
Wydanie
świąteczne

Wydanie
świąteczne

Nr 11 / grudzień 2014 r.Nr 11 / grudzień 2014 r.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

z najlepszymi świątecznymi życzeniami
Wójt Gminy Ujsoły 

Tadeusz Piętka
wraz z pracownikami

W naszym numerze:
- podsumowanie wyborów samorządowych 
- realizowane projekty unijne
- wieści z biblioteki
- z życia gminy wzięte
- harmonogram wywozu śmieci na rok 2015
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 Od wyborów minął już ponad miesiąc. Ucichła wrzawa, 

policzono głosy, ogłoszono wyniki. Wszystko to co przed 16 

listopada było jeszcze niepewne i niewiadome dziś stało się 

oczywiste i jasne. Wyborcza urna ucięła raz na zawsze wszelkie 

spekulacje i gdybania, rozwiała wątpliwości, rozwiązała 

zagadki.

            Jednych uradowała bez reszty, innych wprawiła w podły 

nastrój. Jeszcze innych wpędziła w traumę. I niemal wszystkim 

zadała pytanie: dlaczego? Dlaczego przepadli wielcy (i to często 

z kretesem), a w cuglach wygrali maluczcy i nikomu nieznani.

            Dlaczego w Ujsołach był tylko jeden kandydat na wójta, 

a gdzie indziej dwóch, trzech czy pięciu? Dlaczego jedni do 

wyborów poszli, a inni  nie. I dlaczego tych, którzy nie poszli 

było aż tak dużo? Dlaczego znów pozostali w domu? I to właśnie 

teraz kiedy trzeba było wybierać radnych, wójtów, 

burmistrzów, prezydentów, czyli jednym słowem gospodarzy 

tego naszego kawałka ziemi, na którym żyjemy.

 Tego kawałka ziemi, o którym z takim tkliwym 

uniesieniem, napinając dumnie pierś  mówimy: moja mała 

ojczyzna.

 Powiem więcej, tego samego kawałka ziemi, który 

przez całe wieki wyrywaliśmy z czyichś obcych łap. Aż  w końcu

wyrwaliśmy.

 I od 25 lat jest on nasz i tylko nasz. I kiedy przychodzi ten 

czas, aby ten nasz własny kąt wspólnie urządzić, tak wielu 

odwraca się plecami mówiąc: to nie moja sprawa.

 Ot, taki nasz polski fenomen. Warto o nim pamiętać 

zanim wyruszymy w kolejny marsz przeciwko samym sobie.

NO I PO WYBORACH...

Z	PRAC	URZĘDU

W UJSOŁACH BEZ ZMIAN

 Jeszcze grubo przed wyborami wielu obwieściło 

w Ujsołach koniec demokracji. Uzasadniali to tym, że skoro jest 

tylko jeden kandydat na 

wójta (i to już po raz drugi z 

rzędu), to nie ma sensu 

fatygować się do urn, bo i tak 

p r z e c i e ż  t e n  k a n d y d a t 

wygraną ma praktycznie 

w kieszeni.

 Kiwano więc głowami nad upadkiem demokracji 

w Ujsołach. I pewnie ten i ów miałby w tym swoim utyskiwaniu 

trochę racji, gdyby nie pewien szczegół, który skrzętnie w tych 

uczonych dysputach pomijano. Otóż jakby zapomniano, że 

w takim przypadku kiedy kandydat jest sam, to przy jego  

nazwisku widnieje kratka na TAK i kratka na NIE.

 I to tylko ręka wyborcy decyduje o tym, w której z tych 

dwóch kratek pojawi się znak X.

DZIĘKUJĘ ZA TAK

  Tych głosów na TAK było dużo, bardzo dużo, bo ponad 

82%. Niemal dokładnie tyle samo co cztery lata wcześniej. 

Przyjmuję to z wielką dumą i wielką pokorą. Dumą z nas ujsolan. 

Bo to przecież nam się tak wiele udało zrobić.

 Geo-Park Glinka, kompleks sportowo-rekreacyjny 

w Ujsołach, kanalizację, drogi, wiejskie domy kultury. Żadne 

dobre ludziki tego za nas nie zrobiły, żadna manna z nieba nie 

spadła i żaden cud się nie zdarzył. Po prostu potrafimy. I bądźmy 

z tego dumni. Bądźmy dumni z tych naszych Ujsół.

 Ale to swoje wyborcze TAK przyjmuję też z wielką 

pokorą. Bo doskonale wiem, ile w nim jest pracy,  serca, pasji 

a czasem i osobistych wyrzeczeń innych 

ludzi.

 I to tych, którzy pozostają zawsze 

gdzieś tam w cieniu, zawsze gdzieś tam 

z boku; urzędników, radnych, sołtysów, 

ludzi spotkanych niejako przypadkowo 

i tych, z którymi żyje się na co dzień.



 Na stanowisku Wójta Gminy Ujsoły pozostał Tadeusz 

P iętka,  który  uzyskał   poparc ia  wyborców 82,06%

uczestniczących w głosowaniu. Warto zaznaczyć, iż stary 

a zarazem nowo wybrany wójt pracuje w samorządzie od 1998 

roku; w latach  1998-2000 był Przewodniczącym Rady Gminy 

w Ujsołach , zaś od 1 lipca 2000 roku pełni funkcję Wójta Gminy 

Ujsoły. Zatem w tym przypadku wszystko pozostało po staremu.

 Natomiast w przypadku wyborów do Rady Gminy 

w Ujsołach było już nieco inaczej. Kilku radnych poprzedniej 

kadencji do wyborów w ogóle nie przystąpiło, a kilku z tych, 

którzy do wyborów przystąpili musiało  uznać wyższość 

konkurenta. Stąd doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć 

i ostatecznie skład Rady Gminy w Ujsołach przedstawia się 

następująco:  

 1. Grabowski Kazimierz – Ujsoły – przewodniczący

 2. Krawiec Zdzisław – Ujsoły - wiceprzewodniczący

 3. Ciurla - Paciorek Józefa - Ujsoły

 4. Dziech Agata - Ujsoły

 5. Furczyk Lidia - Soblówka

 6. Hutyra Henryk – Ujsoły

 7. Hutyra Mirosław – Ujsoły

 8. Kocoń Jan – Złatna

 9. Kołodziej Danuta - Glinka

 10. Kotrys Maria - Ujsoły

 11. Kreczmer Barbara - Złatna

 12. Miękina Jan - Soblówka

 13. Mizia Wiesław - Glinka

 14. Salachna Władysława - Glinka

 15. Szczotka Dariusz  - Ujsoły

STARY WÓJT NOWA RADA

Z	PRAC	URZĘDU

 1 grudnia 2014r. w budynku Organistówki w Ujsołach 

odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Ujsoły, podczas której 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Ujsołach, Pani 

Monika Zoń, wręczyła Radnym oraz Wójtowi zaświadczenia 

o wyborze.

 Następnie Radni oraz Wójt złożyli ślubowanie. 

W trakcie sesji radni w głosowaniu tajnym wybrali swojego 

przewodniczącego – został nim Kazimierz Grabowski, oraz 

wiceprzewodniczącego – Zdzisława Krawca.

 Wójt Gminy Ujsoły Tadeusz Piętka złożył na ręce Pana 

Adama Janoty, Przewodniczącego Rady Gminy w Ujsołach 

w latach 2002 - 2014, serdeczne podziękowania za owocną 

współpracę na rzecz rozwoju Gminy Ujsoły.

 Jednocześnie Pan Adam Janota przekazał nowo 

wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy w Ujsołach, Panu 

Kazimierzowi Grabowskiemu, symboliczny dzwonek 

stanowiący nieodzowny atrybut sprawnego prowadzenia 

obrad przez przewodniczącego.

 Składamy serdeczne podziękowania za 4 letnią pracę 

ustępującej Radzie Gminy 

zwłaszcza przewodniczącemu 

Rady Panu Adamowi Janocie. 

ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE

GAZETA	UJSOLSKANr	11	/	grudzień	2014	r. 3



GAZETA	UJSOLSKA Nr	11	/	grudzień	2014	r.4

Granica nie dzieli,  a  łączy

 Gmina Ujsoły i Gmina  Novot od wielu lat prowadzą 

owocną, dającą obu stronom wiele satysfakcji  współpracę 

transgraniczną. Wspólnie w okresie 

programowania 2007 -2013 Gmina Ujsoły 

w  p a r t n e rs t w i e  z  G m i n ą  N o v o t   

zrealizowała 7 mikroprojektów na łączną 

kwotę prawie  200 tysięcy euro. Wspólne 

projekty ukierunkowane były przede 

wszystkim na  działania  w  obszarze  

turystyki, sportu, kultury oraz  integracji 

mieszkańców obu gmin. Wreszcie  

przyszedł czas na kolejne wspólne,  tym 

razem inwestycyjne przedsięwzięcie, 

celem którego jest  zapewnienie jak naj lepszego 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na pograniczu polsko-

słowackim.

Razem bezpieczniej na pograniczu

 Złożony  już w 2011 roku  projekt  cierpliwie czekał na 

swoja kolej i w końcu w roku 2014  zapaliło się zielone światło 

do jego realizacji. Zgodnie z zawartą umową partnerską Gmina 

Ujsoły podjęła się funkcji Partnera Wiodącego, zadaniem 

którego była koordynacja wszystkich elementów projektu oraz 

czuwanie nad jego przebiegiem, a w efekcie także jego 

końcowe rozliczenie. Celem głównym projektu była  poprawa 

ochrony przeciwpożarowej  kompleksów leśnych położonych 

na pograniczu. Tak sprecyzowany cel wymagał podjęcia całego 

szeregu spójnych działań, i tak:  po stronie polskiej 

zaplanowano zakup nowoczesnego specjalistycznego 

samochodu pożarniczego oraz remont dachu na remizie OSP 

Ujsoły, po stronie słowackiej – remont remizy  strażackiej 

w  gminie Novot. Inwestycje te wsparte zostały cyklem  działań  

dodatkowych takich jak: szkolenia strażaków, wydanie 

publikacji związanych z bezpieczeństwem  oraz  polsko-

słowacka konferencja podsumowująca efekty wspólnych 

działań.

 Nowa bryka dla strażaka

 Z niecierpliwością oczekiwany przez strażaków 

samochód nadjechał wczesną jesienią. Piękny, czerwony, 

pachnący nowością, którego pozazdrościć mogą naszym 

strażakom koledzy z sąsiednich gmin. Nasz pojazd - IVECO 

EUROCARGO to samochód uterenowiony z niezależnym 

napędem na 4 koła  pozwalającym na pokonywanie trudnego 

terenu  o zróżnicowanym nachyleniu. Wyposażony jest między 

innymi w dużą beczkę o pojemności 3500 

litrów, armatkę wodną, wyciągarkę, maszt 

o ś w i e t l e n i o w y  z  a g r e g a t e m  

prądotwórczym, co znacznie ułatwia 

prowadzenie akcji ratunkowych nocą. 

P o j a z d  p o s i a d a  m o ż l i w o ś ć  

przeprowadzenia tak zwanego „szybkiego 

natarcia”  to znaczy podania strumienia 

wody bez konieczności  rozwijania linii, co 

m a  s z c z e g ó l n e  z n a c z e n i e  p r z y  

prowadzeniu  akc j i  w wypadkach 

komunikacyjnych oraz wszędzie tam gdzie główną rolę gra czas. 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ujsołach znacząco 

wpłynie na podniesienie  standardu działania jednostki, która 

wchodzi w skład krajowego systemu  ratowniczo – gaśniczego. 

Środki wydane na zakup tego  samochodu to pieniądze dobrze 

zainwestowane.  Coraz większa l iczba wypadków 

komunikacyjnych, kataklizmów oraz innych sytuacji 

kryzysowych wymusza podejmowanie ciągłych działań 

zmierzających do zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, 

na którym oszczędzać nie można.

My w złotówkach Oni w euro

Projekt został zrealizowany, teraz czas na jego skrupulatne  

rozliczenie:

Wartość całego projektu wyniosła: 250 349,57 euro z czego:

Gmina Ujsoły – wartość projektu 184 905 euro 

tj. 739 620 ,00 zł -  dofinansowanie 85% - 628 676,00 zł 

Gmina Novot – wartość  projektu  109 623,00  euro  - 

dofinansowanie  93 180,00 euro.

ROZWÓJ SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POGRANICZA 
POLSKO-SŁOWACKIEGO W GMINIE UJSOŁY I NOVOT

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

PROJEKTY



 W ramach ogłoszonego przez zarząd województwa 

śląskiego, konkursu pod nazwą wzmocnienie rozwoju lokalnych 

systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 

oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014, została 

utworzona placówka wsparcia dziennego – Środowiskowa 

Świetlica Integracyjna dla dzieci i młodzieży w naszej gminie. 

Dotacja ze środków budżetu województwa śląskiego oraz 

wkład własny naszej gminy pozwoliły na stworzenie 

wyjątkowego miejsca, gdzie dzieci pożytecznie spędzają czas 

po zajęciach lekcyjnych. Pomysłodawcą i autorem projektu jest 

Pani Gabriela Bryś – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ujsołach. Świetlicą, która ma swoją siedzibę 

w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Bystrej 1, kieruje pedagog 

– wychowawca Pani Olga Wróbel – Bryja.

 Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 12.00 do 17.00. Działalność świetlicy obejmuje 

pomoc w nauce (odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości 

w nauce, naukę języków), organizowanie dzieciom czasu 

wolnego, rozwój zainteresowań, rozwijanie kultury osobistej 

dzieci, rozwój umiejętności interpersonalnych, organizację 

zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, 

udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, 

rówieśniczych, rodzinnych i osobistych, zapewnienie posiłku 

oraz stałą współpracę z instytucjami tworzącymi system 

wsparcia dzieci i rodziny, m.in. placówkami oświaty i pomocy 

społecznej.  Ponadto realizowane są dwa programy 

profilaktyczne „Bezpieczni w komputerowym świecie” i „Żyć 

w zgodzie” – program, który poprzez  zabawy wychowawcze 

zapobiega agresji wśród dzieci. Dwa razy w tygodniu 

prowadzone są zajęcia z zastosowaniem socjoterapii oraz 

profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. 

 W ramach projektu zorganizowane zostały dwie 

wycieczki. 26 września 20 dzieci wyruszyło na wycieczkę do 

Aquaparku w Leśnej, gdzie czekał na nich kompleks basenów 

z atrakcjami wodnymi, spośród których największym 

powodzeniem cieszyła się pomarańczowo - niebieska 

zjeżdżalnia, gdzie szaleństwom nie było końca. Druga wycieczka 

odbyła się 18 października. Punktualnie o 11.00 grupa licząca 

28 dzieci wyruszyła na wycieczkę do Cinema City w Bielsku – 

Białej. Tam wspólnie obejrzeli znakomity film animowany 

,,Pudłaki”. Po 97 minutach oglądania i zajadania się popcornem 

(bez popcornu oglądanie filmu nie ma najmniejszego sensu) 

Świetliczaki udały się do KFC na smaczny posiłek. Powodzenie 

miały twistery, longery, stripsy, frytki... ale najważniejsze 

okazały się dolewki, którym nie było końca. 

 Oprócz wycieczek w świetlicy organizowane są zajęcia 

tematyczne. We wrześniu wspominaliśmy wakacje i witaliśmy 

nowy rok szkolny, w październiku podziwialiśmy złotą polską 

jesień, w listopadzie odwiedziliśmy groby naszych zmarłych, 

o b c h o d z i l i ś m y  Ś w i ę t o  N i e p o d l e g ł o ś c i ,  a  t a k ż e 

zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową, w grudniu Mikołajki 

i spotkanie wigilijne. 

 Warto także wspomnieć o naszych niezwykłych 

eksperymentach, podczas których poznajemy tajniki fizyki 

i chemii - żywe zapałki, woda barwiona kredą, doświadczenie 

z cytryną i zapałkami, wulkan z octu i sody, rozsypany cukier, 

woda barwiona atramentem oraz wiele innych. 

 W ramach projektu zakupione zostały liczne materiały 

potrzebne do zajęć oraz wiele gier i pomocy dydaktycznych. 

Największą inwestycją było nabycie profesjonalnego 

projektora i ekranu, dzięki którym możemy oglądać prezentacje 

multimedialne oraz filmy animowane. W każdy piątek 

punktualnie o 14.00 zaczynamy popołudniowe seanse 

filmowe. Obejrzeliśmy już Króla Lwa, Jak wytresować smoka 2, 

Roszpunkę, Dzwoneczka i Tajemnicę Piratów, Zakochanego 

wilczka, Artura i Minimki oraz Krainę Lodu. W planach mamy 

jeszcze wiele ciekawych pozycji kinowych. 

 Środowiskowa Świetlica Integracyjna to miejsce, gdzie 

dzieci czują się bezpieczne, są akceptowane i rozumiane. 

Miejsce, gdzie panuje przyjazna i radosna atmosfera, gdzie 

mogą liczyć na pomoc i dobre słowo.  Mamy nadzieję, że nasza 

działalność będzie kontynuowana i pozostanie stałym 

e lementem gminnego systemu wspierania  rodz in 

w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA INTEGRACYJNA W UJSOŁACH

Zadanie pn. Utworzenie Środowiskowej Świetlicy 

Integracyjnej w Ujsołach jest współfinansowane ze środków 

Województwa Śląskiego

PROJEKTY

GAZETA	UJSOLSKANr	11	/	grudzień	2014	r. 5



GAZETA	UJSOLSKA Nr	11	/	grudzień	2014	r.6

 Wstąp w nasze progi, a na pewno znajdziesz coś dla 

siebie. Nasz księgozbiór rozrósł się już tak, że w tym roku 

pozwoliliśmy sobie na zakup kolejnych regałów. Ale aby nie być 

egoistami, wraz z bibliotekami szkolnymi w Złatnej, Glince 

i Ujsołach, jako jedyne biblioteki w powiecie żywieckim, 

przystąpiliśmy do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek 

szkolnych. Dzięki wspólnej inicjatywie, biblioteki szkolne 

wzbogaciły swoje księgozbiory na łączną kwotę 4 000 zł. Wkład 

własny wszystkich bibliotek to jedynie 25% całej kwoty. Mamy 

nadzieję, że w nowym 2015 r. nasza „mała kulturalna koalicja” 

po raz kolejny będzie mogła skorzystać z ministerialnych 

funduszy. 

 Pokojowa współpraca, jest kluczem do sukcesu. Nasze 

współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz ze 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Ujsoły w tym roku 

zaowocowało ciekawymi warsztatami dla najmłodszych. 

„ETNO – LATO” to projekt, dzięki któremu dzieci z naszych wsi 

mogły wziąć udział w warsztatach lalkarskich oraz wyjazdach 

edukacyjnych do Muzeum Miejskiego w Żywcu, Muzeum 

Browaru Żywieckiego oraz Skansenu Etnograficznego Ziemi 

Żywieckiej w Ślemieniu. Zaplanowane w projekcie działania 

zostały ułożone w ten sposób by jak najpełniej przedstawić 

piękno kultury góralskiej oraz dorobek minionych pokoleń.

 Również w Pracowni Orange sporo się dzieje. 

Codziennie odbywają się zajęcia przedszkolaków, które 

odwiedzają nas i uczestniczą w zajęciach teatralnych oraz 

czytelniczych. My również się szkolimy. We wrześniu wzięliśmy 

udział w III Zjeździe Pracowni Orange w Warszawie. 

Dowiedzieliśmy się o nowych projektach i możliwościach dla 

Pracowni, jakie przygotowała Fundacja na kolejny rok. Miłe 

spotkania z liderami innych pracowni z całej Polski pozwoliły 

nam czerpać nowe pomysły oraz nawiązać interesujące 

przyjaźnie.

 

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem 

świadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym znakiem jedności 

ko le jnych  pokoleń,  które  z  różnorodnośc i  czasów 

i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. 

Biblioteka jest, więc szczególną świątynią twórczego ducha 

ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które 

towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.”

Jan Paweł II

SĄ KSIĄŻKI, KTÓRE SIĘ CZYTA. SĄ KSIĄŻKI, KTÓRE SIĘ POCHŁANIA. SĄ 
KSIĄŻKI, KTÓRE POCHŁANIAJĄ CZYTAJĄCEGO.
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 Kar ta  Duże j  Rodz iny  przys ługu je  rodz inom 

z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 

wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice 

mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub 

do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 

niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 

o niepełnosprawności.

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych 

uprawnień, które można na bieżąco sprawdzać na stronie 

i n t e r n e t o w e j  h t t p s : / / r o d z i n a . g o v . p l / d u z a -

rodzina/uprawnienia. Posiadacze karty będą mieli możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 

transportowej na terenie całego kraju.

 Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, 

ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do 

programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu 

honorujemy Ogólnopolską  Kartę  Dużej Rodziny”.

 Kartę przyznaje wójt, 

burmistrz  lub prezydent 

miasta na wniosek członka 

rodziny wielodzietnej.

 W  c e l u   z ł o że n i a 

wniosku o wydanie Karty 

Dużej Rodziny należy zgłaszać 

się w siedzibie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ujsołach przy ulicy Gminnej 1 

od Pn do Pt w godzinach 07:00- 15:00 – osoba odpowiedzialna: 

Maciej Zieliński.

KARTA DUŻEJ RODZINY W GOPS UJSOŁY

WIEŚCI Z GOPS UJSOŁY...

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujsołach przez 

cały 2014 rok podejmował intensywne działania w celu 

kontynuacji współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności na 

kolejne lata. Powzięliśmy kroki aby móc korzystać z nowego 

Programu, na szczęście udało się nawiązać współpracę i już 

w grudniu br. rozpocznie się realizacja Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego 

w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym (FEAD). Jest to nowy program, który zastąpił 

realizowany wcześniej Program PEAD. 

 W naszej Gminie pomoc w ramach PO PŻ kierowana 

będzie do osób, które z powodu niskich dochodów nie są 

w stan ie  zapewnić  sob ie  odpowiednich  zakupów 

żywnościowych. Wsparcie trafiać będzie do osób i rodzin 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, których dochód nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do 

korzystania z pomocy społecznej (tj. 813 zł netto dla osoby 

samotnie gospodarującej, oraz 684 zł netto na jednego członka 

w rodzinie). Program będzie także uzupełnieniem działań 

Ośrodka w zakresie pomocy żywnościowej skierowanej dla 

dzieci w szkole, a także osób i rodzin korzystających z pomocy 

społecznej Ośrodka.

 Mamy nadzieję, że pomoc udzielona dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców naszej Gminy w jakimś stopniu 

zaspokoi ich podstawowe potrzeby żywnościowe. Jest to 

najbardziej wymierne wsparcie osób potrzebujących, bowiem 

są to artykuły pierwszej potrzeby w każdym gospodarstwie 

domowym. Dzięki takiej pomocy zaoszczędzone środki 

budżetów własnych osoby i rodziny będą mogły przeznaczyć na 

inne potrzeby. Zaspokojenie głodu i pragnienia należy do 

podstawowych potrzeb f iz jo logicznych cz łowieka. 

Zabezpieczenie ich na odpowiednim poziomie warunkuje inne 

aktywności takie jak np. poszukiwanie pracy, włączanie się 

w funkcjonowanie społeczności lokalnych, zwiększenie  

p o c zu c i a  s a m o d z i e l n o ś c i  i  w i ę ksze j  ko m p ete n c j i 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 W grudniu br. artykuły spożywcze będą przekazywane 

w formie paczek składających się z 5 rodzajów artykułów (będą 

to: mleko, olej, cukier, makaron, konserwa mięsna). Od połowy 

2015 roku ma być dostępna większa ilość produktów, na pewno 

będziemy się starać aby wszystkie otrzymać. 

 W br. udało nam się także nawiązać współpracę 

z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Bielsku –Białej, 

skąd otrzymaliśmy jabłka pochodzące z rosyjskiego embarga. 

Uzyskaliśmy także marchewkę oraz pomidory. 

W niewielkich ilościach staramy się pozyskiwać produkty dla 

małych dzieci, są to produkty bardzo dobrej jakości ale 

z krótkim terminem przydatności do spożycia, w br. udało nam 

się przywieść kaszki mleczne, zupki, deserki oraz mleko 

modyfikowane.

 Ze Śląskiego Banku Żywności pozyskaliśmy ponad tonę 

żywności, która pochodziła jeszcze z 2013 roku z poprzedniego 

programu PEAD, żywność została rozdysponowana wśród 

najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.

Wszystkie produkty przywozimy samodzielnie i osobiście 

pracujemy przy transporcie oraz przeładunku. Pragniemy 

szczególnie podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Złatnej, która udostępnia samochód strażacki do przewozu 

żywność oraz Panu Ryszardowi Śleziakowi, który jest zawsze 

chętny i gotowy do pomocy kiedy tego potrzebujemy. 
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Przebieg Beskidzkiego 
Szlaku Konnego Tysięczników:

 Beskidy to góry obfitujące w malownicze 

krajobrazy, przez które przebiegają liczne szlaki 

turystyczne, prowadzące przez najpiękniejsze 

zakątki, to tutaj dzika przyroda jest na wyciagnięcie 

ręki. W ten górski krajobraz znakomicie wpisuje się 

turystyka konna.

 W czasach obecnych, gdy poszukuje się coraz 

mocniejszych wrażeń i pomysłów na spędzanie 

wolnego czasu, przemierzanie górskich tras na 

końskim grzbiecie jest „strzałem w dziesiątkę”. Aby 

jednak pojawiali się amatorzy górskiego jeździectwa 

konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Bardzo 

istotnym elementem jest infrastruktura terenu, która 

obejmuje bezpiecznie usytuowane i odpowiednio 

oznakowane szlaki konne wraz z bazą popasowo-

wypoczynkową w skład, której wchodzą gospodarstwa 

agroturystyczne oraz stajnie, w których można wypożyczyć 

konia bądź zatrzymać się na posiłek i nocleg.

 W roku 2012 w głowach trzech Przodowników Górskiej 

Turystyki Jeździeckiej zakiełkował pomysł wyznaczenia 

Beskidzkiego Szlaku Konnego Tysięczników. Przedsięwzięcie 

zostało zaakceptowane przez Komisję Górskiej Turystyki 

Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK. Prace związane 

z przygotowaniem szlaku trwały półtora roku a było to: 

gromadzenia dokumentacji, lokalizacja i znakowanie tras, 

uzyskanie koniecznych zezwoleń gospodarzy terenu oraz 

współpraca z Komisją GTJ ZG PTTK.  Projekt  doprowadzono do 

końca i w listopadzie 2014 r. szlak został oddany do użytku. 

W znacznej swej części przebiega on również przez teren Gminy 

Ujsoły. Został oznaczony kolorem  i w niektórych zielonym

swych odcinkach łączy się z istniejącym już Transbeskidzkim 

Szlakiem Konnym w kolorze  pomarańczowym. 

1. Rycerka Górna (OGTJ „Luzak”) 

    – Praszywka - Bendoszka Wielka - Przegibek 

(Popas w Schronisku PTTK Przegibek)
2. Przegibek – Kikula – Jaworzyna – Wielka Racza 
(Popas w Schronisku PTTK Wielka Racza)
3. Wielka Racza – Wielki Przysłop – Magura – Skalanka 
(Popas i nocleg w Agroturystyce „U  Szczotków”)
4. Skalanka – Zwardoń Myto – Kikula – Trojaki (pasem 
granicznym) – Ochodzita  - Pańska Łąka

(Popas w Agroturystyce „U Brączków”)
5. Pańska Łąka -Koczy Zamek – Gańczorka – Przysłop 
(schronisko PTTK) 
(Popas w Schronisku PTTK Przysłop)
6. Przysłop – Barania Góra – Magurka Wiślańska – 
dołączamy do Transbeskidzkiego Szlaku Konnego
Magurka Wiślańska – Węgierska Górka  – Żabnica Skałka 
(Popas w OGTJ „Piekiełko”)
7. Żabnica Skałka – Lipowska – Rysianka – Trzy Kopce – 
Krawców Wierch szlakiem Transbeskidzkim oraz pasem 
granicznym
(Popas w Bacówce PTTK Krawców Wierch)
8. Krawców Wierch – Przełęcz Glinka – Magura – Solisko – 
Smereków Wielki 
(Popas  w Agroturystyce „U Bogusi”)
9. Smereków Wielki – Jaworzyna –  Beskid Równy – 
Rycerzowa Wielka 
(Popas w Bacówce PTTK Rycerzowa Wielka)
10. Rycerzowa Wielka – Młada Hora – Wyrobniówka – 
Gardasówka -  Rycerka Górna       (Popas w OGTJ „Luzak”)
(Popas w Schronisku PTTK Przysłop)

BESKIDZKI SZLAK KONNY TYSIĘCZNIKÓW
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA 

Koncertowe Lato
 Mimo tego, że za oknami już zima z naszej pamięci nie 

uleciały jeszcze wspomnienia wakacyjnych rytmów 

Koncertowego Lata i Wawrzyńcowych Hud. W czasie 

tegorocznego Koncertowego Lata gościliśmy zespół IRA oraz 

suporty takie jak: oFFkultura, Odnowa i Rezerwa. 

 W Amfiteatrze w Ujsołach zgromadziła się widownia 

w każdym wieku i wszyscy z Arturem Gadowskim śpiewali, jego 

znane i lubiane przez wszystkich przeboje: „Ona jest ze snu”, 

„Mój dom”, „Nadzieja”, i wiele innych utworów zespołu IRA. Po 

zakończeniu koncertu za sterami konsoli zasiadł DJ Czaro 

i porwał nas w taneczne rytmy wakacyjnej dyskoteki 

w plenerze. 

Wawrzyńcowe Hudy
 Natomiast odbywające się, jak co roku w sierpniu, 

w tym już XXXVI Wawrzyńcowe Hudy, obfitowały w egzotyczne 

występy zespołów folklorystycznych z Meksyku, Turcji, 

Hiszpanii, Ukrainy i Kosowa Oczywiście nie zabrakło również 

reprezentantów polskiego folkloru a byli nimi: Młode Juhasy 

z Ujsół, Cichowianie z Soblówki, Istebna z Istebnej, Ziemia 

Rajczańska z Rajczy oraz Krebane z Brus. Punktem 

kulminacyjnym było zapalenie wysokiego, tradycyjnego 

ogniska noszącego miano „wawrzyńcowej hudy” w czasie 

którego utwór wykonany przez kapelę „Juhas” „Sumi jawor 

sumi…” z niejednego oka wycisnął łzę. 

 Bardzo „apetycznym kąskiem” na deser pierwszego 

dnia imprezy był występ Kabaretu Biesiadnego, który 

zaprezentował nigdy nieprzemijające przeboje takie jak: „Szła 

dzieweczka do laseczka”, „Głęboka studzienka”, „My cyganie” 

i wiele innych a także skecze i żarty, które wprowadziły 

publiczność w bardzo dobry nastrój. 

 Jednak naprawdę odlotowych wrażeń dostarczył nam 

drugi dzień imprezy, w którym to po oryginalnych występach 

zespołów folklorystycznych z Kosowa, Turcji i Meksyku, 

mieliśmy okazje zobaczyć i posłuchać prawdziwej egzotyki 

i eksplozji dobrego humoru, a źródłem tych emocji był występ 

zespołu Boney M Imitation, który zaprezentował przeboje: 

„Bahama Mama”, „Daddy Cool”, „Rasputin”, „Babylon” i wiele 

innych znajdujących się w repertuarze kultowego zespołu 

Boney M. 
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 Zapewne trafił już w Państwa ręce nasz ujsolski 

kalendarz na 2015 rok. To coś  nowego, bo przecież  nigdy do tej 

pory nasza Gmina takiej publikacji nie wydawała.

 Warto mieć go w swoim domu, w szkole, w biurze czy 

w pracy. Warto się w niego zapatrzeć, bo tam na każdej 

z dwunastu stron są te nasze Ujsoły. Piękne Ujsoły. Zarówno   

zimą jak i latem.

 Piękne wtedy gdy spadają liście i wtedy gdy kwitną 

krokusy. Jest tętniący życiem Geo-Park Glinka, jest ujsolski 

Orlik, są szlaki konne i piesze prowadzące hen w góry i są 

pejzaże, które zapierają dech w piersiach.

  Ale jest też tam na 11 listopadowej stronie coś takiego 

co może nieco dziwić. Wszak listopad poza Świętem Zmarłych, 

to przede wszystkim nasze Narodowe Święto.

 A więc marsze, dymy, flagi, i pieśni…  Ale u nas, 

w naszym kalendarzu na tej stronie tego nie ma.

 U nas w naszym kalendarzu na tej stronie jest prosta 

góralska izba sprzed lat.

 Z drewnianym łóżkiem przykrytym pierzyną, kolebką, 

kołowrotkiem i obrazami świętych na ścianach. Zapatrzmy się

i w tę starą fotografię. Zapatrzmy się w nią głęboko. Zanim 

sięgniemy po wielkie słowa, zanim zaśpiewamy Boże, coś 

Polskę.

 Zanim wyruszymy ponownie w jakimś wielkim  marszu 

pod wielką biało - czerwona flagą.

 Zanim to wszystko zrobimy, zanim ten patriotyczny 

rytuał odprawimy,  pokochajmy najpierw Ujsoły. Pokochajmy 

najpierw ten nasz wspólny kawałek ziemi. I bądźmy  z niego 

dumni.   

NASZE UJSOŁY

GEO-PARK GLINKA

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY W UJSOŁACH

GMINA UJSOŁY
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ŚWIETLICE TĘTNIĄ ŻYCIEM

 Aktywność i humor podopiecznych z Świetlicy 

Środowiskowej w Złatnej pracujący pod kierownictwem 

opiekuna pani Teresy Kubiesy uatrakcyjnia  lokalne imprezy. 

W czasie Pikniku Rodzinnego zaprezentowali program 

rozrywkowy pt. „Złatniańska Lista Przebojów na wesoło” 

wykazując się kreatywnością i zacięciem scenicznym. Talenty 

aktorskie przedstawili również w humorystycznym programie 

pt. „Jak zostać strażakiem?” w czasie uroczystości przekazania 

samochodu dla OSP Złatna. Obecnie dzieci i młodzież są na 

etapie przygotowań Jasełek na czas Bożego Narodzenia. 

W lipcu miała miejsce wspólna wycieczka do Parku Rozrywki 

w Chorzowie, gdzie wychowankowie świetlicy miło i aktywnie 

spędzili czas. 

 Podopieczni Świetlicy w Glince spędzają czas na 

warsztatach artystycznych, każda pora roku znajduje 

odzwierciedlenie w ich pracach. W czasie wakacji został 

przeprowadzony cykl zajęć pod nazwą  „Wesołe Lato” w czasie 

których uczestnicy pod czujnym okiem pani Lidii Kuś poznali 

różnorakie techniki artystyczne takie jak umiejętności 

malowania na tkaninach, szycie, dekoracje decupage, origami 

i inne. Nie zabrakło również zajęć sportowych np. wyprawy 

z kijkami Nordic Walking, czy ogniska. W każdą jesienną środę 

milusińscy spotykają się na zajęciach plastycznych, wykonując 

dekoracje świąteczne, niebawem czeka ich wyjazd do kina na 

seans bajkowy.

 W Soblówce mimo nawału zajęć, dzieci spędzały czas 

również na zajęciach świetlicowych, uwieńczeniem wspólnych 

spotkań było ognisko i zabawy ruchowe w plenerze. 
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MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ ŚWIETLICE

 W tym roku Św. Mikołaj miał pełne ręce roboty. 

Odwiedził Świetlice Środowiskowe w Glince, Złatnej, Soblówce 

i Ujsołach oraz Świetlicę Integracyjną w Ujsołach i obdarował 

prezentami prawie 200 podopiecznych. Jak co roku dzieci 

przygotowały dla Mikołaja „niespodzianki” – wykonały laurki, 

ozdoby świąteczne oraz napisały wierszyki. Poniżej 

zamieszczamy wybrane życzenia dla Św. Mikołaja od Oli.

 „Dziś ten szczególny dzień w którym, musisz cały świat 

oblecieć swoimi saniami. Miliardy dzieci czeka, aż w nocy 

przyjdziesz do nich i zostawisz im prezent. Ja chcę Ci 

podziękować za dzisiejsze prezenty w moim domu. Mam 

nadzieję, że roznoszenie prezentów na całym świecie nie 

sprawia Ci problemów. Życzę Ci dużo zdrowia, siły, dobrego 

poczucia humoru, radości z życia i uśmiechu na buzi.”

Serdeczne podziękowania składamy Sołtysowi wraz z Radą 

Sołecką w Ujsołach za wsparcie dzieła Św. Mikołaja.



MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W UJSOŁACH

 Jeżeli chciałbyś zaplanować ścieżkę swojej kariery

i rozwoju, skorzystać z indywidualnej porady doradcy 

zawodowego,  zapoznać s ię  z  formami kształcenia 

pozaszkolnego - kursy i szkolenia, poznać zagadnienia, 

tendencje i prawa rządzące rynkiem pracy bądź uczestniczyć 

w zajęciach o tematyce przedsiębiorczości - zapraszam do MCK 

w Ujsołach.

 W Młodzieżowym Centrum Kariery uzyskasz 

informacje o szkołach wyższych i lokalnych szkołach średnich, 

poznasz swoje predyspozycje zawodowe oraz interesujący Cię 

zawód,  z  pomocą doradcy zawodowego napiszesz 

i wydrukujesz profesjonalny list motywacyjny i CV. Zapoznasz 

się również ze skutecznymi metodami poszukiwania pracy oraz 

tajnikami rozmowy kwalifikacyjnej.   

Wszystkie usługi oferowane są bezpłatnie!

ZAPRASZAMY
ź Młodzież gimnazjalną
ź Młodzież szkół
ponadgimnazjalnych
ź Osoby poszukujące pracy (18-25lat)

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ujsołach
ul. Bystra 1, 34-371 Ujsoły

tel. (33) 861 26 20, e-mail: mck-ujsoly@wp.pl
znajdź nas na facebooku:

https://www.facebook.com/ujsolymck

NOWY ROK SZKOLNY – NOWE WYZWANIA

 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego postawiło przed 

wieloma szkołami nowe obowiązki i zadania. Nie ominęły one 

również Szkoły Podstawowej w Ujsołach. W czasie wakacji, gdy 

inni odpoczywali ciesząc się błogim lenistwem, w naszej 

placówce trwały intensywne prace remontowe związane 

z przyjęciem dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. 

Pracowano z wielkim zaangażowaniem i dołożono wszelkich 

starań, aby z dniem pierwszego września w ławkach mogli 

zasiąść najmłodsi uczniowie. Zaadaptowano więc do ich 

potrzeb i wyremontowano sale lekcyjne, korytarze i sanitariaty, 

zakupiono nowe ławki, krzesełka i meble oraz szafki do szatni. 

 Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców, z myślą 

o najmłodszych uczniach, zorganizowana została również 

świetlica szkolna, w której uczniowie mogą spędzić czas rano 

przed lekcjami, jak również poczekać na rodziców po 

zakończonych zajęciach. W tym czasie pod opieką nauczyciela 

przygotowują się do zajęć lekcyjnych, odrabiają prace domowe 

oraz uczestniczą w ciekawych zajęciach.

 Teraz, gdy rok szkolny w pełni i nikt już nie pamięta 

o wakacjach, przygotowujemy się do sprawdzianu 

szóstoklasisty, który w tym roku szkolnym po raz pierwszy 

będzie miał nową formułę. Aby jak najlepiej przygotować 

uczniów i przybliżyć im nową formę zadań, przeprowadzamy 

serię próbnych sprawdzianów. Mamy nadzieję, że pomoże im to 

w zdobyciu jak najlepszych wyników, czego bardzo im życzymy. 

 Osiągnięciu szkolnego sukcesu uczniów sprzyjają 

również dodatkowe zajęcia, jakie prowadzone są od 

października w naszej szkole w ramach projektu „Z nową wiedzą 

w lepszą przyszłość”. Projekt finansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej i daje wszystkim uczniom możliwość uzupełniania 

braków oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez 

uczestnictwo w szeregu różnorodnych zajęć oraz wyjazdach 

o charakterze edukacyjnym.

 Mamy nadzieję, że nasza szkoła spełnia oczekiwania 

zarówno uczniów, jak i rodziców. Staramy się zapewnić 

dzieciom bezpieczeństwo oraz jak najlepsze warunki rozwoju 

i zdobywania wiedzy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej 

placówki i podzielenia się z nami swoimi sugestiami, uwagami 

i pomysłami. 

Z	ŻYCIA	GMINY
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „BESKIDNICY”

Kiedyś słowo spółdzielnia kojarzyło nam się 

z czymś starodawnym, skostniałym i nie 

nadającym się zupełnie dla osób młodych. Na 

szczęście słowo to nabrało dla nas zupełnie nowego znaczenia, 

kiedy zaczęliśmy sami zakładać spółdzielnię. Nie było łatwo, 

i nadal nie jest – potwierdzi to każdy, kto jest członkiem. Ale 

mamy pracę. Tworzymy własną firmę, podejmujemy wyzwania, 

pokonujemy trudności, docieramy się. Osiem różnych 

osobowości często w tym samym miejscu, w tym samym czasie, 

to nie jest prosta sprawa. Często czujemy się jak w „Big 

Brotherze”, ponieważ jesteśmy  grupą najróżnorodniejszych 

charakterów, odmiennych temperamentów, która ma do 

wykonania jakieś zadania. Ale dzięki temu uczymy się szanować 

drugiego człowieka, jego wiedzę i doświadczenie, doceniać go 

i słuchać. Uczymy się pracy zespołowej, co nie jest łatwe do 

wyuczenia ale to bardzo cenne doświadczenie na progu kariery 

zawodowej niektórych z nas.

 Aktualnie jesteśmy na etapie szkoleń i kursów. 

Podnosimy swoje kwalifikacje, rozszerzamy swoją wiedzę lub 

nabywamy nową. Chcemy zaoferować klientom jeszcze więcej. 

Chcemy oddać cząstkę naszych umiejętności na rzecz innych, 

ucząc ich jazdy na nartach, snowboardzie, organizując zajęcia 

związane z piłką nożną czy profesjonalnie przygotowując 

przyjęcia w Geo-parku. Zależy nam aby nasza firma miała klasę, 

aby była na poziomie, dlatego nie przysiadamy na laurach ale 

ciągle się rozwijamy. 

 Na koniec chcemy podkreślić, że niezwykle doceniamy 

fakt, że w pewnym momencie naszego życia znaleźli się obok 

nas wspaniali ludzie, którzy zaoferowali nam pomoc, 

zasugerowali pomysły na działalność, wsparli dobrym słowem 

a czasami skarcili – oni nadali sens i właściwy bieg naszej 

karierze zawodowej. Dziękujemy za to! 

Z	ŻYCIA	GMINY

MINI-SKANSEN W GLINCE SAMOCHÓD DLA OSP ZŁATNA

 W dniu 28 września w niedzielę, odbyło się uroczyste 

przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla OSP w Złatnej. W trakcie uroczystości nastąpił przemarsz 

jednostek OSP Gminy Ujsoły pod Wiejski Dom Kultury 

w Złatnej, gdzie odbyła się część oficjalna: przekazanie 

k luczyków i  poświęcenie samochodu strażackiego 

oraz wystąpienia okolicznościowe. Atrakcją były pokazy 

sprawności strażackiej w wykonaniu OSP Złatna oraz program 

artystyczny w kreacji podopiecznych Świetlicy Środowiskowej 

w Złatnej. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 

sponsorom za finansowe wsparcie i pomoc.

 W minionym roku Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach 

zrealizował  transgraniczny projekt pn. „Spotkajmy się 

w Glince”, we współpracy ze słowacką gminą Nova Bystrica. 

W ramach projektu oprócz działań promocyjnych  jak wydanie 

folderu, powstał mini skansen przy Izbie Regionalnej 

„Gronicek”, w którym  zgromadzono dawne sprzęty i narzędzia 

używane w gospodarstwie rolnym. Powstała także ścieżka 

dydaktyczna, dzięki której młodsze pokolenia oraz 

odwiedzający nas turyści mają możliwość poznania nazw i 

przeznaczenia zgromadzonych przedmiotów. Sprzęty 

ofiarowali mieszkańcy całej gminy za co im serdecznie 

dziękujemy. 

 W kolejnych latach chcemy wzbogacić zbiory skansenu 

i przy tej okazji zwracamy się z prośbą do wszystkich 

mieszkańców o wsparcie nas w tej inicjatywie. Osoby które 

zechciałyby nam 

pomóc, prosimy 

o  k o n t a k t 

z  G m i n n y m 

Ośrodkiem Kultury 

w Ujsołach pod 

numerem telefonu 

(33) 8647 036.
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LKS MUŃCUŁ UJSOŁY - PODSUMOWANIE RUDNY JESIENNEJ

 Seniorzy rundę jesienną 

z a ko ń c z y l i  n a  6  m i e j s c u  c o 

w porównaniu z  poprzednim 

sezonem 2013/2014 wypada 

zdecydowanie lepiej, gdyż wtedy 

d r u ż y n a  z a j ę ł a  9  m i e j s c e . 

Najlepszymi strzelcami zostali 

Marc in  Cokot  i  Marek Bułka 

zdobywając po 6 bramek oraz 

Tomasz Nicoś mający na koncie aż 

12 zdobytych goli. W tym sezonie 

w seniorach zadebiutowało dwóch 

juniorów tj. Sury Jarosław i Piętka 

Michał. 

 

Trenerami seniorów do 31 maja 2014 r. byli Kazimierz Paciorek 

i Piotr Bryja. Od 1 czerwca 2014 r. nowymi szkoleniowcami 

zostali Tomasz Nicoś i Szymon Szczotka.  W sezonie 2014/2015 

zarejestrowano 26 seniorów natomiast zgłoszonych juniorów 

w klubie jest 24, których trenerem jest aktualnie Piotr Bryja.

 Juniorzy rundę jesienną zakończyli na 4 miejscu, jest to 

ich pierwszy start w sezonie 2014/2015. W sezonie 2013/2014 

klub miał zarejestrowanych trampkarzy, którzy zakończyli sezon 

na 3 miejscu.

 Skład Zarząd Klubu LKS Muńcuł Ujsoły od 16.07.2013 r. 

przedstawia się następująco:

Prezes -  Antoni Sporek

Wiceprezes - Stanisław Śleziak 

Kierownik drużyny - Szymon Kopiec 

Skarbnik - Szymon Szczotka 

Gospodarz - Ryszard Śleziak 

SPORT

Źródło: http://www.90minut.pl/liga/0/liga7682.html

Klasa A 2014/2015, grupa: Żywiec
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Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej w Ujsołach 

składają serdeczne podziękowania wszystkim 
osobom, na których pomoc zawsze możemy liczyć. 
Dziękujemy za wspieranie działalności oświatowej 

oraz aktywny udział w życiu naszej placówki, za 
pomoc materialną i współpracę.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce:

Pana Nadleśniczego Józefa Worka
Pana Dawida Bryja

Pana Bronisława Hutyra
Panów Andrzeja i Henryka Hutyra

Pana Andrzeja Lach
Pana Janusza Pomietło

Pana Pawła Dziech
Pana Jarosława Ryłko
Pana Piotra Szczotka

Pana Sołtysa Adama Kocoń

Jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności i 
sukcesów 

zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Niech satysfakcja z okazywania pomocy będzie 

zapłatą za Waszą pomoc i dar serca.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE:
Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru

Przyniesie Wam spokój i radość. 
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.

Życzą  Dyrektor i cała społeczność Szkoły 
Podstawowej

 im. T. Sygietyńskiego w Ujsołach 

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Ujsołach kieruje 
serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Teresy 

Omyły,  Grona Pedagogicznego oraz całego Personelu 
Przedszkola  za  pomoc w organizacji  dochodowej  

zabawy andrzejkowej.

ÓL, SÓ, S LŃ -KO ID CR ZA ORW AZ

Podziwiaj góry z końskiego siodła!
Przeżyj z nami niezapomniane chwile!

AGROTURYSTYKA „LUZAK”
Rycerka Górna 65 a
34-370 Rajcza, woj. śląskie

Gospodarstwo Agroturystyczne „LUZAK” 
dysponuje 20 miejscami noclegowymi, w 
pokojach 2, 3, 4 osobowych, z łazienkami, 
własną kuchnią, jadalnią, salonem kominkowym. 
Do dyspozycji gości również koleba z grillem.
w ofercie:
Jazda konna: profesjonalna nauka jazdy konnej, 
spacery, wycieczki, rajdy jednodniowe oraz 
kilkudniowe z noclegami w schroniskach, 
przejazdy dyliżansem, zimą kuligi z biesiadą przy 
ognisku. 

Odwiedź nas już dziś, nie czekaj!
ZADZWOŃ: 

+48 506 135 896


