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Siedzi już na takim małym zydelku tuż przy samych 

drzwiach  i skruszony czeka. Zmieniony nie do poznania.

W niczym już dziś nie przypomina tamtego dziarskiego 

jegomościa, który w błysku fleszy i kamer z całego świata 

przebojem wdarł się  na salony.        

A przecież  był na pierwszych stronach gazet, był na 

każdym kolorowym pasku każdej telewizji, był na ustach 

wszystkich. Na jego widok obcy sobie ludzie rzucali się

w ramiona i płakali. Nieważne czy czarny, czy biały , nieważne 

skąd tu przyszedł i co tu robi. Nieważne jaki ma stosunek i  do 

czego . Wszystko to czym człowiek do tej pory żył i co w sobie 

przeżuwał okazało się nagle   całkowicie  nieważne. Bo 

najważniejszy  był tylko ON. Bo to właśnie ON miał to wszystko 

zmienić. I to raz na zawsze. Mówiono o tym wszędzie  i to 

mówiono  publicznie: na placach, skwerach, ulicach 

i ambonach. A na uczczenie tego wyjątkowego dla ludzkości 

zdarzenia wybuchły jak na komendę  wszelkie możliwe 

sztuczne ognie i korki od szampanów. Bo to nie kto inny jak 

tylko  ON miał sprawić, że snajper nie wystrzeli, że matka nie 

zabije, że Jaś nie będzie leniwy. 

A teraz siedzi na twardym zydelku tuż przy drzwiach i 

pokornie czeka. Bo już za moment będą go rozliczać i  sądzić . Za 

to co miał zrobić, a nie zrobił.  I znów będą to czynić  publicznie. 

Na  tych samych placach, skwerach i ambonach co wtedy, kiedy 

wołali na jego widok hosanna. Dziś już będzie inaczej. Nie ma 

wątpliwości, że musi  odejść. I odchodzi w niesławie.  Nikt 

nawet nie kiwnie palcem. Bo zawiódł, bo przegrał z kretesem. 

Lista zarzutów jest długa: Jaś wciąż leniwy a może nawet

i bardziej , snajper strzela szybciej i celniej, matka zabija, polityk 

kradnie, a ludzie wznoszą płoty , zasieki, mury i barykady .

Więc zawiódł na całej linii, oszukał.  Znów nic nie zrobił 

ZA NAS. Ten niewdzięczny 2013 rok. Stary – prychamy

z pogardą. Nie chcemy go już.  Stawiamy na nim krzyżyk. 

Wyrzucamy go za drzwi. Bo tam już przecież czeka ten, który go 

zastąpi. Nowiutki, prosto z salonu. I znów wybuchną szampany 

i znów polecą paski w telewizorach  i znów…

Po zakończeniu robót kanalizacyjnych w Ujsołach i 

Złatnej oraz wyłączeniu z użytkowania oczyszczalni ścieków w 

Ujsołach, rozpoczęło się kolejne wielkie kopanie tym razem w 

kierunku sołectwa Soblówka.

         Prace ruszyły w połowie maja br.  i zgodnie z zapisami 

zawartymi w kontrakcie mają potrwać do 31.12.2014 roku.

        Zakres robót wycenionych na ok. 11 mln. zł. obejmuje 

głównie sołectwo Soblówka oraz pewien obszar 

nieskanalizowanej  do tej pory Glinki i przewiduje ułożenie w 

sumie ok. 15 km. sieci kanalizacyjnej.

Do tej pory firma Wodpol uporała się z wbudowaniem 

blisko 6.5 km sieci, w tym zakończyła prace w całości na 

najbardziej wrażliwym komunikacyjnie odcinku drogi 

powiatowej od mostu na Cichej aż do kościoła w Soblówce.
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Trzeba nam już powoli uczyć się tego przydługiego 

nieco określenia, bo nie dalej jak w czerwcu przyszłego roku 

obiekt o takiej właśnie nazwie zostanie oddany do Państwa 

pełnej dyspozycji. A przecież jeszcze parę miesięcy temu tu

w centrum Ujsół, pomiędzy ul. Sportową a rzeką rozciągał się 

półdziki niemal krajobraz o  dość wątpliwej urodzie i estetyce. 

Firmowym znakiem rozpoznawczym tego miejsca było boisko 

piłkarskie o dość unikalnej, bo bliżej nieokreślonej nawierzchni 

żwirowo - glinianej z nielicznymi i bardzo dyskretnymi 

motywami trawiastymi przyjmującymi formę nieregularnych 

kępek trawy rozrzuconych tu i ówdzie w artystycznym wręcz  

nieładzie. 

Ponadto oko nasze napotykało intensywną zieleń 

przejawiającą się głównie w formach dzikich i półdzikich 

krzewów oraz dorodnych pokrzyw. Były też , a jakże, akcenty 

ekologiczno-poznawcze skoncentrowane najczęściej w okolicy 

niedoszłego basenu kąpielowego. Nieliczni, którym udało się 

przedrzeć w ten egzotyczny rejon musieli wzmóc swoją 

czujność i to w dwójnasób. Nigdy bowiem nie było wiadomo  

na co ich noga nastąpi. A  katalog zagrożeń  był wprost 

nieograniczony :  od szkła poprzez rozmaite żelastwo aż po 

sprzęt AGD i RTV w różnej fazie dekompozycji. Poniższy obrazek 

żegnamy więc raczej z dość umiarkowanym żalem.

Gwoli  informacyjnej ścisłości tudzież  precyzji dodać 

należy, że otwarcie Orlika w Ujsołach, które nastąpiło 20 lipca

w sobotę  tuż po południu to pierwsza odsłona projektu

zzo nazwie Ujsolski Park Turystyki Aktywnej i Rekreacji. Poza tą 

pierwszą odsłoną będzie jeszcze druga, a zarazem ostatnia 

planowana na czerwiec 2014 r.  Ale po kolei. No więc jak tylko 

ten orlik tak paradnie w Ujsołach wylądował, to natychmiast 

zaczęto okolicznościowo przemawiać, dziękować, wspominać, 

podziwiać i oczywiście przecinać wstęgę. Ksiądz proboszcz 

poświęcił, a każdy kto tylko mógł i chciał to  dał pokaz jakiegoś 

swojego kunsztu: Kropelki  ( Tęczowe )  artystycznego, KGW 

Ujsoły kulinarnego a piłkarze wespół z siatkarzami sportowego. 
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Można też było podziwiać inne prezentowane już bardziej  

indywidualnie kunszta: jazdy na rolkach (najczęściej faza 

wstępna), zmagania się z siłownią zewnętrzną czy zjeżdżalnią 

na placu zabaw. A jak już każdy jakoś tam z tego pierwszego 

wrażenia ochłonął  pojawiła się istotna wątpliwość, czy to aby  

na pewno jest tylko orlik? 

I tu muszę się przyznać od razu i to bez bicia, że to nie jest tylko 

orlik, że to jest coś znacznie, znacznie więcej niż te typowe 

rozsiane już  po całej Polsce obiekty sportowe. Bo typowy orlik 

to dwa oświetlone  boiska plus zaplecze szatniowo- socjalne

(i to często nie w postaci budynku a kontenera). A my

w Ujsołach mamy:

Zgodnie z założeniami do 31  maja 2014 r. mają dobiec końca 

wszystkie zaplanowane prace przy budowie Ujsolskiego Parku 

T u r y s t y k i  A k t y w n e j  i  R e k r e a c j i .  A  s ą  t o  :

Budynek z parkingiem Boisko piłkarskie - trawa syntetyczna Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia poliuretanowa

Boisko do plażówki Plac zabaw

Oświetlona bieżnia - asfalt

Siłownię zewnętrzną - nawierzchnia poliuretanowa

Kort tenisowy pokryty trawą syntetyczną wraz
z ogrodzeniem i oświetleniem

Boisko do badmintona pokryte sztuczna
 nawierzchnią wraz z oświetleniem

Rozbudowa siłowni zewnętrznej
o 4 dodatkowe urządzenia

Rozbudowa placu zabaw o 2 dodatkowe urządzenia
i pokrycie całego terenu placu elastyczną nawierzchnią flexi-step

Montaż szachów oraz stołów do bilarda
i tenisa stołowego (urządzenia zewnętrzne)

Budowa ogrodzenia panelowego od strony ul.. Sportowej
oraz  „zasadzenie  ogrodzenia” w postaci żywopłotu wzdłuż rzeki

Budowa naturalnych trybun

dla widzów wzdłuż boiska

No i oczywiście zagospodarowanie całego terenu pod kątem 

parkowo-rekreacyjnym (zieleń wysoka i niska, ścieżki, ławki 

itp.). Wszak nazwa do czegoś w końcu  przecież zobowiązuje.
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Nie będzie w tym żadnej przesady jeśli złożę meldunek, że skok 

na bank zakończył się nadspodziewanie pomyślnie. A właściwie 

skok nie na jeden, ale trzy różne banki, ponieważ uzyskaliśmy 

dotację  z Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego oraz 

U n i i  E u r o p e j s k i e j .

Dzięki temu Gmina Ujsoły dołoży ze swojego budżetu gdzieś  

między 5%  a 10% kosztów całej tej inwestycji (dokładne 

wyliczenie nastąpi po zakończeniu robót ).

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

I jest mi tu w Ujsołach jak u pana Boga za piecem. Nie 

dość, że nowy budynek przedszkola pęka w szwach od 

rozmaitych zabawek, gier edukacyjnych, urządzeń i sprzętów, 

nie dość, że nieraz trudno się zdecydować który plac zabaw 

wybrać, bo są dwa, a nawet licząc i ten orlikowski to trzy !, to 

jeszcze… No właśnie, to jeszcze oprócz tego ja, skromny 

przedszkolaczek z Ujsół mam czego tylko moja mała duszyczka 

zapragnie. Język angielski? – proszę bardzo, plastyka, technika, 

rytmika? – jak najbardziej. 

A oprócz tego jeszcze zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, spotkania z książeczką i bajeczką, zajęcia 

ekologiczne, wyjazdy, wycieczki i cała masa innych atrakcji, 

których nie sposób nawet wymienić. Jednym słowem... 

A nawet na 108, bo tyle właśnie dzieci do niego pilnie 

uczęszcza. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że wniosek 

Gminy Ujsoły o dotację unijną, został wysoko oceniony i w ślad 

za tym otrzymaliśmy dofinansowanie do naszego projektu pod 

n a z w ą :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dzięki temu projektowi, który  ma trwać do czerwca 2015 roku,  

został przede wszystkim utworzony nowy oddział dla dzieci 3 i 4 

letnich. To  bardzo ważne. Dziś bowiem żaden rodzic, który 

chce, aby jego dziecko chodziło do przedszkola nie odejdzie  

stąd z kwitkiem. To po pierwsze. Po drugie żaden rodzic za 

żadne zajęcia przewidziane w projekcie nie zapłaci ani 

złotówki. Po trzecie wreszcie - jest tego trochę. Oprócz zajęć 

wymienionych na wstępie są przecież jeszcze, np. zajęcia 

teatralne, ruchowo- sportowe, warsztaty edukacyjne, czy 

imprezy integracyjno-sportowe. Maluszek nie tylko biega, 

rysuje, maluje, ale też z ciekawością  spogląda w mikroskop, 

zapoznaje się z tablicą interaktywną czy też dziarsko maszeruje 

do naszej biblioteki. Nad tym, aby mówił prawidłowo czuwa 

logopeda,  a nad tym aby rozwiał się jak należy psycholog. Jest 

też tyflopedagog tak bardzo potrzebny dzieciom 

niedowidzącym. Bo tak wiele w życiu tego naszego małego 

człowieczka rozstrzyga się już teraz. Dlatego takie ważne jest, 

aby miał równy start. Aby teraz właśnie na tym starcie nie 

pozostał z tyłu. Choć dobrych owoców tego projektu nie da się 

przeliczyć  na żadne pieniądze warto wspomnieć, że Unia 

wykłada blisko 720 tysięcy złotych, a Gmina Ujsoły 127 tysięcy

( w tym ok. 70 tys. w gotówce ).
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Jeszcze tylko ogrodzenie, jeszcze „tylko” wydrążenie w skale 60 

metrowego odpływu na zrzut wody z basenu do potoka pod 

kamieniołomem , jeszcze tylko wykonanie kolektora 

sanitarnego odprowadzającego ścieki  z  budynku

na oczyszczalnię w Glince, jeszcze tylko drobne roboty 

wykończeniowe i …

Chociaż prace na tym obiekcie mają potrwać jeszcze do końca 

maja 2014 roku, już dziś  wiadomo, że Geopark Glinka otworzy 

swoje podwoje dla miłych gości na wakacje przyszłego roku.

 Już dziś więc warto rzucić okiem na atrakcje  jakie tam na nas 

czekają:

NAD ZIEMIĄ

Dla tych co od czasu do czasu lubią poczuć jak to jest kiedy 

c z ł o w i e k  t r a c i  g r u n t  p o d  n o g a m i   m a m y  :

osławioną już 220 metrową tyrolkę rozpiętą pomiędzy 

skalnymi ścianami kamieniołomu. Zakładasz kask, zapinasz 

orczyk, odmawiasz krótką modlitwę do wybranego patrona

(polecam Judę Tadeusza patrona od spraw trudnych

i beznadziejnych) i jazda bez trzymanki. Dwie skały 

wspinaczkowe (15 i 17 metrów) oraz dwa parki linowe (dla 

dorosłych i dla dzieci)

Dla tych co niekoniecznie gustują w ekstremalnych 

doznaniach i wolą jednak czuć stały grunt pod nogami też jest 

w czym wybierać.  A to boiska (dwa) do gry w bouiles, a to 

dwie ścieżki zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń o długości ok. 

1.5 km, a to wiaty wyposażone w sprzęt do grillowania.

NA ZIEMI
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Taki właśnie pomysł na zagospodarowanie nieczynnego kamieniołomu w Glince znalazł uznanie w oczach komisji konkursowej 

Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, która przyznała dotację unijną na nasz projekt w wysokości 85 % poniesionych kosztów, 

które szacuje się na ok. 6,5 mln. złotych.

Dla miłośników wodnej rekreacji też czeka gratka nie byle 

jaka, bo dwa całkiem spore baseny. Jeden o długości ok. 110 

metrów, szerokości od 9 do 34 metrów i głębokości zmiennej 

do 2,5 metra - dla dorosłych, drugi o długości 34 metrów, 

szerokości 10 metrów i głębokości zmiennej do 0,5 metra – 

dla dzieci. Baseny oddzielone są od siebie murkiem 

betonowym, obłożonym od góry deskami modrzewiowymi 

pełniącymi funkcję drewnianego pomostu. Jest też plaża w 

części trawiasta a w części wyłożona kamieniem naturalnym 

oraz pomosty drewniane wzdłuż brzegu umożliwiające 

zejście do wody. Nieopodal plaż mieści się też plac zabaw dla 

dzieci.

A że człowiek to  istota w znacznym stopniu  udomowiona, to  

potrzebuje też czasami kawałka dachu nad swoją głową.

Tę potrzebę spełnia budynek do obsługi ruchu turystycznego 

z zapleczem sanitarnym,  wypożyczalnią sprzętu sportowo-

rekreacyjnego, sporej wielkości salą konferencyjną 

wyposażoną w sprzęt multimedialny oraz zlokalizowaną

na parterze  sa lą  kominkową (gastronomiczną)

z bezpośrednim wyjściem na zewnętrzny taras drewniany.

NA WODZIE

POD DACHEM

GAZETA UJSOLSKAGAZETA UJSOLSKANr 9 / grudzień 2013 r.Nr 9 / grudzień 2013 r. 77



GAZETA UJSOLSKAGAZETA UJSOLSKA Nr 9 / grudzień 2013 r.Nr 9 / grudzień 2013 r.88

Niejeden se pewnie do dziś ciynsko pluje w brode i scyrze 

banuje, ze go cosik tak omamiło, ze  tego 15 września

w niedziele na dozynki parafialne do Cichej jednak nie 

pojechoł.  Nale cos juz teraz! Jedyne co mozna zrobić, to 

otworzyć gymbe i sie poprzisłuchować  relacjom naocnych 

świadków co tam wtedy byli i z cichowianami miod i wino pili. 

A było to tak. Nojpierw przijechały prawdziwe konie 

zaprzongniente do prowdziwyk świontecnie odmalowanyk 

wozow. Stond zrestom cało ta nazwa : malowane wozy. 

A potem na ty wozy posiadali prawdziwi gazdowie urocyście 

poubierani jak Pan Bog przikozoł w  te nase prowdziwe góralski 

stroje. I mieli tes ze sobom prowdziwe plony. Temu prowdziwe, 

ze ani nie z Tesco, ani nie z Biedronki ino stond, z Cichej 

urodzone przez te,  a nie innom ziymie. A potem tez wszyśko 

było  prowdziwe. I ksiondz, i sołtys, i ludzie, i zespoł 

Cichowianie i wreście  to co nojwożnijse – chlyb. A na ostatku 

cakoł na wszyśkik jesce jeden plon. Ino ze un sie do nicego ni 

mok zmieścić (do kościoła tes) i trzeba było do niego 

specyjalnie podyjść.

W jednym do złudzenia przypominał chleb. W tym mianowicie, 

że podobnie jak tamten cały był złożony z niezliczonych  

mniejszych lub większych ziarenek ludzkiej pracy. I to one 

mozolnie ciułane przez długie miesiące wydały swój okazały 

plon. Bo trzeba przyznać, że budynek ten urzeka nie tylko 

swoim rozmachem , nie tylko okazałymi murami, które można 

przecież  wybudować za pieniądze, ale i tym, czego za żadne 

pieniądze stworzyć się już nie da. Tym niewidocznym dla oka 

ciepłym i naturalnym klimatem, który czuje każdy, kto tutaj 

przebywa.  Pod dachem tego domu znaleźli swoje miejsce 

wszyscy cichowianie.  Dla tych młodszych prowadzone są 

regularne zajęcia świetlicowe oraz próby i spotkania  zespołu 

regionalnego Cichowianie. Dla tych starszych pozostaje do 

dyspozycji pokażna sala z przeznaczeniem na imprezy 

okolicznościowe, zebrania wiejskie, itp. Jednym słowem 

Cichowianie na swoim.

p. p.
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Ci najmniejsi rozpoczęli jako pierwsi projekt pn. „Bliżej 

siebie”: raz na placu zabaw a raz w ujsolskim przedszkolu.  

Wszystko pod czujnym okiem animatorów, którzy prowadzili 

zajęcia ruchowe, konkursy sprawnościowe oraz zabawy na 

świeżym powietrzu mając przez to możliwość wymiany 

doświadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego w obu 

krajach.

W  lipcu i  sierpniu organizując Turniej Plażowej Piłki 

Siatkowej postawiliśmy z kolei na sport skierowany do 

młodzieży oraz osób dorosłych, a także turystów 

przebywających na terenie Ujsół. Był to pierwszy turniej 

rozegrany na nowopowstałym boisku, w którym rywalizowało 

z sobą dziewięć trzyosobowych drużyn w różnych kategoriach 

wiekowych i konfiguracjach płciowych. 

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Ujsoły 

podczas 35 Wawrzyńcowych Hud. Ale sport to przecież nie 

wszystko. Dlatego też oczkiem w głowie całego projektu były 

również i kobiety, a szczególnie te nieaktywne zawodowo. 

Uczestniczki wzięły udział w zajęciach wraz z dziećmi, które 

miały zapewnioną opiekę animatorki. Po pierwsze (jakże by 

inaczej) uroda. Więc w czasie warsztatów nasze Panie 

otrzymały indywidualne wskazówki dotyczące pielęgnacji,  

a  t a k ż e  d o w i e d z i a ł y  s i ę  j a k i  m a k i j a ż  j e s t  

odpowiedni dla każdej z nich. Po drugie pewność siebie. Więc 

w trakcie drugich warsztatów Panie podjęły próbę określenia 

własnych możliwości dzięki rozmowom z doradcą 

zawodowym, potencjalnymi pracodawcami oraz kobietami 

odnoszącymi sukcesy w różnych dziedzinach. Po trzecie 

bezpieczeństwo (wiadomo licho nie śpi). Więc w ramach 

trzecich warsztatów żarty się skończyły i w czasie  kursu 

samoobrony Panie zgłębiły arkana samoobrony opanowując 

lęk i chwyty nie do odparcia.

ź Piknik rodzinny na pożegnanie lata – 16 sierpnia, na którym 

został przeprowadzony mini kurs przyrządzania sałatek 

z dostępnych warzyw i owoców sezonowych. Przeprowadzono 

również konkursy dla dzieci.

W czasie trwania projektu transgranicznego 

pn.„Aktywne Pogranicze” Ujsoły - Zakamenne  zorganizowano: 

ź Imprezę plenerową – 1 czerwca, podczas której mogliśmy 

wysłuchać i obejrzeć występy polskich i słowackich zespołów 

oraz nauczyć się zasad pierwszej pomocy;

ź Olimpiady dla dzieci i młodzieży – 18 i 19 czerwca, które 

zgromadziły wielu uczestników. Zawodnicy biorący udział 

w zawodach nie tylko mogli wykazać się umiejętnościami 

sportowymi, ale także zintegrować się poprzez „zdrową” 

rywalizację. Mieliśmy okazję odczuć gorącą atmosferę 

współzawodnictwa, a także dostrzec ogromny potencjał dzieci 

i młodzieży;
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Nie lubię słowa „muszę”, nie cierpię stwierdzenia „bo 

tak wypada” i jestem przeciwko zdaniu „to się nie uda”. Trzeba 

zawsze próbować i jak Syzyf powolutku lecz konsekwentnie 

dążyć do celu z uśmiechem i gracją Ani z Zielonego Wzgórza. 

Rok był dla Nas hojny, łaskawy, bogaty w wydarzania. 

Po artykule w wielkanocnej „Gazecie Ujsolskiej” wydarzyło się 

w naszych progach wiele ciekawych rzeczy. CZERWIEC - to 

Dzień Dziecka i występy Drużyny Południe oraz Grupy Arkona. 

Pomimo nie sprzyjającej aury, malowanie twarzy, robienie 

wielkich baniek i sztuczek kuglarskich oraz przepiękne występy 

„Tęczowych kropelek” umiliły nam ten wyjątkowy dzień. 

Wszystko to mogło się odbyć  dzięki dofinansowaniu

z Programu Rozwoju Bibliotek. LIPIEC i SIERPIEŃ – „Twórcze 

Wakacje”, które we współpracy z GOK w Ujsołach emanowało 

atrakcjami. Prace plastyczne, szaleństwa na świeżym 

powietrzu i pieczenie kiełbasek w górach, to tylko niektóre 

atrakcje tych miesięcy. Przepiękne przedstawienie „Jasia 

i Małgosi”, przygotowane w trakcie trwania wakacji wraz 

z dziećmi, pozwoliło nam zasilić zbiory biblioteki o pięćdziesiąt 

nowych książeczek. Stało się to dzięki projektowi Fundacji 

LOTTO Milion Marzeń, które wygraliśmy jako jedyna biblioteka 

na Podbeskidziu. W sierpniu mogliśmy za to podziwiać 

wystawę, którą nam wypożyczono z Biblioteki Śląskiej „Na 

tropach Tomka” nawiązującej do książek o przygodach Tomka 

Sawyer`a.

„Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha 

i miła”, może według Niemena, ale dla nas to okres wzmożonej 

pracy i poszukiwań ciekawych projektów. To właśnie w długie,  

jesienne wieczory rodzą się ciekawe pomysły. Żółw Franklin, 

bohater wielu książeczek zagościł w progach naszej biblioteki. 

Nie chciałyśmy  być samolubne, więc zaprosiłyśmy go do 

Przedszkola w Ujsołach, aby wraz z dziećmi cieszyć się z jego 

wizyty. Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Gminy Ujsoły 

zaowocowała projektem „By zacieśniać silne więzi, pasję 

spuszczam dziś z uwięzi” na który 4000 zł pozyskaliśmy 

z Fundacji Orange. Dzięki tym funduszom, mogliśmy zaprosić 

poczytne autorki, których książki znajdują się w bibliotece. 

Barbara Rybałtowska dla nas śpiewała; Hanna Kowalewska 

recytowała poezje, a Marta Fox wciągała w dyskusje licznie 

przybyłych gimnazjalistów. 

Warsztaty decoupag`u, to chyba to co najbardziej zachwyciło

i całkowicie wchłonęło nasze kursantki. Przecudowne szkatułki, 

bombki, obrazy i zdobione butelki, tak pochłonęły biorące 

udział w warsztatach Panie, że pomimo zakończenia projektu 

nadal spotykać się będą w Pracowni Orange. Projekt zwieńczył 

mikołajkowy prezent, którym zaskoczyłyśmy wszystkich 

biorących czynny udział w projekcie. Spotkanie ze sztuką 

w Bielskim Centrum Kultury. Przedstawienie w którym oglądać 

mogliśmy m.in.: Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego. 

W zimowe popołudnia naszą wiedzą w zakresie zdobienia 

bombek dzieliłyśmy się z dziećmi, które chętnie wykonały 

własne „małe dzieła sztuki”.

Ten rok możemy śmiało zaliczyć do udanych 

i powiedzieć…Nie lubię słowa „muszę”(zastąpię je słowem 

„chcę”); nie cierpię stwierdzenia „bo tak wypada”(zamienię 

je na „warto”) i jestem przeciwko zdaniu „to się nie uda”, bo u 

nas wszystko się uda.

Duże podziękowania kierujemy do: Nadleśnictwa 

Ujsoły i Nadleśniczego Józefa Worka, który zawsze pamięta, że z 

drzew robi się papier, a z papieru książki niezmiernie potrzebne 

w naszej bibliotece oraz Pani Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 

Gminy Ujsoły Julii Grygny za wkład i chęć współpracy z nami.  
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Chociaż pogoda była w kratkę, dzieciaki nas nie 

zawiodły. Występy "Kropelek", Zuszków i innych zespołów 

(a nawet solistów) były przepiękne i perfekcyjnie 

przygotowane. Milusińscy za przyczyną naszych pań malarek 

z szarych myszek przemieniały się w barwne motyle, 

Spidermany i zombi. Zwierzątka, szable i miecze, to tylko 

niektóre cuda wyczarowywane przez Panią Beatkę razem 

z Niemiłą z Drużyny Południe. Chodzenie na Poweriser, 

żonglerka czy też bańki mydlane to sztuka, którą opanowywały 

zarówno dzieci jak i dorośli (w każdym z nas jest jeszcze dziecko 

bez względu na wiek). Wszystko to mogliśmy przeprowadzić 

dzięki projektowi  Aktywnej Bibliotece "Od Słowian, poprzez 

Świat, poznam historię wielu państw".

Mamy nadzieję, że wszyscy bawili się równie dobrze jak my!

24 sierpnia, jeszcze w atmosferze wakacyjnej, Panie z 

Koła Gospodyń Wiejskich z Ujsół reprezentowały Gminę Ujsoły 

na tegorocznych Dniach Powiatu w Żywcu.

W ramach tej imprezy odbył się Konkurs Potraw 

Regionalnych oraz prezentacja gminnych zespołów 

regionalnych. Z wielu dań zgłoszonych do konkursu, wyłoniono 

zwycięzców, których dzieła kulinarne spełniały wymagania 

najbardziej czułych podniebień. Gaździnki z KGW Ujsoły 

przystąpiły do tych zmagań sporządzając potrawę „Danie 

Wawrzyna”,  która otrzymała II miejsce w kategorii potraw 

regionalnych. Ponadto ujsolskie Gospodynie serwowały 

nalewkę z borówki, domowe sery, wędliny, sałatki, pyszny 

sernik, piernik oraz zawijaki makowe i inne cudeńka 

gospodarskiej kuchni. Ujsolski "stół obfitości" był licznie 

odwiedzany przez smakoszy naszych potraw. Poza degustacją 

potraw regionalnych miały miejsce również występy na scenie 

Amfiteatru pod Grojcem, widzowie z zaciekawieniem słuchali i 

oglądali występy zespołów prezentujących gminy naszego 

powiatu, nie zabrakło ujsolskich gawędziarzy z grupy teatralnej 

„Jedlicki” z Glinki, działającej pod kierunkiem pani Władysławy 

Salachny. Uczestnicy z zaciekawieniem słuchali gawęd 

góralskich w wykonaniu Weroniki Biber, Michała Kiełbasy oraz 

Dariusza Piętki.

Składamy serdeczne podziękowania Gospodyniom z KGW 

Ujsoły za przygotowanie pysznych potraw oraz gawędziarzom 

z grupy teatralnej „Jedlicki” z Glinki za udział w tegorocznych 

Dniach Powiatu w Żywcu.

GAZETA UJSOLSKAGAZETA UJSOLSKANr 9 / grudzień 2013 r.Nr 9 / grudzień 2013 r. 1111



Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

GAZETA UJSOLSKAGAZETA UJSOLSKA Nr 9 / grudzień 2013 r.Nr 9 / grudzień 2013 r.1212

Jak to już stało się niemalże tradycją w naszej gminie, 

miesiące lipiec i sierpień upłynęły pod hasłem koncertów oraz 

innych wydarzeń kulturalnych o charakterze plenerowych, 

odbywających się w Amfiteatrze w Ujsołach.

Tegoroczne Wawrzyńcowe Hudy były wyjątkowe a to 

ze względu na jubileusz 35 – lecia. Wysokie na ok. 30 m ognisko 

zapłonęło w kulminacyjnym momencie sobotniego wieczoru. 

Huda długo rozświetlała niebo nad Ujsołami, ciesząc oczy 

licznie zgromadzonego, zachwyconego tłumu. Widowisko to 

b y ł o  p o p r ze d zo n e  i m p r e z a m i  t o w a r z y s z ą c y m i ,  

wprowadzającymi gości i mieszkańców w atmosferę tego 

wyjątkowego czasu. 

Nie lada gratką dla fanów polskiego rocka był koncert 

zespołu Big Cyc, przeboje takie jak: „Facet to świnia”, 

„Dziewczyny kochają niegrzecznych chłopaków”, „Berlin 

zachodni” czy „Makumba”, zagrzewały do tańca publiczność 

w każdym wieku. Dodatkową atrakcją tego wydarzenia był fakt, 

że grupa Big Cyc obchodziła w tym roku 25 - lecie swej pracy 

scenicznej. Lider zespołu - Krzysztof Skiba w bardzo barwny

i wesoły sposób potrafił wprowadzić fanów w atmosferę 

każdego ze swych przebojów, zakładając coraz to 

fantazyjniejsze nakrycia głowy.  Bardzo licznie zgromadzona 

widownia świetnie się bawiła tańcząc i śpiewając hity tego 

niezwykle kontaktowego i otwartego na fanów zespołu. 

Ej płonęły, płonęły…

Ej strzelały, strzelały…

nad Ujsołami ogniste języki tańcowały,

aż dusza góralska z piersi się wyrywała,

aż serce się radowało,

i każde oko ludzkie niezmiernie się dziwowało…
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Sobota 3 sierpnia już od samego rana odbywały się 

finałowe rozgrywki XIV Turnieju Piłki Kamieńcowej o Puchar 

Wójta Gminy Ujsoły. W samo południe rozpoczęły się XIII 

Zawody Drwali o tytuł „Ujsolskiego Drwala roku 2013”. W wielu 

ciekawych konkurencjach walczyli ze sobą polscy i słowaccy 

pracownicy leśni. Ujsolskim Drwalem roku 2013 został Rafał 

Łajczak ze Zwardonia, zaraz za nim uplasował się Pavol Durana z 

Mutnego ze Słowacji, trzecie miejsce zajął Martin Protus 

również z Mutnego. Urozmaiceniem konkursu był występ 

Orkiestry Dętej, Mażoretek „EFEKT” z Milówki oraz konkursy 

dla publiczności.

Tradycyjnie Wawrzyńcowe Hudy rozpoczęły się 

dźwiękiem trąbit wykonanych przez „Kabaret u Bacy”.  

Występy zespołów z Bułgarii, Rumunii, Macedonii, Ukrainy i 

Turcji cieszyły się dużym zainteresowaniem i dostarczały 

niezapomnianych emocji. Nieodłącznym elementem były 

również występy rodzimych zespołów folklorystycznych. 

Gościliśmy na deskach naszej sceny grupy taneczne 

z Andrychowa, Chełmna, Poręby Spytkowskiej, Złotnika oraz 

zespoły lokalne tj. Cichowianie, Młode Juhasy oraz Juhas, 

którego kapela grała i śpiewała nam do wspólnej zabawy do 

północy.

Natomiast niezapomnianą perełką” niedzielnego wieczoru był 

show indiańskiego zespołu IMAYRA, który przybył do nas aż 

z Ameryki Południowej. Duet zaprezentował tańce oraz 

chwytającą za serce muzykę swoich przodków graną 

na quenach i zamponach – indiańskich piszczałkach.
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  Świetlica Środowiskowa w Złatnej w 

      dniu 26 maja 2013 roku dzieci i młodzież 

ze Złatnej z okazji Dnia Matki przygotowały sztukę pt. 

„Czerwony Kapturek inaczej”. Przy kawie, herbacie

i ciastku Mamy dobrze się bawiły słuchając i oglądając 

występów swoich pociech. Był też moment wzruszenia, kiedy  

popłynęły słowa i dźwięki pięknego utworu Violetty  Villas pt. 

„Matka”. Dzieci ze Złatnej z okazji swojego święta w czerwcu 

wyjechały na krajoznawczą wycieczkę do Krakowa oraz 

mieszczącego się pod Krakowem Aquaparku. Na pożegnanie 

roku szkolnego i powitanie wakacji odbyło się ognisko ze 

śpiewem i pieczeniem kiełbasek Wakacyjny czas spędzano 

również na boisku sportowym gdzie na świeżym powietrzu 

rozgrywały się mecze integracyjne z dziećmi i młodzieżą 

wypoczywającą w naszej miejscowości. 
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Świetlica w Ujsołach organizowała

dla swoich milusińskich  gry i zabawy  

sprawnościowe, miały miejsce również wycieczki plenerowe 

rozwijające wiedzę krajoznawczą. Ponadto dzieci mogły 

sprawdzić swoje umiejętności w zajęciach artystycznych 

takich jak  filcowanie, bibułkarstwo oraz wyrób biżuterii. 

Na zakończenie cyklu zajęć dzieci spędziły wesoły czas 

na wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek  oraz zabawami 

ruchowymi. 

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

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

Świetlica Środowiskowa w Soblówce

o d  p a ź d z i e r n i k a  b r.  m i e ś c i

się w nowym obiekcie.  Lokal znajduje się w nowopowstałym 

Wiejskim Domu Kultury, jest umeblowany i wyposażony 

w nowy sprzęt: bilard, piłkarzyki, stół do tenisa. Zajęcia 

odbywają się dwa razy w tygodniu tj. środa i sobota 

w godzinach popołudniowych. Zapraszamy dzieci i młodzież 

do aktywnego spędzania czasu w towarzystwie rówieśników. 

 

UJSOŁY

Jak co roku Świetlice Środowiskowe w Ujsołach uprzyjemniały dzieciom czas wakacyjnego wypoczynku. 

ZŁATNA

GLINKAGLINKAŚwietlica w Glince zaprosiła małych

uczestników na wakacyjne warsztaty

pod hasłem „Podróże ART przez świat”, na których dzieci 

poznawały inne kraje ich kulturę, muzykę, przysłowia 

i ciekawostki oraz wykonywały ręcznie pamiątki związane 

z poszczególnymi państwami. Końcem listopada podopieczni 

świetlicy odwiedzili Muzeum Browaru w Żywcu. Dzieci 

przeniosły się przy pomocy tzw. „kapsuły czasu” w XIX wiek 

słuchały jednocześnie przewodnika który w bardzo ciekawy

i obrazowy sposób przedstawił historię  i technologię 

żywieckiego browarnictwa. 

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

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



Schronisko na Krawcowym Wierchu powstało w 

latach 1975-1976, czyli jest młode w stosunku do wielu innych 

obiektów PTTK, co nie oznacza wcale, że jest od nich gorsze. 

Wręcz przeciwnie. Zważywszy na niepowtarzalność tego 

miejsca warto je odnaleźć, i w otoczeniu natury, będącej tutaj 

ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, spędzić czas w tym 

jednym z najpiękniejszych zakątków Beskidu Żywieckiego.

Obecny dzierżawca, Andrzej Paździorko, przykłada 

wszelkich starań by wrażenia z pobytu były jak najlepsze, a 

każdy turysta mile wspominał czas w nim spędzony. Wspaniały 

klimat tego miejsca tworzą: okolica, w której znajduje się 

schronisko oraz atmosfera jaka panuje w nim podczas pobytu 

turystów. Z racji położenia jest ono jednym z rzadziej 

odwiedzanych schronisk co czyni go miejscem spotkań ludzi 

prawdziwie kochających góry. Jednak wyjątkowej urody szlaki 

wiodące do schroniska sprzyjają odwiedzaniu jego progów, 

które zawsze służy dobrą kuchnią i wygodnym łóżkiem. 

Zachęcam zatem do odwiedzenia Krawcowego Wierchu i 

skorzystania z wszelkich dobrodziejstw jakie oferuje.

Jedną z najważniejszych atrakcji jakie może 

zaoferować bacówka jest na pewno jej położenie. Z przed 

schroniska roztacza się wspaniała panorama na Małą Fatrę i 

południowo-zachodnią część Beskidów. Czyste powietrze jak i 

otoczenie pobliskim lasem czyni je niezwykle urokliwym 

miejscem. Dodając do tego brak "gwaru cywilizacji", bo raczej 

nie spotykają się tam osoby "inaczej rozumiące" chodzenie po 

górach, i niezwykła cisza i spokój doskonale odprężają i 

uspokajają.
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Oczywiście większa liczba osób w schronisku nie 

sprawia trudności, także w razie braku miejsc na łóżkach bez 

problemowo możecie zawsze przyjeżdżać zabierając 

dodatkowo karimatę z sobą.

Schronisko dysponuje również jadalnią z kominkiem, na 

którym namalowany jest fragment tańca góralskiego. 

Pomieszczenie to może pomieścić około 30 osób, także bez 

problemu można zorganizować tam pogodny wieczorek z 

grupą przyjaciół, firmowy wyjazd integracyjny itp..

Obok schroniska jest miejsce, gdzie można zapalić 

ognisko, pograć i pośpiewać. Bufet z ciepłymi posiłkami jak i 

wydawanie wrzątku czynne jest od 8.00 do 20.00. Łazienki 

(1 damska, 1 męska) dysponują prysznicem oraz 4 umywalkami 

z ciepłą wodą.

Schronisko bardzo chętnie będzie gospodarzem 

wszelkich zlotów, slajdowisk bądź wieczorków osób chcących 

podzielić się swą twórczością. Jeżeli jesteś zainteresowany 

pokazaniem czegoś ciekawego, może zdjęć z dalekich jak

i z tych bliskich wędrówek, pośpiewania w gronie ciekawych 

ludzi lub poznania ich - dzwoń do bacówki. Śmiało, do 

odważnych świat należy! Organizator może w zamian 

spodziewać się wielu ciekawych promocji. O szczegóły pytaj

w schronisku lub pod numerem telefonu bacówki.

Schronisko posiada 35 miejsc noclegowych:

- 2x pokój 2-osobowy

- 2x pokój 3-osobowy

- 1x pokój 5-osobowy

- 2x pokój 10-osobowy

Kalendarium imprez na Krawculi:

17-19 stycznia 2014 - Biwak Zimowy połączony ze szkoleniem 

zimowym 

15 luty - Walentynki

12 kwiecień - Droga Krzyżowa z bł. Janem Pawłem dla Ludzi 

Gór

1 czerwiec - Dzień Dziecka na Krawculi

18-20 lipiec - Śpiewogranie Górskie

23 sierpień - Bieg na orientacje

30 listopad - Andrzejki

Więcej informacji o bacówce pod linkiem;

www.facebook.com/krawcula

www.krawcow.pttk.pl

ZAPRASZAM W NASZE BACÓWKOWE PROGI!

pozdrawiam

Mateusz Kuca
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Młodzieżowe Centrum Kariery w Ujsołach to jednostka 
Ochotniczych Hufców Pracy, którego działalność skierowana jest do 
młodzieży w wieku 15-25 lat. Jednostka oferuje pomoc w wyborze 
własnej drogi edukacyjnej bądź zawodowej, w przygotowaniu i 
skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych, uczy praw i zasad 
rządzących rynkiem pracy a także udziela informacji pomocnych przy 
założeniu własnej firmy.

Młodzieżowe Centrum Kariery ściśle współpracuje z 
Gimnazjum w Ujsołach. Średnio raz na miesiąc doradca zawodowy 
Magdalena Stasiak przeprowadza zajęcia z zakresu orientacji 
zawodowej. Podczas zajęć młodzi ludzie uświadamiają sobie ważność 
zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, cech charakteru i rodzaju 
temperamentu w wyborze szkoły średniej a wszystko to w aspekcie 
zawodów przyszłości. Oprócz zajęć grupowych, każdy młody człowiek 
ma możliwość wzięcia udziału w indywidualnej poradzie zawodowej, 
podczas której doradca zawodowy ma większą możliwość 
dopasowania wsparcia doradczego do danej osoby. P o n a d t o  
w trakcie rozmowy z doradcą w „cztery oczy” łatwiej jest zadać 
pytania, odsłonić swoje niepokoje czy wątpliwości związane z 
wyborem szkoły średniej, wyższej czy z rynkiem pracy. Zatem może 
warto spróbować przełamać swoje opory i ułatwić sobie dostęp do 
wszelkich informacji zawodowych poprzez przyjście do 
Młodzieżowego Centrum Kariery w Ujsołach?

Zajęcia z beneficjentami podczas Dni otwartych 26.11.2013 - przedsięwzięcie 
zorganizowane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45
Telefon: 33 861 26 20

E-mail: mck-ujsoly@wp.pl

LGD informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy w zakresie dodatkowych zadań LSR LGD „Żywiecki Raj”  

ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla 

operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania:  objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od 9 grudnia 2013 

r. do 7 stycznia 2014 r. Cel główny: Rozwój obszaru LSR poprzez 

promocję zdrowego trybu życia – wspieranie sportu i turystyki 

aktywnej. Cele szczegółowe:

1. Projektowanie, budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie 

infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej, turystycznej, sportowej, 

około-turystycznej, infrastruktury służącej propagowaniu zdrowego 

trybu życia, kształtowanie przestrzeni turystycznej.

2. Wykreowanie i promocja produktów turystycznych poprzez 

wspieranie różnorodności gospodarczej i działań zmierzających do 

propagowania nowych atrakcji i usług turystycznych,  w tym 

tworzenie warunków dla rozwoju turystyki rodzinnej, kulinarnej, 

przygodowej, religijnej, astro turystyki, questingów, szkoleń-

learningowych, interaktywnych map i portali itp. Pomoc jest 

przyznawana: gminie, instytucji kultury, dla której organizatorem jest 

jednostka samorządu terytorialnego; osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działającej na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i 

wyznania; organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku 

publicznego. Wysokość pomocy – refundacji podlegają koszty

 „Odnowa i rozwój wsi”

kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości 

nieprzekraczającej 80 % tych kosztów, z tym że dla jednej 

miejscowości – nie więcej niż 500.000,00 zł w okresie realizacji 

Programu. Wysokość pomocy na realizację jednej operacji nie może 

być równa lub niższa niż 25.000,00 zł. 

Termin składania wniosków: Od dnia 9.12.2013 r. do dnia 7.01.2014 

r., w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 

15.00, w biurze Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” (ul. Pod Górą 4, 

34-300 Żywiec). Limit środków dostępnych w konkursie:  

1.208.305,00 zł. Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z 

załącznikami należy składać osobiście w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu, na odpowiednich formularzach w 2 

egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał + kopia) oraz w 1 

egzemplarzu wniosek w wersji elektronicznej (płyta CD).

Ogłoszenie o naborze – strona internetowa LGD „Żywiecki Raj” 

www.leader-zywiec.pl ,  strona internetowa Samorządu 

Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl oraz tablice ogłoszeń 

ww. instytucji. Wniosek i formularze niezbędnych dokumentów oraz 

kryteria wyboru operacji – strona internetowa LGD „Żywiecki Raj” 

www.leader-zywiec.pl oraz  strona internetowa Samorządu 

Województwa Śląskiego www.prow.slaskie.pl.

Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są w biurze 

Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” z siedzibą 

34-300 Żywiec, ul. Pod Górą 4 oraz pod numerem telefonu 33 475 48 

21. Pytania można kierować również drogą mailową na adres 

biuro@leader-zywiec.pl.
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Tajch, Worniczki, Jureczka, Długi Groń, 

 Kubiesówka, Kulówka, Wojniaczka
 

 Żebrokówka, Butorówka, Mały Smereków, 

 
Smerekówka, Solisko, Piętków

 

 

Za Cerlą, Szymonów,

 

domy przy drodze głównej od ronda do „Piętków”

 

GLINKA  

Kiełbasówka, Tliwkówka, Petkówka, ul. Cicha, 
ul. Pod Lasem

Berno, Młynarzowa, Wielki Smereków, Snokówka, Szczytówka, 
domy przy drodze głównej

 

Pod Grapy, Królowa, Hutyrowa, Soblówka

 

 
 

   
 

 

 

 

SOBLÓWKA

GMINA UJSOŁY  

34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1  

tel. (33) 8647 351, fax. (33) 8647 354  

www.ujsoly.com.pl, ugujsoly@ujsoly.com.pl  
nr rachunku bankowego: 34 81251018 0000 022820000010  

 

 
Huta, Cerla, Motykówka, Bura Polana, 

 domy przy drodze głównej od Dziurowej do Szkoły
 

 
 

Ciapkówka, Jastrzębie, Okrągłe, Kotrysia Polana,

 
 

Klisiówki, ul. Letniskowa, Głębokie

 

 
 

Zapolanka, Zagroń, Lury, Bucioryska, Sułki,

 

Droga główna od Szkoły do Głębokiego

 

 

Z Ł A T N A  

 

  

 
 Przysiółek Hutyrów, ul. Myśliwska, ul. Nowa, 

 ul. Danielki, Młada Hora
 

 
 

Ulice: Lachów, Graniczna, Wspólna, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, 
Łęgowa, Pomietłów, Za Borem, Turystyczna, 

 
Ks. Pr. J. Piotrowskiego od Butorowej Grapy do „Krzywej”

 

 
 

Ulice: Ks. Pr. J. Piotrowskiego od „Krzywej” do Urzędu Gminy, Stolarska, 

Pasternik, Stara Poczta, Letników, Św. Huberta, Widokowa, Topolowa, 

Dziedziców, Sportowa, Za Wodą, Bystra, Beskidzka, Kotrysów

 

 

Ulice: Ks. Dz. J. Pułki, Gminna, Kwiatowa, Jasna, Górska, Rzeczna, Wesoła, 

Spokojna, Źródlana, Brzozowa, Nad Potokiem, Leśna, Zielona, Pod Gr oniem

 

U J S O Ł Y  

GMINA UJSOŁY 
34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1 

tel. (33) 8647 351, fax. (33) 8647 354 
www.ujsoly.com.pl, ugujsoly@ujsoly.com.pl  

nr rachunku bankowego: 34 81251018 0000 022820000010 
 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beskid Żywiec Sp. z  o.o. 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2, Tel. (33) 860 22 71, beskid@beskid -eko.pl 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (teren byłej oczyszczalni ścieków w Ujsołach) czynny 

od poniedziałku do piątku  w godzinach 1000-1400 oraz w soboty w godz. 0800 do 1200. 

 

GMINA UJSOŁY 
34-371 Ujsoły, ul. Gminna 1 

tel. (33) 8647 351, fax. (33) 8647 354 
www.ujsoly.com.pl, ugujsoly@ujsoly.com.pl  

nr rachunku bankowego: 34 81251018 0000 022820000010 
 

 

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tajch, Worniczki, Jureczka, Długi Groń,  

Kubiesówka, Kulówka, Wojniaczka 

 
 

Żebrokówka, Butorówka, Mały Smereków,  
Smerekówka, Solisko, Piętków 

 
 

Za Cerlą, Szymonów, 
domy przy drodze głównej od ronda do „Piętków” 

 
 

Terminy płatności:  

   I kwartał do 31 marca                                                              II  kwartał do 30 czerwca  
 III kwartał do 30 września                                                        IV  kwartał 30 listopada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLINKA 
 

Kiełbasówka, Tliwkówka, Petkówka, ul; Cicha,  
ul. Pod Lasem 

 

 
Berno, Młynarzowa, Wielki Smereków, Snokówka, Szczytówka, 

domy przy drodze głównej 
 

 
Pod Grapy, Królowa, Hutyrowa, Soblówka 

 

 
 

Terminy płatności:  

   I kwartał do 31 marca                                                              II  kwartał do 30 czerwca  
 III kwartał do 30 września                                                        IV  kwartał 30 listopada   

 

 

 

Beskid Żywiec Sp. z o.o. 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 2, Tel. (33) 860 22 71, beskid@beskid-eko.pl

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (teren byłej oczyszczalni ścieków w Ujsołach) czynny

od poniedziałku do piątku  w godzinach 1000-1400

 
oraz w soboty w godz. 0800 do 1200.

 

 

SOBLÓWK!  
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Po wakacyjnej przerwie powróciła Podbeskidzka Liga 

Amatorska Piłki Ręcznej Dziewcząt. W sezonie 2013/2014  w 

lidze gra 19 zespołów. Drużyna piłkarek ręcznych z naszej gminy 

rozpoczęła swój drugi sezon. Dziewczęta do tej pory wzięły 

udział w trzech  turniejach w Łękawicy, Milówce i 

Twardorzeczce , rozegrały 11 spotkań, zdobyły 46 bramek. 

Obecnie nasza drużyna zajmuje 11 miejsce. Przed nami jeszcze 

7 turniejów, 25 meczy do rozegrania, wiele bramek do 

zdobycia, a przede wszystkim  dobra zabawa i wiele emocji. 

Kibicujcie nam i trzymajcie za nas kciuki!

Zapraszam wszystkie dziewczęta w wieku od 13 do 21 

lat , które chciałyby dołączyć do drużyny piłkarek ręcznych na 

treningi w soboty o godz. 10.00 do sali gimnastycznej w 

Ujsołach.

          strona zawodów: http://www.recznazywiec.ubf.pl

Skład drużyny: Ewelina Biber (kapitan), Paulina Szczotka 
(bramkarka), Natalia Wolna, Agnieszka Kręcichwost, Agnieszka 
Biber, Aneta Majkowska, Anna Salachna, Angelika Łabas, Kamila 
Kuś, Kamila Miękina, Karolina Szczotka, Sabina Nikiel, Natalia 
Hutyra, Klaudia Hutyra, Paulina Kwiecińska, Olimpia Demianiuk, 
Martyna Krajcer,  Magdalena Omyła. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Od lipca 2013 roku zapraszamy do nowo powstałego obiektu 

sportowo - rekreacyjnego mieszczącego się przy ul. Sportowej 

1.  Orlik czynny jest od 1 marca do 30 listopada.  Rezerwację 

przyjmowane są bezpośrednio w biurze na terenie Orlika oraz 

telefonicznie pod nr 508 111 224.

Dotychczas odbyło się kilka imprez sportowych na terenie 

kompleksu Orlika.

- Piłka Kamieńcowa - od ćwierćfinałów Orlik gościł zawodników 

Turnieju Piłki Kamieńcowej o Puchar Wójta Gminy Ujsoły 2013.

W Turnieju wzięło udział 9 zespołów. W finałowych 

rozgrywkach zmierzyły się ze sobą zespoły „Kotrysi” oraz 

„Tsunami”. Zwycięzcą tegorocznych rozgrywek została grupa 

Tsunami”.

- Turniej Żaków - turniej zorganizowany dla najmłodszych 

piłkarzy. Udział w rozgrywkach wzięli zawodnicy z Węgierskiej 

Górki, Rajczy oraz dwie drużyny z Ujsół. Zwycięzcą została 

drużyna z Ujsół walcząc w finale z Węgierską Górką.

- Olimpiada Sportowa Szkół Podstawowych Gminy Ujsoły

- Biegi sztafetowe oraz Turniej Piłki nożnej  we współpracą ze 

Szkołą Podstawową w Ujsołach

- Międzynarodowy Turniej Piłki Plażowej w którym wzięło 

udział 9 drużyn. Zwycięskim zespołem została drużyna AKS 

Ujsoły.

Zapraszamy do udziału w rozgrywkach sportowych w 

przyszłym roku 2014!



SPORTSPORT

Drużyna seniorów Muńcuł Ujsoły 3 listopada 

zakończyła rundę jesienną w Żywieckiej A-klasie w której 

rywalizuje 14 drużyn z naszego powiatu. Rozgrywki rozpoczęły 

się 15 sierpnia i w tym czasie rozegrano 13 kolejek w których 

Muńcuł zgromadził 18 punktów, pokonując rywali 

sześciokrotnie oraz siedem razy schodząc z boiska pokonanym. 

Drużyna grała bezkompromisową piłkę starając się w każdym 

meczu zgarnąć komplet punktów dlatego nie odnotowała 

żadnego remisu i ostatecznie uplasowała się na 9 miejscu 

z bilansem bramkowym 30-22 (+8). Najlepszym strzelcem 

zespołu jest Kamil Kręcichwost z 7 bramkami, najlepiej 

asystuje Tomasz Nicoś 8 razy natomiast najwięcej czasu na 

boisku przebywał Andrzej Kręcichwost i Grzegorz Miesiączek 

obaj po 1170 minut. W tym roku różnice punktowe w tabeli A-

klasy Żywiec są bardzo niewielkie więc wiosna przyniesie 

sporo emocji. 

  Dużo radości przysporzył nam zespół trampkarzy 

Muńcuł Ujsoły, który bardzo dobrze poczynał sobie podczas 

rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z Pewli Ślemieńskiej, Soły 

Żywiec, Beskidu Kocierz i Skrzycznego Lipowa. Młodzi piłkarze 

z Ujsół uplasowali się na 3 miejscu mając 12 punktów i bilans 

bramkowy 29:23 (+6) odnosząc 4 zwycięstwa oraz 4 porażki.  

Nastąpiła zmiana w zarządzie klubu i od tego sezonu 

funkcję prezesa pełni Antonii Sporek, który zastąpił Andrzeja 

Bryję, pozostali członkowie pozostali na swoich stanowiskach. 

Funkcję wiceprezesa pełni Stanisław Śleziak, kierownikiem 

drużyny jest Szymon Kopiec, gospodarzem boiska Ryszard 

Śleziak, a skarbnikiem Szymon Szczotka. 

Trenerem drużyny seniorów w dalszym ciągu jest Kazimierz 

Paciorek natomiast trampkarzy kolejny sezon prowadzi Piotr 

Bryja.

TABELA LIGOWA - A KLASA ŻYWIEC
 SEZON 2013/2014 RUNDA JESIENNA
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Skorupa W³odzimierz
34-370 Rajcza 134

(obok Dworca PKP)
tel. 609 947 655
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