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SŁOWO WSTĘPUSŁOWO WSTĘPU

sprawdzonymi i skutecznymi zasadami warto się kierować nie 

tylko w życiu prywatnym lecz również i tu w życiu publicznym 

pełniąc funkcję gospodarza gminy, czyli mówiąc w skrócie 

wójta. Bo każdy bajer tak miło pieszczący dziś ucho „jesteś 

najpiękniejszy, najmądrzejszy, możesz wszystko zawsze

i wszędzie” poprowadzi nas wcześniej czy później  na manowce 

i tam pozostawi samym sobie. Gołych i wesołych z ręką po 

pachy  w nocniku. Bo pomysły nietrafione, bo uszyte nie na 

miarę.

Warto więc czasem nie być trendi, warto więc czasem 

najpierw pogadać ze swoim chłopskim rozumem, ze swoim 

lustrem co one na to i dopiero potem wyruszyć, by sięgać po 

marzenia. Owszem ryzykować, być szalonym, wchodzić raz 

oknem a raz drzwiami, ale wiedząc i  będąc pewnym, że to coś 

jest tego warte, że Geopark Glinka w zapuszczonym wcześniej 

kamieniołomie to nie tylko śmiała fantazja, ale przede 

wszystkim realna potrzeba, żeby ściągnąć ludzi i całkiem realne 

wyzwanie jak tym później zarządzać... że kompleks sportowo- 

rekreacyjny w Ujsołach, że wiejskie domy kultury w każdej wsi, 

że kanalizacja, że śmieci, że imprezy … i tych „że” mnoży się

z roku na rok coraz więcej. I na każde z nich trzeba było sobie 

wcześniej odpowiedzieć czy warto, czy potrzebne, czy uszyte na 

miarę, czy damy radę to potem utrzymać. Więc gorąco 

polecam, aby w tym naszym nie tylko świątecznym, ale

i codziennym zazwyczaj wykwintnym i kolorowym menu 

znalazło się też miejsce dla dwóch starych jak świat lecz nieco 

zapomnianych „potraw”: zdrowego rozsądku i chłopskiego 

rozumu. Gorąco polecam,  ponoć sprawdzone w trawieniu.

Tymi właśnie choć mało medialnymi dzisiaj, ale za to 

Jedni mówią, że zima trwała długo, inni że krótko, 

jeszcze inni przypisują jej wyjątkową surowość, inni 

uciążliwość, a jeszcze inni głoszą śmiałe tezy, że zimy to w tym 

roku jakby wcale nie był. Do zaciekłego boju o to kto trafił, a kto 

walnął kulą w płot ruszyły całe tabuny skąpo odzianych 

pogodynek i skazanych już na starcie na przegraną z racji 

swojego zazwyczaj kompletnego odzienia pogodynów (tak 

chyba w imię tzw. równości płci winien brzmieć rodzaj męski).  

Bez względu na to jak długo jeszcze potrwa ten 

odwieczny i zawzięty spór, kto komu przyzna rację, kogo 

odsądzą od czci i wiary, a kogo namaszczą na telewizyjnego 

proroka od pogody,  ja jedno i tak wiem na pewno... 

Mianowicie to, że i tak wszystkich w pobitym polu pozostawi 

genialna w swojej prostocie i sprawdzalna zawsze pod każdą 

szerokością geograficzną maksyma pewnego górala, który 

zagadnięty o pogodę odparował bez zastanowienia: „panocku, 

jak się nie zachmurzy to nie bydzie loło”. A w innym miejscu 

dodał: „bydzie psota, bo mie cosik łomie w kościak”. Innych 

maksym nie przytaczam  z tego chociażby względu, że ich ilość 

jest znaczna a i  język często dosadny i mógłby być może urazić 

wrażliwe ucho niejednego językowego purysty zasiadającego 

paradnie przy świątecznym stole. 

 

Dość powiedzieć, że bez względu na to kto jakie 

telewizje ma za sobą, jak tęgie głowy z nich wyzierają i jakie 

nowoczesne „mądrości” z nich ogłaszają, to i tak  w 

ostatecznym rozrachunku wygrywa zdrowy chłopski rozum i 

zwyczajna normalność. 

...........................
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ŒMIECI PO NOWEMUŒMIECI PO NOWEMU
Z dniem 1 lipca zaczyna w całej Polsce  obowiązywać uchwalone przez sejm i podpisane przez prezydenta  nowe prawo 

śmieciowe. Najważniejsze  zmiany  jakie to prawo wprowadza są następujące:

1. Gmina jest właścicielem wszystkich śmieci wytwarzanych na jej terenie.
2. Gminie nie wolno zlecić odbioru i transportu śmieci własnym zakładom komunalnym, tzw. ZUK – om.
3. Gmina jest   zobowiązana ogłosić publiczny przetarg na odbiór i składowanie śmieci.
4. Gmina podpisuje umowę na odbiór śmieci od mieszkańców i ich składowanie z firmą, która zaoferuje
     najniższą cenę i przetarg wygra.
5. Mieszkaniec nie podpisuje żadnej umowy lecz  składa w urzędzie gminy tzw. deklarację śmieciową,
     w której podaje m.in.. ilość osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym oraz zamiar
     segregowania śmieci lub ich niesegregowania.
6. Mieszkaniec na podstawie złożonej deklaracji śmieciowej dokonuje zapłaty za śmieci co kwartał w kasie
     lub na rachunek bankowy  urzędu gminy.

Jeszcze nie wszystko się zabliźniło jak należy  po 
wielkim kopaniu w Ujsołach i Złatnej a już lada tydzień rusza 
nowe wielkie kopanie, tym razem w Soblówce, a potem
i w Glince. Rusza bowiem już od kwietnia kolejny, ostatni  etap 
budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ujsoły. Będzie on 
polegał na tym, że do blisko 40 km nowej sieci kanalizacyjnej  
wybudowanej przy wsparciu  środków unijnych  w Ujsołach
i Złatnej zostanie dorzucone w ciągu następnych 2 lat 
przynajmniej 16 km kolektorów kanalizacyjnych , które będą 
obsługiwać mieszkańców Soblówki oraz w pewnej części 
również i Glinki. 

Tym samym w ciągu 4 lat  za kwotę ponad 40 milionów 
złotych zostanie zakończony projekt skanalizowania całej 
Gminy Ujsoły. Pozostanie  jeszcze co prawda kilka białych plam 
na kanalizacyjnej mapie  w takich sołectwach jak Glinka, Złatna 
i Soblówka, ale są one wynikiem rozproszonej zabudowy
 w wysoko położonych przysiółkach. 

Te  miejsca składające się zwykle z kilku budynków 
znacznie oddalonych od centrum wsi będą w dalszym ciągu 
obsługiwane bądź przez beczkowóz bądź też przez  
przydomowe oczyszczalnie  ścieków.

TEREN BUDOWYTEREN BUDOWY
Już od miesiąca kwietnia firma Wodpol rozpoczyna 

prace kanalizacyjne i w związku z tym dojazd do Soblówki
i wyjazd z tego skądinąd bardzo uroczego sołectwa będzie 
wyjątkowo uciążliwy i  utrudniony. A wszystko to w wyniku 
faktu, że zgodnie z projektem kolektor kanalizacyjny 
prowadzący z Ujsół ( począwszy  od mostu na Soblówkę ) aż  do 
centrum Soblówki będzie przebiegał na odcinku blisko 4 km
w drodze powiatowej. A co  to oznacza dla kierowców i pieszych 
przy obecnej szerokości tej drogi i braku możliwości  dokonania 
objazdu z góry wiadomo: korki, stres, nerwowe obgryzanie 
paznokci i pomstowanie na cały świat. Będzie nam jednak
o niebo łatwiej przeżyć te niełatwe miesiące kiedy sobie 
uświadomimy, że przecież nikt nikomu tej drogi ani na złość, ani 
też dla własnej przyjemności nie rozkopuje. I kiedy oczyma 
wyobraźni zobaczymy ten wcale  nieodległy już czas, kiedy rany 
się zagoją a my będziemy wprost śmigać nową drogą do 
Soblówki.

DOSTĘP (DO SOBLÓWKI)DOSTĘP (DO SOBLÓWKI)
BARDZO UTRUDNIONYBARDZO UTRUDNIONY

To tyle, jeśli chodzi o ogólne zasady śmieciowe obowiązujące na terenie całej Polski, których żadna z gmin zmienić po 
swojemu nie może.
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V. Tutaj nic się nie zmienia. Nadal śmieci 
segregujemy u siebie w domach tak jak do 
tej pory. I tak jak do tej pory nie 
obowiązuje żaden miesięczny limit 
oddawanych śmieci, wezmą tyle ile 
wystawimy bez żadnych dodatkowych 
opłat.

VI. Mamy prawo w deklaracji śmieciowej 
napisać, że będziemy oddawać śmieci 
nieposegregowane, ale wówczas płacimy 
100 % więcej niż za śmieci segregowane.

VII.  Tak jak do tej pory śmieci sprzed 
posesji będą odbierane jeden raz
w  miesiącu.

VIII.  Właściciel dokonuje  wpłat za śmieci 
w kasie lub na rachunek bankowy urzędu 
gminy na koniec każdego kwartału bez 
osobnego wezwania.

IX.  Odpady te będą zbierane raz w roku 
przez przewoźnika. Można je będzie 
również dowozić własnym środkiem 
transportu do gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów ( teren 
oczyszczalni ścieków w Ujsołach)
w dniach i godzinach pracy tego punktu.

X. W przypadku tzw. nieruchomości 
niezamieszkałych , które stanowią domki 
letniskowe, zakłady pracy, obiekty 
publiczne itp. Nic się nie zmienia. 
Obowiązywać będą również po dniu
1 lipca dotychczas posiadane umowy na 
odbiór śmieci.

KASA URZĘDU GMINY

I.  W miesiącu kwietniu zapuka do 
naszego domu przedstawiciel urzędu 
gminy z deklarcją śmieciową, którą 
wypełnia właściciel. Przedłoży też do 
podpisu wypowiedzenie dotychczasowej 
umowy z zakładem usług komunalnych.

II. Właściciel wpisuje do deklaracji ilość 
osób zamieszkujących w gospodarstwie 
domowym. I lość ta jest później  
weryfikowana w oparciu o aktualną 
ewidencję ludności prowadzoną przez 
Urząd Gminy w Ujsołach.

III. Właściciel wylicza kwotę odpłatności 
mnożąc ilość osób przez obowiązującą 
stawkę .

IV. Wysokość opłaty jest uzależniona od 
i l o ś c i  o s ó b  z a m i e s z k u j ą c y c h
w gospodarstwie oraz od tego czy śmieci 
segregujemy czy też nie . Wyjątek jest 
taki, że Jeśli  nie segregujemy płacimy za 
ś m i e c i  1 0 0 %  w i ę c e j ,  a  j e ś l i
w gospodarstwie domowym zamieszkuje 
więcej osób niż 4, płacimy tak jak za 4 
osoby.

WZÓR ŚMIECIOWEJ  DEKLARACJI

A teraz o tym jak to nowe prawo śmieciowe będzie działało na terenie naszej gminy. A więc po kolei krok po kroku  o tym co 
nas czeka w następnych miesiącach:
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Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach we 
współpracy z Ochotniczą  Strażą Pożarną w Złatnej w lutym 
2012 roku nawiązał kontakt ze Śląskim Bankiem Żywności
w Rudzie Ślaskiej.

Bank Żywności jest organizacją pożytku publicznego, 
która poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie 
działalności społecznej dąży do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Unijnego 
PEAD w naszej gminie zostały objęte  rodziny, oraz osoby 
samotne, w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, 
wielodzietności, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Dostępne
w programie PEAD artykuły spożywcze to: mleko, sery, 
makarony, mąka, kasza, ryż, groszek z marchewką, koncentrat 
pomidorowy, mielonka wieprzowa, płatki śniadaniowe, cukier, 
dżemy, herbatniki a także dania gotowe. Wszystkie produkty 
oznakowane są logiem Banku Żywności a także informacją, że 
produkt nie jest do sprzedaży. 

Co kwartał  dzięki uprzejmości OSP w Złatnej 
przywozimy z Banku Żywności, z magazynów w Chorzowie  
kartony z produktami żywnościowymi, które są rozdzielane 
pomiędzy potrzebujących, w miarę potrzeby produkty 
rozwożone są przez pracowników socjalnych do miejsca 
zamieszkania. W 2012 roku uzyskaliśmy i rozdysponowaliśmy 
5107 kg żywności.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej żywność w ramach programu PEAD jest 
przeznaczona wyłącznie dla osób najuboższych, czyli osób, 
które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, spełniają 
kryterium dochodowe tj:
ź 813 zł (netto) przypadające dla osoby samotnie 
gospodarującej, 
ź 684 zł (netto) na jednego członka w rodzinie,
ź oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej 
sytuacji  życiowej tj .  np. sieroctwo; bezdomność; 
niepełnosprawność; długotrwała i ciężka choroba; przemoc
w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności; zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych; trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm; zdarzenia losowe i 
sytuacje kryzysowe. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach 
zaprasza wszystkie osoby potrzebujące  w celu ustalenia 
ewentualnej formy pomocy.

Więcej informacji na temat Banku Żywności można 
uzyskać na stronie internetowej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach
w 2013 r. realizuje już VI edycję projektu systemowego   pn. 
"Nowe umiejętności jako czynnik zwiększający integrację 
społeczną w Gminie Ujsoły". Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
akty wnej  integrac j i ,  Poddz ia łan ie  7.1 .1  Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki  pomocy 
społecznej. Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu 
aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym a także osób wykluczonych i dyskryminowanych na 
rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie ma na celu 
podwyższenie statusu zawodowego i społecznego kobiet
i mężczyzn poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu 
na rynek pracy. 

Uczestnicy projektu nabywają kwalif ikacje
i umiejętności społeczne i zawodowe, zwiększa się ich 
motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej i poczucie 
własnej wartości 

Odbiorcami projektu są głównie klienci Ośrodka 
Pomocy Społecznej, osoby bezrobotne oraz nieaktywne 
zawodowo, osoby niepełnosprawne a także osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Beneficjenci objęci zostali 
wsparciem finansowym, pracą socjalną i instrumentami 
aktywnej integracji, w postaci kursów, szkoleń, wsparciem 
indywidualnym i grupowym w zakresie podniesienia 
kompetencji  życiowych i  umiejętności społeczno- 
zawodowych. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ujsołach  w celu zaczerpnięcia informacji.

www.silesiafoodbank.eu
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Jest rok 2003. Mój syn ma 2,5 roku. Kocham książki
i kocham ludzi więc gdy mój synek zasypia, biegnę do biblioteki 
Mała, ciemna piwnica na ulicy Bystrej 8. Ktoś kto tam zachodził 
wiedział, że to piwnica bez okna, w której było  latem zimno,
a w zimie tak gorąco, że „jajka można smażyć”. Wizyta
z dzieckiem, ograniczała się do szybkich 5- ciu minut, bo albo 
mu za ciepło , albo za zimno i robić nie ma co, więc lepiej 
przybiec samej, gdy śpi. Co wtedy kryło się w bibliotece prócz 
książek? Maszyna do pisania, elektryczna, szczyt luksusu. 

Rok 2013r. ORGANISTÓWKA – nowa siedziba 
biblioteki. Piękna, przestronna, słoneczna. Po maszynie do 
pisania…ani śladu. Za to mamy cudowną Pracownię: 
komputery, PlayStation 3 i wiele gier. Tylko w ciągu 2 miesięcy 
odwiedziło nas  746 osób. Dzieci, młodzież i dorośli, grają w gry, 
dyskutują, tańczą, odrabiają zadania, ćwiczą testy do prawa 
jazdy. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. 

Czasy gdy mama z dzieckiem wpadała w biegu lub 
zostawiała maluszka w domu minęły (mam nadzieję) 
bezpowrotnie. Od stycznia to właśnie mamy z maluchami
w wieku od 6 miesięcy do lat 4 odwiedzają nas cyklicznie. Grupa 
zabawowa „Małe Skrzaty” to systematyczne spotkania 
rodziców i dzieci prowadzone przez NAS dla WAS, które 
wspomagają rozwój dzieci oraz umożliwiają poznanie nowych 
towarzyszy zabaw. Grupa ta powstała dzięki projektowi 
Programu Rozwoju Bibliotek oraz Fundacji Rozwoju Dzieci im. 
Jana Amosa Komeńskiego. W bibliotece, każda mama może 
wypożyczyć worek edukacyjny, w którym znajdują się gry, 
książeczki i instrukcje jak można go wykorzystać w zabawie
z maluszkiem. ZAPRASZAMY!

Dzięki uczestnictwu w II Rundzie Programu Rozwoju 
B ib l iotek  nasza  instytuc ja  otrzymała  bezpłatne  
oprogramowania firmy Microsoft z przeznaczeniem do 
publicznego użytkowania. Oprogramowanie zostało 
zainstalowane na komputerach w bibliotece - wartość rynkowa  
darowizny wynosi $ 327.00 USD.

Dwa projekty na łączną kwotę 7 653 zł, w których 
bierzemy udział, pn.: „Samodzielni w sieci”, „Dziś Słowianie, 
jutro Świat, poznam historię wielu państw” pozwoliły nam na 
zrealizowanie naszych marzeń o posiadaniu własnej strony 
internetowej, która zostanie  udostępniona Państwu już w 
kwietniu. Również w kwietniu zapraszamy wszystkich chętnych 
powyżej 40+ na warsztaty komputerowe (zapisy w bibliotece). 

Na naszej nowopowstałej stronie internetowej pojawi 
się także LOGO biblioteki, które zostało wybrane przez Komisję, 
w skład której wchodzili: pani Katarzyna Wydra – Sekretarz 
Gminy Ujsoły, pani Małgorzata Kocoń – Omyła – nauczyciel 
plastyki w Gimnazjum w Ujsołach, pan Krzysztof Czernek – 
informatyk „Juraszek & Czernek” Węgierska Górka, pan Janusz 
Szczotka – informatyk GOK w Ujsołach w drodze konkursu
pt. ”Logo konkursu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujsołach”
z prac nadesłanych przez uczestników. Pierwsze miejsce zajęła 
Zuzanna Wiercińska, a dwa wyróżnienia przypadły 
Dominikowi Kicie oraz Szymonowi Zoń. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy. 

Nasza biblioteka od kwietnia zmienia również program 
biblioteczny, który w niedługiej przyszłości pozwoli wszystkim 
chętnym na przeglądanie, zamawianie oraz rezerwowanie 
książek on line. Drugi projekt realizowany przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ujsołach pozwoli nam w czerwcu 
na zaproszenie wszystkich dzieci z rodzicami na „Dzień Dziecka 
Pod Sceną”. Atrakcje przewidziane w tym dniu będą 
NIESPODZIANKĄ dla wszystkich przybyłych.

BIBLIOTEKA NIE JEST PO TO, BY BYŁA W PAKI POZAMYKANA, ALBO DO 

OZDOBY SŁUŻĄCA, JEST PO TO, BY BYŁA POWSZECHNIE UŻYTKOWANA

Pracownia Orange

Logo biblioteki
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Przypominamy również że na
 powyższych stronach internetowych 

znajdują się regulaminy do jubileuszowych
konkursów, do udziału w których gorąco 

wszystkich zachęcamy!
 Dla zwycięzców przewidziano nagrody!

Nastrój oczekiwania udziela się wszystkim 
przygotowującym się do uroczystości związanych z obchodami 
Jubileuszu 100–lecia Parafii Św. Józefa Robotnika w Ujsołach. 
W pełni będzie to przeżycie parafialno-gminne, stąd informacja 
pojawia się równocześnie w „Niecodziennej Gazecie 
Ujsolskiej” i parafialnym miesięczniku „Oblubieniec”. 
Zamiarem autorów tej notatki jest, nie tylko zaspokojenie 
ciekawości mieszkańców gminy, ale także zaproszenie do 
przygotowań i uczestnictwa w jedynym takim święcie w tym 
stuleciu. 

Przygotowania trwały już od października 2012 r.
i obejmowały gromadzenie materiałów do publikacji 
Kalendarza Parafialnego na rok 2013, wystawy fotograficznej
i albumu oraz ogłoszenie konkursów związanych ze 100-leciem 
naszej Parafii. Obecnie opracowywana jest logistyka tego 
historycznego przedsięwzięcia. Centralnym momentem 
uroczystości planowanej na 5 maja 2013 roku, będzie 
jubileuszowa, koncelebrowana Msza Św. pod przewodnictwem  

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

A co przewidujemy w programie 

Niedziela – 5 maja 2013 r.
11.00 – Jubileuszowa Msza Św. w kościele pw. Św. Józefa 

Robotnika w Ujsołach.
15.00 – V Parafialny Piknik Rodzinny a w nim:

- występy zaproszonych i miejscowych zespołów,
- rozstrzygnięcia konkursów tematycznych,

- błyskawiczny konkurs wiedzy o parafii,
- Gwiazda Wieczoru: Andrzej Cierniewski!

- podpalenie Jubileuszowej Hudy
Dokładne informacje w odpowiednim czasie ukażą się
w formie plakatowej oraz na stronach internetowych: 

 oraz  www.ujsoly.com.pl www.ujsoly.katolik.bielsko.pl

Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego – Pasterza diecezji 
bielsko-żywieckiej. Mamy nadzieję, że z zaproszenia do bycia 
we wspólnocie parafialnej w tym dniu, skorzystają Księża, 
którzy pracowali w ujsolskiej parafii, Księża Rodacy, mieszkańcy 
naszej Gminy, wszyscy których korzenie są w Ujsołach, Glince, 
Złatnej, Soblówce i Młodej Horze  oraz sympatycy tych okolic.

Na uczestników czeka moc przeżyć duchowych, a na
V Parafialnym Pikniku Rodzinnym, który z tej okazji został 
przeniesiony na dzień 5 maja, dla ciała też coś się znajdzie. 
Nade wszystko jednak chcemy przygotować się do wielkiego 
przeżycia duchowego. Okazja do uczestniczenia w Jubileuszu 
kolejnego 100-lecia zarezerwowana jest dla pokoleń, które 
dopiero za lat  kilkadziesiąt przyjdą na świat.
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W tym roku milusińscy korzystający z zajęć 
świetlicowych bardzo intensywnie spędzili ferie zimowe. 
Zajęcia odbywały się  w ramach realizacji projektu „Bliscy 
nieznajomi” pod hasłem „Pożyteczne ferie 2013”
 a wzięło w nich udział 26 dzieci.

Uczestnicy  za jęć  odwiedzi l i  gospodarstwo 
agroturystyczne w Glince, gdzie mieli okazję zobaczyć 
zwierzęta gospodarskie a także posłuchać o korzyściach 
wypływających z ich posiadania. Pani gospodyni poczęstowała 
dzieci ciastem i serem domowej roboty. Bardzo ciekawe były 
opowieści jednej z gospodyń z KGW Ujsoły, która przybliżyła 
dzieciom tajniki życia pszczół i zalety pozyskiwanego od nich 
miodu. W Izbie Regionalnej w Glince, uczestnicy pod okiem 
instruktorów wypiekali własny chleb i ciastka a także 
wykonywali misterne dzieła z zapałek. Dzieci bawiły się również 
w małych kucharzy przygotowując sałatki owocowe oraz 
świeże soki, którymi wzajemnie się częstowały. Na zakończenie 
każde z dzieci otrzymało pamiątkowe dyplomy wraz z własnym 
zdjęciem.  Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili ucząc 
się jednocześnie.

Świetlice Środowiskowe: w Ujsołach, Glince, Soblówce
i Złatnej działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w 

Ujsołach,  to miejsca bardzo chętnie odwiedzane przez dzieci 
i młodzież nie tylko z  naszej gminy. 

Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w zajęciach proponowanych przez gminne świetlice 
środowiskowe a  przede wszystkim na Gminny Dzień Dziecka – 
1 czerwca oraz Wakacje z GOK-iem,  szczegóły zostaną 
za m i e s zc zo n e  n a  n a s ze j  s t ro n i e  i n t e r n e t o w e j :  
www.ujsoly.com.pl.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH ŚWIETLIC:

Świetlica Środowiskowa w Amfiteatrze w Ujsołach, 
czynna od 8.00 do 18.00, w soboty od 10.00 do 16.00.

Świetlica w Soblówce mieści się w Szkole Podstawowej, 
czynna w środy i piątki od 14.00 do 18.00.

Świetlica w Glince mieści się w Izbie Regionalnej,
czynna od wtorku do soboty od 12.00 do 19.00.

Świetlica w Złatnej mieści się w Domu Kultury Wiejskiej, 
czynna w  poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 20.00.
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Koło Gospodyń Wiejskich w Ujsołach powstało w roku 
1937. Po zakończeniu II wojny światowej wznowiło działalność 
dzięki staraniom pani Heleny Boślak. W okresie powojennym 
liczyło ponad 80 członkiń, obecnie jest ich nieco ponad 20. 
Obecnie przewodniczącą jest pani  Iwona Hutyra. Praca KGW 
Ujsoły ukierunkowana jest na działalność związaną z ochroną 
dziedzictwa kulturowego regionu, odbywa się to poprzez udział 
w imprezach kulturalnych i turystycznych, a także prezentację 
umiejętności przyrządzania potraw tradycyjnej, góralskiej 
kuchni. 

Co roku Gospodynie biorą czynny udział w imprezie 
gminnej Wawrzyńcowe Hudy robiąc tzw „mojki” imieninowe
i organizując stoisko gastronomiczne, swoimi dziełami 
uświetniają również dożynki parafialne. Ponadto organizują 
warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły, a także tych
o charakterze okolicznościowym np. wykonywania wydmuszek 
wielkanocnych i bombek bożonarodzeniowych ze wstążek
i cekinów. Często uczestniczą w imprezie „Próbowacka jadła 
góralskiego” gdzie prezentują swoje dania regionalne. Każdego 
roku Panie z KGW są  zapraszane na spotkania z paniami 
posłankami.  

Gaździnki  pragną, aby koło działało prężniej, ale do 
tego brakuje nowych członkiń, dlatego gorąco zachęcają 
wszystkie gospodynie do włączenia się w działalność KGW
w Ujsołach. 

KGW UJSOLY KGW ZLATNA
Koło Gospodyń Wiejskich w Złatnej powstało w 1974 

roku, ściśle współpracuje z OSP – Złatna. Obecnie liczy 14 
członkiń, a przewodniczącą jest pani Lucyna Soszka. Prawdziwą 
„perłą”  w kole jest pani Janina Zoń poetka i ludowa 
gawędziarka, która swoim talentem uświetnia i wzbogaca 
każdą imprezę kulturalno-rozrywkową oraz uroczystości 
ko ś c i e l n e .  Po n a d to  p a n i  J a n i n a  o rga n i zu j e  d l a  
zainteresowanych kuligi wraz z ogniskiem i opowiada związane 
z naszą okolicą wiersze i dawne legendy . 

W miejscowości  Złatna organizowane są różne 
imprezy i zawody sportowe, takie jak: „Karnawał Furmański”, 
„Skuter Cross”, mecze piłkarskie oraz pikniki, na których 
Gospodynie z KGW przygotowują i serwują regionalne posiłki 
oraz ciasta domowej roboty. Biorą również udział
w spotkaniach z przedstawicielkami świata polityki  m.in. 
posłankami na Sejm RP.  

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Koło Gospodyń Wiejskich w Soblówce zostało założone 
w 1959 roku, tak więc jest to koło posiadające duże 
doświadczenie w działalności społecznej. Panie spotykają się 
raz w miesiącu i planują swoje najbliższe i przyszłe działania. 
Obecnie przewodniczącą jest pani Bogusława Sporek – radna 
sołectwa Soblówka. KGW przyczynia się w sposób bardzo 
aktywny do życia parafialnego biorąc m.in. udział w corocznych 
dożynkach, w przygotowywaniu regionalnej gastronomii dla 
pielgrzymów wędrujących na szczyt Rycerzowej Drogą Różańca 
Św. a także na inne imprezy takie jak Zwyk Bacowski, 
Wawrzyńcowe Hudy, Posiady Wołoskie i Rodzinny Piknik 
Parafialny. 

Gaździnki z Soblówki w swej działalności, występują
w regionalnych strojach pielęgnując przy tym góralskie 
tradycje. Członkinie koła z Soblówki współpracują aktywnie z 
innymi kołami naszej gminy szczególnie z Glinką i Złatną a także
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ujsołach. 

KGW SOBLÓWKA KGW GLINKA
Koło Gospodyń Wiejskich w Glince aktywnie działało

w latach 1960 - 1990 pod przewodnictwem ostatnio pani Zoń 
Heleny, działalności jednak wtedy zaprzestano a reaktywacja 
nastąpiła w 2000 roku z inicjatywy pani sołtys Danuty Kołodziej. 
Od tej pory w KGW działa aktywnie 15 – 18 kobiet w wieku
40-80 lat a przewodniczącą jest Maria Frączak. Członkinie 
spotykają się regularnie raz w miesiącu w Izbie Regionalnej 
„ G r o n i c e k ”.  Te m a t y  s p o t k a ń  s ą  r ó ż n o r o d n e
w zależności od pory roku np. śpiewanie kolęd i pastorałek, 
robienie ozdób choinkowych, ozdabianie jajek i stroików 
wielkanocnych, wykonywanie palm wielkanocnych, wyplatanie 
wieńców dożynkowych, kursy pieczenia i gotowania, warsztaty 
koronkarskie, troska o Izbę Regionalną i jej otoczenia, 
wykonywanie kwiatów z bibuły itp. Członkinie KGW od 7 lat 
spotykają się na Międzynarodowym Dniu Kobiet
z europosłanką Małgorzatą Handzlik a ostatnio również z panią 
poseł na Sejm RP Małgorzatą Pępek. 

W czasie swej działalności KGW brało udział w licznych 
konkursach kulinarnych zdobywając zaszczytne miejsca, 
również panie z KGW przygotowują prawie co roku wieńce na 
dożynki parafialne i powiatowe, które były nagradzane 
dyplomami i nagrodami pieniężnymi. Organizują od 2000 roku 
Festyn Glincański jako spotkanie ze społecznością lokalną
i turystyczną w Glince. Obsługują stoisko z potrawami 
regionalnymi na imprezy gminne np. Wawrzyńcowe Hudy lub 
wyjazdowe np. Karnawał Beskidzki, współpracują również
z innymi Kołami w Gminie i Radą Sołecką oraz GOK w Ujsołach. 
Dzięki udziałowi w różnych
imprezach     łączą
przyjemne  z   pożytecznym.
 Za     zarobione     pieniądze
 organizują            atrakcyjne
 wycieczki i spotkania. Panie
 z   KGW    chętnie   powitają
 w swoim       gronie młodsze
 gospodynie. 

......................................................

OSOBY KTÓRE WYRAŻAJĄ CHĘĆ DZIAŁANIA W KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKI (UJSOŁY, ZŁATNA, GLINKA LUB SOBLÓWKA)
 ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZENIA SIĘ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W UJSOŁACH.
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IMPREZY KULTURALNE

KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2013

XII KONKURS PALM WIELKANOCNYCH
Niedziela Palmowa - 10.30 rozpoczęcie przy Amfiteatrze
w Ujsołach.

JUBILEUSZ 100-LECIA PARAFII
połączony

 z V RODZINNYM PIKNIKIEM PARAFIALNYM

Niedziela 5 maja
godz. 11.00 Jubileuszowa Msza Św. w Kościele Parafialnym 
w Ujsołach
godz. 15.00 V Rodzinny Piknik Parafialny „Panie, Ciebie 
potrzeba dziś nam” - Amfiteatr w Ujsołach
- występy zespołów
- rozstrzygnięcie konkursów
- koncert gwiazdy wieczoru - Andrzeja Cierniewskiego
- zapalenie Hudy Jubileuszowej.

ZWYK BACOWSKI

MARZEC

MAJ

CZERWIEC

Impreza Pasterska w Soblówce

LIPIEC

Sobota 27 lipca
Uwaga niespodzianka!
Rudy się żeni, Dziewczyny kochają niegrzecznych 
chłopaków, Berlin zachodni i wiele innych 
niezapomnianych przebojów! Czyli niepowtarzalna grupa 
BIG CYC w Ujsołach!!!.

IV KONCERTOWE LATO

SIERPIEŃ

IMPREZY SPORTOWE

OTWARCIE ORLIKA

CZERWIEC

Inauguracja kompleksu sportowo-rekreacyjnego
na ul. Sportowej w Ujsołach.

XIV TURNIEJ PIŁKI KAMIEŃCOWEJ
Rozgrywki odbywają się w każdy weekend lipca na boisku 
sportowym w Złatnej. Tradycyjnie mecze finałowe w dniu 
rozpoczęcia Wawrzyńcowych Hud.

LIPIEC

II ULTRAMARATON - CHUDY WAWRZYNIEC

SIERPIEŃ
OLIMPIADY SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach projektu „Aktywne pograniczne”.

DZIEŃ DZIECKA
Sobota 1 Czerwca - Gminna Biblioteka Publiczna wraz z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszają wszystkie dzieci 
na odlotowy i wyjątkowy Dzień Dziecka.

VI ZWYK BACOWSKI
Sobota 25 maja - impreza Pasterska Zwyk Bacowski w 
Soblówce.

XXXV WAWRZYŃCOWE HUDY

Sobota - Niedziela, 2-3 sierpnia - Występy rodzimych i 
zagranicznych zespołów folklorystycznych.

II ROCK NA GRANICY

Sobota 17 sierpnia - występy młodzieżowych zespołów 
rockowych z Polski i Słowacji.

ZAJĘCIA FITNESS DLA KOBIET
Spotkanie z fizjoterapeutą oraz z instruktorem fitness.

A CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE...? CZYLI...

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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Sobota 10 sierpnia – 80 i 50 kilometrów biegiem,
pod górę i w dół, po wąskich i krętych ścieżkach 
polsko słowackiego pogranicza.
Z widokami na Tatry i Małą Fatrę...
Startujemy 10 sierpnia, o 4:30 rano. 
Zapraszamy na oficjalną stronę zawodów: 
www.chudywawrzyniec.pl

http://www.chudywawrzyniec.pl
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Czy są zawody lepsze i gorsze? Owszem są. Zły zawód to 
taki, w którym człowiek nie rozwija swojej osobowości, nie 
wykorzystuje najmocniejszych cech charakteru. Z reguły jest to 
zawód wybrany przypadkowo. Zły zawód to także taki, na który 
nie ma zapotrzebowania. Istnieje wiele czynników 
wpływających na wybór szkoły średniej. Na decyzję zawodową 
młodego człowieka wpływa bardzo dużo czynników, ale jedne z 
ważniejszych to wysokie bądź niskie aspiracje rodziców, 
miejscowość w której się wychował i dorastał, szkoła i 
środowisko rówieśnicze, w tym poziom ambicji w grupie 
kolegów. Warto także wziąć pod uwagę sytuację na rynku pracy, 
który poniekąd sam wskazuje kierunki kształcenia dające 
perspektywy na przyszłość. Postęp technologiczny, globalizacja 
czy zmiany w obowiązującym stylu życia powodują ciągłe 
zmiany na rynku zatrudnienia. Dlatego osoba stojąca przed 
wyborem szkoły średniej i kierująca się motywacją zdobycia 
wymarzonej profesji powinna na bieżąco śledzić tendencje na 
rynku pracy, a także skonfrontować własne wyobrażenie 
zawodu z rzeczywistością.

Specjaliści przewidują, że w niedalekiej przyszłości 25% 
zawodów na które będzie zapotrzebowanie to zawody, których 
jeszcze nie nazwano i nie sklasyfikowano. Coraz bardziej 
wzrasta znaczenie posiadanego wykształcenia, co utwierdza w 
przekonaniu, że człowiek powinien ciągle się uczyć, 
dokształcać, podnosić swoje kwalifikacje. Na najbliższe lata 
przewidywany jest wzrost zatrudnienia w sektorze usług, m.in. 
odnowa biologiczna, usługi rachunkowe, prawne, handel 
detaliczny, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, 
zagospodarowanie odpadów, transport, szkolnictwo dorosłych 
czy gastronomia. Wskazane jest zatem, aby podczas 
zastanawiania się nad wyborem zawodu wziąć pod uwagę 
wymienione branże i skonfrontować je z własnymi 
zainteresowaniami, uzdolnieniami, umiejętnościami, cechami 
charakteru oraz mocnymi i słabymi stronami. Należy 
dowiedzieć się jak najwięcej na temat wybranych branż, 
znaleźć informacje o możliwościach edukacyjnych a następnie 
już tylko wytrwale dążyć do celu i rozwijać swoją karierę 
zawodową. Powodzenia gimnazjaliści!

Coraz częściej na dachach możemy zobaczyć kolektory 
słoneczne, prawdopodobnie ta tendencja będzie się pogłębiać, 
dlatego zadajmy sobie pytanie „Czy opłaca mi się instalować 
kolektory słoneczne?”

Zasada działania kolektorów słonecznych jest znana i 
stosowana od czasów starożytnych, tak więc sam pomysł nie 
jest niczym nowym. Już wtedy istniały konstrukcje mające 
wykorzystywać energię słońca do ogrzewania powietrza, które 
następnie odpowiednio kierowane, wykorzystywano do 
ogrzewania pomieszczeń. Wykonane domowym sposobem 
kolektory w postaci rurek rozłożonych na ciemnym dachu już od 
dawna można było spotkać tu i ówdzie w domach polskich 
„złotych rączek”.

Wiec skąd ta rewolucja, dlaczego kolektory w 
niedługim czasie mają zmienić dachy naszych domów?
Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, co najbardziej 
zmieniło zastosowanie kolektorów słonecznych to ich 
sprawność, która powoduje, że nowoczesny kolektor jest 
urządzeniem, które będzie produkować ciepło nie tylko w 
letnie słoneczne dni, lecz także w dni umiarkowanie 
pochmurne, kiedy mamy do czynienia ze światłem 
rozproszonym. Trzeba zaznaczyć, że taki rodzaj światła to ponad 
50% energii, która dociera do ziemi w naszej szerokości 
geograficznej.

Osoby zainteresowane tym tematem zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej www.slonecznagmina.pl

Sprawność dobrych kolektorów słonecznych oscyluje 
w okolicach 80%, taka część energii słonecznej padającej na 
kolektor, zamienia jest na ciepło.
Co to oznacza w praktyce? Przy instalacjach całorocznych 
możemy liczyć na to, że w polskich warunkach kolektory 
pokryją nam zapotrzebowanie na 60 do 70% ciepłej wody 
użytkowej, natomiast jeśli nastawiamy się na instalację 
kolektorów, które pracować będą głównie w lecie, to w naszych 
warunkach meteorologicznych uzyskamy ponad 90% ciepłej 
wody tylko ze słońca. Ale jak określić czy kolektory będą 
efektywnie pracować tylko w lecie czy też w ciągu całego roku?
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SPORTSPORT

LKSLKS
LKS Muńcuł Ujsoły, który po rundzie jesiennej zajmuje 

10 miejsce w Żywieckiej A-klasie od połowy stycznia 
intensywnie przygotowuje się do rundy rewanżowej. Do końca 
lutego zawodnicy pracowali nad poprawą siły i wydolności. 
Treningi odbywały się na sali gimnastycznej w Ujsołach oraz na 
świeżym powietrzu w postaci marszobiegów. W marcu drużyna 
skupia się głównie nad treningami szybkościowymi oraz 
ćwiczeniami poprawiającymi koordynację ruchową. 

Zespół z Ujsół w okresie przygotowawczym rozegrał 
szereg sparingów min. z Podhalanką Milówka (przegrana 6:7), 
LKS Zarzeczem(2:2), Maksymilianem Cisiec (3:3), LKS Juszczyną 
(w ygrana  3 :1 )  i  Grapą  Trzeb in ia (w ygrana  5 :1 ) .  
Najskuteczniejszymi zawodnikami w tych test-meczach byli: 
Michał Kliś i Marcin Cokot, którzy zdobyli po 6 bramek oraz 
Krzysztof Szczotka strzelec 4 bramek. 

Minimalnym celem trenera i zespołu jest utrzymanie 
zajmowanego miejsca. Nie znaczy to, że zawodnicy zamierzają 
poprzestać tylko na realizacji tego zadania ich ambicje są 
zdecydowanie większe. Takie podejście sprawia, że w każdym 
meczu można spodziewać się pełnego zaangażowania i walki
o trzy punkty. Rundę wiosenną Muńcuł zainauguruje meczem
z liderem rozgrywek Sołą Żywiec 1 kwietnia na boisku 
przeciwnika. Natomiast w drugim spotkaniu 7 kwietnia
o godzinie 11.00 na boisku w Złatnej, Ujsoły zmierzą się z LKS 
Babia Góra Koszarawa. 

Zachęcamy wszystkich sympatyków piłki nożnej do 
przyjścia na ten mecz i wsparcia dopingiem drużyny z naszej 
gminy.

Boisko sportowe w Złatnej
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27 lutego 2013 r. w Wiśle-Kubalonce odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Śląskiego i Powiatu Żywieckiego
w biegach narciarskich, w których to zawodach brała udział 
młodzież z naszego  Gimnazjum oraz ze Szkoły Podstawowej
w Glince. 

Na wymagających trasach Kubalonki chłopcy
z gimnazjum zajęli IV miejsce, a ze Szkoły Podstawowej w Glince 
II miejsce w Powiecie Żywieckim. Miejmy nadzieje, że rychło 
doczekamy się następcy naszego olimpijczyka Macieja 
Kreczmera ze Złatnej.

Mało kto wie, że oprócz drużyn piłki nożnej (seniorów i 

trampkarzy) w naszej gminie istnieje ekipa piłkarek ręcznych, 

która systematycznie uczestniczy w turniejach odbywających 

się na naszym rejonie.  W ubiegłym roku nasze szczypiornistki 

zwyciężyły w lidze nowych, a w tym sezonie 2012/2013 

dołączyły do amatorskiej beskidzkiej ligi piłki ręcznej, która liczy 

17 zespołów. Na cztery turnieje przed zakończeniem sezonu 

nasze dziewczyny w doborowej stawce zajmują 9 miejsce co na 

pierwszy sezon jest nie lada osiągnięciem. 

SKŁAD ZESPOŁU: Ewelina Biber (kapitan), Gabrysia 

Kwiatkowska, Klaudia Wolna, Natalia Wolna,  Agnieszka 

Kręcichwost, Agnieszka Biber, Aneta Majkowska, Aleksandra 

Majkowska, Anna Salachna, Angelika Łabas, Kamila Kuś, Kamila 

Miękina, Martyna Biber, Gabrysia Salachna, Karolina Szczotka.

Sukcesy Justyny Kowalczyk przekładają się na coraz 
większe zainteresowanie biegami narciarskimi w naszej 
miejscowości. Obecnie na treningach pojawia się do 15 
zawodników i zawodniczek z całej gminy Ujsoły.  Treningi 
przeprowadzane były na trasach pod Młynem w Soblówce.  

W sobotę 09.03.2013r. 
biegaliśmy na rakietach śnieżnych 
na Rycerzowej wśród dorosłych 
najlepszy okazał się Zbigniew 
Szatanik z Glinki, a wśród 
gimnazjalistów drugie miejsce 
zajął uczeń klasy pierwszej Maciej 
Szatanik również z Glinki.

W dniu 6 kwietnia 2013r w Ujsołach po raz trzeci 
odbędzie się Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Ujsoły dla dziewczyn i chłopców
 z udziałem takich drużyn jak:  NOVOT (Słowacja), SMS ŻYWIEC, 
CIĘCINA, RADZIECHOWY, UJSOŁY, zapraszamy do kibicowania!

Ze sportowym pozdrowieniem
Nauczyciele wychowania fizycznego 

Piotr i Katarzyna Bryja

SPORTSPORT
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Karnawał Furmański odszedł do lamusa i tak w jego 

miejsce 9 lutego br. w Złatnej, zajeły długo wyczekiwane przez 

fanów koni mechanicznych - zawody skuterów śnieżnych

i quadów.

W kategorii "skuter śnieżny" wystartowało 16 osób. 

Zadaniem zawodników było wykonanie w ciągu 60 min jak 

największej ilości okrążeń po pętli liczącej ok 3 km. 

Dodatkowym kryterium oceniania tej konkurencji był 

indywidualnie doliczany czas dla każdego startującego. 

Najlepszymi umiejętnościami wykazał się Sebastian Frycz ze 

Szczyrku, który w czasie regulaminowym wykonał 16 okrążeń, 

niewiele gorszy od niego był Rafał Adamus również ze Szczyrku 

z taką samą liczbą pętli, lecz z gorszym czasem. Czarnym koniem 

zawodów był Mario Balcerak ze Słowacji, który zajął 

ostatecznie trzecie miejsce. Natomiast w kategorii "Quad 4x4", 

wzięło udział 14 osób. W tej kategorii zadaniem każdego

z zawodników był przejazd 3 okrążeń na torze o długości ok 500 

m w jak najkrótszym czasie. Zwycięzcą tej konkurencji został 

Tomasz Krupa z czasem 2 min i 21 s, drugie miejsce z wynikiem 

o 5 s gorszym, popisał się Filip Mucha. Natomiast trzecie 

miejsce zajął Kamil Wydra z czasem 2 min 28 s. Dodatkową 

atrakcją dla quadowców był konkurs na najwyższy "podjazd 

pod górkę" - tylko nieliczni byli wstanie sprostać temu zadaniu.

Były to pierwsze zawody tego typu, a że 

zainteresowanie imprezą było spore to mamy nadzieję, że 

impreza już na stałe zagości w kalendarzu wydarzeń 

sportowych Gminy Ujsoły.

SPORTSPORT
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OGŁOSZENIAOGŁOSZENIA

PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO 

WSPÓLNEGO TWORZENIA NASZEJ GAZETY. 

MATERIAŁY DO PUBLIKACJI (ARTYKUŁY, 

ZDJĘCIA) PROSIMY DOSTARCZAĆ 

BEZPOŚREDNIO DO GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY W UJSOŁACH LUB E-MAILOWO. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Soblówce składa 

podziękowanie panu Pawłowi Szczotce - ratownikowi 

medycznemu, za przeprowadzenie szkoleń dla uczniów

i mieszkańców wsi z udzielania pierwszej  pomocy 

przedmedycznej.

      Dyrektor S.P. w Soblówce Maria Worek

Dzieci i młodzież wraz z trenerami składają 

serdeczne podziękowania:

- Wójtowi Gminy Ujsoły,

- Sołtysowi Wsi Ujsoły,

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ujsołach

za udzielone wsparcie finansowe i organizacyjne

w przygotowaniu imprez sportowych.

      Nauczyciele w-f S.P. i Gimnazjum  w Ujsołach

Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach składa serdeczne podziękowania firmom:

- Ślusarpol - panu Pawłowi Dziechowi za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Ujsoły

- Stolar-Hut - panom Henrykowi Hutyrze i Andrzejowi Hutyrze za ufundowanie opału.

Dyrektor GOK-u Jolanta Kołodziej

Dyrekcja Przedszkola w Ujsołach składa serdeczne 

podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób  

przyczynili się do zorganizowania zabawy karnawałowej 

szczególnie:

– Rodzicom,

– Babciom, Dziadkom,

– Ochotniczej Straży Pożarnej w Złatnej za  nieodpłatne 

wynajęcie sali na bal karnawałowy  dla dorosłych i dzieci,

– Radzie Sołeckiej w Złatnej

– Piotrowi Hutyrze

– Nauczycielom i pracownikom przedszkola.

Wszystkie pozyskane środki zostaną przeznaczone na 

doposażenie placu zabaw przy przedszkolu.

       Dyrektor Przedszkola Teresa Omyła

Zespół redakcyjny: Tadeusz Piętka, Jolanta Kołodziej, Katarzyna Sporek, Janusz Szczotka.

Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach, tel. 33 8647 036, e-mail: gokujsoly@gmail.com, 

www.ujsoly.com.pl
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Oferujemy również możliwość 

zamieszczenia na łamach

 „Gazety Ujsolskiej” reklam 

prywatnych firm i organizacji.


