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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się 

do życia wiosny, smacznego 
święconego w gronie bliskich

oraz by ten świąteczny nastrój gościł
 w Waszych sercach na długi, długi czas 

i pozostał z Wami także
w poświątecznej codzienności, życzy
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W „ Procesie” Franza Kafki jest taka dziwna scena
z pewnym człowiekiem w roli głównej. Otóż usiadł on na 
krześle przed zamkniętymi drzwiami i cierpliwie czekał. Mijały 
dnie, tygodnie, miesiące i lata a on wciąż tak samo nieruchomo 
siedział i czekał. Z jednej strony zżerała  go ciekawość jaki też  
jest świat za tamtymi drzwiami, a z drugiej bał się tego 
nieznanego świata. Siedział więc dalej  aż w końcu porwał się z 
krzesła, bo drzwi się uchyliły i stanął w nich odźwierny z pękiem 
kluczy w ręku.  - Te drzwi były przeznaczone tylko dla ciebie – 
rzekł odźwierny. - A teraz zamykam je na klucz i odchodzę. Na 
nic się zdały prośby i błagania nieszczęsnego człowieka. 
Wszystko przepadło. A przecież wystarczyło tylko podjąć 
ryzyko, sięgnąć ręką po klamkę i otworzyć te swoje drzwi.

KRÓTKA HISTORIA PEWNEJ KONFERENCJIKRÓTKA HISTORIA PEWNEJ KONFERENCJI

Tak jak je otworzyli wszyscy ci, którzy 31 marca przyjechali do 
Ujsół na konferencję  stanowiącą  podsumowanie  
niecodziennego przedsięwzięcia  jakim było wytyczenie w 
Ujsołach szlaku skiturowego dla osób niewidomych. 
Przyjechali  ci, którym los zabrał wzrok. Przyjechali, aby 
zaświadczyć, że warto nawet po omacku sięgać po tę klamkę, 
która otworzy nam drzwi do świata naszych marzeń. Warto być 
szalonym. Bo tylko wtedy to co nieosiągalne staje się możliwe. 
Tylko wtedy można wędrując przez świat zdobywać szczyty.  I 
nie o Lipowskiej tu tylko mowa.

BLISKO 

CORAZ BLIŻEJ...

BLISKO 

CORAZ BLIŻEJ...

Ujsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji w UjsołachUjsolskiego Parku Turystyki Aktywnej i Rekreacji w Ujsołach

Jest to etap II inwestycji, w ramach którego zgodnie z przyjętym  terminem do końca maja br.  mają zostać wykonane:

Kort tenisowy - obiekt oświetlony,

pokryty trawą syntetyczną Boisko do badmintona - obiekt oświetlony,

pokryty nawierzchnią poliuretanową
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Siłownia zewnętrzna - rozbudowa 

istniejącego obiektu o 4 dodatkowe

 urządzenia do ćwiczeń,

 nawierzchnia poliuretanowa.

Plac zabaw - pokrycie całej powierzchni placu

kolorową kostką elastyczną, rozbudowa obiektu

 o 2 dodatkowe urządzenia z przeznaczeniem

dla starszych dzieci 

Mini trybuny - wykorzystanie

istniejącego ukształtowania

terenu od strony rzeki

do stworzenia naturalnych,

o b ł ożo nyc h  ka m i e n i e m

miejsc do siedzenia 

GŁÓWKA PRACUJEGŁÓWKA PRACUJE
Jako że niekoniecznie w piersi każdego z nas  musi bić  serce 

aktywnego sportowca,  mamy również i coś dla koneserów 

bardziej intelektualnych form rekreacji takich jak choćby 

szachy, bilard czy ping –pong.   Urządzenia do tych właśnie gier  

(przystosowane do użytkowania na zewnątrz) będą 

usytuowane w zacisznej części parkowej od strony ul. 

Sportowej. Kropkę nad i stanowić będzie typowo parkowa 

zieleń z alejkami i  ławkami do siedzenia oraz niemal  200 

metrowy mur z żywopłotu zasadzony od strony rzeki.

OTWARCIE DRUGIE I OSTATNIEOTWARCIE DRUGIE I OSTATNIE
Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć,  że otwarcie pierwsze  dotyczące  nazwijmy to tej części Orlikowej, 

przypadło na ubiegłoroczne wakacje, a dokładniej rzecz ujmując na słoneczną sobotę  20 lipca 2013 roku. Ogłoszono tę datę  

wszem i wobec  na plakatach, w prasie a nawet z ambony. Z tą drugą  datą  będzie całkiem podobnie, to znaczy też będzie 

ogłoszona  wszem i wobec, z tą jednakże różnicą, że będzie to już tym razem czysta formalność.  Zwłaszcza dla dzieci . Bo już  za 

dorosłych to głowy bym nie dał: wciąż jak dawniej mają kłopoty z wyobraźnią.  Jak nie dotknie taki jeden z drugim, to nie uwierzy. A 

przecież nawet małe dziecko tu u nas w Ujsołach dobrze wie, że nie musi niczego dotykać, żeby wiedzieć i to  ponad wszelką 

wątpliwość, że jedyną możliwą datą drugiego otwarcia  naszego obiektu jest DZIEŃ DZIECKA.
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GEOPARK GLINKAGEOPARK GLINKA

Zbliża się wielkimi krokami również zakończenie 

inwestycji w Glince, która od samego początku wzbudza żywe  

zainteresowanie nie tylko tu  u nas w Ujsołach, ale i daleko poza 

nimi. Bo przecież nie jest rzeczą codzienną, że w takiej ponurej 

dziurze po  kamieniołomie powstają  godne pozazdroszczenia 

atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Często  przecież takich 

miejsc o wątpliwej zresztą  urodzie strzegą kolczaste druty z 

tabliczkami: „Wstęp wzbroniony. Teren niebezpieczny”.  Zdarza 

się też i to wcale nierzadko, że człowiek tam sobie urządza 

mniej bądź bardziej legalne wysypisko śmieci. Najczęściej 

jednak te dziury w ziemi  zostają porzucone i pozostawione  

same sobie  w jakiejś dziwnej nadziei, że natura  sobie jakoś z 

nimi poradzi. Jest więc rzeczą niecodzienną i bacznie zewsząd 

obserwowaną, że w gminie Ujsoły pośród skał starego 

kamieniołomu wybudowano ponad dwustumetrową linę 

zjazdową tyrolka, ściany wspinaczkowe  parki linowe  dla dzieci 

i dorosłych, 110 metrowe kąpielisko dla dorosłych i małe 

kąpielisko  wraz z placem zabaw dla dzieci. Że są tu też miejsca 

do plażowania, ścieżka zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń, 

zadaszone wiaty do grillowania oraz wyposażony

w nowoczesny sprzęt budynek z salą konferencyjną, 

gastronomiczną oraz przyległym tarasem z widokiem na cały 

obiekt.

Choć już niemal wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane, to jeszcze nie pora, aby podawać do publicznej 

wiadomości dokładne  daty i godziny otwarcia Geoparku Glinka. To wszystko będzie już na sto procent wiadome po 

przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prób technicznych urządzeń, a przede wszystkim po zaplanowanym na miesiąc maj 

odbiorze do użytkowania dwóch kąpielisk. Można jednak już dzisiaj zakładać, że w miesiącu czerwcu Geopark Glinka otworzy 

swoje podwoje dla miłych gości. 

WIELKA TREMA CZYLI JUŻ WKRÓTCE OTWARCIEWIELKA TREMA CZYLI JUŻ WKRÓTCE OTWARCIE
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STRAŻAK (NIE) SAM
Żeby strażak nie był pozostawiony tylko samemu sobie, musi mieć pod ręką dobry i najlepiej niezawodny sprzęt. Wtedy 

sam strażak się lepiej czuje, nie mówiąc już o nas samych, czyli tych, którzy  – odpukać w niemalowane -   pomocy strażaka mogą 

potrzebować w każdej chwili. Dlatego tak ważny jest dobry sprzęt i dobre współdziałanie tych ochotniczych straży, które mamy na 

terenie naszej gminy. Bo tu wszystko się rozstrzyga najczęściej w ciągu pierwszych minut i kwadransów, później to już można sobie  

jedynie pogdybać, a właściwie to już tylko  dogasić i posprzątać. Każdy ma tego świadomość, więc w ostatnich latach  każda  

jednostka  straży znacząco poprawiła i swój sprzęt i bazę. Soblówka zakupiła samochód z beczką , Glinka – samochód terenowy,  

Ujsoły zdezelowanego stara zamieniły na mercedesa, Złatna wybudowała garaż z częścią socjalną. Wszystkie zakupy samochodów 

finansowane głównie ze środków Gminy choć dotyczyły  pojazdów znajdujących się w dobrym stanie technicznym, to jednak 

nigdy nie były to pojazdy fabrycznie nowe. Aż tu …

NOWE AUTO DLA UJSÓŁ
A wszystko to dzięki  dofinansowaniu unijnemu jaki 

Gmina Ujsoły otrzymała na realizację napisanego wspólnie ze 

słowacką Gminą Novot projektu ochrony przeciwpożarowej 

pogranicza polsko – słowackiego. W ramach tego właśnie 

projektu po stronie polskiej przewiduje się m.in.. zakup 

nowego fabrycznie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 

OSP w Ujsołach ( orientacyjny koszt 650 – 700 tys. zł.) oraz  

remont dachu remizy. Słowacy wydadzą pieniądze na 

modernizację zbrojnicy ( remizy), zaś strażacy z jednej i drugiej 

strony granicy zostaną przeszkoleni w zakresie wspólnych 

działań w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych na 

terenie pogranicza. Zgodnie z przyjętym harmonogramem 

realizacja projektu rozpocznie się w maju  a zakończy w 

miesiącu październiku br.

SPORTOWIEC Z DACHEM NAD GŁOWĄSPORTOWIEC Z DACHEM NAD GŁOWĄ
Już niebawem a całkiem możliwe, że jeszcze w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę budynku szatniowo – 

socjalnego przy boisku sportowym w Złatnej. Od momentu powstania pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w roku 2010 brak 

takiego zaplecza doskwierał wszystkim korzystającym z tego obiektu. Nowy budynek będzie posiadał szatnie oraz po sześć 

stanowisk natrysków dla każdej z dwóch drużyn. Ponadto znajdą w nim miejsce m.in. magazyn gospodarczy oraz pomieszczenia 

dla sędziów i  trenera. Również i ta inwestycja jest możliwa do realizacji dzięki pozyskaniu unijnej dotacji.  
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PROJEKT „POGRANICZE BEZ BARIER”PROJEKT „POGRANICZE BEZ BARIER”
Od listopada ubiegłego roku Gmina Ujsoły realizowała 

transgraniczny projekt pn. „Pogranicze bez barier” wspólnie z 
partnerską gminą Novot ze Słowacji.

Głównym jego założeniem było wytyczenie w górach 
na terenie Gminy Ujsoły 15 km szlaku skiturowego dla osób 
niewidomych i słabo widzących oraz przeszkolenie 
szesnastoosobowej grupy wolontariuszy w zakresie pomocy 
tym osobom w  czasie wędrowania.

Zorganizowano szkolenia terenowe w których udział 
brały osoby niewidome oraz wolontariusze. Każdy uczestnik 
miał możliwość zmierzenia się nie tylko ze szczytami górskimi, 
ale także z jazdą na nartach skiturowych, koniecznością 
udzielania pierwszej pomocy na szlaku, udzielaniem pomocy w 
sytuacjach kryzysowych.

Zwieńczeniem projektu była konferencja, której 
głównym gościem była osoba niewidoma Francuz - Gerard 
Muller, chorujący od 20 lat na zwyrodnienie siatkówki, czego 
następstwem była utrata wzroku. Pan Muller w czasie swojego 
wystąpienia opowiedział o swoich doświadczeniach w 
uprawianiu turystyki aktywnej i sportu. Mówił również o 
nowoczesnych technologiach wykorzystywanych we Francji 
przez osoby niewidome. 

informacyjne, na których znajdzie się historia oraz opis 
poszczególnych urządzeń i zwyczajów. Skansen będzie 
komplementarny z wystawą etnograficzną znajdującą się w 
środku zabytkowej izby.

W ramach projektu zrealizowano cykl warsztatów dla 
dzieci i młodzieży, dzięki którym uczestnicy przełamali bariery, 
zawarli nowe znajomości i poznali kulturę obu gmin.

W czerwcu bieżącego roku odbędzie się impreza 
promująca nowopowstały skansen, która obejmować będzie 
wspólną zabawę przy dźwiękach muzyki folklorystycznej, a 
także gry i konkursy związane z dawnymi wierzeniami i 
tradycjami.

Jednak to nie wszystko, wydany będzie folder 
opisujący zwyczaje i tradycje w gminach Ujsoły i Nova Bystrica. 
Dzięki niemu poznamy bliżej historię oraz zabytki obu gmin.

Projekt realizowany jest z partnerską gminą Nova 
Bystrica ze Słowacji w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej. 

Utworzona zostanie ścieżka obejmująca tabliczki 

Pomysłodawcą tego ze wszechmiar  nowatorskiego 
przedsięwzięcia był  Bogumił Kanik – ratownik GOPR, Dyrektor 
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej, a 
realizacji podjęła się Gmina Ujsoły.

PROJEKT „SPOTKAJMY SIĘ W GLINCE”PROJEKT „SPOTKAJMY SIĘ W GLINCE”
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W niedługim czasie Glinka wzbogaci się o nową 
atrakcję, a mianowicie przy Izbie Regionalnej „Gronicek” 
powstanie skansen, w którym zostanie zgromadzony sprzęt 
rolniczy, używany w gospodarstwach rolnych w czasach 
naszych babć i dziadków. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 oraz z budżetu państwa 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „BESKIDNICY”SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „BESKIDNICY”

W Gminie Ujsoły od marca br. działa jedna z pierwszych 
spółdzielni socjalnych w naszym powiecie, a pierwsza w naszej 
gminie.

Pomysł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej zrodził się 
początkiem zeszłego roku kiedy to po raz pierwszy osoby 
bezrobotne spotkały się w MCK w Ujsołach gdzie 
przedstawiono zasady działania jednostki oraz idee projektu 
"OHP jako realizator usług rynku pracy", a następnie 
przeprowadzono zajęcia pt. „Pojęcie ekonomii społecznej na 
przykładzie tworzenia spółdzielni socjalnej”. Pomysłodawcą, a 
dziś opiekunem Spółdzielni Socjalnej „Beskidnicy” jest Pan 
Bogumił Kanik – dyrektor OHP w Bielsku Białej, GOPR-owiec 
oraz inicjator pierwszego na świecie szlaku skiturowego dla 
osób niewidomych w Gminie Ujsoły . 

Od pierwszego spotkania do dzisiejszych już działań 
spółdzielni minęło sporo czasu. Jak wspominają młodzi 
spółdzielcy nie było wcale tak łatwo. Od pomysłu do realizacji 
nie jest krótka droga. Stos papierów które trzeba było 
wypełniać nim marzenia zaczęły się spełniać to jedno, a noce 
nieprzespane by wszystko przemyśleć, przeliczyć, 
przeanalizować, to drugie. 

Spółdzielnia Socjalna „Beskidnicy” to ośmioosobowa 
grupa młodych ludzi których połączyła chęć przyczynienia się 
do rozwoju gminy oraz pomoc w odkrywaniu jej walorów 
turystycznych. Jesteśmy ludźmi z pasją którzy idąc za trendami 
chcą propagować aktywne spędzanie wolnego czasu.

Skąd w nas ta energia? Mieliśmy dużo szczęścia 
ponieważ dorastaliśmy w przepięknych górzystych okolicach 
wśród lasów i czystych wód co ukształtowało nie tylko nasze 
charaktery ale również silną wolę i rozwinęło kreatywne 
myślenie. Doceniamy to co mamy wokół siebie i chcemy to w 
jak najlepszy sposób wykorzystać. Nasz zapał i góralski 
charakter na pewno pomoże nam w dążeniu do wyznaczonego 
celu. 

Jako osoby bezrobotne dzięki utworzeniu Spółdzielni 
Socjalnej „Beskidnicy” mogliśmy skorzystać z wielu 
darmowych szkoleń, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i 
zdobyć wiedzę korzystając z pakietów prawnych, doradczych, 
promocyjnych. Istnieje szereg możliwości za pomocą których 

można uzyskać 
spółdzielni socjalnej na wolnym rynku. Założyciele muszą 
podjąć decyzję o finansowaniu rozpoczęcia swojej działalności 
(środki na niezbędny sprzęt, adaptacje lokalu, maszyny) jeszcze 
przed zarejestrowaniem spółdzielni socjalnej (przed 
uzyskaniem wpisu do KRS), ponieważ większość dofinansowań 
przeznaczona jest na nowo powstające podmioty. 

Długo uczyliśmy się czym tak naprawdę jest 
spółdzielnia socjalna, jak funkcjonuje, jakie są jej cele jaki ma 
charakter prawny. Dziś jako „Beskidnicy” wiemy, że 
spółdzielnia to szansa na robienie czegoś dla siebie a przede 
wszystkim dla innych bo to jest główny cel naszej 
przedsiębiorczości. 

Spółdzielnia Socjalna „Beskidnicy” powstała dzięki 
wsparciu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bielsku- 
Białej gdzie wystartowaliśmy z biznesplanem i wygraliśmy 
konkurs na utworzenie spółdzielni. Jako jedna z sześciu 
spółdzielni przeszliśmy wstępną weryfikację, przechodząc do 
następnego etapu, to nasze małe, wielkie zwycięstwo. Nasze 
pomysły, nasze plany spotkały się z dużym entuzjazmem w 
OWES. Cieszyliśmy się że dzięki funduszom unijnym mamy 
możliwość realizacji tego co planowaliśmy przez bardzo długi 
czas. Wygrana w konkursie utwierdziła nas w przekonaniu, że 
warto próbować założyć spółdzielnię i dało nam siłę by kolejny 
etap znów przejść z powodzeniem.

wsparcie oraz środki na funkcjonowanie 

Spółdzielnie socjalne kręcą młodych. 

Bo mają pracę! 
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O Beskidnikach było już głośno kiedy ruszył projekt 
„Pogranicze bez barier”. Wolontariat był niemałym 
wyzwaniem ale jakże cieszącym i absorbującym. To był idealny 
czas by się sprawdzić w pracy w grupie i stawić czoła trudnym 
wyzwaniom. Dzięki wolontariatowi w projekcie poznaliśmy 
wielu wspaniałych ludzi którzy zapowiedzieli się, że będą 
korzystać z naszej oferty. Jako podmiot ekonomii społecznej 
pragniemy też swoją ideą objąć osoby niepełnosprawne które 
w obecnych czasach chcą być jak najbardziej aktywne 
pokonując wszelkie bariery uniemożliwiające im normalne 
pełne wrażeń, czynne życie.

Dziś już zwarci i gotowi do ciężkiej pracy przystąpiliśmy 
do podpisania pierwszej umowy dzierżawy lokalu na stacji CPN 
w Ujsołach. Gdzie odnawiamy stary lokal gastronomiczny 
nieczynnym od zimy. Bistro będzie nosiło nową nazwę 
"Bezpiwnicy". Skąd taka nazwa??? Jako Beskidnicy chcemy by 
lokal miał podobnie brzmiąca nazwę a że w lokalu nie ma 
piwnicy jest to idealna nazwa którą wybraliśmy podczas burzy 
mózgów. Nie było trudno wymyśleć co robimy... na pierwszy 
rzut oka widać czego w naszej gminie nie ma, czego brakuje
i gdzie jest luka, którą możemy zapełnić. Jesteśmy młodzi
i borykamy się z tym samym problemem co nasi koledzy gdy 
przyjdzie chwila na odpoczynek, relaks, nie ma przytulnego 
miejsca w Ujsołach, gdzie można siąść z przyjaciółmi i pogadać. 
U nas będzie można smacznie zjeść i miło spędzić czas. Chcemy 
by lokal był przyjazny dla rodzin z dziećmi i zadbamy o to by 
najmłodsi mieli kącik do zabawy, a rodzice czas by, odpocząć 
przy strumyku i bujać się na hamaku. Mamy wiele pomysłów na

to by stary lokal przeszedł metamorfozę i był miejscem gdzie 
wszyscy będą się mogli spotykać. Będziemy aktywnie 
promować swój lokal choć największą promocją będą 
zadowoleni klienci o których będziemy się starać już od samego 
początku. Chcemy jako narzędzie wykorzystać również 
facebooka. Już dziś zachęcamy do poszukania nas w internecie i 
polubienia naszej strony SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 
BESKIDNICY. Na stronie będą konkursy z nagrodami, nowinki i 
wszystkie informacje dotyczące spółdzielców. Bistro to jeden z 
wielu pomysłów spółdzielni o kolejnych pewnie dowiecie się 
wkrótce. Jako pierwsza spółdzielnia w Gminie Ujsoły mamy 
nadzieję, przetrzeć szlak innym i pokazać, że spółdzielnia to 
idealny pomysł by wziąć sprawy w swoje ręce i prowadzić 
własny biznes z sukcesem. 

       tekst i foto: Agnieszka Podeszwa

ZAGRODA DANIELI i MUFLONÓW W SOBLÓWCE ZAGRODA DANIELI i MUFLONÓW W SOBLÓWCE 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Ta niecodzienna atrakcja powstała z inicjatywy 
właścicieli agroturystyki „Romanówka” i cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem zwłaszcza wśród najmłodszych gości. 
Zagroda mieści się tuż za potokiem Cicha, obok domków 
wypoczynkowych Państwa Ireny i Romana Pieli. Jak zapewniają 
gospodarze, zwierzątka dają się karmić z ręki i uwielbiają 
szczególnie kukurydzę, jabłka i kapustę, lecz nie pogardzą 
również obierkami, suchym chlebkiem i siankiem. Zagroda 
obecnie liczy sześć zwięrzątek, ale już w maju ma ona 
powiększyć się o dwa młode cielaczki. W chwili obecnej na 
całym obszarze trwają prace mające na celu przystosowanie 
terenu do celów turystycznych, jednak nie przeszkadza to 
turystom lub miejscowym w odwiedzaniu zagrody. 
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Nowy rok, nowe siły i nowe książki. Na naszej stronie 
internetowej ( ) został 
zamieszczony katalog książek, który możecie Państwo 
przeglądać z każdego miejsca i o każdej porze. Systematycznie 
uzupełniany zawiera już ponad 7400 książek. Naszym celem 
jest umożliwienie wszystkim chętnym zdalne zamawianie oraz 
rezerwowanie książek. Pierwsze nowości zakupione w tym 
roku już znajdują się na naszej stronie.

W styczniu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
prowadziliśmy „Kreatywne ferie” dla najmłodszych. 
Tworzyliśmy wazony i kwiaty w technice decoupage na Dzień 
Babci oraz przepiękne kartki na Dzień Dziadka. Kolejnego dnia 
na zajęciach gościły: fasola, groch, ryż i siemię to z nich 
tworzyliśmy „ekologiczne kwiaty”. Kubuś Puchatek puszczał 
oko do Kitty, a nad tym wszystkim pieczę miała wróżka 
Dzwoneczek. Dzień trzeci upłynął pod hasłem Bohaterowie 
Bajek. Do wykorzystania tylko trzy rzeczy: kredki, bibuła i klej. 
Przy tworzeniu utworzyły się grupy, które wzajemnie się 
wspierały i współpracowały. Wyniki tego dnia można oglądać
w Pracowni Orange w Ujsołach. 

www.biblioteka.ujsoly.com.pl

Raz w miesiącu nasza grupa decoupag`e spotyka się, 
aby tworzyć małe dzieła. Te miłe, trwające kilka godzin 
spotkania pozwalają nam miło spędzić czas, realizować się 
artystycznie, a przede wszystkim przy filiżance kawy i kawałku 
pysznego ciasta porozmawiać z drugą osobą. Dzięki tym 
warsztatom przygotowałyśmy kilka ciekawych prac, które 
można nabyć w naszej Bibliotece. Cały dochód przeznaczony 
zostanie na warsztaty letnie dla najmłodszych.

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich czytelników do 
aktywnego udziału w naszej nowej inicjatywie, do której 
przystąpiliśmy z myślą zachęcenia mieszkańców naszej gminy 
do czytania. 28.03.2014 r. ruszył Dyskusyjny Klub Książki,
a pierwszą omawianą książką była „Shurowie. Historia 
rodzinna”. Spotkania przy kawie odbywać się będą w każdy 
ostatni piątek miesiąca o godz. 16:00, a tytuł omawianej książki 
podawany będzie na stronie internetowej biblioteki oraz
w gablocie informacyjnej przed Organistówką.

Wszystko co robimy, robimy z myślą o naszych 
mieszkańcach. Jeśli macie Państwo uwagi co do naszej 
działalności, propozycje książkowe lub też macie pomysł na 
konkurs zapraszamy do Biblioteki lub do wysłania maila na nasz 
adres.

„Biblioteka gromadzi bogactwa wieków i pokoleń,
mogą z niej czerpać bez miary nieprzeliczone tłumy,
a nigdy nie poskąpi ani mądrości, ani światła”.
                                                                         Jan Wiktor

(Baron von Muunchhausen)

„Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ czytamy je tylko wtedy, kiedy 
mamy na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy o czymś innym. Zawsze dają i nigdy o nic 
nie proszą” 

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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ZAPROSZENIE NA LATOZAPROSZENIE NA LATO

Tegoroczne „Koncertowe Lato” w Gminie Ujsoły 

przypada na 12 lipca 2014 roku. W ramach tego wydarzenia 

przygotowaliśmy dla fanów muzyki rockowej nie lada gratkę. 

Już teraz zapraszamy serdecznie wszystkich 

Mieszkańców i Gości niezależnie od wzrostu, wieku

i wykształcenia na koncert zespołu IRA !

Prawie wszyscy znają i nucą takie przeboje jak: „Ona”, 

„Mój dom”, „Sen” czy  „Nie zatrzymam się”. A po koncercie dla 

wytrwałych DYSKOTEKA.

Natomiast już od godzin południowych zapraszamy 

dzieci wraz z rodzicami do wspólnych zabaw i korzystania

z atrakcji rozrywkowych i wspólnego biesiadowania. 

Kult palenia hud w Gminie Ujsoły to najbardziej 

istotny element naszej kultury, będący źródłem i natchnieniem 

twórczości regionalnej. Tegoroczne już 36 Wawrzyńcowe 

Hudy odbędą się w dniach 2 – 3 sierpnia 2014 roku.

W programie m.in. 14 Międzynarodowy Konkurs 

Drwali o tytuł „Ujsolskiego Drwala Roku”, Finały Turnieju Piłki 

Kamieńcowej „O Puchar Wójta Gminy Ujsoły”, występy 

zespołów i kapel światowego folkloru w ramach 51 Tygodnia 

Kultury Beskidzkiej. 

W niedzielę natomiast o godz. 20.00 na deskach 

Amfiteatru w Ujsołach będziemy mogli tańczyć do przebojów: 

Rasputin, Gotta go home, Rivers of Babylon a więc zapraszamy 

na  występ zespołu „BONEY M – IMITATION”!

KONCERTOWE LATOKONCERTOWE LATO

WAWRZYŃCOWE HUDYWAWRZYŃCOWE HUDY

Już  2 maja 2014 roku tj. piątek,  zapraszamy 

miłośników wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej na 

„Majówkę na sportowo”,  która odbędzie się w obrębie  

Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „ORLIK” w Ujsołach, na 

ul. Sportowej.

W programie m.in..: mecze piłki nożnej, siatkowej, 

plażowej, aerobik dla kobiet, konkursy i zabawy dla dzieci.

A więc…

Ubierz dres, wygodne buty

i na "Orlik" pędź na skróty.

Zabierz uśmiech i rodzinkę

odprężycie się drobinkę.

MAJÓWKA NA SPORTOWOMAJÓWKA NA SPORTOWO
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Nie każdy mieszkaniec gminy Ujsoły wie, od czego należy wywodzić nazwę danej miejscowości. Niemal każda nazwa wsi 
posiada własną etymologię a często nawet kilka. Etymologia danej nazwy opiera się zazwyczaj na miejscowej legendzie, 
opisującej powstanie miejscowości. Jest to jednak tzw. etymologia ludowa, czyli próba wyjaśnienia nazwy w oparciu o jakieś 
bliskie danej nazwie skojarzenia czy wymyślone opowieści. Prawdziwe językoznawcze tłumaczenie danej nazwy pozostaje często 
odmienne od etymologii ludowej. Nie wystarczy bowiem znać miejscową legendę, by wyjaśnić pochodzenie nazwy. Trzeba 
posiłkować się nieraz źródłami historycznymi, w których znajdują się stare formy zapisu danej nazwy, albo znać procesy językowe, 
zachodzące na przestrzeni wieków w języku polskim.

Powstanie miejscowości w naszej gminie należy niewątpliwie łączyć z faktem, że przez Ujsoły prowadził jeden ze szlaków 
handlowych z Żywiecczyzny na Słowację, który wiódł dwoma drogami, a mianowicie doliną potoku Glinka przez przełęcz o tej 
samej nazwie oraz doliną potoku Cicha przez przełęcz Przysłop. Wraz ze wzrostem znaczenia Ujsół i napływem osadników 
wołoskich, w dolinach bocznych dopływów Potoku Ujsolskiego (Bystra, Cicha, Glinka, Danielka), zaczęły powstawać na przełomie 
w XVI i XVII wieku osady, noszące dzisiaj nazwy Ujsoły, Złatna, Glinka i Soblówka. 

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

k
UJSOŁY

W różnych opracowaniach historycznych lub nawet w 
przewodnikach turystycznych możemy przeczytać, że wieś 
założyli pasterze wołoscy, którzy nazwali ją Ujsol. Autorzy 
przewodników łączą nazwę Ujsoły z wyrazem sol, który w 
języku rumuńskim oznacza „glebę, rolę” zaś podobny wyraz 
sola określa „parcelę, działkę”. W języku węgierskim natomiast 
słowo uj znaczy tyle co „nowy”. Zatem ten rumuńsko-węgierski 
zbitek miałby według Wołochów oznaczać Nową Rolę lub 
Osadę. Jest to niestety nieprawdziwa hipoteza a tłumaczenie 
tej nazwy jest bardzo proste, bo znajduje wyjaśnienie w języku 
polskim.

Najstarsze wzmianki o istnieniu osady pochodzą z kart 
Dziejopisu Żywieckiego z roku 1628.  Autor tegoż Dziejopisu - 
kronikarz żywiecki Andrzej Komoniecki - pisał, że: „... Usoły, że 
u rzeki Soły zasadzona”. Nazwa Ujsoły to nazwa topograficzna 
w formie złożonej z przyimkiem u- wraz z nazwą cieku wodnego 
Soła. Nazwa ta oznacza po prostu osadę położoną nad rzeką 
Sołą - inaczej u rzeki Soły.

Władysław Lubaś w swoim opracowaniu pt.: „Nazwy 
miejscowe południowej części dawnego województwa 
krakowskiego” pisze, że przejrzystość formy Usoły zaciemnia 
niejasne -j- i trudno dzisiaj ustalić skąd się ono w nazwie 
pojawiło.

SKĄD SIĘ WZIĘŁY NAZWY: UJSOŁY, 
ZŁATNA, SOBLÓWKA I GLINKA

Andrzej Matuszczyk  w swoim przewodniku 
krajoznawczym „Okolice Ujsoł” z kolei podaje, że pod koniec 
XVIII wieku po pierwszym rozbiorze Polski, jeden z Węgrów, 
pracownik nowej austriackiej administracji, samowolnie 
zmienił nazwę osady na Uj-Soły, co po węgiersku znaczyło 
Nowe Soły (węgierskie uj = polskie nowy). Nazwę tę miała 
popierać administracja a także nowe mapy austriackie. Należy 
jednak stwierdzić, że pogląd ten jest mało prawdopodobny, 
ponieważ nazwę z głoską –j- spotykamy jeszcze grubo przed 
rozbiorami a mianowicie na Mapie Księstwa Oświęcimsko-
Zatorskiego z 1676 roku w formie Ujsołki.

Przy objaśnianiu nazwy Ujsoły należy dodatkowo 
wyjaśnić pewną nieścisłość geograficzną, gdyż Ujsoły nie leżą 
przecież nad rzeką Sołą. Prawdopodobnie za czasów 
Komonieckiego (XVII i XVIII w.) uważano, że Soła bierze swój 
początek w Złatnej, która nosiła wtedy nazwę Sołki. W 
Dziejopisie czytamy bowiem: „Sołki nazwano od lasu tak 
mianowanego Sołka, gdzie rzeka Soła wypływa i początek swój 
i nazwisko z tego miejsca bierze”. Obecnie przyjmuje się, że 
rzeka Soła bierze swój początek w Rajczy z połączenia potoków 
Rycerskiego oraz Ujsolskiego (inaczej Wody Ujsolskiej), ale jest 
to przecież twierdzenie umowne. Nasi przodkowie mogli 
całkiem inaczej postrzegać bieg naszych potoków i rzek. W 
niektórych opracowaniach czytamy ponadto, że Potok Ujsolski 
nosił dawniej nazwę Sołka a w okresie międzywojennym 
propagowano na jego określenie nazwę  Biała Soła 
analogicznie jak w przypadku Białej i Czarnej Wisły.

k
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ZŁATNA

GLINKA

Złatna jako wieś głęboko wciśnięta w dolinę potoku 
Bystra, położona jest w lasach góry Lipowskiej. Należy jednak 
na początku wspomnieć, że dawniej osada nosiła nazwę Sołki. 
Powyżej przytoczono już zapis z Dziejopisu Komonickiego, 
który pisał - „Sołki nazwano od lasu tak mianowanego Sołka, 
gdzie rzeka Soła wypływa i początek swój i nazwisko z tego 
miejsca bierze”. Nazwa Sołki to forma liczby mnogiej, która 
bierze się od nazwy pobliskiego potoku zwanego dawniej 
Sołka, podobnie jak nazwy innych potoków z naszego regionu 
jak chociażby Milówki od Milówka, Rycerki od Rycerka. Dzisiaj 
pozostałością po dawnej nazwie wsi jest nazwa jednego z 
przysiółków zwanego Sułki.

Pierwszą wzmiankę o Złatnej czyli Sułkach możemy 
spotkać pod datą 1690 r. w Księdze sądowej Państwa 
Żywieckiego 1681-1773, w której czytamy, że „Wawrziniec 
Kostka z Sołek uskarzał się na synow Simona Gardasza z Rycyrki, 
ze mu wzięli owcę ...”

Nazwa Złatna - podobnie jak wiele innych tego typu 
nazw żywieckich wsi - została przeniesiona na osadę z nazwy 
przepływającego przez miejscowość potoku. Dzisiaj potok ten 
zwie się Bystra, lecz dawniej nosił nazwę Złatna. Nazwa tego 
potoku powstała od przymiotnika złoty, do którego dodano 
przyrostek –na.

Należy także wyjaśnić, że forma Złatna uległa 
wpływowi języka słowackiego, gdzie to słowacka grupa -ła- 
zastępuje polskie -ło-. W języku polskim istnieje przymiotnik 
złota zaś w języku słowackim - zlatá. Nazwa wsi po polsku 
winna brzmieć Złotna. Dlatego też próbowano ją spolszczyć
i w końcu XIX wieku spotykamy w Słowniku geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich właśnie 
formę Złotna.

Jak podaje Władysław Midowicz w przewodniku 
Nazewnictwo niektórych szczytów, przełęczy, hal i potoków 
Beskidów Zachodnich ta zesłowaczona nazwa wsi wywodzi się 
podobno od śladów aluwialnego złota, na które natrafiono
 w dawnych czasach w piaskach wspomnianego potoku.

Odnośnie do nazwy Złatna trzeba także wspomnieć, że 
jeden z przysiółków Kamesznicy nosi również taką samą nazwę 
i - co ciekawe - także położony jest nad potokiem Bystra.
O potoku tym pisze Komoniecki, że w Kamesznicy „tam bywały 
przedtym kamienie ślniące albo świecące się, gdzie kruszce 
najdowano i dotychczas może ich znaleźć, jako się w Złatnym 
pokazuje”. Zatem obie nazwy Złatna oraz informacja podana 
przez Komonieckiego, dotycząca znajdywania „święcących 
kamieni”, wskazywałyby na obecność w dawnych czasach złota 
na terenie południowej Żywiecczyzny. Trzeba tu jednak zwrócić 
uwagę, że dawniej przymiotnik złoty miał także znaczenie 
„czysty, jasny, urodzajny” a nieraz też znaczenie przenośne
i dlatego być może nazw typu Złatna czy Złota nie należy zawsze 
łączyć ze znaczeniem słowa złoto.

Zatem potok Złatna to potok czysty, jasny, błyszczący, 
obfitujący w świecące w blasku słońca kamienie.

Glinka to wieś położona w dolinie potoku Glinka oraz 
jego bocznych dopływów Wielkiego i Małego Smerekowa, 
będąca z początku przysiółkiem wsi Ujsoły. Osada ta powstała 
stosunkowo późno bo np. na początku XVIII w. Komoniecki 
przytacza jedynie potok Glinkę: „(...) druga Glinka spod 
Smrekowego Wierzchu wychodzi” oraz groń Glinkę, nie 
wspominając nic o miejscowości. Również w Księdze sądowej 
Państwa Żywieckiego czytamy jedynie w 1773 r. o Jakubie
i Michale Krawcach, którzy są „ugodzeni za wypasienie hale 
Glinki”. Nazwa Glinka, określająca zamieszkałą osadę, pojawia 
się dopiero w Skorowidzu miejscowości RP z oznaczeniem 
terytorijalnie im właściwych władz i urzędów oraz urządzeń 
komunikacyjnych, wydanym przed II wojną światową, gdzie 
podana jest jako przysiółek Ujsół. 

Nazwa Glinka odnosiła się pierwotnie wyłącznie do 
potoku oraz do góry i dopiero stąd została przeniesiona na 
osadę. Należy niewątpliwie łączyć ją z wyrazem glina (glin-
i końcówka –ka) , przez co może ona oznaczać potok płynący 
przez teren o gliniastym podłożu, bądź górę zasobną w glinę, 
czyli rodzaj nieprzepuszczalnej gleby o barwie żółtawej, 
chętnie wykorzystywanej w produkcji wyrobów garncarskich. 
Wyraz glina stał się popularną podstawą słowotwórczą do 
tworzenia podobnych nazw. I tak na Żywiecczyźnie nazwę 
Glinka nosi także przełęcz (845 m n.p.m.) między Magurą
a Jaworzyną, zwana również Przełęczą Ujsolską. Od podstawy 
glina należy też tłumaczyć nazwę przełęczy Glinne (809 m 
n.p.m.), leżącej na południe od Korbielowa oraz nazwę 
pobliskiego potoku Glinna (glin- i końcówka –na). Spotykamy 
oprócz tego nazwę Glinne, którą nosi  góra (1034 m n.p.m.), 
położona pomiędzy Węgierską Górką a Baranią Górą. Nazwę 
Glinka nosi także jeden z dopływów Odry, wieś w gminie Góra 
k. Leszna oraz dzielnica miasta Tychy.

k
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Miejscowość ta, znana dzisiaj jako Soblówka nosiła
z początku nazwę Cicha, którą zapożyczyła od przepływającego 
przez nią potoku Cicha. Pierwotnie osada była przysiółkiem 
Ujsół, jednakże później, tj. na początku XX w. była podzielona 
na dwie części i tak osiedla położone po lewej stronie potoku 
Cicha, wśród których znajdował się m.in. przysiółek Soblówka, 
należały do Rajczy, natomiast położone po prawej stronie do 
Ujsół. Z czasem przysiółek Soblówka zaczął się rozrastać,
a ponieważ w latach 1948 – 1952 postawiono tu drewnianą 
kaplicę oraz wybudowano strażnicę Wojsk Ochrony 
Pogranicza, stał się niejako centrum wsi i wtedy to nazwa 
Soblówka zamiast Cicha zaczęła określać całą miejscowość. 
Odnośnie genezy osady, istnieje wersja, że została ona 
założona przez osadników skazanych za wcześniejsze 
przestępstwa na wygnanie. W większości byli to chłopi skazani 
za brak posłuszeństwa przy odrabianiu pańszczyzny.

Nazwy potoku Cichy nie trzeba chyba czytelnikom 
tłumaczyć. Każdy domyśla się, że oznacza ona spokojny i cichy 
potok. Z kolei nazwa Soblówka jest nazwą typu dzierżawczego, 
czyli pochodzącą od imienia, nazwiska lub przezwiska pewnej 
osoby, będącej np. założycielem osady, albo też jej 
mieszkańcem czy osadnikiem. Nazwa ta powstała w wyniku 
dodania do nazwiska Sobel końcówki –ówka. Nazwy tego typu 
są bardzo popularne w górzystej części Małopolski oraz  
słowackiej Orawy i Kisuc. Do tego typu należą bowiem takie 
nazwy jak np.: Milówka (od nazwiska Mila), Kowalówka (od n. 
Kowal), Bieńkówka (od n. Bieniek), Turzówka (od n. Thurzo), 
Wrzeszczówka (od n. Wrzeszcz), Habówka (od n. Haba).

Zatem Soblówka to miejsce zamieszkałe przez 
człowieka noszącego nazwisko Sobel. Pierwsze wzmianki na 
temat miejsca powstania osady, przynależnej z początku do 
Ujsół, znajdujemy w Inwentarzu wsi Klucza Węgierska Górka
z roku 1712, do którego to Klucza, czyli folwarku, należały m.in. 
tereny dzisiejszej Soblówki. Otóż w inwentarzu tym, przy 
wyszczególnieniu zarębników wsi Ujsoły, znajdujemy m.in. 
osobę Walka Sobla, który mieszkał prawdopodobnie w dolinie 
potoku Cicha, w miejscu, gdzie następnie powstał przysiółek 
Soblówka. Osobę Walentego Sobla z Ujsół spotykamy również 
w Księdze sądowej Państwa Żywieckiego, z tym, że nazwisko 
jego podano w formie Sabel. W 1730 r. czytamy: Anno Domini 
1730 die 1 juniy. – Zapis Walantego Sabla z Uysoł na halla 
Rycyrziową. – Pracowity Walanty Sabel z Uysol stanawszy przy 
prawie calym walaskiem y actach ninieysich zanosyl 
protestatia na pomieniąnąą Jadwige Pawluske z Rayce, yz go 
do pomienianey halle z owcami prziiac nie chciala. Należy 
zatem przypuszczać, że nazwisko tegoż osadnika było różnie 
słyszane i zapisywane, w związku z czym obie formy Sobel
i Sabel mogły funkcjonować obok siebie równocześnie.

SOBLÓWKA

Na uwagę zasługuje tu fakt, że na wschodnim stoku 
Suchej Góry (1040 m n.p.m.) istnieją obok siebie 3 polany 
nazywane: Sablonka Dolna i Górna oraz polana Pod Soblówką. 
Nazwy tych polan należy wywodzić od nazwiska ich właściciela 
a mianowicie od formy Sobel lub Sabel. 

Forma nazwiska Sobel jest zdrobnieniem od imienia 
Sobiesław. Do podobnego modelu nazw osobowych należą 
bowiem, nieużywane już dziś, zdrobnienia Kochel (od Konrada 
lub Konstantyna) i Lubel (od Lubomira), od których powstały 
m.in. nazwy miejscowe Kochłowice oraz Lublin czy Lubliniec.

Autor artykułu: Paweł Piątek
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Schronisko posiada 35 miejsc noclegowych:

- 2x pokój 2-osobowy

- 2x pokój 3-osobowy

- 1x pokój 5-osobowy

- 2x pokój 10-osobowy

UJSOŁY ZAWSZE LASEM STAŁYUJSOŁY ZAWSZE LASEM STAŁY

Las zawsze i nierozłącznie towarzyszy bytowi 

ludzkiemu na Ziemi. Szczególnego znaczenia nabiera on

w dzisiejszych czasach, w dobie intensywnego rozwoju 

cywilizacyjnego. Ceniona jest jego bezcenna rola w życiu 

każdego człowieka jako miejsce pracy, producent tlenu, 

pochłaniacz dwutlenku węgla,  stabil izator zmian 

klimatycznych, a także stanowiącego naturalny teren źródlanej 

wody pitnej tak ważnej dla świata roślin i zwierząt oraz 

gospodarki narodowej. Doceniając tę rolę Organizacja 

Narodów Zjednoczonych ustanowiła w dniu 28.XI.2012 roku – 

Międzynarodowy Dzień Lasów. Na całym świecie jest on 

obchodzony 21 marca. W naszej gminie rokrocznie

w działalność tego typu aktywnie angażuje się młodzież z 

Gimnazjum im. Kardynała Karola Wojtyły w Ujsołach. 

Tegoroczna akcja odbyła się na terenie Leśnictwa „Glinka”.

W obchodach uczestniczyły klasy II a i b, pod opieką 

nauczycieli: Pani Elżbiety  Jamrozik, Pani Jolanty Ciapka oraz Ks 

Adama Jakubca. Gospodarz terenu Pan Leśniczy  Jacek Kotrys

i Pani Leśniczy Anna Łuźniak-Paździorko zaznajomili 

uczestników z tajnikami gospodarki leśnej, począwszy od ścinki 

i zrywki drewna po jego pomiar i klasyfikację sortymentową, 

ewidencję magazynową i spedycję do kontrahentów 

drzewnych.

Młodzież mogła zobaczyć na własne oczy „kornika” - 

groźnego sprawcę spustoszenia w naszych świerczynach, który 

jest obecnie odławiany do pułapek feromonowych. Szczególną 

uwagę zwrócono na cel przebudowy drzewostanów 

świerkowych, na wielogatunkowe lasy, zobaczyć można było 

liczne rośliny chronione, profil geologiczny gleb w Beskidach. 

Zwrócono uwagę na problem zaśmiecania lasów oraz na 

wypalanie resztek roślinnych na polach i w lasach.

 

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

Odnawianie lasu - czyli wycinka drzew dojrzałych  

(starszego pokolenia) i zastępowanie ich młodym pokoleniem, 

jest naturalnym cyklem gospodarki leśnej. W skali kraju, co 

roku jest wysadzonych ok. 500 mln sadzonek różnych 

gatunków drzew leśnych. W naszych lasach dominantem 

nowych narodzeń jest buk i jodła. Era lasów świerkowych 

odchodzi do lamusa.

Kulminacyjnym punktem poznawczym leśnej 

wycieczki było zwiedzenie 120 - letniego drzewostanu daglezji 

zielonej w Smerekówce Małej. Jego piękno i majestat 

pozostanie na pewno długo w pamięci młodzieży. 

Zwieńczeniem 6 km przechadzki po duktach leśnych było 

wspólne ognisko na nowym polu biwakowym w Glince. 

Słowa podziękowania składamy  na ręce  Pana 

Dyrektora Gimnazjum mgr Stanisława Kotrysa, za wzorowa 

współpracę z Nadleśnictwem Lasów Państwowych w Ujsołach.

tekst i foto: Marian Sporek
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Schronisko Górskie PTTK Hala Lipowska

tel: 602 605 969

SCHRONISKO PTTK NA HALI LIPOWSKIEJSCHRONISKO PTTK NA HALI LIPOWSKIEJ
Schronisko na Hali Lipowskiej zostało oddane do 

użytku dla turystów w 1932 roku.  Inicjatorem budowy była 

niemiecka organizacja turystyczna Beskiden-Verein. W okresie 

II wojny światowej stało się miejscem wypoczynku niemieckich 

żołnierzy, natomiast pod jej koniec stacjonowały tu oddziały 

Wermachtu. W skutek działań wojennych budynek schroniska 

został poważnie uszkodzony a mienie rozkradzione.  Po wojnie, 

przez dłuższy czas trwały prace renowacyjne, prowadzone 

przez Oddział PTT w Żywcu.  W 1953 roku schronisko zostało 

przejęte przez Zakład Urządzeń Turystycznych PTTK. Od lat 50. 

XX wieku obiekt oferował turystom 35 miejsc noclegowych, 

stając się ważnym miejsce na turystycznej mapie Beskidów. 

W październiku 1969 roku gospodarzami schroniska na Hali 

Lipowskiej zostali Maria i Zbigniew Gowin.  Prace rozbudowy 

schroniska  prowadzone były w latach 1976-1980.

Turysta który dzisiaj odwiedza Schronisko na Hali Lipowskiej 

spotka tam kierowniczkę Marię Gowin oraz jej córki i wnuków. 

Praca w Schronisku stała się rodzinną tradycją, kultywowaną 

już przez trzecie pokolenie. Nie wolno też zapomnieć o Pani 

Kasi Worek z Złatnej, która od prawie 20 lat z oddaniem 

pomaga w tym ciężkim ale jakże pięknym zadaniu, stając się 

częścią schroniskowej rodziny.

Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej położone jest na 

wysokości 1324m n.p.m. w sercu Beskidu Żywieckiego. Stąd 

roztacza się wspaniały widok w kierunku południowym na 

Tatry. Zaraz obok schroniska znajduje się rezerwat przyrody 

„Lipowska” z unikalnymi torfowiskami wysokimi.

Mnogość szlaków turystycznych o zróżnicowanej 

długości i trudności sprawia, że każdy znajdzie odpowiednią 

trasę dostosowaną do własnych wymagań. Po drodze 

zachwycając się rozległymi panoramami górskimi i 

zapierającymi dech w piersiach widokami. To wszystko w 

otoczeniu dzikiej przyrody, która pozwala oderwać się od szarej 

codzienności i choć na chwilę o niej zapomnieć. 

Drzwi schroniska otwarte są dla turystów 365 dni w 

roku. Największym wyróżnieniem dla zespołu schroniska jest 

zadowolenie ich gości.  Potwierdzeniem uznania ze strony 

odwiedzających Halę Lipowską było zdobycie pierwszego 

miejsca w prestiżowym rankingu schronisk górskich Magazynu 

Turystyki Górskiej „n.p.m.” w 2011 roku. 

Schronisko dysponuje 46 miejscami noclegowymi. 

Wielkim atutem oferty Schroniska na Hali Lipowskiej jest 

jedyna w swoim rodzaju domowa kuchnia.

O każdej porze roku można tam aktywnie spędzić czas. 

Latem – górskie wędrówki, biwakowanie, wieczory przy 

ognisku, kolarstwo górskie, grzybobranie. Zimą – narciarstwo 

biegowe, ski-touring, a dodatkowo w bezpośrednim 

sąsiedztwie schroniska znajdują się dwa wyciągi narciarskie. 

Niezależnie od pory roku wieczorem można się zrelaksować w 

saunie lub przy kubku gorącej czekolady w klimatycznej jadalni, 

gdzie czuć siłę bogatej historii schroniska tworzonej przez ludzi 

dla których góry stanowią wielką pasję.    

http://www.lipowska.com.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Hala.Lipowska
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- 2x pokój 10-osobowy

ZESPOŁY REGIONALNE W GMINIE UJSOŁYZESPOŁY REGIONALNE W GMINIE UJSOŁY

Zespół został założony w 1963 roku przez pana 

Franciszka Kruczyńskiego przy Szkole Podstawowej w Ujsołach 

pod nazwą „Mały Juhas”.

W latach 1969 – 1981 została zawieszona działalność 

zespołu by w roku 1981 odrodzić się jako „Zespół Pieśni i Tańca 

Mały Juhas”; wtedy również prowadził go pan Franciszek 

Kruczyński.

W okresie 1981 – 1992 zespół dawał wiele występów w 

kraju (Wrocław, Warszawa, Kazimierz Dolny, Wisła, Jabłonków, 

Brenna, Szczyrk) i za granicą (Niemcy, Belgia, Bułgaria). Cieszył 

się ogromną popularnością w tamtych czasach.

Po roku 1992 działalność Małego Juhasa ucichła, ale nie na 

długo. W roku 1999 przejęli zespół nauczyciele pani Jolanta 

Kurowska oraz pan Jan Caputa i zespół znowu powrócił do 

swojej świetności. Członkami zespołu nie była tylko młodzież 

szkoły podstawowej ale także gimnazjum, więc zmienił się 

charakter zespołu tudzież nazwa: „Młode Juhasy”

W 2009/2010 roku prowadzącą zespół została 

nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w 

Ujsołach pani Magdalena Mizia. Członkowie  to młodzież szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Zespół prezentuje tańce naszego 

regionu (Beskid Żywiecki), których uczono dzieci od pokoleń: 

Obyrtka, Koń, Siustany, Sarna, Hajduk, Pasterski. 

Wzbogacono program także o gry i zabawy dziecięce: 

Kapelusnik; oraz o taniec, którego pochodzenie wywodzi się z 

Ujsół: Koło ujsolskie.

Zespół także występował w kraju i za granicą i odnosił 

wiele sukcesów. Wiele występów dawał na imprezach 

gminnych i na imprezach organizowanych przez partnerskie 

gminy na Słowacji. Brał także udział w kilku TKB (Tydzień 

Kultury Beskidzkiej) i występował w Szczyrku i Wiśle. Zespół 

brał także udział kilkakrotnie w  Przeglądzie Folklorystycznych 

Zespołów Dziecięcych w Żywcu gdzie raz udało się „Młodym 

Juhasom” zdobyć I miejsce. Natomiast w wojewódzkim 

Przeglądzie w Częstochowie zespół zdobył II miejsce. Co roku 

„Młode Juhasy” kolędują w Kościele w Ujsołach w okresie 

Świąt Bożego Narodzenia.

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

MAŁY JUHAS Z UJSÓŁ

której członkowie często poświęcają swój wolny czas by zagrać 

na próbie  bądź występie „Młodych Juhasów”. W jej skład 

wchodzą: Magdalena Kubizna z Ujsół, Julia Kocoń ze Złatnej, 

Magdalena Sury, Klaudia Holeksa oraz Bartosz Ryłko z Rajczy.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych w wieku od 

10 do 15 lat na próby zespołu „Młode Juhasy”, w każdy piątek 

od 15.00 do 17.00 na małej salce gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Ujsołach.

Próbom towarzyszy oprócz tańca i śpiewu miła 

atmosfera. Wszyscy dobrze się bawią i mają okazję miło i 

produktywnie spędzić wolny czas. Młodzież ma także okazję 

poznać tradycję i obyczaje naszej góralskiej społeczności. 

Obecnie rozpoczęto przygotowania do wiosennych i 

wakacyjnych występów na terenie Gminy Ujsoły i nie tylko.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

kierownik zespołu: Magdalena Mizia

Obecnie zespołowi przygrywa niezawodna kapela, 
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Zespół Pieśni i Tańca Cichowianie z Soblówki działa od 
2011r. pod patronatem Stowarzyszenia Gazdowie Doliny Cichej 
w Soblówce. Kierownikiem zespołu jest Jacenty Rybarski. 
Zespół składa się z grupy młodszej prowadzonej przez Martynę 
Salachna oraz grupy starszej prowadzonej przez Jacentego 
Rybarskiego. Zespołowi przygrywa rodzinna kapela Krucy-Tyrk 
z Soblówki. Zespół prężnie i aktywnie działa od trzech lat 
propagując folklor i  kulturę górali żywieckich na scenach w 
Polsce i nie tylko, jak również bierze udział w uroczystościach 
kościelnych, tradycjach miejscowych. 

W ramach nagrody za włożony trud kierownictwo 
zespołu organizowało  członkom zespołu Cichowianie  co roku 
wspólny wypoczynek. 

W 2012r. grupa starsza przez tydzień wypoczywała na 
Słowacji nad jeziorem Orawskim w Namestovie, a przy okazji 
zwiedzali Slanicką wyspę sztuki. W  lipcu 2013r. grupa starsza 
spędziła tydzień w Rytrze (Piwniczna Zdrój) zwiedzając m.in.  
Stary Sącz, miejsca gdzie przebywał Jan Paweł II. Oba wyjazdy 
wypoczynkowe mogły dojść do skutku dzięki zaangażowaniu 
pana Krzysztofa Jamrozowicza.

W sierpniu 2013 grupa młodsza i starsza wypoczywała 
łącznie dwa tygodnie w Wróblówce (Czarny Dunajec) 
zwiedzając: Zakopane, Ludźmierz, Nowy Targ, Niedzicę, 

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

CICHOWANIE Z SOBLÓWKI

korzystając z atrakcji letnich: 
Aquapark, rejs statkiem po 
jeziorze Czorsztyńskim, kino, 
basen, przejażdżki konne. 
Wypoczynek udało się zorganizować dzięki inicjatywie i 
pomocy naszego ks. proboszcza Stanisława  Króżla.

Z ważniejszych  osiągnięć  od początku działalności 
zespołu do końca 2012r. warto wymieniać udział w Tygodniu 
Kultury Beskidzkiej (Maków Podhalański, Oświęcim, Ujsoły);  
Festiwal Folkloru Górali Żywieckich  w Żywcu, na którym 
została doceniona praca kierownika zespołu, gdzie komisja 
przyznała dyplom uznania za pracę  pedagogiczną i krzewienie 
folkloru górali żywieckich wśród młodzieży; nagranie do radia 
Katowice; udział w programie telewizyjnym ,,Zwykły bohater”; 
Jasełka po góralsku w wykonaniu grupy starszej; Palenie 
Mielerza- Kosarzyska- Czechy.

Grupa folklorystyczna „Jedlicka” działa w ramach Koła 
Miłośników Folkloru w Szkole Podstawowej w Glince od 2001 
roku. Koło stwarza możliwość poznania własnego dziedzictwa 
kulturowego, kultywuje tradycje, obrzędy, zwyczaje 
najbliższego regionu oraz gwarę góralską i śpiew. Skupia 
uczniów klas 0 – VI. Obecnie liczy 20 dzieci. Grupą opiekuje się 
pani Władysława Salachna (Salachna latach b2001 do 2006 z 
Urszulą Dziedzic). Grupa prezentuje widowska słowno-
muzyczne związane z życiem wiejskim, społeczno-
obyczajowym między innymi: „Glincajskie wyśkubki”, „Od 
ziarynka do bochenka”, „Wypas łowiec na holi”, „Nomowiny”, 
„Skolne kłopoty Tomoskow”, „Wilijo u Tomoskow”. Do stałego 
punktu grupy należą Poranki Wigilijne organizowane w szkole 
w ostatnią niedzielę przed Świętami Bożego Narodzenia dla 
mieszkańców Glinki.

Aktorskie scenariusze zostały spopularyzowane w 
formie scenicznej  na imprezach szkolnych, wiejskich, 
gminnych, powiatowych. Gościnnie występowali na 
uroczystościach organizowanych przez GOK w Ujsołach, Rajczy, 
MCK w Żywcu.

GRUPA TEATRLANA „JEDLICKA” Z GLINKI

Grupa uczestniczyła trzykrotnie w Powiatowym 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Żywcu 
zajmując I i II miejsce oraz wyróżnienie, reprezentowała szkołę 
w Przeglądzie Wojewódzkim w Częstochowie. Częstochowie 
konkursie 'Beskidzki Dzwonek” w Szczyrku zajęła II miejsce.
Od 2007 roku przedstawiciele grupy biorą udział w Posiadach 
Gawędziarskich w Rajczy, Brzuśniku i w Bukowinie Tatrzańskiej, 
gdzie w Ogólnopolskim Konkursie „Sabałowe Bajania” 
przedstawiciele grupy byli laureatami I miejsca w roku 2007, 
2009, 2011, 2012 
oraz II miejsca w 
roku 2010, 2013. 
P r o b l e m e m  
grupy jest brak 
kapeli lub choćy 
j e d n e j  o s o b y  
g r a j ą c e j  n a  
i n s t r u m e n c i e  
ludowym. 

Grupa uczestniczyła trzykrotnie w Powiatowym 
Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Żywcu 
zajmując I i II miejsce oraz wyróżnienie, reprezentowała szkołę 
w Przeglądzie Wojewódzkim w Częstochowie. Częstochowie 
konkursie 'Beskidzki Dzwonek” w Szczyrku zajęła II miejsce.
Od 2007 roku przedstawiciele grupy biorą udział w Posiadach 
Gawędziarskich w Rajczy, Brzuśniku i w Bukowinie Tatrzańskiej, 
gdzie w Ogólnopolskim Konkursie „Sabałowe Bajania” 
przedstawiciele grupy byli laureatami I miejsca w roku 2007, 
2009, 2011, 2012 oraz II miejsca w roku 2010, 2013. 
Problemem grupy jest brak kapeli lub choćy jednej osoby 
grającej na instrumencie ludowym. 

GAZETA UJSOLSKAGAZETA UJSOLSKA Nr 10 / kwiecień 2014 r.Nr 10 / kwiecień 2014 r.1818



Schronisko posiada 35 miejsc noclegowych:

- 2x pokój 2-osobowy

- 2x pokój 3-osobowy

- 1x pokój 5-osobowy

- 2x pokój 10-osobowy

Już na początku Soblówki za potokiem Cicha znajduje 

się nasza zagroda. Wmyśl rozwoju naszej agroturystyki 

„Romanówka” stworzyliśmy tą niecodzienną atrakcję, która 

cieszy się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza wśród 

najmłodszych naszych gości. Zwierzątka dają się karmić z ręki – 

uwielbiają  kukurydzę, jabłka, kapustę ale nie pogardzą 

obierkami, suchym chlebkiem czy siankiem. Zagroda obecnie 

liczy sześć zwierzątek a już może w maju  powiększy się o dwa 

młode cielaczki. Obecnie na całym terenie  trwają prace z 

przystosowaniem go do celów turystycznych, jednak nie 

przeszkadza to turystom lub miejscowym w odwiedzaniu 

naszej zagrody. Zapraszamy do odwiedzenia Romanówki.

SPORTSPORT

LKS „MUŃCUŁ UJSOŁY”LKS „MUŃCUŁ UJSOŁY”

W sobotę 5 kwietnia już  po raz czwarty odbył się 

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 

Ujsoły, zorganizowany przez nauczycieli wychowania 

fizycznego Katarzynę i Piotra Bryja.  W imprezie  uczestniczyło 

blisko sto osób.  Zawodników przywitał Wójt Gminy Ujsoły, 

który życzył wszystkim uczestnikom zdrowej rywalizacji i dobrej 

zabawy. Do turnieju przystąpiły 4 drużyny dziewcząt: Słowacja, 

ŻAPN Żywiec, T.S. Śrubiarnia Żywiec, Ujsoły oraz 3 drużyny 

chłopców: Słowacja, Radziechowy, Ujsoły.  W tym roku nasze 

drużyny zbyt gościnnie potraktowały rywali i ostatecznie 

chłopcy w tie – breku przegrali ze Słowacją mecz o drugie 

miejsce wynikiem   13: 15. Tak samo dziewczęta po zaciętej 

walce w tie – breaku uległy drużynie Słowacji zajmując tym 

samym 4 miejsce. Nagrody zwycięzcą wręczyli Wójt Gminy 

Ujsoły Tadeusz Piętka oraz  Sołtys Wsi Ujsoły Pan  Adam Kocoń.

Zespół LKSu Muńcuł Ujsoły już 15 stycznia rozpoczął 

przygotowania do rundy wiosennej. Pierwsze zajęcia 

treningowe odbywały się na Sali gimnastycznej w Ujsołach, 

następnie już w lutym zawodnicy przeszli na orlika w Ujsołach 

gdzie kontynuowali treningi aż do kwietnia. W międzyczasie 

rozegrano serię sparingów:

- 15 lutego  Sokół Buczkowice- Muńcuł Ujsoły 1:4 (0:3)

Bramki zdobyli: Tomasz Nicoś 2, Szymon Szczotka 1, Kamil 

Kręcichwost 1

- 1 marca  Przełom Kaniów - Muńcuł Ujsoły 6:4 (4:1)

Bramki zdobyli: Tomasz Nicoś 2, Szymon Szczotka 1, Marek Bułka 1

- 9 marca GKS Radziechowy-Wieprz II - Muńcuł Ujsoły 0:4 (0:2)

Bramki zdobyli: Marcin Cokot 2, Kamil Kręcichwost 1, Kamil 

Powroźnik 1

- 16 marca -  Podhalanka Milówka - Muńcuł Ujsoły 3:1 (0:1)

Bramkę zdobył: Grzegorz Miesiączek

23 marca - Skałka Żabnica -  Muńcuł Ujsoły 4:2 (2:0)

Bramki zdobył: Tomasz Nicoś 2

Zespół LKSu Muńcuł Ujsoły już 15 stycznia rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. Pierwsze zajęcia treningowe odbywały 

się na Sali gimnastycznej w Ujsołach, następnie już w lutym zawodnicy przeszli na orlika w Ujsołach gdzie kontynuowali treningi aż 

do kwietnia. W międzyczasie rozegrano serię sparingów:

15 lutego  Sokół Buczkowice- Muńcuł Ujsoły 1:4 (0:3)

Bramki zdobyli: Tomasz Nicoś 2, Szymon Szczotka 1, Kamil Kręcichwost 1

1 marca  Przełom Kaniów - Muńcuł Ujsoły 6:4 (4:1)

Bramki zdobyli: Tomasz Nicoś 2, Szymon Szczotka 1, Marek Bułka 1

9 marca GKS Radziechowy-Wieprz II - Muńcuł Ujsoły 0:4 (0:2)

Bramki zdobyli: Marcin Cokot 2, Kamil Kręcichwost 1, Kamil Powroźnik 1

16 marca -  Podhalanka Milówka - Muńcuł Ujsoły 3:1 (0:1)

Bramkę zdobył: Grzegorz Miesiączek

23 marca - Skałka Żabnica -  Muńcuł Ujsoły 4:2 (2:0)

Bramki zdobył: Tomasz Nicoś 2

Początkiem kwietnia zespół przeniósł się na pełnowymiarowe boisko gdzie szlifował formę na inaugurację ligi.

13 kwietna Muńcuł rozegrał pierwszy mecz o punkty w rundzie wiosennej w którym zmierzył się z drużyną z Leśnej na boisku 

przeciwnika. Spotkanie to zakończyło się wygraną naszych zawodników 2:0 po bramkach Szymona Szczotki i Kamila Powroźnika.

Początkiem kwietnia zespół przeniósł się na 

pełnowymiarowe boisko gdzie szlifował formę na inaugurację 

ligi. 13 kwietna Muńcuł rozegrał pierwszy mecz o punkty w 

rundzie wiosennej w którym zmierzył się z drużyną z Leśnej na 

boisku przeciwnika. Spotkanie to zakończyło się wygraną 

naszych zawodników 2:0 po bramkach Szymona Szczotki i 

Kamila Powroźnika.

Terminarz rozgrywek ligi: ŻYWIEC - KLASA A: RUNDA II

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY
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