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Zespół Mażoretek 
wywalczył I miejsce na 
Mistrzostwach Europy 
Mażoretek w chorwac-
kim Zagrzebiu. Droga 
do zwycięstwa była dłu-
ga. Najpierw eliminacje 
Mistrzostw Polski Po-
łudniowo - Wschodniej, 
następnie Mistrzostw 
Polski, po których otrzy-
mały nominację na Mi-
strzostwa Europy w Za-
grzebiu. Tam odniosły swój największy sukces zdobywając I miejsce.

W dniu 20 maja 2019 r. 
Natalia Paś - uczennica VII 
klasy Szkoły Podstawowej 
w Jabłonce - Bory odebrała 
nagrodę i zaświadczenie za 
wojewódzki etap konkursu 
«Myśli Jana Pawła II». Gala 
wręczenia nagród odbyła się 
w Krakowie w Kurii Metro-
politarnej na ul. Franciszkań-
skiej 3. Nagrody wręczyli Ku-
rator Barbara Nowak oraz ks. 
arcybiskup Marek Jędraszew-
ski - Metropolita Krakowski.

Sukcesy mieszkańców Gminy Jabłonka

W dniach 14 - 15 września 2019 r. w Kluszkow-
cach odbyła się VII Ogólnopolska Olimpiada Sporto-
wo – Pożarnicza Strażaków OSP. Uczestnicy do poko-
nania mieli 350-metrowy tor, na który składały się 
różnorodne przeszkody oraz zadania. Najlepsi w ry-
walizacji drużynowej okazali się druhowie z OSP Zu-
brzyca Dolna, którzy w pokonanym polu zostawili nie 
tylko strażaków z Małopolski, ale również z innych 
województw m.in. podkarpackiego, wielkopolskiego, 
mazowieckiego, czy pomorskiego.

Z kolei powiatowe zawody sportowo - pożarnicze 
jednostek OSP odbyły się w dniu 15 września 2019 r. 
w Czarnym Dunajcu. Gminę Jabłonka reprezentowały 
drużyny z Zubrzycy Dolnej oraz Jabłonki. Zespół dru-
hów z Zubrzycy Dolnej zwyciężył w rywalizacji mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych chłopców, a druży-
na dziewcząt uplasowała się na pozycji drugiej. W ka-
tegorii C - kobiece drużyny pożarnicze OSP Zubrzyca 
Dolna zajęła II miejsce. Na VI miejscu rywalizacje 
w kategorii mężczyzn zakończyli strażacy z Jabłonki.

W dniu 29 września 2019 r. podczas finału 
XIX Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 
Smaki Regionów w Poznaniu reprezentujące 
Gminę Jabłonka Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich z Podwilka otrzymało prestiżową 
KULINARNĄ PERŁĘ 2019. Nagrodę za popi-
sowe tradycyjne moskole z masłem czosnko-
wym oraz krzonówke po orawsku Gospody-
niom z Podwilka wręczył Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski wraz z Mini-
ster Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą 
Emilewicz i Szefową Kancelarii Prezydenta 
RP Haliną Szymańską.
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W dniu 4 października 2019 r. w Centrum Olim-
pijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród w ogólnokrajowym konkursie w ra-
mach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – Ja za 20 
lat. Konrad Swienty - uczeń Gminnego Przedszkola 
Samorządowego w Jabłonce, a obecnie uczeń klasy 
I Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku odebrał na-
grodę jako jeden z 35 laureatów. Do konkursu pla-
styczno – literackiego nadesłano łącznie 2540 prac 
z całej Polski.

W dniu 20 listopada 
2019 r. na hali sportowej 
Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Nowym 
Sączu odbyły się zawody 
o mistrzostwo wojewódz-
twa w piłce nożnej halowej 
dziewcząt. W zawodach 
uczestniczyły uczennice ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Jabłonce, które ukończyły 
rywalizację na III miejscu.

Mieszkaniec Zubrzycy Dolnej 
Paweł Kubacka zdobył II miejsce 
w Międzynarodowym Konkur-
sie Lutniczym im. Włodzimierza 
Kamińskiego w Poznaniu, który 
odbywał się w dniach 23 - 26 paź-
dziernika 2019 r. Paweł jest stu-
dentem 3-go roku na Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. 

Mieszkaniec Zubrzycy Dolnej 
Paweł Kidoń został pierwszym 
Polakiem, który założył koszulkę 
Harlem Globetrotters. Z koszykar-
skim freestylem zaczynał w wieku 
16 lat. Trzykrotnie zdobył też tytuł 
mistrza Polski, a w 2016 r. został 
mistrzem świata w tej dziedzinie. 
Harlem Globetrotters to drużyna, 
która zamienia mecze koszykówki 
w widowisko z niepowtarzalnymi 
trickami i efektownymi zagrania-
mi.

Maria Kulawiak, na duńskim 
kucu Buttini, podczas trzydnio-
wych zawodów ujeżdżeniowych, 
które odbyły się w sierpniu 2019 
r. w Facimiechu wywalczyła tytuł 
Wicemistrzyni Małopolski w ujeż-
dżeniu w kategorii junior młodszy 
do lat 16 na kucach.

Maciej Grzybacz - uczeń III klasy Gimnazjum 
im. Ks. Jana Góralika w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Podwilku, zajął III miejsce na szczeblu ogólno-
polskim w konkursie historycznym „Losy żołnierza 
i oręża polskiego w latach 1939 – 1948”, który od-
był się w Warszawie w dniach 6 - 8 czerwca 2019 r. 

Marek Pniaczek podczas rozgrywanych na Sło-
wacji Mistrzostwach Europy juniorów w szachach 
szybkich i błyskawicznych wywalczył aż dwa me-
dale. W szachach szybkich młody szachista z Ora-
wy zajął II miejsce. Bezkonkurencyjny okazał się 
w szachach błyskawicznych.
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Z życia Gminy Jabłonka…

W dniu 13 kwietnia 2019 r. 
w Centrum Kultury Górnej Ora-
wy w Jabłonce odbyło się spo-
tkanie wicepremier Beaty Szydło 
z mieszkańcami Orawy, na które 
przybyli lokalni działacze, parla-
mentarzyści, samorządowcy oraz 
młodzież, a także mieszkańcy Ora-
wy.

W dniu 2 czerwca 2019 r. na Stadionie Sportowym w Jabłonce od-
była się XVIII akcja charytatywna „Orawa Dzieciom Afryki” połączona 
z Orawskim Dniem Dziecka. W tym roku podczas akcji wspierano dzie-
ci z Syrii. Tego dnia orawskie parafie gościły wolontariuszy misyjnych, 
którzy na mszach św. dzielili się swoim świadectwem.  Organizatorzy 
dziękują za okazaną pomoc.

W dniu 14 lipca 2019 r. w Orawce 
odbyła się kolejna runda ogólnopol-
skich zawodów MTB Puchar Szlaku 
Solnego o „Puchar Wójta Gminy Ja-
błonka” jak również  Mistrzostwa Kra-
jowego Zrzeszenia LZS oraz Mistrzo-
stwa Małopolski MTB. Organizatorami 
zawodów byli Wójt Gminy Jabłonka 
oraz Uczniowski Klub Sportowy Pod-
wilk. Kolarze górscy rywalizowali 
w 22 kategoriach. Do pokonania mieli 
malowniczą trasę położoną u stóp wy-
ciągu narciarskiego. 

W Pucharze Polski rozgrywanym 
w dniach 11 - 13 października 2019 r. w Re-
dzie Niedźwiedzie Orawy wywalczyły aż 
45 medali, z czego 18 złotych. Tym samym 
zespół zdominował klasyfikację drużyno-
wą odbierając puchary za I miejsca w kate-
gorii: juniorów, seniorów i generalnej. Na 
kolejne sukcesy nie trzeba było długo cze-
kać. W dniach 5 – 8 grudnia 2019 r. podczas 
I Mistrzostw Świata nowej federacji IFA 
2019 w Rumii zdobyli 18 medali, w tym 6 
złotych, 7 srebrnych i 5 brązowych. 



5

W dniu 14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród zwycięzcom eliminacji powiatowych 42. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w dniach 25 - 26 kwietnia 2019 r. w Szkole w Ja-
błonce. Po teście pisemnym, dotyczącym przepisów ruchu drogowego, drużyny sprawdziły swoje umiejętności 
w praktyce na miasteczku rowerowym. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym  Targu. 

W dniu 12 czerwca 2019 r. w sali widowiskowej Orawskiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste po-
żegnanie absolwentów rocznika 2019 Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce. Po 
raz pierwszy wśród dyplomantów znaleźli się uczniowie nie tylko cztero-, ale również sześcioletniego cyklu 
nauki.

W dniu 30 czerwca 2019 r. od-
było się poświęcenie i przekazanie 
dla OSP Lipnica Mała nowego sa-
mochodu ratowniczo – gaśniczego. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w kościele parafialnym pw. Św. 
Stefana w Lipnicy Małej. Zakup sa-
mochodu został sfinansowany ze 
środków Gminy Jabłonka oraz ze 
środków Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest Mi-
nister Sprawiedliwości.

W dniach 12 - 14 lipca 2019 r. 
odbyło się Orawskie Lato. Jak co 
roku członkowie delegacji miast 
partnerskich wraz z Wójtem Gmi-
ny Jabłonka złożyli wieńce pod 
pomnikiem św. Jana Pawła II. 
W ramach obchodów odbyła się 
konferencja poświęcona współ-
pracy Gminy Jabłonka z Miastami 
Partnerskimi „Europe for Citizens” 
oraz IV Międzynarodowy Festiwal 
Na Pograniczu Kultur w Jabłonce 
na Orawie. Gwiazdą Orawskiego 
Lata był zespół Łzy. 
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W lipcu 2019 r. zostały oddane 
do użytku ogólnodostępne siłownie. 
Z urządzeń mogą korzystać mieszkań-
cy: Chyżnego, Jabłonki, Orawki, Lipnicy 
Małej, Zubrzycy Dolnej oraz Zubrzycy 
Górnej. Siłownie składają się z urzą-
dzeń przeznaczonych do rozwoju róż-
nych partii mięśni. Urządzenia zostały 
sfinansowane z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W dniach 8 – 25 sierpnia 2019 r. na Rynku Głów-
nym w Krakowie odbyły się 43. Międzynarodowe Tar-
gi Sztuki Ludowej. Krakowski rynek opanowała kul-

tura orawska - radość wspólnego muzykowania, śpie-
wu, tańca oraz różnorodność tradycyjnych, orawskich 
strojów. Święto Gminy Jabłonka otworzył Wójt Antoni 
Karlak, który przedstawił orawską gminę, przybliżył 
krótką historię Orawy i zaprosił do spotkania z jej 
kulturą. Kulturę orawską na scenie prezentowały ze-
społy: Małolipnicka Rodzina Kolpinga z Lipnicy Ma-
łej, Małolipnicanie z Lipnicy Małej, Żurawinki z Chyż-
nego, Rombań z Chyżnego, Koliba z Orawki, Skalniok 
z Zubrzycy Górnej oraz kapela z Orawskiego Centrum 
Kultury. Piękno orawskiej gwary zaprezentowały lau-
reatki gminnego konkursu gwarowego. Przedstawio-
no również krótką historię działalności Orawskiego 
Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska z orawskim 
rękodziełem, tradycyjnymi orawskimi smakołykami 
oraz materiałami promocyjnymi gminy Jabłonka.

W dniu 31 lipca 2019 r. na Jasną Górę dotarła XXXVIII Piesza 
Pielgrzymka Góralska. W grupie orawskiej pielgrzymowało 240 
osób, które przywitał ks. arcybiskup Marek Jędraszewski - Metro-
polita Krakowski. Tradycyjnie na pielgrzymów czekał również Wójt 
Antoni Karlak wraz z delegacją mieszkańców Orawy. Uroczyste 
wejście grupy orawskiej na Jasną Górę uświetniła kapela z muzy-
kantami z Lipnicy Małej, Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej. Punk-
tem centralnym pielgrzymki góralskiej była msza św., której prze-
wodniczył Metropolita Krakowski.

W dniu 1 września 2019 r. w gminie Ja-
błonka świętowaliśmy zakończenie udanych 
plonów. O godz. 10.00 barwny korowód pięk-
nie przystrojonych wozów dożynkowych 
wyruszył spod Urzędu Gminy w Jabłonce do 
Lipnicy Małej, która była gospodarzem XXVII 
Gminnych Dożynek. Przedstawiciele wszyst-
kich sołectw gminy Jabłonka, pełni wdzięcz-
ności za tegoroczne plony zgromadzili się na 
mszy św. w kościele pw. św. Stefana w Lip-
nicy Małej. Mszy św. koncelebrowanej prze-
wodniczył ks. proboszcz Piotr Grotowski. 
Mieszkańcy w darze za pomyślne zakończe-
nie prac polowych i wszelkie łaski przynieśli 
do ołtarza wieńce dożynkowe. O wyjątkową, 
muzyczną oprawę mszy św. zadbały oraw-
skie kapele oraz parafialny chór. 
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W dniu 8 września 2019 r. na stadionie sporto-
wym w Jabłonce odbyły się Gminne Zawody Sportowo 
Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Na zawodach obecny był Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, bryg. Ma-
riusz Łaciak. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. 
Piotr Hodorowicz. Zawody w kategorii męskiej wy-
grała OSP Jabłonka, w kategorii żeńskiej OSP Zubrzy-

ca Dolna. Wśród młodzieży najlepsi okazali się mło-
dzi adepci pożarnictwa z Zubrzycy Dolnej. Wszystkie 
drużyny otrzymały nagrody rzeczowe (sprzęt oso-
bistej ochrony przeciwpożarowej, sprzęt łączności) 
i puchary ufundowane przez Wójta Gminy Jabłonka. 

Obecność wielu gości i kibiców na zawodach 
świadczy o wysokiej randze zawodów i zaintereso-
waniu ochroną przeciwpożarową w Gminie Jabłonka.

W dniu 17 września 2019 r. w sali widowiskowej 
Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce odbyło się 
spotkanie uczniów z Rzecznikiem Praw Dziecka Mi-
kołajem Pawlakiem. Na spotkaniu obecni byli ucznio-
wie klas II i III wszystkich orawskich szkół. Podczas 
spotkania dzieci zadawały różne pytania, nie tylko 
dotyczące pracy Rzecznika. Towarzysząca Rzeczniko-
wi Eleonora Porębiak-Tymecka - Sędzia Sądu Okręgo-
wego w Lublinie, najpierw przeprowadziła z dziećmi 
krótką gimnastykę, a następnie wyjaśniła znaczenie 
mediacji rówieśniczych. „Kolorową profilaktykę” za-
prezentował sekretarz gminy Artur Górka i przed-
stawił współautorów kolorowanki: Krystynę Joniak, 
Natalię Pawlak, Monikę Pieróg i Barbarę Zgamę. Na 
zakończenie z krótkim programem wystąpił zespół 
„Małolipnicanie”. „Kolorowa profilaktyka” to ksią-
żeczka skierowana do najmłodszych. Zawiera istot-
ne tematy. Każdy z nich został opracowany według 
określonego schematu. To krótki rymowany wierszyk 
i korespondująca z nim ilustracja z możliwością kolo-

W dniu 24 września 2019 r. w Podwilku na drodze 
powiatowej Podszkle-Podwilk Wojewoda Małopolski 
Piotr Ćwik spotkał się z wójtami i burmistrzami gmin 
i miast powiatu nowotarskiego i wręczył promesy na 
realizację rządowych programów w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych. W spotkaniu uczestniczyli 

również Posłowie RP Edward Siarka i Anna Paluch, 
Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Sołtys Emil Hol-
la wraz z przedstawicielami Podwilka, a także radni 
gminy i powiatu, dyrektorzy i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Podwilku oraz Szkoły Podstawo-
wej w Podszklu.

rowania. Dziecko podczas kolorowania i czytania zdo-
bywa wiedzę. Rymowanki wpadają mu w ucho, a ry-
sunki pozostawiają w pamięci wzrokowej niezbędne 
elementy symbolizujące grzeczne i bezpieczne zacho-
wania, ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem, a tak-
że przypominają, co jest zdrowe.
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W dniach 7 - 9 października 2019 r. na terenie 
gminy Jabłonka odbywały się ćwiczenia pod krypto-
nimem „Małopolska 2019”. W związku z prowadzo-
nymi ćwiczeniami uruchomiono Stały Dyżur, Stano-
wisko Kierowania oraz Punkt kontaktowy HNS. W ra-
mach odbywających się ćwiczeń na terenie gminy 
Jabłonka miały miejsce dwa epizody, podczas których 
przeprowadzono symulację przykładowych schema-
tów ćwiczeń, związanych m.in.: z ewakuacją budynku 
i odbiciem zakładników.

Dwie jednostki OSP 
z naszej gminy: Orawka 
i Chyżne otrzymały ubrania 
specjalne do działań bojo-
wych w ramach programu 
„Bezpieczna Małopolska 
2019”. Przekazanie ubrań, 
które zostały zakupione 
ze środków z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskie-
go i Gminy Jabłonka miało 
miejsce 23 października 
2019 r. 

W dniu 1  października 2019 r. na zaproszenie 
pana Ovidiu Dranga Ambasadora Rumunii w Rzeczy-
pospolitej Polskiej Wójt Antoni Karlak uczestniczył 
w wydarzeniu „Dwa Kraje, to Samo Przeznaczenie - 
Stulecie Stosunków Dyplomatycznych oraz Deklara-
cja Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospo-
litą Polską a Rumunią”. Program uroczystości składał 
się z części politycznej i dyplomatycznej, obejmującej 
przekazy oraz przemówienia. Z kolei w części nauko-
wej, która obejmowała prezentację i debatę, udział 
wzięli wybitni goście. Zostały odczytane Przesłania 
Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Rumunii, 
wygłoszone przez doradców prezydenckich Krzysz-
tofa Szczerskiego oraz Bogdana Aurescu. Głos zabrali 
również wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiew-
ska, ministrowie Spraw Zagranicznych, Jacek Czapu-
towicz i Dan Neculaescu.

W październiku 2019 r. w siedzibie Orawskiego 
Centrum Kultury odbyła się 10. Jubileuszowa edycja 
Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego 
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Przez dwa 
konkursowe dni oprócz degustacji potraw regional-
nych podziwialiśmy również aktorskie zdolności 
członkiń i członków kół gospodyń, którzy z prawdzi-
wą pasją odgrywali tradycyjne scenki obyczajowe. 
Na scenie OCK Koła Gospodyń Wiejskich prezento-
wały również swoje muzyczne talenty, a repertuar 
stanowiły pieśni tradycyjne. Jury i goście w tym roku 
smakowali potraw z kaszą jęczmienną w roli głównej. 
Oceniano smak oraz estetykę podania.
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W dniu 12 października 2019 r. na stadionie sportowym w Jabłonce rozegrana została kolejna edycja 
zawodów w Biegach Przełajowych o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”. W zawodach wzięło udział ponad 100 
uczestników, którzy rywalizowali w kategoriach igrzysk dzieci i młodzieży, dziewcząt i chłopców. 

W dniu 7 listopada 2019 r.  nastąpiło otwarcie 
i oddanie do użytkowania zmodernizowanej i rozbu-
dowanej oczyszczalni ścieków w Jabłonce. Na pod-
stawie szczegółowych analiz opracowano koncepcję 
rozbudowy oczyszczalni ścieków, która uwzględniała 
20-letnią perspektywę rozwoju aglomeracji Jabłon-
ka obejmującej sołectwa Jabłonka Centrum, Jabłon-
ka - Bory i Orawka. Rozbudowana i zmodernizowana 
oczyszczalnia ścieków w Jabłonce to właściwie nowy 

obiekt, bowiem wybudowano trzy nowe reaktory 
SBR, nowy stopień oczyszczania mechanicznego, sta-
cję dmuchaw, stopień stabilizacji i odwadniania osadu 
za pomocą wirówki. Wszystkie procesy w oczyszczal-
ni sterowane są za pomocą nowoczesnej automatyki. 
Przepustowość oczyszczalni zwiększono do Q = 1989 
m3/dobę, a zdolność oczyszczania ładunku zanie-
czyszczeń do 15140 RLM.

W ostatni weekend października w Orawskim 
Centrum Kultury odbył się XXIII Festiwal Piosen-
ki Religijnej na Orawie „Stabat Mater”. Oficjalnego 
otwarcia dokonali: Zastępca Wójta Gminy Jabłonka 
Bolesław Wójcik i Dyrektor Zespołu Szkół im. Boha-
terów Westerplatte Katarzyna Lasak. Komisja arty-
styczna w składzie: Marek Ciesielski – przewodni-
czący jury, Mariola Chowaniec, Krzysztof Staszkie-
wicz oraz Konrad Sowiński, zasiadła do wysłuchania 
występów konkursowych. Przez dwa dni na scenie 
swoje muzyczne talenty zaprezentowało dwudziestu 
jeden wykonawców. W niedzielę nastąpiło uroczyste 
ogłoszenie wyników w kategoriach solistów i zespo-
łów oraz koncert laureatów.
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Mszą św. za ojczyznę rozpoczęły się gminne ob-
chody Narodowego Święta Niepodległości. W koście-
le pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce mszę św. 
koncelebrowaną odprawili: ks. dziekan Kazimierz 
Czepiel - proboszcz parafii w Jabłonce, ks. Stanisław 

Koziana oraz ks. Tomasz Skotniczny. Po Eucharystii 
wierni przeszli w procesji wraz z kompanią honoro-
wą oraz pocztami sztandarowymi na cmentarz. Apel 
Pamięci z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
odczytał st. chor. szt. Grzegorz Grobarczyk z Placówki 
Straży Granicznej w Zakopanem. Wójt Gminy w asy-
ście Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Wój-
ta, złożył wieniec na grobie por. Wendelina Dziubka, 
dowódcy Legii Orawskiej. Wprowadzeniem pocztów 
sztandarowych i odegraniem hymnu państwowe-
go rozpoczęto drugą część uroczystości – akademię 
w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Następnie 
głos zabrał gospodarz gminy Jabłonka Wójt Antoni 
Karlak. Orkiestra Dęta OSP z Jabłonki zaprezentowa-
ła krótki koncert pieśni patriotycznych, a uczniowie 
i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy 
Małej przedstawili program artystyczny, który został 
owacyjnie przyjęty przez wypełnioną po brzegi salę 
OCK.

W dniu 19 listopada 2019 r. w Zu-
brzycy Górnej w przysiółku Zimna 
Dziura dokonano uroczystego odda-
nia do użytku 1,2 km chodnika i nowo 
rozbudowanej drogi powiatowej Zu-
brzyca Górna-Sidzina – Bystra - Łę-
townia. Głównym inwestorem było 
Starostwo Powiatowe – Powiatowy 
Zarząd Dróg w Nowym Targu oraz 
Gmina Jabłonka. Inwestycja była dofi-
nansowana z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 
pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – 
Bystra - Łętownia”.

W dniu 17 listopada 2019 r. 
w Orawskim Centrum Kultury w Ja-
błonce odbył się koncert z okazji 30 
- lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
przy OSP Lipnica Mała. Uroczystość 
rozpoczęła się przy dźwiękach utwo-
ru „Largo” skomponowanego przez 
Fryderyka Chopina. Orkiestra zagra-
ła łącznie 12 utworów zaczynając od 
marszy, poprzez pieśni patriotyczne, 
a kończąc dźwiękami muzyki rozryw-
kowej. W trakcie ponad godzinnego 
koncertu została przedstawiona hi-
storia orkiestry dętej, której począt-
ki sięgają 1987 r. Przybliżono posta-
cie dyrygentów w osobie Emila Łuki 
– pierwszego dyrygenta, Miroslava 
Dusiana Rybara – długoletniego dy-
rygenta ze Słowacji oraz obecnego 
dyrygenta Marcina Musiaka.
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Za nami IV Przegląd Kapel, Instrumentalistów 
i Śpiewaków Ludowych Orawski Zbyrcok. W dniach 
20 - 21 listopada 2019 r. w murach Orawskiego Cen-
trum Kultury rozbrzmiewała orawska muzyka, niosły 
się orawskie melodie i tradycyjne przyśpiewki. Było 
to święto wszystkich miłośników orawskiego folklo-
ru. Komisja artystyczna stanęła przed trudnym zada-

niem oceny 52 wykonawców (razem około 200 osób) 
w konkursach: kapel ludowych, grup śpiewaczych, in-
strumentalistów - solistów, śpiewaków - solistów i ga-
wędziarzy. Protokół i wyniki ogłosił przewodniczący 
komisji Benedykt Kafel z Małopolskiego Centrum Kul-
tury „Sokół” w Nowym Sączu.

W dniu 30 listopada 2019 r. odbyła się uroczy-
stość wręczenia medali za „Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, którą świętowały pary z terenu gmi-
ny Jabłonka. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. 
w intencji Jubilatów, odprawioną przez ks. Kazi-
mierza Czepiela, ks. Piotra Grotowskiego i o. An-
drzeja Mikołajczyka w kościele parafialnym pw. 
Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w Centrum Kultury Górnej 
Orawy, gdzie Dostojnych Jubilatów przywitała ka-
pela orawska Zokrzes. Gratulacje i życzenia Jubila-
tom złożył Wójt Antoni Karlak, po czym w imieniu 
Prezydenta RP wręczył im medale za „Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”.

W dniu 7 grudnia 2019 r. Zarząd Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP województwa małopolskiego obradował 
w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Posiedze-
niu przewodniczył dh Edward Siarka - Prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa 
małopolskiego, a zarazem poseł na Sejm RP. Gośćmi 
honorowymi spotkania byli: Wójt Gminy Jabłonka 
Antoni Karlak, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
bryg. Mariusz Łaciak oraz Bartłomiej Jastrzębski re-
prezentujący Urząd Marszałkowski. Podczas obrad 
podsumowano mijający rok, omawiano napotkane 
problemy oraz dyskutowano o planach na rok kolej-
ny. Wyświetlono film promujący naszą gminę, a Wójt 
Antoni Karlak przedstawił główne kierunku rozwoju 
gminy oraz bieżącą sytuację w jednostkach gminnych 
OSP.
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W terminie od 1 do 30 kwietnia 2020 r. na terenie 
gminy Jabłonka odbędzie się spis próbny, mający na 
celu sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, orga-
nizacyjnych oraz technicznych przewidzianych do za-
stosowania w narodowym spisie powszechnym lud-
ności i mieszkań, który odbędzie się w 2021 r. (NSP 
2021). Spisy próbne będą przeprowadzane w całej 
Polsce, w jednej gminie z każdego województwa.

Spis próbny jest obowiązkowy dla 
wszystkich mieszkańców gminy. Pytania 
dotyczyć będą m. in. charakterystyki 
demograficznej osób, wykształ-
cenia, zatrudnienia, narodo-
wości, migracji oraz zasobów 
mieszkaniowych. Dokład-
ny zakres informacji zbie-
ranych w NSP 2021 (także 
w spisie próbnym) dostępny jest 
w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 
sierpnia 2019 r. o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 
(Dz. U. poz. 1775).

Po raz pierwszy w historii spisów w Polsce, 
wszystkie osoby objęte spisem są zobowiązane prze-
prowadzić samospis internetowy przy użyciu inte-
raktywnego formularza, który będzie dostępny na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Dla tych z Państwa, którzy będą mieć trudności 
z samospisem internetowym, na czas spisu próbne-
go będzie przygotowane stanowisko komputerowe 
w Urzędzie Gminy w Jabłonce.

Dodatkowo, jeżeli ktoś (np. ze względu na za-
awansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnospraw-

ność) nie będzie w stanie samodzielnie wypełnić 
internetowego formularza spisowego, pomoże mu 
w tym rachmistrz spisowy – osobiście lub telefonicz-
nie. Każdy z rachmistrzów będzie miał identyfikator, 
a także będzie wyposażony w elektroniczne urządze-
nie pozwalające na zbieranie danych poprzez spe-
cjalne oprogramowanie do przeprowadzenia spisu. 

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie 
można zweryfikować kontaktując się 

z Urzędem Statystycznym w Kra-
kowie lub Urzędem Gminy w Ja-

błonce.
Wszystkie przekazywane 

przez Państwa dane zostaną 
objęte tajemnicą statystycz-
ną – będą należycie i staran-
nie zabezpieczone oraz nie 

zostaną nikomu ujawnione. 
Stosowane przez statystykę 

publiczną narzędzia oraz proce-
dury w zakresie bezpieczeństwa 

danych zapewniają całkowitą ochro-
nę gromadzonych informacji. Statystyka 

publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, któ-
rych nie można powiązać z konkretnymi osobami. 

Prosimy wszystkich mieszkańców gminy Jabłon-
ka o zaangażowanie i udział w spisie próbnym oraz 
zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie in-
formacji o spisie, bo liczy się każdy!

W celu uzyskania dodatkowych informacji na te-
mat spisu próbnego prosimy kontaktować się z Wo-
jewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycz-
nym w Krakowie. 

SPIS PRÓBNY W GMINIE JABŁONKA  
#liczysiękażdy

W tym roku Święty Mikołaj odwiedził orawskie 
dzieci 8 grudnia 2019 r. Mikołaj wizytę rozpoczął od 
udziału we mszy św. w kościele pw. św. Brata Alber-
ta w Jabłonce - Borach, którą odprawił ks. proboszcz 
Grzegorz Łomzik. Następnie nasz wyjątkowy Gość 
przejechał korowodem do Orawskiego Centrum Kul-
tury w Jabłonce. Po entuzjastycznym przywitaniu, 
wręczono Ordery Świętego Mikołaja - podziękowa-
nie wyjątkowym osobom, które oddają swe serce 
w posłudze dla drugiego człowieka. Dzieci obejrzały 
przygotowany dla nich program artystyczny, podczas 
którego bawiły się wyśmienicie. Po czasie wspólnej 
zabawy poznaliśmy wyniki konkursu plastycznego 
i literackiego „Mikołajki 2019”, a laureaci odebrali na-
grody i dyplomy. Na zakończenie każde dziecko mia-

ło okazję do krótkiego, indywidualnego spotkania ze 
Świętym Mikołajem i otrzymało słodki upominek.


