszyński Sp.k. ze Szczecina, dokonała odbioru inwestycji 
dotyczącej „Budowy boiska rekreacyjnego w Ługach Ujskich”. W ra-
mach zadania wybudowane zostało boisko o podłożu z trawy synte-
tycznej o wymiarach 34x24 metry oraz wykonano ogrodzenie wokół 
boiska o wysokości 4,5 metra. Boisko przystosowane jest do gry w 
piłkę nożną, koszykówkę oraz piłkę siatkową. Kwota jaką otrzymał 
wykonawca za wykonanie tej inwestycji to 229 224,17 złotych brutto.

4 października Burmistrz Roman Wrotecki uczestniczył w Nad-
zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy Działania „Krajna nad Notecią”, które odbyło się w Regio-
nalnym Centrum Sadownictwa w Pobórce Wielkiej. W Walnym 
Zebraniu Członków Gminę Ujście reprezentowali również pan 
Przemysław Zdunek – Członek Zarządu LGD i pan Sławomir Po-
nicki – Członek Rady ds. Wyboru Projektów. Głównymi tematami 
toczących się obrad były zmiany uchwał dotyczących: Statutu LGD, 
Regulaminu pracy Zarządu LGD oraz Regulaminu Pracy Rady ds. 
Wyboru Projektów.
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Józef Eichstadt - życie i twórczość
Wspomnienie o mistrzu kontrabasu

9 września w Galerii na Starym Rynku w Ujściu odbył się 
wernisaż wystawy poświęconej nieżyjącemu, pochodzącemu z 
Ujścia mistrzowi kontrabasu, Józefowi Eichstadtowi. 

O muzyku opowiedział jego krewny, autor wystawy Igor 
Megger. Podczas wernisażu przed ujską publicznością wystąpił 
kontrabasista Teatru Wielkiego w Poznaniu, wykładowca 
Akademii Muzycznej w Poznaniu Donat Zamiara. 

Honorowy patronat nad wystawą objęły Dyrektor Teatru 
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Renata 
Borowska-Juszczyńska oraz Rektor Akademii Muzycznej im. 
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu dr Halina Lorkowska, 
prof. AM.

23 września w Urzędzie Miejskim w Ujściu gościły dzieci z 
Przedszkola Publicznego im. Króla Maciusia I w Ujściu. Grupa 
6-ciolatków spotkała się z Burmistrzem, który opowiedział 
dzieciom o pracy swojej i urzędu. Po wizycie w gabinecie 
Burmistrza przedszkolaki udały się na Salę Sesyjną gdzie 
czekały na nie: słodki poczęstunek oraz prezenty. Spotkanie 
zakończyło się zrobieniem wspólnych pamiątkowych zdjęć.

Klimatycznie w Ujściu
Pod takim hasłem 10 września na Starym Rynku w Ujściu 

odbył się koncert zorganizowany przez Ujski Dom Kultury i  
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Ujskiej.

Jako pierwszy na scenie przed dawnym kościołem 
ewangelickim wystąpił saksofonista i wokalista Piotr Pawlak. 
Gwiazdą wieczoru był duet Timur i Karak.

Nadmiar wrażeń w UDK
21 października w Ujskim Domu Kultury wystapił zespół 

NADMIAR. 

NADMIAR powstał w maju 1994 roku w Pile, skupiając 
ludzi o zróżnicowanych fascynacjach muzycznych – stąd nazwa 
zespołu. Grupa jest laureatem festiwali: „RAWA BLUES” – 
Nagroda Publiczności, , „BLUES NAD BOBREM”– wyróżnienia 
indywidualne, „SKIERNIEWICKA NOC BLUESOWA”. Do tej pory 
zespół zagrał blisko 1000 koncertów (w tym również za granicą – 
Niemcy), biorąc udział w festiwalach: „Blues nad Piławą”, „Noc 
Bluesowa” w Rawie Mazowieckiej, „RAWA BLUES” w Katowicach, 
„Bluestracje” w Chorzowie, „Blues Express” w Zakrzewie, „Blues 
Meeting” w Toruniu występując u boku gwiazd polskiej jak i światowej 
sceny bluesowej. Zespół ma też w swoim dorobku nagrania dla TVP 
2, telewizji lokalnych, rozgłośni radiowych. Obecnie zespół tworzą: 
Damian Michalski– śpiew, Maciej Maciołek – gitara basowa, Marcin 
Żmuda – gitara, Hania Brzezinska – perkusja, Sławomir Szpot – 
gitara. W kwietniu ubr. zespół wydał kolejną płytę zatytułowaną 
„IMPREZA”. Na uwagę zasługuje również fakt, że wokalista zespołu 
– Damian Michalski – brał udział w V-ej edycji The Voice of Poland.

Przed Nadmiarem na scenie pojawił się Piotr Pawlak z zespołem.
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ULKA
ujska liga kapel alternatywnych

17 września w Ujściu odbyła się druga edycja festiwalu 
ULKA - Ujska Liga Kapel Alternatywnych, organizowanego 
przez Ujski Dom Kultury. Imprezę rozpoczęła Bitwa 
Kapel, w której wzięło udział pięć zespołów, które przeszły 
wcześniejsze eliminacje. Na ujskiej scenie wystąpili: 
Elephant's Escape, Create, Session, Suplement Diety i 
ROMY. Występom przyglądało się i przysłuchiwało jury 
w składzie: Mariusz Szalbierz, Marek Frąckowiak i Bartosz 
Wodarkiewicz. Główną nagrodę, jaką jest nagranie 
teledysku zdobył zespół Create z Gniezna. Drugie miejsce 

zajęła grupa Elephant's Escape z Poznania. Nagrodą za 
zdobycie drugiego miejsca jest nagranie jednego utworu 
w studio nagrań. Trzecia nagroda - sesja zdjęciowa - trafiła 
do zespołu Suplement Diety z Chodzieży. Nagrody wręczył 
Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki wraz z Andreasem 
Jesse, prezesem firmy Wind Power Poland - sponsorem 
nagród w konkursie. Na festiwalu wystąpił również gość 
specjalny z Niemiec, zespół SONOVABITCH. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Muchy. 
Festiwal wsparli: Starosta Pilski oraz firmy Wind 

Power Poland, Plastwil i Elmech. Dziękujemy!
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21 października na zaproszenie Burmistrza  Romana 
Wroteckiego w ujskim ratuszu gościł Starosta Pilski Eligiusz 
Komarowski. Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy 
obu samorządów na półmetku obecnej kadencji. Nie da się ukryć, 
że najważniejszymi efektami tej współpracy są inwestycje drogowe. 

W ciągu niespełna dwóch lat gmina Ujście wsparła budowę 
chodników przy drogach powiatowych w Kruszewie, Nowej Wsi 
Ujskiej, Mirosławiu i Ługach Ujskich  na kwotę blisko 200.000 zł. 
co stanowi 50% wartości  tych zadań. Natomiast w całości przez 
powiat zostały sfinansowane  nakładki bitumiczne na drogach 
powiatowych w Nowej Wsi Ujskiej, Ługach Ujskich i Kruszewie. 
Drogi i chodniki to jednak nie wszystko. W minionym roku  
gmina Ujście dofinansowała zakup specjalistycznej karetki 
pogotowia dla szpitala powiatowego w Pile w kwocie 25 000 
zł oraz zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Pile
w kwocie 56 000 zł. W zamian Komenda Powiatowa przekazała 
OSP w Nowej Wsi Ujskiej samochód gaśniczy. 

WSPÓLNE INWESTYCJE GMINY UJŚCIE I POWIATU PILSKIEGO 

Wiele dzieje się także w obszarach kultury i sportu, gdzie 
wybrane imprezy powiatowe i gminne otrzymują wsparcie 
finansowe obu samorządów.

Starosta i Burmistrz rozmawiali także o planach inwestycyjnych 
na przyszły rok, które dotyczą głównie budowy chodnika przy 
drodze powiatowej w Byszkach oraz kontynuacji budowy
i remontów chodników w Ługach Ujskich i Mirosławiu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią
ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Termin składania wniosków: od 21 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. 

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia, formularze wniosków o płatność,
formularze umowy o udzielenie wsparcia,

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 - 2023 LGD Krajna nad Notecią,
procedury naboru, oceny oraz wyboru operacji,

a także załączniki do niniejszego ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: www.lgdkrajna.pl.
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XXI Turniej Wsi Gminy Ujście
im. Ulryka Janke

18 września w Mirosławiu odbył się XXI Turniej Wsi Gminy Ujście im. Ulryka Janke. Wszystkich obecnych na zawodach 
przywitał Burmistrz Roman Wrotecki. Honorowym gościem zawodów była Pani Zdzisława Janke, 

żona ś.p. Ulryka Janke, społecznika i działacza sportowego, który przepracował pół wieku na rzecz LZS.
Startujące w turnieju drużyny rywalizowały w ośmiu konkurencjach: przeciąganiu liny,

jeździe żółwia rowerem, sztafecie sprawnościowej, rzut lotką do tarczy, rzut jajkiem na odległość
 rzut ziemniakiem do wiaderka, strzelanie piłką do bramki, łączone skoki w dal. 

Po podliczeniu wyników wszystkich konkurencji ustalono końcową klasyfikację zawodów, która 
przedstawia się następująco: 1 miejsce – Mirosław; 2 miejsce – Węglewo; 3 miejsce – Ługi Ujskie;
4 miejsce – Nowa Wieś Ujska; 5 miejsce – Chrustowo; 6 miejsce – Jabłonowo; 7 miejsce – Byszki;

8 miejsce – Kruszewo; 9 miejsce – Bronisławki.
Wszystkim drużynom Burmistrz wręczył puchary i nagrody finansowe.
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WIADOMOŚCI Z UJSKIEJ PODSTAWÓWKI

Drugie życie odpadów
Z okazji akcji „Sprzątanie Świata – Polska” przeprowadzony został 

konkurs rodzinny  na wykonanie eko-zabawki. Celem konkursu było 
kształtowanie postaw proekologicznych - uświadomienie co można 
zrobić ze śmieci znajdujących się w każdym domu. To doskonały 
pomysł na wyrabianie nawyków związanych z ponownym użyciem 
materiałów i produktów, wykonanie zabawki ekologicznej z 
wykorzystaniem odpadów nadających się do recyklingu, pobudzenie 
wyobraźni twórczej dzieci oraz aktywizowanie rodziny.

Do konkursu zostało dostarczonych około 80 prac. Komisja 
miała bardzo duży dylemat, gdyż pomysłowość autorów przerosła 
wszelkie oczekiwania. Dlatego też wyróżniono 10 najciekawszych 
zabawek.

 Autorami nagrodzonych prac są: Magdalena Rogala, Kornelia 
Rak, Julia Strógarek, Jan Pływaczyk, Dominik Nawrot,  Zuzanna 
Wiedera,  Jakub Jedliński, Gracjan Linka, Liliana Andrzejak, Jakub  
Frąszczak.

Nagrody uzyskano z zasobów Samorządu Uczniowskiego, ze 
sprzedaży makulatury oraz z  SKO współpracującego z Bankiem 
Spółdzielczym w Chodzieży.

Dziękujemy rodzicom za bardzo owocną pracę z dziećmi 
przy tworzeniu zabawek. Myślimy, że był to wspaniały pomysł na 
spędzenie czasu w gronie rodzinnym. Nie trzeba żadnych kosztów, 
aby dzieci miały oryginalne zabawki, a przy tym potrafiły rozwijać 
swoją twórczą fantazję. 

W. Rajewicz

Sprzątanie świata
„Podaj dalej... drugie życie odpadów"- pod takim hasłem 

przebiegała tegoroczna akcja sprzątania świata. Uczniowie ujskiej 
podstawówki również włączyli się do tej lekcji poszanowania 
środowiska. W czwartek i piątek przeprowadzono zbiórkę 
makulatury. 16 września przeprowadzone zostały prezentacje 
na temat wpływu człowieka na środowisko oraz o właściwym 
segregowaniu odpadów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
przystąpiły do sprzątania terenów w okolicach szkoły. Z tej 
okazji ogłoszony został konkurs pt. "Drugie życie odpadów, czyli 
konkurs rodzinny na eko-zabawkę". Dziękujemy wszystkim 
uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie się do przebiegu 
tegorocznej akcji sprzątania świata.

Zbiórka makulatury
W dniach od 15 do 16 września 2016 roku w szkole podstawowej 

odbyła się coroczna Jesienna Zbiórka Makulatury, związana z 
obchodami Sprzątania Świata. Po raz kolejny uczniowie ze swoimi 
rodzinami nie zawiedli i przynieśli ponad  3200 kg makulatury. 

Najwięcej zebrała klasa III a (757,7 kg), następna była klasa II b 
(515,6 kg), a dalej III c (425,5 kg).

Indywidualnie klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce 
Agata Ponicka IV a (318 kg), II miejsce Maksym Ślugajski VI a (192,1 
kg), III miejsce Kornelia Rak III c (159 kg) i Gracjan Linka (158,3 kg).

Wyróżnienia (wszyscy ponad 100 kg): Mateusz Karmowski III c, 
Nikola Gładych III a, Jakub Jedliński III a, Lena Kamola III a, Eliza 
Retkowska III a.

Zbiórka organizowana była przez panie Wiesławę Rajewicz
i Małgorzatę Kujawę oraz uczniów klasy VI b.

M. Kujawa

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
30 września w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ujściu 

obchodzony był VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym 
dniu, wybrani spośród uczniów egzaminatorzy, przeprowadzali 
wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia. Egzaminy 
poprzedzone były powtórkami prowadzonymi na lekcjach 
matematyki. Uczniowie brali udział w „Matematycznych 
spacerach”,  grali w gry edukacyjne, ćwiczyli szybkie rozwiązywanie 
zadań korzystając z gier dostępnych w internecie, brali udział w 
konkursach związanych z tabliczką mnożenia. Tego dnia wszyscy 
dobrze się bawili, ale jednocześnie utrwalali znajomość jednego z 
najważniejszych zagadnień w matematyce.  

M. Kujawa
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WIADOMOŚCI Z UJSKIEJ PODSTAWÓWKI

Od 5 do 9 września 2016 roku odbył się w Szkole Podstawowej 
w Ujściu TYDZIEŃ dla BEZPIECZEŃSTWA. Głównym celem był 
wzrost świadomości dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
wśród dzieci. Każdego dnia gościliśmy w szkole zaproszone osoby, 
które przypominały główne zasady związane z bezpieczeństwem. 

W poniedziałek do szkoły przyjechała dzielnicowa z posterunku 
policji  w Ujściu sierż. szt. Agata Kott-Migdalczyk, która podczas apelu 
z klasami I – VI wyjaśniła uczniom wszelkie zagrożenia związane 
z poruszaniem się po drogach. Następnie przeszkoliła dzieci, w 
jaki sposób należy zachować się podczas bezpośredniego ataku 
czworonoga. Uczniowie wykonali ćwiczenia postaw pozwalających 
chronić nasze ciało przed agresją psów.

Kolejnego dnia gościliśmy w szkole panią mł. asp. Annę 
Starzyńską z KPP w Pile, która spotkała się z uczniami klas III i IV. 
Odbyła się pogadanka na temat bezpiecznej drogi do szkoły.

Jednak główną atrakcją tego dnia był przyjazd wozu strażackiego 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu. Strażacy: Katarzyna Gucwa, 
Jarosław Górzny,  Adam Disterheft, Marcin Borysowski oraz 
Arkadiusz Maćkowiak nadzorowali próbny alarm przeciwpożarowy, 
jaki wywołano w szkole. Miłą niespodzianką była również 
możliwość zobaczenia  wyposażenia wozu strażackiego oraz pokaz,    
w jaki sposób strażacy pracują, by ugasić pożar i ratować ludzkie 
życie. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej przypomnieli 
uczniom zasady postępowania przy wypadkach oraz instrukcję 
przeciwpożarową i postępowanie w przypadku zaistnienia pożaru. 
Przeprowadzili również pokaz pierwszej pomocy.

7 września uczniowie klas I i II pojechali do Miasteczka Ruchu 
Drogowego do Piły, gdzie pod okiem strażnika miejskiego Sebastiana 
Krzostki, nasi uczniowie uczyli się podstawowych umiejętności 
związanych z bezpiecznym poruszaniem się w ruchu drogowym, 

jako piesi i rowerzyści.  W tym dniu starsi uczniowie na boisku 
szkolnym pod hasłem ”Bądź ostrożny – ocal życie” wykonali prace 
plastyczne, malując kolorową kredą na płytkach boiska. Kolejnego 
dnia młodsi uczniowie na boisku szkolnym bawili się  w rysowników 
znaków drogowych, wcześniej omówionych przez wychowawców 
klas. 

W czwartek 8 września na holu szkolnym Pan Mariusz 
Podgórski, radny miasta Ujście, przygotował dla uczniów kl.I-III 
prezentację dotyczącą „Bezpieczny uczeń na drodze”, a dla starszych 
„Nieletni wobec prawa”. Uczniowie z dużym zainteresowaniem 
słuchali ciekawie przygotowanych prezentacji. W tym dniu mieliśmy 
jeszcze jednego gościa, do szkoły przyjechał z WORD w Pile pan 
Stanisław Jendraszczak. Pan Jendraszczak, jak co roku spotkał się 
z najmłodszymi w naszej szkole, zapoznając ich z podstawowymi 
zasadami poruszania się po drogach. Nie zabrakło także upominków, 
dzieci otrzymały odblaski. 

Ostatni dzień upłyną pod hasłem „Odblaskowej szkoły”. Wszyscy 
byli ubrani w elementy odblaskowe takie jak kamizelki, zawieszki, 
opaski itp. Najbardziej pomysłowa okazała się klasa VIa pani 
Karoliny Jagodzińskiej-Pytel. Klasa otrzymała za swój pomysłowy 
strój nagrodę od dyrektora szkoły.

Dużą atrakcją dla dzieci okazały się zajęcia pilskiej grupy 
ratowniczej Marcina Okonia i Mateusza Aleksiejewa, połączonej ze 
szczegółowym instruktażem, a następnie warsztaty, podczas których 
dzieci i młodzież pod okiem gości ćwiczyły jak prawidłowo udzielać 
pomocy potrzebującym, których zdrowie lub życie jest bezpośrednio 
zagrożone. Podczas zajęć w ciągu tygodnia na lekcjach, godzinach 
wychowawczych odbyły się prezentacje, pogadanki, spacery 
dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

 Z pewnością nasz „TYDZIEŃ dla BEZPIECZEŃSTWA” pozwolił 
uczniom zrozumieć, że są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo 
oraz ochronę swojego zdrowia i życia. Goście przypomnieli bardzo 
ważne zasady oraz odpowiedzieli na wszystkie pytania uczniów, 
wyjaśniając wszystkie wątpliwości. Jesteśmy pewni, że inicjatywa 
ta wpłynęła na wzrost bezpieczeństwa w życiu codziennym dzieci 
i młodzieży, a jak mówili po zakończeniu sami uczniowie, mimo że 
często słyszy się o zasadach dotyczących bezpieczeństwa, używkach, 
cyberprzemocy czy pierwszej pomocy to takie przypomnienie i 
uporządkowanie wiedzy było bardzo potrzebne. Dodatkowym 
atutem była warsztatowo-ćwiczeniowa forma zajęć, na których 
prócz teorii można było w praktyce uczyć się potrzebnych zachowań. 
Uczniowie jednogłośnie zapowiedzieli, że już czekają na następny 
„Tydzień bezpieczeństwa” za rok i na zaproszonych gości.  

M. Lorczyk

Tydzień dla bezpieczeństwa
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WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI UJSKIEJ
Ani się nie obejrzeliśmy, jak pierwszy miesiąc 

nowego roku szkolnego 2016/2017 stał się już 
miłym wspomnieniem. Wykonaliśmy sporo zadań i 
uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach. Za nami:

Serdeczne powitanie
u progu nowych, szkolnych dni

Spotkaliśmy się w swoich klasach i po miesiącu wszystko 
ma już szkolny rytm. Pojawiły się pierwsze place plastyczne a 
na gazetkach ściennych ilustracje i różne informacje.  Przede 
wszystkim jednak korytarze wypełniły się gwarem i uśmiechami 
dzieci. Razem z nami naukę i wspólną przygodę rozpoczynają 
pierwszoklasiści: Englot Piotr, Grecka Maria, Jessa Maja, Jędrys 
Oliwier, Kin Aleksander, Łabicki Oskar, Pełechaty Yajdiel, 
Szlachciak Amelia, Szlachciak Mirosław Zieliński Sebastian. 

Bądź widoczny, bądź bezpieczny
13 września odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu 

Pilskiego p. Eligiuszem Komarowskim, Wicestarostą – p. 
Stefanem Piechockim oraz radnym Rady Miasta Piły p.Jackiem 
Bogusławskim. Dzieci z klasy pierwszej oraz z oddziału 
przedszkolnego otrzymały kamizelki odblaskowe, które 
przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa na drodze. O 
naszych najmłodszych musimy bowiem zadbać my – dorośli.

Pogadanka o bezpieczeństwie
Zwyczajem poprzednich lat na początku roku szkolnego 

policjanci przeprowadzili pogadankę o zasadach ruchu 
drogowego, poruszaniu się po ulicy rowerem, bezpiecznym 
zachowaniu wobec nieznajomych ( i ludzi i zwierząt), właściwych 
koleżeńskich relacjach i odpowiedzieli na wiele nurtujących nas 
pytań. Dziękujemy…  

Pokazy strażackie
Skorzystaliśmy z życzliwości zaprzyjaźnionych strażaków, 

którzy przekazali nam podstawowe informacje o swojej pracy, 
zademonstrowali działanie niektórych sprzętów i wytworzyli 
masę piany. Dzieci chętnie skorzystały z możliwości „kąpieli”. 
Dziękujemy za wiele cennych informacji, za życzliwość i zachętę, 
by zostać strażakiem- dla drugich…

Dzień Kropki
Dzień Kropki, który na stałe wpisał się w szkolny kalendarz. 
Niesie ze sobą przesłanie, by każdy uwierzył w swoje możliwości 
i talenty. Był film, piosenka i ciekawe prace zainicjowane po 
prostu kropką… 

Lekcja przyrody
Wyjazd grupy przedszkolnej z Nowej Wsi i Mirosławia 

na żywą lekcję przyrody do szkółki w Leśnictwie Jabłonowo. 
Dzieci poznały wiele gatunków drzew i zwierząt leśnych. Pan 
Jakub, pracownik szkółki zagrał na rogu sygnały myśliwskie.  Po 
spacerze na dzieci czekała miła niespodzianka. Płonęło ognisko 
i smażyły się kiełbaski. Śniadanie na łonie natury smakowało 
wyśmienicie.  Serdecznie dziękujemy za sympatyczne  spotkanie 
pełne wrażeń, radości i przyrodniczych ciekawostek.

Dzień Chłopca – lekcja inna niż wszystkie

 30 września wspólne spotkanie klas rozpoczęło się od 
życzeń, które skierowały do chłopców przedstawicielki 
Samorządu Uczniowskiego - Zuzanna Basta i Agata Grams. 
Następnie reprezentanci męskiej części społeczności 
uczniowskiej rywalizowali między sobą, zdobywając punkty 
w kolejnych próbach takich jak: próba kreatywności, 
mądrości, sprawności fizycznej oraz znajomości 
rynku kosmetycznego. Pierwsza polegała na doborze 
odpowiedniego stroju do wylosowanej okazji np. wyjście do 
teatru, na fitness itp.  Próba mądrości zawierała zagadki oraz 
pytania z przeróżnych kategorii. Próba sprawności fizycznej 
wiązała się z wykonaniem na czas przysiadów, pajacyków, 
pompek oraz podskoków, natomiast próba znajomości rynku 
kosmetycznego dotyczyła wyjaśnienia takich nazw jak np. 
eyeliner, podład, cień, tipsy itp. I to chyba ona przysporzyła 
naszym chłopcom najwięcej kłopotu, chociaż znalazło się 
kilku specjalistów ;) Niniejsze konkurencje miały na celu 
wyłonić Superchłopaka, którym w tym roku został Piotr 
Basta z klasy IV, pokonując tym samym starszych kolegów. U 
najmłodszych (kl. I-III ) wcale nie było łatwiej. Wiele radości 
wywołały zadania, które chłopcy z każdej klasy musieli 
wykonać. Było to m.in. zaplecenie warkocza dziewczynkom 
(oj, było ciężko!), czy przejście po sali w butach na obcasie ( 
i tu nie było łatwo !). Na koniec wszyscy chłopcy otrzymali 
wspaniałe upominki oraz medale. Dodatkowo Rada 
Rodziców ufundowała piłeczki i coś słodkiego. Wszystkie 
dziewczynki wraz ze złożonymi  z życzeniami stwierdzają, że 
bez chłopaków byłby smutny los.
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WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI UJSKIEJ
Jaś i Małgosia

Teatrzyk „Jaś i Małgosia” ,który mieliśmy okazję zobaczyć w 
wykonaniu artystów Teatru Profilaktycznego Edukacja i Animacja 
„Magik” z Białegostoku. Bajka znana właściwie od zawsze, ale za 
każdym razem  zwracamy uwagę na inne wartości. Aktorzy starali 
się przekazać zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach.  
Dobrze je znaliśmy już  z policyjnej pogadanki. Podobał nam się 
sposób w jaki bohaterowie mówili o bezpieczeństwie. Mimo, że 
było wiele śmiesznych sytuacji, będziemy pamiętać o wszystkich 
przestrogach  Jasia i Małgosi…

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Mamy już nowy Samorząd Uczniowski, wybrany po 

kilkudniowej kampanii wyborczej prowadzonej w naszej 
szkole, podczas której kandydaci prześcigali się w pomysłach 
na przekonanie do siebie kolegów i koleżanek. W tajnych 
wyborach najwięcej głosów otrzymała Julia Jankowska z 
klasy V, zostając jednocześnie przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego, na drugim miejscu równorzędnie znaleźli się 
Marcin Karabasz z klasy VI oraz Piotr Basta z klasy IV - i to oni 
będą zastępcami przewodniczącej SU. Przed nowym samorządem 
i jego opiekunami kolejny rok  pracy. Mamy  wiele pomysłów i 
zapału. Chcemy wywiązać  się ze złożonych obietnic wyborczych
i będziemy dbali o dobro wszystkich uczniów.

W poszukiwaniu jesieni
Wycieczka w poszukiwaniu  jesieni, na którą wybrali się uczniowie 

klasy II i III. Pogoda była wyśmienita, dlatego szybko znaleźliśmy 
kolorowe liście, szyszki , kasztany, żołędzie i wiele innych darów 
jesieni.  Słuchaliśmy odgłosów przyrody, już nieco spokojniejszych 
niż latem. Spacerowaliśmy po lesie i rozpoznawaliśmy nazwy drzew 
i krzewów. Po powrocie do klas zrobiliśmy bukiety z liści i jesienne 
makiety lasu. Z kasztanów, żołędzi i szyszek powstały sympatyczne 
stworki, które przyjaźnie się do nas uśmiechają… Piękna jest nasza 
okolica nie tylko jesienią, powinniśmy dbać o porządek i pielęgnować 
jej piękno. Mając  na uwadze to zadanie  sprzątajmy okolicę i dbajmy
o środowisko.

Ziemniak, kartofel czy pyra?
12 października odbyło się kolejne ze spotkań integrujących 

zespoły klasowe IV-VI uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej 
Wsi Ujskiej. Hasłem przewodnim zajęć, jak na porę roku 
przystało, były ziemniaki lub jak kto woli kartofle czy pyrki. 
Pogoda nieco pokrzyżowała plany związane z przygotowaniem 
ogniska, ale dzięki uprzejmości pań z sali wiejskiej w Nowej 
Wsi Ujskiej zajęcia mogły się odbyć, a i ruszt sprawdził się 
doskonale w przygotowaniu pieczonych ziemniaków (ogromne 
podziękowania dla pana Jarka ;). Na rozgrzewkę rozpoczęliśmy 
od konkurencji sportowych: biegu z ziemniakiem na łyżce, 
toczenia kartofli za pomocą hokejowego kija, celnych rzutów 
do wiadra, czy sadzenia ziemniaków podczas biegu slalomem. 
Mieszane drużyny z kl.IV-VI: Kartofle, Pyrki i Ziemniaki 
spisywały się doskonale, zmieniając się co rusz wygraną. Prócz 
dyscyplin sportowych jury punktowało również konkurencje 
związane z wiedzą i kreatywnością zespołów. Zadaniem uczniów 
było odpowiedzenie na pytanie do czego możemy wykorzystać 
ziemniaki lub ułożenie wierszyka czy piosenki z kartoflami w roli 
głównej. Po niezwykle pracowitym i pełnym emocji popołudniu 
wytchnieniem były chwile spędzone na wspólnym biesiadowaniu 
przy pieczonych ziemniakach. Do zobaczenia za miesiąc na 
kolejnych wspólnych zabawach!

E. Pranke, M.Kin, D.Suwary

Wszystko dla nauczyciela
Pod takim tytułem została zaprezentowana inscenizacja 

pokazu mody będąca częścią programu artystycznego z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej zaproszeni 
goście: p. dyrektor Barbara Piechocka, emerytowani nauczyciele 
oraz wszyscy pracownicy szkoły. Jako pierwsi zaprezentowali 
się najmłodsi: przedszkolacy z oddziału w Nowej Wsi Ujskiej. 

Rytmicznie zagrali na kolorowych bębenkach, zatańczyli 
taniec zatytułowany „Pani Jesień”, jak również wcielili się w 
role smacznych jabłek i gruszek. Dzięki zaangażowaniu i pasji 
dzieci występ niezwykle spodobał się publiczności, przyniósł 
mnóstwo uśmiechów i radości. Następnie uczniowie klas IV-VI 
w sposób humorystyczny zaprezentowali sylwetki nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów. Podczas zorganizowanego pokazu 
mody przedstawili dla nich propozycje strojów. Okazało się, że 
prawdziwy matematyk nie obędzie się bez podręcznej torby na 
przyrządy geometryczne, nauczyciel przyrody zawsze występuje 
w zieleni, zaś atrybutem historyka jest podręczna łopatka, która 
pomaga mu dokopywać się do archeologicznych pokładów 
uczniowskiej wiedzy. Na głowie nauczyciela muzyki znajdują 
się ochraniacze na uszy, by przetrwać nie zawsze czyste śpiewy 
uczniów, a w plecaku pań z klas I-III znajduje się przenośne 
biuro rzeczy znalezionych, z którego ochoczo korzystają 
wszyscy zapominalscy uczniowie. Na zakończenie programu 
artystycznego przygotowana została piosenka pt. „Czternastego 
października” ze specjalną dedykacją skierowaną do nauczycieli: 
„ Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, by z 
uśmiechem przekazywać tyle wiedzy, nauczyciel to potrafi bez 
wyjątku, aż do piątku, no a za to od nas szóstka się należy!” 
Oryginalną oprawą programu artystycznego była galeria prac 
plastycznych prezentująca nauczycieli naszej szkoły widzianych 
oczami uczniów.

Uczniowie klas I-III i dzieci z oddziału przedszkolnego w 
Mirosławiu w krótkim programie artystycznym też podziękowali 
nauczycielom i  wszystkim pracownikom szkoły. Z wdziękiem 
zaprezentowali swoją uroczą galerię uśmiechów, kwiatów, 
wierszy, laurek i słów wdzięczności. Złożyli  uczniowski dar 
śpiewając piosenkę z serc jak z nut. „Nauczyciel dobrze wie…” 
zapewniał chór złożony z dzieci. Wszyscy zebrani otrzymali 
życzenia tradycyjnych 100 lat i „po prostu szczęścia”! Za wszelkie 
miłe słowa i radość tego dnia serdecznie dziękujemy…

E.Pranke, D.Suwary
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INFORMACJE Z UJSKIEGO GIMNAZJUM

22 września, równo z początkiem jesieni, w Gimnazjum im. 
Władysława Jagiełły odbyły się tradycyjne, powtarzane od wielu 
lat, tak zwane „otrzęsiny” klas pierwszych. W tym roku imprezę 
przygotowała klasa IIc pod kierunkiem swojego wychowawcy, 
pana Krzysztofa Koteckiego. Oprócz uroczystego ślubowania 
świeżo upieczonych gimnazjalistów przeprowadzono turniej 
klas pierwszych w sześciu, zabawowych konkurencjach. Było 
naprawdę bardzo wesoło! Na początek uczniowie klas pierwszych 
zaprezentowali swoją pomysłowość - przygotowali papierowe 
puchary, który w nagrodę zostały wypełnione cukierkami. 
Twórczość pierwszaków przetestowana została w zadaniu, gdzie 
3 dziewczyny poddane zostały stylizacji jesiennej z bardzo 
ograniczonej ilości materiałów - zasłonka, firanka, trochę krepy, 
liście, jarzębina. Całość stylizacji udoskonalili ich koledzy za 
pomocą makijażu. W kolejnej konkurencji - budowaniu wieży 
z drewnianych klocków na czas - sprawdzona została praca w 
drużynie. Ponadto uczniowie zjadali pączki bez użycia rąk na 
czas (rekord szkoły ustanowił Wojtek z czasem 29 sekund) oraz 
tańczyli popularne tańce, w tym tradycyjny w naszej szkole 
Polonez z Pana Tadeusza. Wszystkie testy zostały zaliczone, co 
potwierdziło szacowne jury. Na zakończenie wręczono wszystkim 
„pierwszakom” certyfikaty potwierdzające przynależność do 
braci gimnazjalnej.

JESIENNE OTRZĘSINY

M e d a l e
na zakończenie szkoły

W dniach 5-7 sierpnia we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży, czyli 
mistrzostwa Polski juniorów 
młodszych w lekkiej atletyce. 
W zawodach świetnie 
wypadły nasze absolwentki, 
które w tym roku ukończyły 
Gimnazjum w Ujściu: Marta 
Kamińska i Dominika Wiedera. 
Dominika Wiedera  wraz z 
Anną Meszyńska, również 
naszą absolwentką,  w sztafecie 
4x400m wywalczyły dla Gwardii 
Piła złoty medal. W chodzie na 
5km Marta Kamińska, dla której 
były to pierwsze mistrzostwa 
Polski, zajęła wysokie, czwarte 
miejsce. Trenerem dziewcząt jest Czesław Rajewicz.

"Nasz Polonez"
na dożynkach w Mirosławiu

W tym roku rolnicy z naszej gminy swoje święto plonów 
odbywali w Mirosławiu. 4 września odbyły się tam Dożynki 
Gminno-Parafialne. Pierwszym punktem programu, jeśli chodzi 
o część artystyczną, był Polonez wytańczony przez uczniów
i uczennice ujskiego gimnazjum.



U
jskie Spraw

y  5 (252)  w
rzesień - październik 2016

15

„Dzięki przyjaźni nosimy w naszych sercach
pamięć o nieobecnych, pokonujemy odległości
 i stajemy się im bliscy”    

(św. Jan Chryzostom)     

Ku pamięci proboszcza  
Tak prędko biegną chwile, wszystko przemija jak sen. Rytm 

życia wyznaczony jest kalendarzowym biegiem.
Dla Księdza Prałata Mariana Kozłowskiego  ziemski bieg 

został ukończony. Po ludzku patrząc skończyły się troski i 
kłopoty. Nie uśmiechnie się już, nie spojrzy z życzliwością, by 
dodać siły do zmagania się z codziennością, nie wyciągnie dłoni 
do nas, by dzielić się dobrem…            

Ogarnia  nas cisza, na tle której wspomnienie tego, co 
stanowiło parafialną i katechetyczną  codzienność, odzywa się z 
całą wyrazistością. Jego nieobecność ukaże nam to, co najbardziej 
w Nim ceniliśmy. Przed nami czas wydawania owocu Jego trudu.

Pamięć o Nim pozwoli mieć nadzieję i wiarę, że to ma sens, że 
gdziekolwiek jest dobrze Mu jest. Bo jest ze swoimi Najbliższymi 
i z nami, choć w innej postaci. Odszedł po to, by żyć. I tym razem 
będzie żyć wiecznie. 

Zapalamy teraz światło nadziei, pamięci i wdzięczności. W 
blasku tego światła - Drogi Kapłanie - za wszystko dziękujemy
i prosimy oręduj za nami…

Z pamięcią - Katechetki

90 lat Pani Stefanii
6 września Burmistrz Ujścia Roman Wrotecki, 

Kierownik USC Alicja Luberska oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Ujściu Marek Jankowski odwiedzili 
Panią Stefanię Pohl, mieszkankę Ujścia, która 
obchodziła jubileusz 90-tych urodzin.

Szanownej Jubilatce złożono życzenia dalszych długich 
lat życia, wręczono kwiaty, list gratulacyjny oraz drobny 
upominek.

* * *

Pani Stefania Pohl, nazwisko rodowe Okrojek, urodziła 
się 27.08.1926r. w Nowej Wsi Ujskiej. Jej rodzice Karolina i 
Stanisław przywędrowali do Jabłonowa z centralnej Polski, 
w poszukiwaniu pracy. Poznali się pracując w majątku. 
Jubilatka w czasie wojny pracowała początkowo w lesie, 
następnie w niemieckim gospodarstwie w Nowej Wsi Ujskiej. 
Po urodzeniu córki Krystyny została wywieziona do obozu 
przejściowego w Żabikowie koło Poznania, skąd 08.12.1944 
r. przetransportowano ją do obozu koncentracyjnego 
Ravensbruck. Tam przebywała aż do wyzwolenia przez 
wojska alianckie. Po powrocie do Polski osiedliła się w Nowej 
Wsi Ujskiej, gdzie poznała przyszłego męża, Gustawa Pohl, 
z którym zawarła związek małżeński 26.06.1957 roku w 
Ujściu. Po 36 latach wspólnego życia 01.04.1993r. zmarł mąż 
pani Stefanii. Po wojnie Jubilatka podejęła pracę w ujskim 
elewatorze, a następnie w hucie szkła, gdzie pracowała do 
przejścia na zasłużoną emeryturę.

Jubilatka dochowała się: 1 córki, 3 wnuków, 6 prawnuków 
i 2 praprawnucząt.

Śpiewaj z nami! 
Ujski Dom Kultury ogłasza nabór do Chóru Milenium.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólnym śpiewaniem
w miłej atmosferze i wyjazdami na występy.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze UDK lub pod numerem telefonu 67 284 00 32.
Zgłaszać się można również u dyrygenta chóru, podczas prób,

we wtorki i czwartki, w godzinach 17:00 - 19:00 w UDK.
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4 września w  Mirosławiu odbyły się Gminno-
Parafialne Dożynki Gminy Ujście. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez 
księży Roberta Różańskiego - Proboszcza Parafii w Ujściu i 
Jerzego Ranke - Proboszcza Parafii w Kruszewie. Po Mszy 
świętej korowód dożynkowy przemaszerował na plac przy 
Wytwórni Podkładów Strunobetonowych,  gdzie Burmistrz 
Ujścia Roman Wrotecki przywitał wszystkich obecnych 
na tegorocznym Święcie Plonów. W swoim przemówieniu 
Burmistrz podziękował rolnikom za trud ich pracy, która 
w tym roku wykonywana była w niełatwych warunkach. 
Starostami Dożynek byli Grażyna Krause i Roman 
Grams, którzy otrzymali pamiątkowe medale. Starostowie 
przekazali na ręce Burmistrza Romana Wroteckiego i 
księdza proboszcza Roberta Różańskiego chleby wypieczone 
z tegorocznych zbiorów, które następnie zostały podzielone 
pomiędzy wszystkich uczestników Święta Plonów. 

Honorowymi odznakami „Zasłużony dla rolnictwa” 
przyznanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
odznaczeni zostali: Barbara Kin z Mirosławia, Lucyna 
Kwiczak z Kruszewa, Wiesława Czekała z Jabłonowa, 
Szymon Zagrodnik z Chrustowa oraz Marcin Czarnecki z 
Kruszewa. 

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
zwyciężyło sołectwo Ługi Ujskie, drugie miejsce zajęło 
sołectwo Nietuszkowo. Trzecie miejsce przypadło 
gospodarzom dożynek, sołectwu Mirosław. 

Po części obrzędowej zaprezentowała się młodzież z 
Gimnazjum w Ujściu tańcząc Poloneza. 

Po występie młodzieży rozpoczęła się Biesiada z Jagną i 
Antkiem. 

Obchodom Święta Plonów towarzyszyły liczne atrakcje, 
między innymi: przejazdy bryczką, dmuchany zamek dla 
dzieci, karuzele oraz stoiska handlowe i gastronomiczne.

DOŻYNKI
GMINNO - PARAFIALNE
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CUDZE CHWALICIE…
SYLWETKI UJSKICH LUDZI SUKCESU

Martin Rozynek 
zaklinacz koni

Nasze miasto, gmina ma wielu bohaterów, którzy 
w różnych dziedzinach życia osiągnęli sukces. Dlatego 
postanowiłem przedstawić cyklicznie tych, którym się 
udało. Nie wszyscy są obecnie mieszkańcami naszej 
gminy, ale każdy z nich pierwsze kroki stawiał na 
naszym terenie. 

W tym numerze przedstawiam postać związaną z 
jeździectwem…

Martin Rozynek – młody jeździec, mistrz Polski w skokach 
przez przeszkody, nasza ujska olimpijska nadzieja

 Jan Kowalczyk…
 - Mistrz olimpijski z Moskwy z roku 1980r. Jeździec , który 

wypromował polskie jeździectwo na światowy poziom.

 Artemor...
-  Koń rasy anglo-arabskiej, posiadał on ogromne serce, był 

nie za duży gniadej maści lecz siły miał za dwóch co pozwoliło 
mu pokonywać przeszkody o maksymalnych wys. 170cm.

Myślałem, że nie pamiętasz – nie było Cię jeszcze na 
świecie...

 - To mistrz olimpijski wiele mi o tym opowiadano ponieważ 
Pan Jan jest jedynym Polskim mistrzem Olimpijskim w skokach 
przez przeszkody, więc trudno o nim nie słyszeć.

Z tego co wiem od małego lubiłeś sport, ale zaczynałeś od.
- Sport był od małego chłopca w moim życiu, było wiele 

przygód przed jeździectwem lecz to właśnie konie zakorzeniły 
się na stałe. 

Skąd zainteresowanie właśnie jeździectwem?
- Zainteresowanie końmi zaszczepił we mnie mój tata, który 

zabierał mnie na weekendowe wyjazdy na agroturystykę, gdzie 
nauczyłem się jeździć konno.

Przybliż może naszym czytelnikom na czym polegają 
skoki przez przeszkody

- Skoki przez przeszkody polegają na pokonaniu właśnie 
przeszkód lub kombinacji z nich utworzonych oczywiście w 
odpowiedniej kolejności, bez zrzutek a co za tym idzie punktów 
karnych.

Takie terminy jak stacjonata, okser czy triplebarre brzmią 
jak abstrakcja.

- Dla wielu jest to abstrakcja dla mnie to codzienność  

(śmiech) stacjonata- wąska przeszkoda pojedyncza, okser- 
przeszkoda podwójna szersza od stacjonaty,  triplebarre- 
przeszkoda potrójna najszersza na parkurze.

Na czym polegają klasy konkursów, czym się różnią?
- Klasy konkursów różnią się wysokością przeszkód oraz 

trudnością w dystansach, oraz optyką ponieważ jest więcej 
kolorów itp.
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PRZESŁUCHANIE

W jeździectwie jak w każdym sporcie jest podział na 
kategorie wiekowe.

-Podział jest lecz tylko w zawodach rangi mistrzowskiej, 
zaczynamy od juniorów młodszych-junior-młody jeździec-
senior

Zdobyłeś tytuł mistrza Polski w kategorii juniorów, czy 
jest duży przeskok do wyższej kategorii wiekowej?

- Przeskok do wyższej kategorii myślę, że nie będzie jakiś 
duży lecz nie ukrywam, że na pewno będzie to trudne wyzwanie.

Uprawiasz jeździectwo praktycznie wyczynowo, ile czasu 
poświęcasz na trening?

Na treningi poświęcam bardzo dużo czasu, codziennie 
jestem u moich przyjaciół (koni) bo tak je traktuje, no nie 
ukrywam znaleźć czas na jakąś zabawę jest trudno.

Sportowcy w młodym wieku muszą pogodzić naukę 
ze sportem, nie jest to wcale takie proste, jak sobie z tym 
radzisz?

- Jestem w klasie maturalnej, jest trudno ale trzeba sobie 
jakoś radzić. Staram się wszystko pogodzić tak aby jedno nie 
kolidowało z drugim.

Nie wyglądasz na klasycznego dżokeja, wysoki, dobrze 
zbudowany mężczyzna można rzec przeciwieństwo idealnego 
jeźdźca.

- Tak, jest w tym pytaniu racja lecz jeździć może każdy w tym 
przypadku najważniejszy jest środek ciężkości i równowaga.

Wbrew pozorom dużą rolę w uprawianej przez Ciebie 
dyscyplinie odgrywa głowa.

- Głowa jest najważniejsza, jeżeli jesteś w dobrej formie 
wraz ze swoim koniem i wytrzyma Ci głowa nie podejmiesz 
pochopnych decyzji to jest to klucz do sukcesu.

W dniu św. Huberta odbywają się tradycyjne pogonie za 
lisem, czy brałeś udział w takiej zabawie?

- Tak, raz w życiu brałem udział w Hubertusie. Pamiętam 
wtedy nawet go złapałem... Wówczas zaczynałem poważną 
przygodę z końmi więc był to dla mnie ogromny sukces jak na 
tamte czasy.

Jeździć każdy może. Wróć, wozić się każdy może. Aby 
osiągnąć pełną harmonię i mistrzostwo w jeździe trzeba 
wyróżniać się pewnymi cechami charakteru, które czynią 
jeźdźca idealnym partnerem konia. Jaki powinien być 
wzorowy jeździec? Zacznijmy od kultury osobistej.

- Powinien posiadać bardzo duża kulturę, a co najważniejsze 
szacunek ponieważ jest to zwierzę, które także jest żywym 
organizmem posiada uczucia i oczekuje także szacunku

Miłość do zwierząt i empatia…
- Miłość jest dla mnie na pierwszym miejscu gdyż nie 

wyobrażam sobie życia bez koni, są to moi przyjaciele, którym 
ufam bardziej niż co niektórym ludziom.

 Samodyscyplina i upór…
- Myśle że samodyscyplina i upór są ważne ponieważ nie 

można się poddawać ale także trzeba wiedzieć co można a 
czego nie.

Cierpliwość…
- Jest to jedna z podstawowych cech dobrego jeźdźca 

ponieważ niestety koń nie mówi ludzkim głosem i aby się z nim 
porozumieć potrzeba bardzo dużo czasu więc jeśli nie masz 
cierpliwości nie wsiadaj na konia!

Odpowiedzialność za partnera, czyli za konia…
- Koń niestety wielu rzeczy sam nie zrobi, należy te czynności 

przy nim wykonać więc jesteśmy za niego odpowiedzialni 
ponieważ tworzymy team.

Sprawiedliwe postępowanie…
- Sprawiedliwe postępowanie powinno występować zawsze 

ponieważ ani koń ani jeździec nie powinni dominować. Zawsze 

Imię: Martin
Nazwisko: Rozynek
Wiek: 18
Miejsce urodzenia: Piła
Kolor: granatowy, zielony
Zupa: Rosół
Owoc: Banan
Film: Po prostu walcz 
Książka: Harry Potter
Aktorka: Scarlett Johansson
Aktor: Sylvester Stallone 
Sportowiec: Christian Ahlmann
Państwo: Polska
Największy sukces: Mistrzostwo Polski Juniorów  

     2016
Polityk: Nie posiadam
Miasto: Ujście
Ulubiony przedmiot w szkole: W-f
Najbardziej podziwiam: Światowych zawodników
Najwięcej zawdzięczam: Rodzicom 
Marka samochodu: BMW, Audi
Ryby czy grzyby?: Ryby
Serial: Na wspólnej
Barcelona czy Real: Barcelona
Lech czy Legia: Lech
Zespół muzyczny: Dżem 
Gatunek muzyki: Pop
Metallica czy Weekend?: Metallica
Wygrywam szóstkę w lotto: Buduję stajnię
i  wszystko z  tym związane
Moje numery w lotto: Tajemnica
Koń mechaniczny czy koń…?: Obie formy są        

     poprawne 
Marzę o: Medalu Igrzysk Olimpijskich

staramy się dojść do porozumienia.
Wiedza teoretyczna…
- Jest bardzo ważna bez niej nie powinno się zaczynać 

przygody z końmi.
Najwierniejszym Twoim kibicem, trenerem, mentorem 

jest tata. Czy obecność tak bliskiej osoby pomaga czy 
niekiedy paraliżuje podczas ważnych przejazdów?

- Obecność mojego taty tylko i wyłącznie mnie motywuje 
i pomaga mi zwalczyć stres, który niestety niekiedy potrafi 
popsuć plany, tata jest dla mnie najważniejszą osoba bez której 
nie ruszam się na zawody. Bliskimi osobami są także mój brat 
który także jeździ na moje zawody ale także moja mama która 
wspiera mnie zawsze mentalnie i uspokaja.

W jaki sposób zachęciłbyś do uprawiania tego pięknego 
sportu jakim niewątpliwie jest jeździectwo?

Jeździectwo to wspaniały sport, jeśli ktoś lubi kontakt 
ze zwierzętami to polecam ponieważ idzie się wyciszyć oraz 
nauczyć pokory i szacunku do zwierząt. 

Dziękuję za rozmowę i życzę spełnienia największego 
sportowego marzenia nie tylko Twojego bo mojego 
również, abyśmy doczekali się olimpijczyka z Ujścia – zatem 
połamania kopyt!!!

Marek Kamiński
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ABC
zdrowego żywienia

23 września w Świetlicy Wiejskiej Nowej Wsi Ujskiej odbył 
się wykład na temat zdrowego odżywiania. Wykład prowadziła 
dietetyk Monika Goździkowska. Celem szkolenia było 
zapoznanie uczestników z zasadami zdrowego odżywiania się, by 
w ten sposób uniknąć wielu chorób cywilizacyjnych jak nadwaga, 
otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca, choroby układu 
pokarmowego.

  Następnym punktem spotkania był pokaz rękodzielniczy 
prowadzony przez panie z Oddziału Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu. Każda z pań samodzielnie wykonała piękny 
zapachowy koszyczek.

W miłej i kameralnej atmosferze panie mogły spędzić 
popołudnie i wieczór.

Festyn Dożynkowy
3 września w Nowej Wsi Ujskiej odbył się kolejny festyn 

dożynkowy z inicjatywy Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Wiejskiego Domu Kultury. Trud zorganizowania imprezy 
przyjęli na siebie społecznicy, którzy stanęli na wysokości zadania.

   Ponieważ była piękna słoneczna pogoda festyn zgromadził 
dużą liczbę mieszkańców sołectwa a także gminy. W części 
artystycznej wystąpił zespół śpiewaczy "Kasztelanki" z biesiadnymi 
utworami przeplatanymi dożynkowymi wierszami. Kolejną 
wspaniałą atrakcją był występ kapeli z Konina "Z Kopyta", która 
swoją muzyką na żywo poderwała do tańca biesiadników.

 Organizatorzy podziękowali rolnikom za trud ciężkiej pracy 
programem artystycznym i poczęstunkiem.

Wycieczka
Jak każdego roku w miesiącu wrześniu poznajemy różne 

regiony naszego kraju, a także regiony krajów sąsiednich.  W 
tym roku panie z KGW z Nowej Wsi Ujskiej oraz pozostali 
mieszkańcy gminy wyruszyli na kilkudniową wyprawę 
turystyczno-krajoznawczą na południe Polski i do Niemiec. 

Wycieczka przybliżyła mam zabytki i historię Dolnego Śląska 
oraz Dolnej Saksonii. W tym regionie zwiedziliśmy:

Pałac w Wojanowie, 700-letnią wieżę Książęcą z piękną 
legendą w Siedlęcinie, Kościół Prawosławny w Jeleniej Górze, 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, zamek Książ 
w Wałbrzychu oraz wiele innych.  Swoim pięknem urzekło nas 
Drezno.

Wakacje się kończą, jednak w świetlicy w Nowej Wsi  Ujskiej 
dzieci mogą spędzić czas aktywnie. Panie ze świetlicy i biblioteki 
zaprosiły dzieci na zajęcia „Kończą się wakacje, zbliża się jesień”.

Dzieci samodzielnie składały grzyby z origami, oraz muchomory 
i podgrzybki z rolek  po papierze toaletowym. Plon okazał się 
nadzwyczaj udany. Jednak najciekawsze okazało się samodzielne 
wykonanie sałatki owocowej, która smakowała wyśmienicie.

Justyna Woźniak

Rodzice dzieciom
W celu upowszechniania czytelnictwa i rozbudzania w 

dzieciach miłości do książek i czytania, w bibliotece w Kruszewie 
rozpoczęto cykl spotkań dla uczniów klas I-III   pod nazwą 
„Rodzice- dzieciom”

We wrześniu gościliśmy uczniów klasy I.  Tata Julka Banacha 
przyjął zaproszenie   i   przeczytał dzieciom książkę autorstwa 
naszego patrona Kornela Makuszyńskiego. Dzieci mogły 
wysłuchać „Przygód Koziołka Matołka”. Pierwszoklasistom 
towarzyszyła pani dyrektor   i wychowawczyni , które bacznie 
przyglądały się małym słuchaczom. 

Nowi uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewie: Julian 
Banach, Jakub Burzyński, Petre Ciurar, Traian Ciurar, Daria Han, 
Julia Kaczmarek, Anna Lewandowska, Grzegorz Liegman, Mikołaj 
Pawłowski, Artur Spiliszewski i Kacper Twardecki.

 Wychowawstwo w  klasie pierwszej objęła pani Edwina Kowalska.
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W imprezie udział wzięli nie tylko mieszkańcy, ale i przybyli 
goście. Na uczestników pikniku czekały nie tylko atrakcje 
konkursowe, ale i pyszne potrawy przygotowane przez Panie z 
KGW. Oprócz doskonałych wypieków skosztować można było 
domowych mięsnych gołąbków oraz faszerowanej papryki. 
Nieodłącznym elementem pikniku była oczywiście pajda chleba 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem oraz grillowana kiełbaska.

Wśród licznych atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na 
dzieci oprócz przygotowanych specjalnie dla nich konkurencji 
czekało malowanie buzi, robienie tatuaży oraz wata cukrowa. 
Na dorosłych m.in.:  rzut gumowcem do celu czy wykonanie 
samolotu z papieru. 

Nie zabrakło także typowo rodzinnych konkurencji, w gronie 
których dominowały sztafety rodzinne zaś wśród nagród znalazły 
się nie tylko produkty z półek sklepowych, ale i ekologiczna 
cebula, dynia, jajka oraz mleko. 

Punktem kulminacyjny pikniku było rozstrzygnięcie 
konkursu "Ład i porządek w obejściu”. Oceny domostw 
według ustalonych kryteriów oraz wręczenia nagród dokonali 
członkowie komisji w składzie: Agnieszka Maślanka, Jan Maślak 
- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ujściu oraz Pan Henryk 
Parecki - radny. 

V Piknik Rodzinny w Byszkach
W sobotę, 27 sierpnia odbył się już piąty Piknik Rodzinny zorganizowany przez Radę 

Sołecką oraz niezwykle aktywne Koło Gospodyń Wiejskich w Byszkach.  
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I już po II biegu „DO BOCIANIEGO GNIAZDA”. Organizator, 
Amatorski Klub Biegacza „OLĘDRY” we współpracy z Sołtysem 
i Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowali i perfekcyjnie 
przeprowadzili  w dniu 10 września całą imprezę. 

W biegach dla naszych milusińskich na dystansie 450 m 
wystartowało 47 dzieci podzielonych na trzy kategorie wiekowe. 
Medale dla wszystkich i dyplomy dla najszybszych były wspaniałym 
ukoronowaniem biegu.

W biegu głównym na dystansie 4,2  km wzięło udział 19 osób. 
Po biegu, wszyscy uczestnicy skorzystali z bezpłatnego poczęstunku 
przygotowanego przez panie z KGW,  wszystko było smaczne i 
pożywne – apetyty wszystkim dopisywały. Rozmowom na temat 
biegania nie było końca, bo pogoda była przepiękna a doświadczeni 
biegacze z Klubu byli na wyciągniecie ręki i chętni do rozmowy. 
W Ługach Ujskich biegają tyko młodzi (wiekiem bądź duchem), 
najstarszy uczestnik biegu głównego Benedykt Marciniak przekroczył 
80 lat.

ZWYCIĘZCY
Kat. A (najmłodsi)
1. Mysielski Wojciech
2. Rowicki Bartosz
3. Kujawa Franek

Kat. B
1. Elert Bartosz
2. Kręcki Jakub
3. Elert Paulina

Kat. C
1. Cieslak Natalia
2. Dąbek Michał
3. Cieślak Krystyna

Mężczyźni
1. Efimienko Przemysław
2. Zyber Maciej
3. Gryszkiewicz Adam

Kobiety
1. Pawłowska Monika
2. Przybyłko Justyna
3. Elert Paulina

Ługi Ujskie biegają



U
js

ki
e 

Sp
ra

w
y 

 5
 (2

52
)  

w
rz

es
ie

ń 
- p

aź
dz

ie
rn

ik
 2

01
6

24

ZAPISKI Z DZIEJÓW ZIEMI UJSKIEJ

Dziewiętnastowieczna architektura sakralna w Prusach w 
dużej mierze uzależniona była od administracji budowlanej. 
Instytucje centralne kontrolowały i nadzorowały budownictwo 
kościelne finansowane ze środków publicznych. Na tej zasadzie 
funkcjonowała tzw. Wyższa Deputacja Budowlana (niem. 
Oberbaudeputation), do której zadań należała weryfikacja oraz 
kontrola projektów 
i kosztorysów. 
Działający w 
niej architekci 
opracowywali zbiory 
projektów typowych, 
wśród których 
znajdowały się także 
(jednak nieliczne) 
projekty kościołów 
drewnianych. Tego 
rodzaju wzorniki 
i podręczniki 
budowlane wywierały 
na architekturę 
olbrzymi wpływ, 
zarówno od strony 
technicznej – 
propagując nowe 
rozwiązania, jak 
i stylistycznej – 
lansując budowle o 
konkretnych cechach 
stylowych. 

Entwürfe
zu Kirchen…

Przykładem takiej 
publikacji jest zbiór 
projektów autorstwa 
trzech architektów 
wydany w Berlinie w 
1846 roku: „Entwürfe 
zu Kirchen, Pfarr- 
und Schulhäusern 
zum Amtlichen 
Gebrauche. Bearbeitet 
und herausgegeben 
von der Königlichen 
Technischen Bau – Deputation durch Soller, Stüler, Busse“. 
Znalazło się w nim kilka plansz dotyczących kościołów 
szkieletowych. W budynkach szkieletowych postulowano 
przede wszystkim przejrzystość konstrukcji. Rola elementów 
konstrukcyjnych widocznych w elewacjach pojmowana była 
także w kategoriach estetycznych. Podkreślano regularność 
rozmieszczenia szkieletu, wyrażaną w przyjęciu równych 
odległości słupów i rygli. Zalecano stosowanie rozwiązań 
technicznych i wzmocnień w postaci zdwojonych słupów czy 

Szkieletowy neogotyk
Konstrukcja i stylistyka kościoła ewangelickiego w Ujściu

metalowych kotw i ściągów. We wnętrzu niekiedy pokazywano 
system konstrukcyjny dachu. Więźba odsłonięta była całkowicie 
lub częściowo - poprzez wprowadzenie dwuspadowego pułapu - 
co tworzyło tzw. więźbę półotwartą. Widoczne belki wiązarowe, 
podciągi czy krokwie starannie opracowywano fazowaniem 
lub profilowaniem. Umiejętnie wkomponowane elementy 

metalowe mogły być 
widoczne we wnętrzu 
i służyć np. jako belka 
tęczowa dźwigająca 
krucyfiks. 

 A n a l i z u j ą c 
architekturę ujskiego 
kościoła stwierdzić 
można, że rozwiązania 
przyjęte w konstrukcji 
ścian i więźby dachowej 
mieszczą się w ramach 
zaleceń autorów 
publikacji „Entwürfe 
zu Kirchen…”. 
R o z m i e s z c z e n i e 
słupów głównych (o 
większym przekroju 
od pozostałych 
i występujących 
nieco przed lico 
ścian) wynikało z 
przyjętego przez 
budowniczego modułu, 
odpowiedniego dla 
ścian bocznych, 
szczytowych 

i narożników. 
Słupy główne, łącząc 
się ze słupami empor, 
podpierającymi wiązary 
pełne, utworzyły wraz 
z więźbą dachową 
jeden spójny system 
konstrukcyjny. Słupy 
pośrednie (w licu 
muru) rozlokowano 
według zaplanowanej 
kompozycji elewacji, 
w zależności m.in. 
od umiejscowienia 

otworów okiennych. Elementy usztywniające skoncentrowano 
w narożnikach budowli. W konstrukcji więźby wykorzystano 
elementy metalowe, jak np. strzemię, łączące tzw. wieszak i 
belkę wiązarową. Ich zastosowanie wiązało się z użyciem detalu 
w postaci szyszek, które oprócz roli dekoracyjnej, pełniły też 
funkcję praktyczną, maskując łączenie. 
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Drewniane maswerki

Wśród stylów historycznych ogromną popularnością w 
architekturze XIX wieku cieszył się neogotyk. W odniesieniu do 
krajów niemieckich miał wymiar stylu narodowego. Najczęściej 
pojawiał się w kościołach murowanych, ale stosowano go 
także w architekturze drewnianej w elementach sięgających 
architektonicznych tradycji średniowiecza, tj. więźba otwarta, 
dwuspadowe lub ostrołukowe zamknięcia otworów drzwiowych 
i okiennych czy w zasadach komponowania elewacji (np. 
poprzez grupowanie otworów okiennych w rodzaj tryforium). 
W kościołach drewnianych najbardziej widoczny był jednak 
w detalu – w wykonywanych w drewnie „maswerkowych” 
dekoracjach, pinaklach, kwiatonach. 

W ujskim zborze 
neogotyk czytelny jest w 
układzie przestrzennym 
( t r ó j n a w o w a 
pseudobazylika), bryle z 
dwustopniową smukłą 
wieżą oraz w przekryciu 
wnętrza (półotwarta 
więźba). Przemyślana 
kompozycja, regularność 
i przejrzystość konstrukcji 
elewacji z alternacją 
słupów głównych 
oraz postulowanym 
grupowaniem okien w 
tryforia również nasuwa 
skojarzenie z architekturą 
gotycką. Główne 
znaczenie dla określenia 
stylistyki kościoła ma 
jednak zastosowany 
neogotycki detal, 
zarówno w elewacjach, 
jak i we wnętrzu. 

Ołtarz ambonowy 
i organy mają formę 
architektoniczną. W 
obu obecny jest rodzaj 
filarów wiązkowych oraz 
detal „maswerkowy” 
w postaci trójliści, 
pinakli kwiatonów i 
tzw. rybich pęcherzy. 
Kolejnymi elementami 
p o d k r e ś l a j ą c y m i 
stylistykę wnętrza 
są: „łuk tęczowy” w 
formie łuków ostrych o 
laskach zakończonych 
u dołu szyszkami oraz 
arkadkowa dekoracja 
ostrołukowa pod emporą organową. Neogotycki wystrój kościoła 
tworzył klimat nawiązujący do średniowiecznego wnętrza. Efekt 
wzmacniało padające z okien prezbiterium światło, uwydatniające 
„maswerkowy” detal ołtarza amonowego.

W elewacjach ujskiego kościoła pojawiło się popularne 
w neogotyku dwuspadowe zamknięcie otworów okiennych, 
będące uproszczeniem łuku ostrego. Stolarka okienna 
posiadała podział nawiązujący do gotyckich maswerków 

o przecinającym się laskowaniu. W elewacji frontowej oprócz 
wspomnianego zgrupowania okien w rodzaj tryforium  – zabiegu 
o średniowiecznym rodowodzie – dodatkowo posłużono się 
neogotycką stolarką drzwiową. 

Szwajcarskie dodatki

Duże znaczenie jako źródło inspiracji dla stylów narodowych 
miał także styl szwajcarski. W architekturze niemieckiej 
upowszechnił go słynny architekt pruski Karl Friedrich 
Schinkel, który opublikował w latach dwudziestych XIX wieku 
projekty „szwajcarskich” willi. Typowe dla tego stylu są przede 
wszystkim rozłożyste dachy z szerokimi okapami szczytowymi, 
opartymi na wysuniętych, ozdobnie opracowanych płatwiach. 
Charakterystyczne motywy to krzyżujące się miecze w elewacjach 

oraz tzw. dekoracja 
laubzegowa z 
wyrzynanych w 
drewnie elementów. 
Choć styl ów 
występował głównie w 
architekturze willowej, 
u z d r o w i s k o w e j 
czy dworcowej, 
stosowano go także 
w szkieletowych 
b u d o w l a c h 
sakralnych, najczęściej 
w połączeniu z 
n e o g o t y k i e m . 
Przykładem może 
być publikowany 
w niniejszym 
artykule projekt 
Augusta Stülera, 
jednego z autorów 
w s p o m n i a n e g o 
wzornika „Entwürfe 
zu Kirchen…”.

Styl szwajcarski 
odegrał pewną 
rolę w kompozycji 
elewacji ujskiego 
kościoła. Pojawiły się 
tu m.in. krzyżujące 
się miecze, dekoracja 
laubzegowa w 
postaci drewnianego 
„fryzu” nad wejściem 
i zakrywających 
krawędzie dachu 
desek o półkolistych 
wycięciach, a także 
szerokie okapy z 
p r o f i l o w a n y m i 

zakończeniami krokwi. Być może również w okapie wieży (w 
formie sprzed pożaru w 1930 roku) zastosowano ozdobnie 
opracowane płatwie. Wskazywać na to może podobne rozwiązanie 
w szczytach pastorówki, która powstała równocześnie z kościołem.

W kolejnym numerze „Ujskich Spraw” ostatni już w tym cyklu 
artykuł, w którym spróbuję odpowiedzieć, kto był twórcą ujskiego 
kościoła ewangelickiego.

Katarzyna Juchniewicz
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
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SPOTKANIE PO LATACH

Witaj nasza klaso!
15 października w Klubie Seniora odbył się zjazd 

klasowy rocznika 1948-1955 dawnej Szkoły Podstawowej 
w Ujściu, na który przybyło 14 byłych uczniów. Inicjatorką
i organizatorką spotkania była Lubomira Ciesielska. 

Stało się one doskonałą okazją do wspomnień oraz opowieści o 
dzisiejszych losach absolwentów z roku 1955 gdy wychowawcą klasy 
była Pani Maria Krolikowa.

Na początku wzniesiono toast za wspólne spotkanie. Po uroczystym 
toaście wspomniano dawne lata, podczas których Lubomira – Mirka 
przeczytała wpisy z pamiętnika z czasów szkolnych. 

Jeden z kolegów wpisał się tak:
Ku pamięci !
Ja Cię kocham ale troszkę
Jak kogucik swą kokoszkę
Bo kogucik kocha często ale troszkę
Śmiechu było co niemiara!
Następie Panie Ola, Anka, Krystyna i Mirka czytały wiersze

i mówiły anegdotki.
Cały zjazd upłynął w miłej i sympatycznej atmosferze, 

przy wspaniałej muzyce. Zaplanowano już następny zjazd. 
Odśpiewano także wspólnie piosenkę „Nie bójmy się jesieni”.

Lubomira Ciesielska

Uczestnikami spotkania byli: Anna Bones, Leon Górniak, 
Mieczysław Górzny, Józef Izban, Marceli Izban, Aleksandra 
Kęsicka, Lubomira Kowalska-Ciesielska, Maria Linka-Misiak, 
Maria Piotrowska-Niedźwiecka, Janina Piotrowska - Ompiś, 
Monika Rejewska - Zygmunt, Ewa Rzeczycka - Kamińska, 
Krystyna Wiśniewska – Buchholz, Zofia Szulc - Kłos + dwie 
osoby towarzyszące.

„Nie bójmy się jesieni”

Nie bójmy się jesieni, wszak ona złota jest,
przed nami jeszcze życie, nie bójmy się więc jej.

Choć są na niebie chmury
I wietrzyk goni je, 
nie bójmy się jesieni
bo piękny urok jej.

Życie ma swoją jesień, więc bądźmy wierni jej,
do wiosny wracać chcemy, bo młodość bywa z niej.

Nie bójmy się jesieni,
bo ona wierna nam,
ona najdłużej z nami,
ona raduje nas.
Choć każdy z nas już dzisiaj ma posrebrzoną skroń,
i jeszcze także przecież, ma spracowaną dłoń.

Dopóki nasze zdrowie
jest takie, jakie jest,
tak długo nucić trzeba
pogodną naszą pieśń.

Bo pieśń dodaje siły i rozwesela nas,
z nią trzeba iść przez życie, dopóki jeszcze czas.

Dopóki serce bije
dopóki starczy sił
śpiewaj i bądź podwodny 
a będziesz długo żył.

Rocznik 1948 - 1955 na tle szkoły

Każdy uczeń powinien posiadać Świadectwo szczepienia 
przeciw ospie.
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NA SYGNALE
To miała być rutynowa kontrola 

Policjantki z Ujścia zatrzymały motocyklistę podejrzanego o 
posiadanie narkotyków. W trakcie rutynowej kontroli drogowej 
okazało się, że miał przy sobie prawie 100 gram amfetaminy, 
kilkadziesiąt tabletek ekstazy oraz marihuanę. Ponadto 
zatrzymany kierował jednośladem po zażyciu różnego rodzaju 
środków narkotycznych. Od mężczyzny pobrano krew do 
dalszych badań. 

25 września br. mundurowe z Posterunku Policji w Ujściu 
zatrzymały do kontroli drogowej motocyklistę. Okazał się nim 
znany lokalnej Policji 34-letni mieszkaniec okolicznej wsi. W 
czasie kontroli osobistej oraz przeszukania plecaka mężczyzny 
policjantki znalazły spore ilości narkotyków. Sprawca miał przy 
sobie 64 woreczki strunowe z zawartością amfetaminy o łącznej 
wadze 65,01 grama i oddzielnie bryłę tego narkotyku o wadze 
28,16 grama. Dodatkowo posiadł 43 tabletki ekstazy oraz 0,73 
grama marihuany. Przy mężczyźnie policjantki znalazły również 
pieniądze, które zabezpieczyły na poczet przyszłych kar.  

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że sprawca 
kierował jednośladem pod wpływem narkotyków policjantki 
przewiozły go do szpitala. Tam, w zbadanym moczu 
zatrzymanego, wykryto: amfetaminę, kokainę, metamfetaminę, 
ekstazę, kanabinole. Od podejrzanego pobrano krew do badań 
na zawartość substancji zabronionych w organizmie. Motocykl 
zabezpieczono na policyjnym parkingu.   

Śledczy z Posterunku Policji w Ujściu przedstawili 
mężczyźnie zarzut posiadania środków odurzających, za co 
grozi kara do 3 lat więzienia. Materiały sprawy przekazano 
do chodzieskiej prokuratury. Prokurator wobec podejrzanego 
zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. 

Policjantki ukarały też zatrzymanego mandatem karnym za 
brak dokumentów od motocykla. 

Po wynikach badania krwi podejrzany może dodatkowo 
usłyszeć zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego pod 
wpływem środka odurzającego. Za ten czyn kodeks karny 
przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, utratę prawa 
jazdy i grzywnę.

Nietrzeźwi kierowcy

Policjanci Posterunku Policji w Ujściu w sierpniu 
zatrzymali 3 kierowców, którzy kierowali pojazdem pod 
wpływem alkoholu i środków odurzających.

Uprawa konopi w Mirosławiu

W środę 3 sierpnia br. Policjanci Posterunku Policji w 
Ujściu zatrzymali mieszkańców Mirosławia, którzy na terenie 
swojej posiadłości uprawiali konopie. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli u jednego 3 krzaki natomiast u następnego 40 
krzaków konopi o wysokości 180 cm.  Wobec zatrzymanych 
osób nie zastosowano aresztu tylko dozór. 

Włamania

Na terenie gminy Ujście doszło do dwóch włamań. Jedno 
z nich zostało wyjaśnione, natomiast w drugiej sprawie trwają 
ustalenia.  

Kradzież

We wrześniu funkcjonariusze Policji w miejscowości 
Ujście otrzymali zgłoszenie kradzieży dóbr materialnych m.in. 
roweru, ładowarki do telefonów itp. Sprawca kradzieży po 
dwóch dniach został zatrzymany a mienie oddane.

Opel uderzył w drzewo

Do wypadku doszło we wtorek 16 sierpnia bieżącego roku 
w miejscowości Ługi Ujskie. Samochód osobowy marki opel 
corsa uderzył w drzewo. W wyniku wypadku poszkodowana 
została jedna osoba.

Dachowanie na przejeździe kolejowym 

17 czerwca doszło do wypadku samochodu osobowego 
marki toyota, który dachował na przejeździe kolejowym w 
miejscowości Ługi Ujskie. Na szczęście w wyniku zdarzenie 
żadna z osób znajdująca się w pojeździe nie odniosła poważnych 
obrażeń. 

Do podobnego zdarzenia doszło w sobotę 9 lipca w 
godzinach wieczornych. Samochód osobowy marki audi 
dachował w Ługach Ujskich za przejazdem kolejowym. Na 
szczęście żadna z osób nie została ranna. 

Stłuczka na skrzyżowaniu w Kruszewie

Na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z drogą wojewódzką 182 w 
Kruszewie doszło do zderzenia dwóch samochodów. Samochód 
wjeżdżający na drogę główną uderzył w bok pojazdu, który 
akurat przejeżdżał przez skrzyżowanie. Na szczęście nikt nie 
został poszkodowany. Na czas działań jeden pas jezdni został 
zamknięty, a ruch odbywał się wahadłowo. Akcja trwała 
godzinę.

Dwa wypadki między Kruszewem a Jabłonowem

9 września w godzinach wieczornych doszło do wypadku 
drogowego na drodze wojewódzkiej 182 na odcinku Kruszewo 
- Jabłonowo. 

Samochód osobowy najpierw uderzył w przebiegające przez 
jezdne sarny a następnie w drzewo po czym zjechał do rowu po 
przeciwległej stronie.

15 października rano na drodze z Kruszewa do Jabłonowa. 
Zderzyły się dwa pojazdy: samochód osobowy i ciężarowy. 

Samochód osobowy po zderzeniu z ciężarówką stoczył się 
z przydrożnej skarpy na pole. W wyniku wypadku poszkodo-
wane zostały 4 osoby – dwie dorosłe osoby oraz dwójka dzieci. 
Wszyscy z ogólnymi obrażeniami ciała zostali przetransporto-
wani do Szpitala Specjalistycznego w Pile. 

Strażacy z OSP Kruszewo zabezpieczyli miejsce zdarzenia, 
odłączyli akumulatory i wykonali sorpcję płynów eksploatacyj-
nych. Podczas działania droga była całkowicie zablokowana, 
dopiero później ruch odbywał się wahadłowo. 

W trakcie udzielania pierwszej pomocy dojechały dwa za-
stępy Ochotników z Nowej Wsi Ujskiej oraz dwa zastępy z Pań-
stwowej Straży Pożarnej JRG 1 Piła. Na miejscu akcji pojawiły 
się również  trzy patrole Policji.
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HOROSKOP
Baran

Jeśli w tym miesiącu będziesz mieć kłopoty, to pozwól sobie po-
móc. Zarówno w pracy, jak i w miłości poproś o wsparcie i współpra-
cuj z innymi. Zdziwisz się, jak wiele osiągniesz dzięki uśmiechowi i 
życzliwości otaczających cię ludzi. 

 Byk
W październiku bliska osoba może pomóc Ci rozwiązać proble-

my. Może to być Twój partner, jeden z najbliższych członków twojej 
rodziny lub najlepszy przyjaciel. Razem, znajdziecie rozwiązanie i 
odczujesz ulgę. Kolejna seria szczęścia czeka na Ciebie w karierze. 

Bliźnięta
Nie przejmuj się niczym, w październiku gwiazdy Ci bardzo 

sprzyjają. Po kilku miesiącach ogromnego wysiłku będziesz w końcu 
w stanie osiągnąć swoje cele. Wszystko przychodzić Ci będzie z ła-
twością, dzięki temu zasłużysz na pochwały przełożonych. 

 
Rak 

Korzystaj z życia i nie zapominaj o przyjemnych stronach życia. 
Nie poddawaj się presji i nie wchodź w konflikty, a w końcu sprawy 
obrócą się na Twoją korzyść. W finansach dobry okres, szczególnie 
druga połowa miesiąca.

Lew
Energia będzie cię rozpierać i nie dasz się opanować jesiennej 

chandrze. Trudno Ci będzie nawet usiedzieć w jednym miejscu, bo 
tyle się będzie działo. W pracy trudny okres, możesz odczuwać na-
ciski szefa i otoczenia. Ale nie załamuj się, wkrótce wszystko minie.

Panna
W październiku dokonasz różnych podsumowań i zaplanujesz 

najbliższą przyszłość. W pracy zaskakująca propozycja wyjazdu służ-
bowego lub szkolenia. Nie zastanawiaj się zbyt długo tylko podejmij 
wyzwanie,  a na pewno nie pożałujesz swojej decyzji i więcej zarobisz. 

Waga
Jeśli szukasz nowego lub lepszego zajęcia, to właśnie w paździer-

niku bardzo dobrze wypadniesz na wszelkiego rodzaju spotkaniach i 
rozmowach o pacę. Życie wymaga od Ciebie odwagi, dlatego wyko-
rzystaj okazję, a wszystko się uda. Poprawi to twoją sytuację zawodo-
wą i finansową. 

Skorpion
Dopiero teraz poczujesz, jak przez ostatnie miesiące różne spra-

wy cię zajmowały, a nawet zmęczyły. Potrzebujesz odpoczynku, jed-
nak nie zaniedbuj wszystkich swoich obowiązków. Po podładowaniu 
akumulatorów poczujesz przepływ energii.  Nikt i nic nie będzie w 
stanie cię powstrzymać przed zrobieniem tego, na co masz ochotę i 
zrealizowania swoich celów. 

Strzelec
Październik to miesiąc pełen niespodzianek, dzięki relacjom z 

innymi. Skup się na tym, co jest najważniejsze dla Ciebie, ale i rów-
nież dla osób z Twojego otoczenia. Sprawy zawodowe ruszą ostro do 
przodu, a dzięki Twojej pomysłowości i energii na pewno zostaniesz 
zauważony i doceniony przez kogo trzeba. 

Koziorożec
Nadszedł czas na rozwój zawodowych sukcesów i finansowej sta-

bilności. Pod koniec miesiąca przypomnisz sobie, że nie tylko pracą 
człowiek żyje. Umów się z kimś na kawę, zwolnij trochę tempa i od-
pocznij. Nie przesadzaj też z wydawaniem pieniędzy, zastanów się 
zanim kupisz kolejną rzecz, zwłaszcza jeśli masz szafę pełną do ostat-
niej półeczki. Zacznij oszczędzać, a pieniądze same będą się mnożyć. 

Wodnik
W tym miesiącu będziesz duszą towarzystwa. Tryskać będziesz 

energią i humorem. Poczujesz siłę, a na wszystkie Twoje problemy 
znajdziesz receptę, a dzięki optymizmowi będziesz mógł realizować 
każdy, nawet najbardziej trudny plan. Wykorzystaj tę dobrą passę 
przede wszystkim w pracy. Szef od dawna ma pewne plany z tobą 
związane.  

Ryby
Październik nie jest zbyt dobry na podróże i zmiany. W sprawach 

finansowych zachowaj ostrożność i zacznij oszczędzać. Natomiast 
w sprawach zawodowych to Twój najlepszy czas. Jeśli do końca nie 
wiesz, dokąd zmierzasz, to wkrótce droga się rozświetli, a los się do 
Ciebie uśmiechnie. Uwierz w siebie, bo wiara da Ci siłę do działania. 

Nowy plac zabaw
w ujskim przedszkolu

W połowie września zrealizowały się marzenia 
ujskich przedszkolaków o placu zabaw.

13 września uroczyście, w obecności przedstawicielki 
Burmistrza, Damiana Szcześniaka – zastępcy Nadleśniczego  
z Nadleśnictwa Sarbia, leśniczego Arkadiusza Grasia (dzięki 
dwóm ostatnim i Panu przewodniczącemu Mariuszowi mamy 
wspaniałą pomoc dydaktyczną na placu), Przewodniczącego 
Rady Rodziców, rodziców zaangażowanych w powstawanie 
placu oraz księdza Leszka, otworzyliśmy nasz nowy plac 
zabaw. Za sprawą budżetu Gminy oraz Rady Rodziców mamy 
Zamek, nowe bujawki i huśtawkę-gniazdo. Mamy też nową 
piaskownicę. Dzieci podziękowały wszystkim wierszem, 
napisanym specjalnie na tą okazję z wykorzystaniem 
internetowych zasobów i pomysłowości pracowników 
przedszkola.

Po recytacji wiersza wystąpiły dziewczynki z zespołu 
„Wesołe Nutki” w tańcu Lego oraz Choccolate, po występie 
dziewczynek pani Dyrektor Agata Szwak wręczyła 
zaproszonym gościom oraz rodzicom zaangażowanym w 
budowę placu zabaw podziękowania- pamiątkowe zdjęcia.

Następnie wszyscy udali się na plac zabaw, gdzie nastąpiło 
uroczyste przecięcie wstęgi przez Pana Damiana Szcześniaka, 
panią Grażynę Gwardzik, pana Mariusza Pełechatego, panią 
Dyrektor oraz najstarszego przedszkolaka Barbarę Bajon. Po 
przecięciu wstęgi ksiądz Leszek Zych poświęcił plac i życzył 
wszystkim dzieciom radosnej i bezpiecznej zabawy.

Agata Szwak
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FOTOZAGADKA
Nagrody – bony na pizzę z pizzerii VESUVIO - za prawi-

dłowe rozwiązanie fotozagadki zamieszczonej w poprzednim 
numerze „Ujskich Spraw“ otrzymują: Wiesława Gruntkowska 
i Joanna Dziedzic. Nagrody można odebrać w biurze Ujskiego 
Domu Kultury. Zwycięzcom gratulujemy!

Dziś prezentujemy Państwu kolejną fotozagadkę: Gdzie zro-
biono to zdjęcie? Dwie pierwsze osoby, które udzielą prawidło-
wej odpowiedzi, otrzymają nagrody: bony na pizzę ufundowaną 
przez pizzerię VESUVIO. Odpowiedzi można udzielić osobiście 
w biurze Ujskiego Domu Kultury lub telefonicznie pod nume-
rem telefonu 67 284 00 32.

HUMOR
Kowalski postanowił zaprowadzić w domu porządek.

Wraca podpity i od progu woła:
- Za trzy minuty widzę na stole obiad i pół litra!

- Jak to?! - protestuje żona.
- Co takiego?! - wtóruje teściowa.

- A tak to! - odpowiada Kowalski - Jestem panem tego domu,
czy nie?

Zjadł, wypił i mówi:
- A teraz prześpię się z teściową!

- Jak to?! - krzyczy żona.
- Tak to! On jest panem tego domu - zgadza się teściowa.

*

Przychodzi student na egzamin z historii transportu
i profesor zadaje mu na dzień dobry pytanko:

- Proszę podać, ile wynosiła długość linii kolejowych w Polsce?
Student początkowo zdębiał, ale pyta:

- A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:

- Wie Pan co, jest mi to obojętne.
Odpowiedź studenta:

- Rok 1493 - kilometrów: 0
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UJSKI INFORMATOR
Urząd Miejski w Ujściu
tel. 67 284 00 03
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ujściu
tel. 67 284 02 25
Poczta Polska w Ujściu
tel. 67 284 00 10
Posterunek Policji w Ujściu
tel. 67 353 18 80
Komenda Powiatowa Policji w Pile
tel. 67 353 10 00
Niepubliczny Zakład Podstawowej
Opieki Zdrowotnej Maciej Winiarek,
ul. Wojska Polskiego 12,
tel. 67 255 97 84, 67 256 07 11
Gabinet Stomatologiczny NZOZ,
Gabinet Ginekologiczny
Tel. 67 287 10 16, tel. kom. 886 052 436
Czynny w każdy czwartek,
w godzinach 16:00 – 19:00
w ramach NFZ.
Przychodnia Lekarska
Paweł Ławiński
Kruszewo, tel. 67 283 91 18
Apteka „Aldo“ Ujście
tel. 67 284 00 38
Apteka „Paprotka“ Ujście
Tel. 67 283 99 34
Apteka „Pod Jodłą“ Kruszewo
tel. 67 283 91 23
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja   w Ujściu
Plac Wiosny Ludów 1
tel. 67 284 00 94
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Kruszewie
ul. Dworcowa 5, tel. 67 283 91 28
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Franciszka z Asyżu w Stobnie
Kościół filialny pw. Matki Bożej
Różańcowej w  Ługach Ujskich
tel. 67 216 40 52

Msze święte w niedziele:
Ujście, godz: 7:00, 9:00, 11:00, 16:30
Nowa Wieś Ujska, godz. 9:45
Ługi Ujskie, godz .10:00
Nietuszkowo, godz. 8:30
Mirosław, godz. 11:00
Kruszewo, godz. 8:15, 11:00 
w dni powszednie godz.19:00

TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Straż Miejska: 986, 67 210 42 86
Pogotowie Gazowe: 992
Pogotowie Energetyczne: 991
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne: 994

SPRZEDAM!

Sprzedam sklep, lokal handlowy w centrum Ujścia,  30 m2,
WC, zaplecze, regały, lady, duży parking. Kontakt 504 023 362.

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu
Pani

Dyrektor ZEAS w Ujściu
Grażynie Gwardzik
z powodu śmierci

MATKI
składa

Burmistrz Ujścia
Roman Wrotecki

Szanowni Państwo,
Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Państwa do publikowania 
życzeń świątecznych w najbliższym numerze "Ujskich Spraw",
który trafi do sprzedaży przed świętami Bożego Narodzenia.

Chęć umieszczenia życzeń w "Ujskich Sprawach" należy 
zgłaszać telefonicznie, pod numerem telefonu 67 284 00 32

lub mailowo na adres: udk@udk.ujscie.pl.
Gotowe projekty w formatach: pdf, tiff, ai, jpg, bmp

należy nadsyłać na adres: udk@udk.ujscie.pl 

Koszt ogłoszenia:
1 cała strona 18,5 x 27,3 cm (pion) - 400 zł +VAT
1/2 strony 18,5 x 13 cm (poziom) - 200 zł + VAT
1/4 strony 18,5 x 6,5 cm (poziom) - 100 zł + VAT
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