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ZESTAWIENIE ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 r.
(stan na dzień 1.01.2019 r.) 

ZADANIA OGÓLNOGMINNE plan na rok 2019
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 720 000,00 zł
2. Plan zagospodarowania przestrzennego 320 000,00 zł
3. Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 830 000,00 zł
4. Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonka – wywóz odpadów 2 804 370,00 zł

5. Dotacja celowa dla województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania 
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki – Nowy Targ” 118 810,00 zł

6. Budowa trasy rowerowej łączącej Jabłonkę ze Szlakiem Rowerowym Dookoła Tatr, etap 1 600 000,00 zł
7. Bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni dróg, czyszczenie i pogłębianie rowów 300 000,00 zł
8. Regulacja własności gruntów, kontynuacja zadań z lat poprzednich 70 000,00 zł
9. Rekanalizacja w terenach skanalizowanych we wsiach Gminy Jabłonka 420 000,00 zł

Razem wydatki 6 183 180,00 zł

CHYŻNE - plan na rok 2019
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Wykonanie projektu na budowę mostu wraz z drogami dojazdowymi, łączącego osiedle Zawodzie 
i Bugaj z centrum wsi 80 000,00 zł

2. Odwodnienie drogi gminnej od Szkoły Podstawowej 50 000,00 zł
3. Żwirowanie drogi Osadzkiej nr dz. 1283 40 000,00 zł
4. Żwirowanie drogi Tokarskiej nr dz. 7946 80 000,00 zł
5. Żwirowanie drogi o nr dz. 6205/10 i 7965/2 30 000,00 zł
6. Montaż jednej lampy Na Zawodziu 2 000,00 zł
7. Żwirowanie drogi Do Jeziora nr dz. 7960/1 50 000,00 zł
8. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 110 000,00 zł

9. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnem od Zawodzia do Bugaja 98 830,50 zł

Razem wydatki 540 830,50 zł

ORAWKA - plan na rok 2019
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Żwirowanie drogi nr dz. 3425 8 000,00 zł
2. Asfaltowanie drogi nr dz. 91/61 30 000,00 zł
3. Regulacja własności gruntów w roli Marchewki do drogi nr dz. 348/1 25 000,00 zł
4. Urządzenie parkingu przy Szkole Podstawowej 50 000,00 zł
5. Montaż jednej lampy na słupie o nr 30/5 2 000,00 zł
6. Budowa oświetlenia ulicznego (w roli Marchewki) 33 200,00 zł
7. Wymiana jednej lampy na słupie o nr 25 1 000,00 zł
8. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 105 000,00 zł
9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego (w roli Marchewki) 9 020,00 zł

Razem wydatki 263 220,00 zł

PODWILK - plan na rok 2019
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Asfaltowanie dróg gminnych: 235 000,00 zł
Droga do Kozaków nr dz. 8637 150 000,00 zł
Droga nr dz. 2028 40 000,00 zł
Droga nr dz. 8589 45 000,00 zł

2. Żwirowanie drogi o nr dz. 8540/1 8 000,00 zł
3. Odwodnienie drogi o nr dz. 8588/1 30 000,00 zł
4. Wymiana jednej lampy, koło budynku nr 415 1 000,00 zł
5. Wymiana wysięgników lampowych na słupach energetycznych wzdłuż drogi krajowej 20 000,00 zł
6. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej Psiarnia – Drobny Wierch 100 000,00 zł
7. Odwodnienie drogi Na Drobny Wierch 30 000,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego 9 020,00 zł

Razem wydatki 433 020,00 zł
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ZUBRZYCA DOLNA - plan na rok 2019
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Położenie korytek i asfaltowanie drogi nr dz. 381/1 50 000,00 zł
2. Montaż dwóch progów zwalniających na drodze koło potoku Zubrzyca – rejon Kulówka 30 000,00 zł
3. Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej naprzeciwko Orlika 30 000,00 zł
4. Montaż jednej lampy przy drodze koło Orlika 3 000,00 zł
5. Montaż dwóch lamp wzdłuż drogi Na Równi 8 000,00 zł
6. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 115 000,00 zł

7. Wykonanie projektu budowy chodnika w  ciągu drogi wojewódzkiej 957 Biała – Nowy Targ 
z oświetleniem ulicznym (prawa strona) – pomoc rzeczowa dla Województwa Małopolskiego 16 627,80 zł

8. Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu Do Dzwonnicy na cieku Zubrzyca 
w ciągu drogi gminnej K 361368 28 290,00 zł

9. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) dla budowy drogi o nazwie Kiełbasówka Górna 28 290,00 zł

Razem wydatki 340 326,80 zł

LIPNICA MAŁA - plan na rok 2019
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Asfaltowanie drogi Za Górę nr dz 7821/1 130 000,00 zł
2. Asfaltowanie drogi Kulawiakowskiej 95 000,00 zł
3. Asfaltowanie drogi Osiedlowej 75 000,00 zł
4. Odwodnienie drogi nr dz. 14907 30 000,00 zł
5. Asfaltowanie drogi naprzeciw Adamczykówki nr dz. 13554 50 000,00 zł
6. Żwirowanie i odwodnienie drogi nr dz. 16191/2 20 000,00 zł
7. Odwodnienie drogi nr dz. 16729/1 30 000,00 zł
8. Żwirowanie drogi U Żurków nr dz. 21500 20 000,00 zł
9. Montaż dwóch lamp na słupach o nr 213/5 i 213/7 4 000,00 zł

10. Wymiana lamp na słupach o  nr 101, 208/1, 115, STTR nr 9, 105, 102, 103, 214/1 obok domu  
o nr 550 i 169 A 13 000,00 zł

11. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi Do Baligi 18 000,00 zł
12. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 67 000,00 zł

13. Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu Do Facułów na cieku Syhlec, działka 
o nr ew. 19035 28 290,00 zł

Razem wydatki 580 290,00 zł

ZUBRZYCA GÓRNA - plan na rok 2019
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej 2 100 000,00 zł
2. Asfaltowanie drogi gminnej nr dz. 10614 70 000,00 zł
3. Regulacja własności gruntów wzdłuż pasa drogi nr dz. 10549/4 naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 1 7 000,00 zł
4. Wykup gruntów na poszerzenie drogi nr dz. 10536/1 23 000,00 zł
5. Odwodnienie drogi Na Zabórz nr dz. 8877/8 20 000,00 zł
6. Droga Urbarska - żwirowanie i odwodnienie nr dz. 10621/1  30 000,00 zł
7. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 120 000,00 zł

Razem wydatki 2 370 000,00 zł

JABŁONKA- plan na rok 2019 – SOŁECTWO JABŁONKA CENTRUM
Lp. Wyszczególnienie PLAN

1.
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka (w przysiółkach: Dzicy, Chyżnik, Szałas,  
Bugaj – ul. Polna) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków, zadanie realizowane w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

8 892 000,00 zł

2. Wykonanie projektu i budowa stacji trafo przy oczyszczalni ścieków  85 000,00 zł
3. Asfaltowanie dróg gminnych: 330 000,00 zł

Droga Do Dzikich nr dz. 3925 200 000,00 zł
Ul. Olejarska od mostu w Górę nr dz. 756 100 000,00 zł
Ul. Mickiewicza – nakładka, nr dz. 4199 30 000,00 zł

4. Żwirowanie dróg gminnych: 45 000,00 zł
Ul. Na Równi nr dz. 3982 20 000,00 zł
Droga nr dz. 718/2 i 717/1 oraz wykonanie odwodnienia 20 000,00 zł
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JABŁONKA- plan na rok 2019
SOŁECTWO JABŁONKA BORY

Lp. Wyszczególnienie PLAN

1. Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem przy  
ul. Pogranicza 850 000,00 zł

2. Asfaltowanie dróg gminnych: 260 000,00 zł
Ul. Pogranicza od km 0900 do km 1890 200 000,00 zł
Droga Do Kiecki dz. nr 9007 60 000,00 zł

3. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na odcinku Bór - Szałas 30 000,00 zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wspólnej  42 000,00 zł
5. Montaż jednej lampy na ul. Pogranicza 2 000,00 zł
6. Udrożnienie rowu i położenie korytek na ul. Wspólnej 35 000,00 zł

Razem wydatki 1 219 000,00 zł

Informacja o ważniejszych inwestycjach i zadaniach 
samorządowych zrealizowanych w latach 2006 - 2018

Spośród wielu inwestycji zrealizowanych w latach 
2006 – 2018, z których korzystają mieszkańcy wszystkich 
miejscowości Gminy Jabłonka, należy wymienić przede 
wszystkim:
	budynek Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce 

wraz z wyposażeniem: 9 525 632 zł
	budynek Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce:  

1 681 058 zł
	budynek Orawskiego Centrum Zdrowia w Jabłonce 

wraz z wyposażeniem: 4 727 086 zł 
	budynek Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Jabłonce wraz z wyposażeniem: 4 580 065 zł 
	modernizacja budynku przystanku dworcowego, 

rozbudowa Komisariatu Policji: 564 264 zł
	zagospodarowanie i urządzenie terenu oraz budowa 

pomnika św. Jana Pawła II koło kościoła w Jabłonce, jako 
wotum wdzięczności Orawian w ramach obchodów 
450-lecia Jabłonki: 505 064 zł. 
Znaczną część wydatków ogólnogminnych stanowią 

koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, w tym m.in.: 

	oświetlenia ulicznego (2341 punkty świetlne – stan 
na 31.12.2018 rok);

	zimowego utrzymania dróg gminnych tj. odśnieżania 
i posypywania określonych odcinków dróg 
(odśnieżanie dróg: 170,4 [km] i parkingi 18.050 [m2], 
posypywanie 13,46 [km] – stan na 31.12.2018 rok);

	odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Do ogólnogminnych wydatków zaliczone są także nakłady 
związane z:
	wykonaniem nowej edycji studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 
całej Gminy; 

	realizacją programu pn. „Demontaż i bezpieczne 
składowanie wyrobów zawierających azbest”, 
podczas którego usunięto materiały zawierające 
azbest z 1045 posesji z terenu Gminy. 
Łącznie wydatki na zadania ogólnogminne wyniosły 
42,96 mln zł.

Ul. Ogrodowa dz. 3836 i 3856 5 000,00 zł
5. Odwodnienie drogi ul. Guzówka nr dz. 3910 20 000,00 zł
6. Odwodnienie drogi nr dz. 5281 i 5243 35 000,00 zł
7. Wykonanie projektu budowy zjazdu z ul. Sobieskiego na drogę nr dz. 3877 10 000,00 zł
8. Udrożnienie rowu melioracyjnego na skrzyżowaniu z potokiem Piekielnik w roli Konicki 10 000,00 zł
9. Montaż progu zwalniającego na ul. Kamieniec 20 000,00 zł

10. Wykonanie projektu odwodnienia drogi na ul. Kamieniec 20 000,00 zł
11. Montaż lamp: 8 000,00 zł

Ul. Łąkowa - 1 lampa 2 000,00 zł
Ul. Oskwarkowa - 1 lampa 2 000,00 zł
Ul. Panowa - 1 lampa 2 000,00 zł
Ul. Prusa - 1 lampa 2 000,00 zł

12. Wymiana 1 lampy na ul. Nadwodniej 1 000,00 zł
13. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej (na stadionie sportowym) 80 000,00 zł

14.
Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 957 Białka - Nowy Targ z oświe-
tleniem ulicznym i zatoką przystankową w Jabłonce (ul. Podhalańska) prawa strona - pomoc rze-
czowa dla Województwa Małopolskiego  

51 564,70 zł

15.
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa mostu objazdowego na potoku Zubrzyca na 
ul. Nadwodniej w Jabłonce” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oświetlenia drogi zjaz-
dowej  

35 400,00 zł

16. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego  9 020,00 zł
Razem wydatki 9 646 984,70 zł
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Inwestycje zrealizowane w poszczególnych sołectwach
 w latach 2006-2018

Sołectwo Jabłonka Centrum: 
	rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej; 
	budowa kolektora głównego od oczyszczalni ście-

ków do ul. Nadwodnej;
	rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;
	rozbudowa parkingu przy kościele;
	modernizacja drogi wraz z oświetleniem ulicznym 

– ul. Jana Pawła II; 
	wykonanie na drogach gminnych nawierzchni 

asfaltowej, tłuczniowo-żwirowej oraz bieżących 
remontów i napraw dróg;

	budowa i odbudowa mostów: „Na Stadion” (na 
Kaniówkę), „Za Żądłami” (na Cielcówkę), „Na 
Guzówkę”, „W Matonogach”, kładka pieszo-jezdna 
„Na Wyrtelówkę”.

	budowa chodników przy ul. Magurskiej i ul. Podha-
lańskiej oraz chodnika i zatok autobusowych przy 
ul. Babiogórskiej;

	dokumentacja projektowa dla chodników przy  
ul. Krakowskiej i ul. Sobieskiego;

	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-
nia ulicznego;

	budowa budynku toalet publicznych przy kościele;
	rozbudowa remizy OSP, remont parkingu, przebu-

dowa zjazdu;
	zakup ciężkiego wozu strażackiego dla jednostki 

OSP w Jabłonce wraz ze specjalistycznym 
wyposażeniem oraz zakup sprzętu hydraulicznego; 

	generalny remont budynku Gminnego Przedszkola 
Samorządowego;

	remont budynku Szkoły Podstawowej nr 1, boiska 
sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz 
hali sportowej;

	modernizacja ul. Piusa Jabłońskiego w obrębie 
kompleksu szkolnego;

	budowa parkingu przy szkole nr 1;
	budowa kompleksu sportowego Orlik oraz budyn-

ku zaplecza socjalno-technicznego i trybuny zada-
szonej na stadionie sportowym;

	budowa placu zabaw oraz miasteczka ruchu drogo-
wego koło przedszkola.

Sołectwo Jabłonka Bory:
	rozbudowa kanalizacji sanitarnej; 
	wykonanie projektu kanalizacji w rejonie Szałasu, 

Chyżnika oraz ul. Polnej; 

	wykonanie parkingu przy kościele;
	zmodernizowanie ulic wraz z położeniem na-

wierzchni asfaltowej: ul. Chyżnik, ul. Wilsona  
i ul. Spółdzielców;

	wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzch-
ni tłuczniowo-żwirowej na drogach gminnych oraz 
wykonanie bieżących remontów dróg;

	dokumentacja projektowa dla chodników przy  
ul. Sobieskiego i ul. Słowackiej;

	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-
nia ulicznego;

	wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej; 

	wykonanie ocieplenia oraz modernizacji budynku 
szkoły;

	wykonanie ogrodzenia placu przy szkole i urządze-
nie parkingu.

Sołectwo Orawka:
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej; 
	wykonanie na drogach gminnych nawierzchni 

asfaltowej, tłuczniowo-żwirowej, oraz bieżących 
remontów i napraw;

	odbudowa mostów: „Na Zawodzie”, Na Płócien- 
kówkę.

	przygotowanie projektu na budowę mostu “Do Soł-
tystwa” wraz z drogą dojazdową;

	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej oraz placu zabaw dla dzieci 
przy szkole;

	wykonanie modernizacji i przebudowy budynku 
remizy OSP dla potrzeb toalet publicznych;

	dofinasowanie zakupu nowego samochodu 
pożarniczego;

	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-
nia ulicznego.

Sołectwo Zubrzyca Górna:
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla 

Zakamionek oraz wykonanie rekanalizacji na 
terenach skanalizowanych;

	wykonanie nawierzchni asfaltowej, tłuczniowo-
-żwirowej oraz bieżących remontów i napraw dróg;

	budowa chodników z kostki brukowej przy drodze 
wojewódzkiej i powiatowej;

	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
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remont pomieszczeń klasowych, wymiana okien 
oraz elewacji; rozbiórka budynku gospodarczo 
– magazynowego;

	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej nr 2;

	remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2, wyko-
nanie odwodnienia - drenażu budynku; wymiana 
okien; 

	zaplecze żywieniowe w Szkole Podstawowej nr 2 
wraz z wyposażeniem stołówki; ocieplenie ścian 
przyziemia budynku oraz wykonanie parkingu 
przy szkole;

	remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - wy-
miana grzejników, modernizacja kotłowni, (wyko-
nano odwodnienie, izolację pionową oraz zejście 
do kotłowni); 

	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej nr 3; 

	budowa placów zabaw: przy Szkołach Podstawo-
wych nr 1, nr 2, nr 3; 

	budowa kompleksu sportowego Orlik wraz 
z budynkiem zaplecza sanitarnego; 

	budowa i odbudowa mostów: na Zabórz, koło Kół-
ka Rolniczego, Na Tomasówkę, koło Pawlaka, Do 
Piosków;

	remont budynku remizy OSP wraz z ociepleniem 
ściany zewnętrznej budynku oraz utwardzenie 
placu; 

	dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla 
OSP, zakup sprzętu hydraulicznego; 

	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-
nia ulicznego.

Sołectwo Zubrzyca Dolna:
	przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków; 
	wykonanie rekanalizacji na terenach skanali- 

zowanych;
	utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie oczyszczalni 
ścieków; 

	wykonanie nawierzchni asfaltowej, nawierzch-
ni tłuczniowo-żwirowej oraz remontów i napraw 
dróg gminnych;

	modernizacja i asfaltowanie drogi Furmaniec;
	wykonanie koncepcji przebiegu drogi łączącej  

Zubrzycę Dolną z Lipnicą Małą;
	wykonanie projektu przebudowy budynku re-

mizy OSP; wymieniono stolarkę oraz kocioł CO  
w budynku remizy OSP; 

	dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla 
OSP; 

	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej tj. nad-
budowa istniejącego budynku oraz budowa sali 
sportowej; 

	plac zabaw przy Szkole Podstawowej; 
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 

wraz z  budynkiem szatniowo-socjalnym;
	odbudowa mostów: „Koło Trójcy”, „Koło Strażnicy” 

na cieku Potok Zubrzyca;
	projekt mostu „Do Dzwonnicy” - w trakcie realizacji;
	wykonano dokumentację projektową dla uzyska-

nia decyzji o zezwoleniu na realizacje inwesty-
cji drogowej dla budowy drogi gminnej o nazwie  
Kiełbasówka Górna; 

	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej;
	wykonano projekt na budowę chodnika wraz 

z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej 957 
Białka- Nowy Targ - strona prawa od Maślanych 
w kierunku Jabłonki;

	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-
nia ulicznego. 

Sołectwo Podwilk:
	budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji 

sanitarnej;
	utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (tzw. PSZOK) na terenie oczyszczalni 
ścieków; 

	wykonano nawierzchnię asfaltową oraz nawierzch-
nię tłuczniowo-żwirową, ponadto wykonano bie-
żące remonty i naprawy na drogach gminnych;

	modernizacja i asfaltowanie drogi Furmaniec;
	budowa remizy OSP w Podwilku;
	modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 

oraz budowa studni głębinowej przy szkole; 
	malowanie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz utwar-

dzenie kostką betonową placu przy szkole;
	budowa kompleksu sportowego Orlik wraz  

z zapleczem szatniowo-sanitarnym; 
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawo-

wej nr 2; 
	budowa studni głębinowej przy Szkole Podstawo-

wej nr 2;
	budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej 

nr 1 i nr 2; 
	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-

nia ulicznego.
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Sołectwo Lipnica Mała:
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej; 
	modernizacja i wykonanie nawierzchni asfaltowych 

na drogach Dylówka, Rajstag i Szlamczykówka;
	wykonanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowej oraz 

innych remontów i napraw dróg gminnych;
	budowa chodnika przy drodze powiatowej;
	wykonanie koncepcji przebiegu drogi łączącej Lip-

nicę Małą z Zubrzycą Dolną;
	dofinansowanie zakupu lekkiego oraz ciężkiego  

samochodu dla OSP, 
	rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podsta-

wowej nr 2 wraz z salą sportową;
	modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3;
	budowa boiska Orlik przy Szkole Podstawowej  

nr 3;
	budowa placów zabaw przy Szkołach Podstawo-

wych nr 1, 2 i 3;
	budowa i odbudowa mostów: „Do Steców”, „Do 

Żurków”, „Do Świnków”, „koło Starego Sołtysa”, 
„Koło Kościoła”;

	projekt mostu „Do Facułów” - w trakcie realizacji; 
	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-

nia ulicznego.

Sołectwo Chyżne:
	budowa oczyszczalni ścieków wraz z  siecią kanali-

zacji sanitarnej obejmującej całą miejscowość; 
	rekanalizacja na terenach skanalizowanych;
	wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni  

tłuczniowo-żwirowej na drogach gminnych;
	wykonanie dokumentacji projektowej dla uzyska-

nia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID ) dla przebudowy drogi od Zawo-
dzia do Bugaja;

	wykonanie placu na miejsca postojowe przy 
kościele;

	remont budynku OSP oraz urządzenie placu wokół 
remizy; 

	dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP; 
	remont i wykonanie termoizolacji budynku Szkoły 

Podstawowej i remont dachu;
	wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej;
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 

szkole;
	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika: 

Chyżne – górny koniec od drogi krajowej do kościo-
ła wraz z oświetleniem; 

	dokumentacja projektowa oraz budowa oświetle-
nia ulicznego.
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Dlaczego wzrosły opłaty
za odbiór odpadów komunalnych?

Zmiana stawek za odbiór odpadów na te-
renie naszej gminy została ustalona uchwałą  
nr II/12/2018 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 grudnia 
2018 r. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych pocho-
dzących z terenów nieruchomości zamieszkałych od  
1 stycznia 2019 r. 
wynoszą: 10 zł 
od osoby za od-
pady zbierane se-
lektywnie, 20 zł 
od osoby za od-
pady zbierane  
w sposób niese-
lektywny. W przy-
padku gospo-
darstw domowych 
z a m i e s z k a ł y c h 
przez 5 i więcej 
osób opłata jest 
stała (50 zł za od-
pady zbierane se-
lektywnie, 100 zł 
za odpady zbie-
rane w sposób 
nieselektywny).

 Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z roz-
strzygnięcia przetargu na odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych. W dniu 31 grudnia 2018 
roku przestała obowiązywać umowa zawarta z firmą 
FCC Polska sp. z o.o. z Zabrza na odbieranie i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ja-
błonka. W dniu 2 sierpnia 2018 r. został ogłoszony 
przetarg na ww. usługi lecz nie została złożona żadna 
oferta.

 Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu  
28 września 2018 r. Wpłynęła tylko jedna oferta od 
firmy FCC Polska sp. z o.o. z Zabrza. Odbiór i zagospo-
darowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
w roku 2019 został wyceniony przez firmę na kwotę  
2 533 420,80 zł. W porównaniu do poprzedniej umo-
wy, w latach 2017-2018 Gmina Jabłonka płaciła fir-
mie FCC Polska sp. z o.o. kwotę 1 312 846,56 zł rocz-
nie. Oznacza to, że obecnie cena jest blisko o 93% 
większa w stosunku do roku poprzedniego. Przy 
zastosowaniu obowiązujących w 2018 roku stawek, 
wpływy z opłat od mieszkańców zostały wyliczone na  
1 163 568,00 zł rocznie (dane na dzień 31.01.2019 r.), 
natomiast po zmianie stawek szacowane wpływy wy-
niosą 1 662 240,00 zł rocznie. Kształtowanie się wy-
datków oraz wpływów z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w latach 2014-2019 obrazu-
je wykres.

Przepisy obowiązującego obecnie prawa wyma-
gają bowiem, aby opłaty wnoszone przez właści-
cieli nieruchomości pokrywały wydatki związane 

z funkcjonowaniem tego systemu, są to m.in. koszty 
odbierania, transportu, unieszkodliwienia odpadów 
komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługi 
administracyjnej tego sytemu, edukacji ekologicznej 
w zakresie prawidłowego postępowania z odpada-
mi komunalnymi. Całościowy koszt funkcjonowania 
systemu w 2019 r. w naszej gminie szacuje się na 
2 742 400,00 zł, co znacznie przewyższa dochody 
z tego tytułu. Dopłatę przez gminę do całego systemu 
w roku 2019 szacuje się na 1 080 160,00 zł.

Podsumowując, zgodnie z prawem gmina nie 
może nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych 
w przetargu cen nie można negocjować. Z konieczno-
ścią wprowadzenia wyższych stawek opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, które obciążają 
mieszkańców, styka się dzisiaj większość gmin w Pol-
sce. Oferty firm na odbiór odpadów są znacznie wyż-
sze niż w latach ubiegłych. Firmy tłumaczą to m.in. 
wzrostem cen energii, transportu, zwiększeniem sta-
wek tzw. „opłaty marszałkowskiej”, spadkiem cen 
surowców wtórnych oraz wzrostem ilości odpadów 
oddawanych przez mieszkańców. Już w ostatnich 
miesiącach wiele samorządów dokonało koniecznych 
podwyżek o podobnej, a nawet większej skali. Inne 
samorządy przygotowują się do wprowadzenia po-
dobnych zmian.
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Podatki Lokalne
Podatki lokalne należą do głównych źródeł do-

chodów własnych gmin, dlatego odgrywają ważną 
rolę w budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 
Gmina musi wygospodarować środki na zadania wła-
sne, które ma do zrealizowania, a także na zadania 
zlecone gminie różnymi ustawami na realizację któ-
rych rząd nie przeznacza środków finansowych lub 
przeznacza ich zbyt mało (np. oświata). Nie jesteśmy 
gminą zamożną i musimy dbać o własne dochody, 
aby gmina mogła sprawnie funkcjonować i rozwi-
jać się. Na terenie Gminy Jabłonka stawki podatku 
od nieruchomości nie uległy podwyższeniu od czte-
rech lat. Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2014 r. 
W związku z koniecznością realizacji coraz większej 

ilości zadań własnych na rzecz społeczności lokalnej,  
a także w celu zmniejszenia rosnącej dysproporcji 
miedzy stawkami maksymalnymi ogłoszonymi przez 
Ministra Finansów, a obowiązującymi na terenie na-
szej gminy, wskazane jest podwyższenie niektórych 
stawek podatku od nieruchomości. 1,6 procentowy 
wzrost maksymalnych ustawowych stawek podat-
kowych w 2019 r. spowodowała w Gminie Jabłonka 
podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Dbanie 
o dochody własne podyktowane jest również możli-
wością pozyskiwania różnego rodzaju dofinansowań 
do inwestycji gminnych ze środków unijnych a także 
rządowych.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawka 
podatku 

w Gminie 
Jabłonka 
w 2018 r.

Stawka 
maksymalna 
na rok 2018 
ogłoszona 

przez 
Ministra 

Finansów

Stawka 
podatku 

w Gminie 
Jabłonka 
w 2019 r.

Stawka 
maksymalna 
na rok 2019 
ogłoszona 

przez 
Ministra 

Finansów
1. od gruntów od 1 m² powierzchni
a) Związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków, innej niż działalność rol-
nicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami 
mieszkalnymi

0,35 zł 0,91 zł 0,42 zł 0,93 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub woda-
mi powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – od 1ha powierzchni

3,50 zł 4,63 zł 3,50 zł 4,71 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

0,20 zł 0,48 zł 0,24 zł 0,49 zł

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków innej niż rolnicza lub le-
śna w zakresie działalności upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji oraz turystyk

0,05 zł 0,91 zł 0,06 zł 0,93 zł

e) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 
1398), i położonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego prze-
widuje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do grun-
tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

1,00 zł 3,04 zł 1,00 3,09 zł

2. od budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej
a) mieszkalnych 0,45 zł 0,77 zł 0,54 zł 0,79 zł
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b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej innej niż rolnicza lub leśna, oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej

10,20 zł 23,10 zł 12,00 zł 23,47 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym 

7,60 zł 10,80 zł 7,60 zł 10,98 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zaję-
tych przez podmioty udzielające tych świadczeń w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej 

4,40 zł 4,70 zł 4,78 zł 4,78 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

3,70 zł 7,77 zł 4,44 zł 7,90 zł

3. od budowli lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej ich wartości ustalonej 
na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, stano-
wiącej podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, 
niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przy-
padku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich 
wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amortyzacyjnego - 2,00 %

2% 2% 2% 2%

Mimo zastosowanej podwyżki stawek podatków 
na 2019 r. nasze są dużo niższe od stawek choćby w 
gminach naszego powiatu. 

Kreując gminną politykę podatkową proponuje 
się podatki znacząco niższe od ustawowych, wspie-
rając tym samym przedsiębiorców na terenie naszej 
gminy. 

W 2019 r. nie wzrosły stawki podatku od środków 
transportowych. Zostały one utrzymane na dotych-
czasowym poziomie, ze względu na to, aby nie obcią-
żać nadmiernie podatników prowadzących działal-
ność gospodarczą na terenie Gminy Jabłonka. 

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że już od 4 lat 
podejmuje starania o doprowadzenie gazu na 
teren Gminy Jabłonka. Pierwsze spotkanie 
z mieszkańcami w tej sprawie, odbyło się 
8 lutego br. w Orawskim Centrum Kul-
tury w Jabłonce. Do 15 marca br. w bu-
dynku Urzędu Gminy przyjmowane 
były wnioski mieszkańców o przyłą-
czenie do sieci gazowniczej, tym samym 
badane było zainteresowanie gazyfikacją 
miejscowości Jabłonka.  

Informacja na temat gazyfikacji 
miejscowości Jabłonka

Aktualnie Polska Spółka Gazownicza prowadzi 
analizę ekonomiczną inwestycji. 

Wójt Gminy informuje mieszkańców 
wszystkich miejscowości Gminy Jabłon-

ka, że jeżeli dojdzie do  rozpoczęcia bu-
dowy sieci gazowniczej na terenie wsi 
Jabłonka, prowadził będzie rozmowy 
o jak najszybszą rozbudowę sieci i przy-

łączenie do niej gospodarstw domowych 
z pozostałych miejscowości gminy.
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Apel Wójta Gminy Jabłonka o utrzymanie 
czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonka

Zwracam się do wszystkich 
mieszkańców Gminy Jabłonka 
o utrzymanie czystości i po-
rządku na posesjach i wokół 
nich zgodnie z zapisami usta-
wy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, jak też 
przyjętego przez Radę Gminy 
Jabłonka Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Gminy Jabłonka.

Proszę, utrzymujmy w ła-
dzie i czystości przyległe do 
posesji rowy, korytka i chod-
niki. Nie zatruwajmy powie-
trza rakotwórczymi związ-
kami powstającymi podczas 
spalania śmieci, nie wywoź-
my śmieci do lasu, nie za-
śmiecajmy brzegów rzek! !!!

Przypominam, że właści-
ciel każdego gospodarstwa 
zamieszkałego ma obowią-
zek posiadać pojemnik na 
odpady, a w terenie skana-
lizowanym przyłączyć bu-
dynek do sieci kanalizacji 
sanitarnej lub regularnie 
wywozić ścieki z szamba 
i posiadać dowody realiza-
cji takiej usługi. W ramach 
opłaty za wywóz śmieci zo-
staną odebrane wszystkie 
odpady komunalne wytwo-
rzone na posesjach. Przypo-
minamy, że na terenie Gminy 
Jabłonka obowiązuje nastę-
pująca kolorystyka worków 
na odpady segregowane:

Wspólnym staraniem sprawmy, aby Gmina Jabłonka była wzorem 
ładu, porządku i czystości! Dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych! 
Chrońmy środowisko naturalne dla siebie i następnych pokoleń!

WRZUCAMY:
 butelki plastikowe
 nakrętki, kapsle  
     i zakrętki od słoików
 plastikowe opakowania,  
     torebki, worki foliowe
 kartony po mleku/sokach
 puszki po żywności
 folia aluminiowa
 opakowania po środkach czystości,  
     kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
 opakowania po lekach
 zużyte baterie i akumulatory
 puszki po farbach i lakierach

Opróżnij przed 

wyrzuceniem

zakrętki i kapsle

wrzucamy do metali 

i tworzyw 

sztucznych

METALE
I TWORZYWA 

SZTUCZNE

SZKŁO

odkręć 

i zgnieć 

przed 

wyrzuceniem

WRZUCAMY:
 butelki po napojach i żywności
 słoiki
 szklane opakowania  
    po kosmetykach
NIE WRZUCAMY:
 ceramika, doniczki, porcelana
 szkło okularowe i żaroodporne
 znicze z zawartością wosku
 żarówki, świetlówki i reflektory
 opakowania po lekach, 
    rozpuszczalnikach i olejach  
    silnikowych
 lustra i szyby

PAPIER

WRZUCAMY
 opakowania z papieru i tektury
 gazety, czasopisma i ulotki
 zeszyty
 papier biurowy

NIE WRZUCAMY:
 odpady higieniczne  
    np. ręczniki papierowe 
    i zużyte chusteczki
 kartony po mleku i napojach
 papier lakierowany  
    i powleczony folią
 tłusty papier
 papierowe worki po nawozach  
    i materiałach budowlanych

Nie wrzucamy :
x przeterminowanych lekarstw
x sprzętu RTV i AGD
x zużytych baterii i akumulatorów,  
   opon

NIE WRZUCAMY:
x ziemi i kamieni, popiołu
x kości i odchodów zwierzęcych

Wrzucamy wszystko
czego nie można
wrzucić do pozosta-
łych 
pojemników, 
a co nie jest 
odpadem 
niebezpiecznym

Wrzucamy:
 odpadki z warzyw
 gałęzie drzew
 resztki jedzenia, 
skoszona trawa, 
trociny

BIO

ZMIESZANE 



12

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce oraz Miasto 
Trstena od  maja 2018 roku  do kwietnia 2019 

realizują  mikroprojekt  
pt. „Ożywienie tradycji i zwyczajów naszych przodków”

nr mikroprojektu: INT/ET/TAZT/1/II/B/0162
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce jest partnerem  wiodącym  mikroprojektu - wnioskodawca natomiast  
Miasto Trstena jest partnerem  mikroprojektu 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – Program współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020.

Dofinansowanie projektu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem ogólnym mikroprojektu jest :
Uatrakcyjnienie kulturowego i przyrodniczego dzie-
dzictwa przygranicznego regionu Orawa i zwiększe-
nie jego atrakcyjności poprzez realizację wspólnych, 
innowacyjnych działań prowadzących do rozwoju 
i promocji kulturowych  i przyrodniczych wartości 
polsko-słowackiego pogranicza.
Celem szczegółowym  mikroprojektu jest:
1. Stworzenie wspólnych, trwałych produktów 

Jabłonki i Trsteny opartych o dziedzictwo 
przyczyniając się do jego ochrony, promocji 
i rozwoju.

2. Popularyzacja kulturowego i przyrodniczego 
dziedzictwa przygranicznego regionu poprzez 
wspólne transgraniczne działania.

3. Zwiększenie transgranicznej integracji i bu-
dowanie wspólnej tożsamości u mieszkańców 
przygranicznego regionu.

W ramach mikroprojektu Orawskie Centrum 
Kultury w Jabłonce zrealizowało następujące za-
dania:
-Wydało publikację „Strój Górnej Orawy” prezentują-
cej odzienie górali orawskich na przestrzeni dziejów,  
zorganizowało  transgraniczną wystawę pt. „Oraw-
skie odzienie zwierciadłem  orawskiego dziedzic-
twa”  zorganizowało warsztaty edukacyjne  o stroju 
orawskim  pt. „Wielokulturowość orawskiego stroju” 
oraz  warsztaty  regionalne  o dawnych obrzędach pt. 
„Orawskie obrzędy w cyklu rocznym”,  wydało publi-
kację „Wielokulturowe krajobrazy Orawy” – fotogra-
ficzny opis niematerialnego dziedzictwa Orawy oraz  
zorganizuje widowisko pt. „Na Orawie” opowieść 
o dawnych orawskich zwyczajach.

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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WIEŚCI Z GMINY JABŁONKA
„Człowiek – Człowiekowi”

20 grudnia 2018 r. w Centrum Kultury Górnej Orawy 
w Jabłonce odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe. 
Co roku podczas tej uroczystości wręczana jest nagro-
da Wójta Gminy Jabłonka „Człowiek – Człowiekowi” za 
działania dla dobra drugiego człowieka. Decyzją Kapi-
tuły, laureatami tego szczególnego wyróżnienia zostali:  
ks. kard. Stanisław Dziwisz, Mateusz Otrębiak, Józef Ko-
walczyk, Henryk Sęk i Bogdan Szulc.

Nowy samochód dla OSP Lipnica Mała

W dniu 31 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Jabłonka 
Antoni Karlak w obecności Posła na Sejm Edwar-
da Siarki przekazał dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipnicy Małej nowo zakupiony ciężki samochód ra-
towniczo – gaśniczy. Jest to nowoczesny samochód na 
podwoziu MAN z napędem 4x4. Zabudowę wykonała 
firma MOTO TRACK. Zakup został sfinansowany ze 
środków Gminy Jabłonka oraz ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości.

Sołtysi Gminy Jabłonka
W dniu 4 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Antoni 

Karlak wręczył zaświadczenia osobom, które zo-
stały wybrane na sołtysów w poszczególnych sołec-
twach naszej gminy:
Chyżne – Jan Kazimierz Budziński; 
Jabłonka – Janina Andrasiak; 
Jabłonka – Bory – Józef Łysiak; 
Lipnica Mała – Krzysztof Chmura; 
Orawka – Józef Spytkowski; 
Podwilk – Emil Stefan Holla; 
Zubrzyca Dolna – Mateusz Horniak; 
Zubrzyca Górna – Barbara Anna Mastela.

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 25 lutego 2019 roku byliśmy organizatorami Gminnych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” – które to po raz kolejny odbyły się w Centrum Kultury 
Górnej Orawy w Jabłonce. Wysoka frekwencja młodzieży (grupa wiekowa szkoła podstawowa - 5 uczestników, 
grupa wiekowa gimnazja + VII i VIII klasa szkoły podstawowej – 13, uczestników, szkoły ponadgimnazialne 
– 9 uczestników) świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi 
problematyki ochrony przeciwpożarowej, postępowania w sytuacji zagrożeń oraz działań profilaktycznych. 
Organizatorami eliminacji byli: Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP  
w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. Współorganizatorem: Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nowym Targu.
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Sport w Gminie Jabłonka
Wojciech Galik Mistrzem Polski

 w trójskoku U18
Wojciech Galik 

z Jabłonki reprezentują-
cy klub lekkoatletyczny 
MKS Rabka podopieczny 
trenera Wiesława Peruc-
kiego wziął udział w Ha-
lowych Mistrzostwach 
Polski w Lekkiej Atlety-
ce Juniorów Młodszych 
rozegranych w dniach 
08-10 lutego 2019 roku 
w Toruniu. Startując 
w trójskoku i skacząc  
w ostatniej próbie na od-

ległość 13m 75cm (rekord życiowy) zdobył tytuł 
HALOWEGO MISTRZA POLSKI w kategorii wiekowej 
U-18. Jest to pierwszy tytuł lekkoatletycznego Mi-
strza Polski dla Orawy od kilku dekad. Gratulujemy 
w imieniu całego samorządu Gminy Jabłonka!

Koszykarki Szkoły Podstawowej nr 2 
w Podwilku 

z awansem do Finału Wojewódzkiego

W dniu 7 lutego 2019 r. koszykarki z Podwil-
ka reprezentowały powiat nowotarski w półfi-
nale wojewódzkim, który odbył się w Nowym 
Targu w hali Gorce. W turnieju tym wzięły udział 
jeszcze trzy drużyny reprezentujące powiaty: ta-
trzański - Biały Dunajec, suski - Sucha Beskidzka  
i myślenicki - Krzczonów. Turniej był rozgrywany 
systemem – każdy z każdym. Dziewczyny rozegra-
ły świetne zawody, wygrywając każdy z trzech me-
czów i tym samym będą reprezentować Podwilk 
i Gminę Jabłonka na turnieju wojewódzkim, który 
odbędzie się w Bochni.

Do zwycięstwa przyczyniły się uczennice: Mag-
dalena Brauner, Gabriela Hreśka, Jolanta Djurczak, 
Gabriela Moldryk, Julia Pieronek, Julia Piekarczyk, 
Dagmara Pieronek, Marta Kulawiak, Magdalena 
Lach, Alicja Janik, Karolina Bryja. Trenerem tej 
drużyny jest pan Marek Czyszczoń.

Najpierw zwycięstwo wywalczyły na etapie 
gminnym z koszykarkami z Zubrzycy Górnej i Zu-
brzycy Dolnej. Etap rangi – półfinał powiatu no-
wotarskiego, który był rozgrywany w Skawie, też 
został wygrany przez dziewczyny. Nagrodą indy-
widualną „Najlepsza zawodniczka turnieju” zosta-
ła wyróżniona Magdalena Brauner. Pierwsze miej-
sce w turnieju powiatowym zdobyły po wygraniu 
wszystkich meczów, pokonując tym samym dwie 
drużyny z Nowego Targu oraz drużyny z Rdzawki  
i Maniów. Statuetkę „Zawodniczka turnieju” po-
nownie zdobyła Magdalena Brauner.

Gratulujemy w imieniu całego samorządu Gmi-
ny Jabłonka oraz życzymy dalszych sukcesów!

Zawodnicy Orawskiej Szkoły Karate 
z kolejnymi sukcesami

Pierwszy Ogólnopolski Turniej Karate Kyoku-
shin-kan o Puchar Ziemi Żywieckiej, który odbył się 
26 stycznia 2019 roku okazał się bardzo udany dla 
karateków z Orawskiej Szkoły Karate. W turnieju 
wzięło udział 274 zawodników z klubów Kyokushin-
-kan Polska. Orawską Szkołę Karate reprezentowało 
26 karateków z kilku miejscowości: Lipnica Wielka, 
Lipnica Mała, Jabłonka oraz Zubrzyca Górna. Karate-
ków do zawodów przygotował trener klubu Sensei 
Damian Kulawiak. Turniej rozpoczęto od konkuren-
cji KATA - forma układu technik, w której zawodnicy 
prezentowali umiejętności techniczne nabyte pod-
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W dniu 24 lutego 2019 roku w hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłon-
ce został rozegrany Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka” przeznaczony 
dla zawodników urodzonych w 2008 roku i młod-

szych. Wzięło w nim udział osiem zespołów. Zwy-
cięzcą turnieju została drużyna AP Wierchy Rabka 
– Zdrój, drugie miejsce przypadło zawodnikom 
LKS Wiatr Ludźmierz. Podium uzupełnili zawod-
nicy KS Zakopane. 

Kolejne miejsca zajęli: Didi-Gol Rabka- 
Zdrój, Perfect Skills Academy Jabłonka, Master 

Kids Skawa, Młoda Orawa 2009, Zawrat Bukowina 
Tatrzańska. Organizatorzy przyznali również na-
grody indywidualne dla najlepszych zawodników. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Maksymi-
lian Matyjczyk (LKS Wiatr Ludźmierz), najlepszym 

bramkarzem Mateusz Stępiński (KS Zakopane),  
a koronę króla strzelców wywalczył Daniel Po-
chroń (AP Wierchy Rabka – Zdrój). Po zakoń-
czeniu zawodów odbyła się uroczysta dekoracja 
wszystkich uczestników turnieju. Puchary, sta-
tuetki oraz medale wręczył Wójt Gminy Jabłonka 
Antoni Karlak.

czas zajęć. Sędziowie oceniali poprawność wykona-
nia, koncentrację zawodnika oraz dynamikę. W dru-
giej części turnieju rozegrano konkurencję KUMITE 
- walka, gdzie zawodnicy mogli zaprezentować swoje 
umiejętności w walce. Orawscy karatecy stawali na 
podium aż 16 razy zdobywając 8 złotych, 5 srebrnych 
oraz 3 brązowe medale. Ponadto jeden z zawodników 
– Jakub Klozyk wygrywając dwie konkurencje (kata 
oraz kumite) zdobył puchar najlepszego zawodnika 
turnieju. Należy podkreślić, że wszyscy zawodnicy  
z Orawy wykazali się doskonałą techniką i silną wolą 
walki. 

AP Wierchy Rabka-Zdrój z Pucharem Wójta Gminy Jabłonka

IX Memoriał w Piłce Ręcznej Pamięci Nauczycieli Wychowania Fizycznego 
o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”

W dniach 1-2 marca 2019 r odbył się IX Memo-
riał w Piłce Ręcznej Pamięci Nauczycieli Wychowania 
Fizycznego o Puchar Wójta Gminy Jabłonka. W trak-
cie turnieju na parkiecie zaprezentowało się ponad 
300 zawodników. Najmłodszy uczestnik miał 7 lat, 
a najstarszy 70 lat. W turnieju dzieci wystąpiło sześć 
drużyn, najlepszą drużyną okazała się TSR Orawa I  
– podopieczni Pana Michała Wójta, którzy wygrali 
wszystkie mecze. Kolejne miejsca zajęły drużyny Hut-
nika Kraków, MOSiR Bochnia, LUKS Skrzyszów, UKS 
Wiertmet Libusza oraz TSR Orawa II.

Przed oficjalnym otwarciem Memoriału miała 
miejsce uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia 

zniczy na grobach zmarłych nauczycieli na cmenta-
rzu parafialnym w Jabłonce. 

O godzinie 11.00 miało miejsce uroczyste otwar-
cie Memoriału, którego dokonali Wójt Gminy Jabłon-
ka Pan Antoni Karlak, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jabłonce Pani Bogusława Pilch oraz Członek 
Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pan Piotr Męderak.

Następnie w meczu otwarcia drużyna Nauczy-
cieli oraz Sponsorów pokonała nieznacznie zespół 
Rodzin zmarłych nauczycieli. W kategorii seniorek 
dwukrotnie lepsza okazała się drużyna AZS UEK Kra-
ków pokonując drużynę TSR Orawa. W Kategorii Ma-
sters zwyciężyła drużyna ze słowackiego Bardejova,  

W konkurencji KATA zawodnicy zdobyli następują-
ce miejsca na podium: I miejsce: Jakub Klozyk, Julia 
Brząkała, Wiktoria Spytkowska, Oliwer Gwadera, 
Szymon Gojżewski, Paweł Joniak, Karolina Kidoń.  
II miejsce: Szymon Lichosyt, Weronika Węgrzyn, 
Klaudia Spytkowska, Zuzanna Chmura. III miejsca 
wywalczyły: Kamila Spiszak, Gabriela Kowalczyk.
Natomiast w konkurencji KUMITE Jakub Klozyk zajął 
I miejsce, Sebastian Kwalczyk II miejsce, a na III stop-
niu podium stanął Gabriel Świerczek. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz życzymy 
dalszych sukcesów.
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drugie miejsce wywalczył BKS Old Boys Bochnia, 
na najniższym stopniu podium Memoriał ukończyła 
drużyna gospodarzy TSR Orawa, czwarte miejsce za-
jęli zawodnicy KWS Grodków, piąte Iskra Holić.

Wyróżnienia indywidualne:
Kategoria dzieci 
Najlepszy bramkarz - Fabian Grzebieniak
(TSR Orawa 1) 
Król strzelców - Szymon Wójt (TSR Orawa 1) 
MVP turnieju - Olaf Wojtalik (MOSiR Bochnia)
Kategoria seniorek
Najlepsza bramkarka - Katarzyna Rodak 
(AZS UEK Kraków) 
Królowa strzelczyń - Joanna Midura 
(AZS UEK Kraków) 
MVP turnieju - Kinga Kalata (TSR Orawa)
Kategoria Masters
Najlepszy bramkarz - Tomasz Węgrzyn (BKS Old 
Boys Bochnia), Marian Hnatko (Old Boys Bardejov) 
Król strzelców - Michał Wójt (TSR Orawa), Jozef  
Simicek (Old Boys Bardejov)
MVP turnieju - Bolesław Bortnik (KWS Grodków)

Marek Pniaczek brązowym medalistą 
Mistrzostw Polski 

do lat 16 w szachach klasycznych

W dniach 8-16 marca 2019 roku w Szklar-
skiej Porębie, rozegrano Mistrzostwa Polski 
juniorów w kategoriach do lat 16 i do lat 18, 
w szachach klasycznych. W zawodach brał udział 

Orawianin Marek 
Pniaczek, prowa-
dzony przez IM 
Aleksandra Kachu-
ra, zajmując trzecie 
miejsce. Łącznie 
to już trzeci medal 
Marka Pniaczka 
z Mistrzostw Pol-
ski. Gratulujemy 
w imieniu całego 
samorządu Gminy 
Jabłonka!

Zakończenie rozgrywek Orawskiej Ligi Piłki Siatkowej sezon 2018/2019
22 marca w Jabłonce rozegrane zostały ostat-

nie spotkania Orawskiej Ligi Piłki Siatkowej o „Puchar 
Wójta Gminy Jabłonka” w sezonie 2018/19. Przed ro-
zegraniem ostatniej kolejki spotkań było wiadomo, 
że zwycięzcą zmagań został zespół S-VK Trstena, wy-
przedzając Belfry Orawa. Jedyną niewiadomą było, 
który zespół zajmie trzecie miejsce. W bezpośrednim 
pojedynku spotkali się Wyindywidualizowani Indy-

widualiści i Orły Naprawa. Po zaciętej, chociaż tylko 
3-setowej walce lepsi okazali się zawodnicy Indywi-
dualistów. 
Ostateczna kolejność OLPS:
1. S-VK Trstena
2. Belfry Orawa
3. Wyindywidualizowani Indywidualiści
4. AZS Podwilk
5. Orły Naprawa
6. Małolipnickie Lwy
7. ZS Jabłonka
8. ZS Lipnica Wielka

Po zakończeniu zawodów odbyła się uroczysta 
dekoracja najlepszych zespołów turnieju. Puchary, 
medale wręczył Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak 
oraz  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce 
Bogusława Pilch.


