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ZESTAWIENIE ZADAŃ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI  NA ROK 2020 
(stan na dzień 01.01.2020 r.)

ZADANIA OGÓLNOGMINNE plan na rok 2020
lp TREŚĆ PLAN
1 zimowe odśnieżanie dróg gminnych 900 000,00 zł
2 plan zagospodarowania przestrzennego 394 000,00 zł
3 bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego 1 500 000,00 zł
4 koszty gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonka – wywóz odpadów 3 003 000,00 zł

5 dotacja celowa dla województwa małopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. 
„ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 Krowiarki - Nowy Targ” 48 000,00 zł

7 bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni dróg, czyszczenie i pogłębianie rowów 400 000,00 zł
8 budowa chodnika wzdłuż drogi  wojewódzkiej ul. Podhalańska Jabłonka 750 000,00 zł

9
dotacja celowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem  na realizację zadania pn. Rozbudowa 
drogi powiatowej Nr 1682K w km 3+085,00 do km 5 + 237,00 w miejscowości Podwilk, Gmina Ja-
błonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna

266 058,00 zł

10 zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych oraz opracownie ewidencji 80 000,00 zł
razem wydatki na zadania ogólnogminne 7 341 058,00 zł

CHYŻNE plan na rok 2020
lp TREŚĆ PLAN
1 wykonanie projektu  i budowa kanalizacji sanitarnej 30 000,00 zł
2 wymiana korytek  na drodze o nr 7943/1 30 000,00 zł
3 asfaltowanie drogi gminnej o nr 7950 20 000,00 zł
4 asfaltowanie drogi gminnej od skrzyżowania w kierunku jeziora 30 000,00 zł

5 wykonanie projektu na budowę mostu w Chyżnym wraz z drogami dojazdowymi łączącego osiedle 
Zawodzie i Bugaj  z Centrum wsi 76 260,00 zł

razem wydatki 186 260,00 zł

ORAWKA – plan na rok 2020
lp TREŚĆ PLAN
1 przebudowa drogi gminnej Do Sołtystwa wraz z budową mostu do Sołtystwa 1 425 000,00 zł

razem wydatki 1 425 000,00 zł

PODWILK – plan na  rok 2020
lp TREŚĆ PLAN
1 wykonanie projektu kanalizacji i  rekanalizacja 135 000,00 zł
2 wykonanie projektu odwodnienia drogi U Kawalerów 30 000,00 zł
3 odwodnienie drogi  o nr ewid. 8573/1 60 000,00 zł
4 położenie nawierzchni asfaltowej i korytek na drodze o nr ewid. 8555/3 60 000,00 zł
5 żwirowanie drogi gminnej o nr ewid. 8641 10 000,00 zł
6 żwirowanie drogi gminnej o nr ewid.8528/1 15 000,00 zł
7 wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej U Kawalerów 15 000,00 zł

razem wydatki 325 000,00 zł

ZUBRZYCA DOLNA – plan na rok 2020
lp TREŚĆ PLAN
1 wykonanie rekanalizacji 100 000,00 zł
2 montaż 7  wiat przystankowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 40 000,00 zł
3 regulacja własności gruntu dla drogi wzdłuż rzeki 10 000,00 zł
4 położenie nawierzchni asfaltowej na drodze o nr ewid. 5214/1  80 000,00 zł
6 żwirowanie drogi gminnej  o nr ewid. 5184/2 i położenie korytek 25 000,00 zł

7 wykonanie projektu budowy chodnika z przejściem dla pieszych naprzeciwko boiska wielofunkcyj-
nego z oświetleniem  w ciągu drogi wojewódzkiej – prawa strona 30 000,00 zł

8 wykonanie projektu odbudowy mostu Do Dzwonnicy na cieku Zubrzyca  w ciągu drogi gminnej K 
361368 25 215,00 zł

razem wydatki 310 215,00 zł
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LIPNICA MAŁA – plan na rok 2020
lp TREŚĆ PLAN

1 wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu Do Facułów na cieku Syhlec w ciągu drogi 
gminnej K 361758 31 365,00 zł

2
opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1675K Jabłonka - Lipnica 
Mała na odcinkach od km  ok. 2 +151 do km ok. 3 + 927 oraz od km ok. 4 + 782 do km ok. 5 + 103 
- projekt chodnika

100 000,00 zł

3 wykonanie projektu koncepcji przebudowy drogi o nr ewid. 9155 wraz z odwodnieniem 60 000,00 zł
4 regulacja własności gruntów dla celów budowy drogi Zagrody 40 000,00 zł
5 regulacja własności gruntu dla drogi o nr ewid. 5797 8 000,00 zł
6 żwirowanie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi gminnej o nr ewid. 18084/1 15 000,00 zł
7 wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu przy drodze gminnej o nr ewid. 21500 15 000,00 zł
8 wykonanie rekanalizacji - wkład własny do projektu dofinansowania 190 000,00 zł
9 wykonanie rekanalizacji w roli Adamczykowej 140 000,00 zł

10 położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej o nr ewid. 15454 20 000,00 zł
11 polożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej  o nr ewid. 19017 45 000,00 zł

razem wydatki 664 365,00 zł

ZUBRZYCA GÓRNA – plan na rok 2020
lp TREŚĆ PLAN

1 budowa ogólnodostępnej sali gimanstycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 wraz ze sprawowaniem 
nadzoru autorskiego nad prowadzoną budową 3 070 000,00 zł

2 wykonanie projektu podziału działek pod poszerzenie drogi gminnej - regulacja własności, zadanie 
z roku 2019 7 380,00 zł

razem wydatki 3 077 380,00 zł

JABŁONKA – plan na rok 2020 – SOŁECTWO JABŁONKA BORY
lp TREŚĆ PLAN
1 remont drogi na ul. Pogranicza 150 000,00 zł
2 położenie korytek na ul. Pogranicza 45 000,00 zł
3 położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej o nr ewid.6460 15 000,00 zł
4 wykonanie projektu i rekanalizacja  80 000,00 zł 
5 żwirowanie drogi  gminnej na ul. Wilsona  15 000,00 zł 
6 położenie korytek na drodze przy ul. Piekarczyka  15 000,00 zł 
7 położenie korytek na drodze gminnej ul. Wspólna  40 000,00 zł 

razem wydatki 360 000,00 zł

Sołectwo Jabłonka Centrum
lp TREŚĆ PLAN
1 remont drogi gminnej  ul. Kępowa - nawierzchnia asfaltowa 250 000,00 zł
2 remont drogi  gminnej w roli Pezdkowej - nawierzchnia asfaltowa 150 000,00 zł
3 wykonanie rekanalizacji 300 000,00 zł
4 odwodnienie drogi  ul. Wendelina Dziubka i Gęstych Domów 50 000,00 zł
5 położenie nawierzchni asfaltowej ul. Sarkowa 80 000,00 zł
6 wykonanie przepustu przy ul. Prusa 10 000,00 zł
7 położenie nawierzchni asfaltowej na drodze o nr ewid. 4390 35 000,00 zł
8 położenie nawierzchni asfaltowej na drodze o nr ewid. 887 30 000,00 zł
9 położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej  o nr ewid. 1017 20 000,00 zł

10 odwodnienie drogi gminnej  o nr ewid.  5104 5 000,00 zł
11 żwirowanie drogi o nr ewid.  4332 20 000,00 zł
12 żwirowanie drogi gminnej  na ul. Borówkowej 30 000,00 zł
13 przebudowa rowu na skrzyżowaniu ul. Orkana i Kochanowskiego 20 000,00 zł
14 wykonanie zjazdu na drodze o nr ewid. 1624 20 000,00 zł
15 regulacja własności gruntów 120 000,00 zł

razem wydatki 1 140 000,00 zł
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13 stycznia 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tade-
usza Kościuszki w Lipnicy Małej pod hasłem Kochaj życie! 
Żyj zdrowo i bezpiecznie zorganizowała u siebie Dzień Pro-
filaktyki, którego koordynatorką była Aneta Bylicka. We 
współpracy z dyrektor Beatą Bochaczyk opracowała prze-
bieg tego przedsięwzięcia. Każda klasa zajęła się innym 
zagadnieniem dotyczącym profilaktyki i bezpieczeństwa.

Tego dnia uczniowie spotkali się ze specjalistami w za-
kresie profilaktyki i bezpieczeństwa. Wilma Zubrzycka hi-
gienistka i jednocześnie pielęgniarka zachęcała do dbania 
o zdrowie i własną higienę. Anna Żółtek fizjoterapeutka 
mówiła o kontuzjach, sposobach radzenia sobie z drobny-
mi urazami. Zaprezentowała kilka z nich, np. masaż kla-
syczny, elektroterapię. Nie zabrakło uwag na temat wad 
postaw, obciążania kręgosłupa przy nadmiernym pochyla-
niu się nad telefonem. Katarzyna Karkoszka, nauczycielka 
wychowania fizycznego, a jednocześnie dietetyczka mówi-
ła o konieczności zadbania o to, jak się odżywiamy.

Tego dnia w murach szkoły gościli również trenerzy Sa-
pienti. Zajęcia pt. „Debata” związane z profilaktyką alkoho-
lową poprowadził Marcin Mądry. We wrześniu w tym pro-
gramie uczestniczyli także uczniowie z innych orawskich 
szkół. Warto zatem przypomnieć, że służy on zapobiega-
niu przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym 

Z życia gminy…
Profilaktyka

temu konsekwencjom oraz promuje postawę abstynencji. 
Drugie zajęcia pt. „Cukierki” dla młodszej grupy uczniów 
poprowadziła Katarzyna Świerzewska. Program polegał 
na pracy z bajką profilaktyczną pod tym samym tytułem, 
a metody pracy i treści były adekwatne do profilaktyki zin-
tegrowanej.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Ma-
łej Paweł Wójciak i Krystian Wontorczyk szkolili uczniów 
z udzielania pierwszej pomocy, zasad zachowania się w sy-
tuacjach zagrożenia życia, pożaru. Prezentowali sposoby 
udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach. Ich 
sprzęt ratowniczy spodobał się uczniom.

Celem szkolnego Dnia Profilaktyki było kształcenie 
u uczniów świadomości, jak ważne i cenne jest nasze życie. 
Trzeba o nie dbać w każdym wymiarze, nabywać wzorców 
zdrowego trybu życia i sposobów aktywnego spędzania 
czasu. Część warsztatów służyła rozwojowi podstawo-
wych umiejętności psychologicznych, typu: asertywność. 

Dzień Profilaktyki zorganizowano w ramach współ-
pracy z wójtem gminy Jabłonka oraz Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, a także realizacji 
wewnątrzszkolnych programów rekomendowanych przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym 
Targu typu: Trzymaj formę, Zachowaj trzeźwy umysł.

Tegoroczne ferie w Małopolsce trwały od 27 stycznia 
do 9 lutego 2020 roku. Orawskie Centrum Kultury w Ja-
błonce dla wszystkich dzieci z Orawy oraz tych, które od-
poczywały na naszym terenie przygotowało ciekawą ofer-
tę. Każdego dnia inna propozycja, więc nawet najbardziej 
wymagający mogli znaleźć coś dla siebie. 

Poniedziałki były dla tych, którzy mają zmysł do ma-
nualnych zadań. Dzieci szyły serduszka z filcu i ozdabiały 
je wstążkami, cekinami, koralikami itp., po prostu uczyły 
się posługiwać igłą z nitką. Na zajęciach plastycznych wy-
konywały różne przedmioty. Każdy mógł własnoręcznie 
wykonać serce z papieru, a potem obdarować nim ważną 
dla siebie osobę.

We wtorki organizatorzy postawili na ruch. Dzieci ba-
wiły się z balonami, w kalambury, pląsały w rytm muzyki, 

a na wyciszenie − gry planszowe. Zabawy z ogromną pił-
ką były dla tych, którzy chcieli sprawdzić swoją kondycję 
fizyczną. Bieganie i podskakiwanie z piłką, rywalizacja 
grupowa służyły poprawie samopoczucia. Z zajęć wszyscy 
wyszli mocno zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. Śmiechu 
podczas zabawy nie brakowało. 

Środa należała do miłośników filmów. Dzieci mogły 
śledzić niesamowite przygody ulubionych zwierzaków 
albo ćwiczyć swoją wyobraźnię, siedząc w wygodnych fote-
lach i ekscytować się emocjami kierującymi życiem pewnej 
dziewczynki. 

Czwartek w pierwszym tygodniu ferii był pod znakiem 
balu karnawałowego. W holu Centrum Kultury Górnej Ora-
wy można było spotkać wiele księżniczek i wróżek, a nawet 
kilku super bohaterów. Zaproszenie przyjęły kopciuszek, 

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce dla dzieci w czasie ferii
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wiedźma, czerwony kapturek oraz inne bajkowe postaci. 
Wśród tańczących przemykały koty i inne zwierzaki, był 
i krokodyl. Beztrosko latały sobie motylki, pszczółki oraz 
biedronka. Byli strażacy, policjanci oraz kilku rycerzy. Trzy 
animatorki, przebrane równie kolorowo jak dzieci, czuwa-
ły nad zabawą, m.in. nauczyły wszystkich kilku kroków 
tanecznych oraz zaprosiły do zabawy z chustą animacyj-

ną. Na zakończenie obdarowały dzieci słodkościami oraz 
balonikami. 

W kolejny czwartek spektakl pt. „Pchła Szachrajka” na 
motywach utworu Jana Brzechwy w wykonaniu aktorów 
teatru Rabcio z Rabki-Zdroju przyciągnął rzesze widzów. 
Organizatorzy nie spodziewali się aż takiej frekwencji. Na 
stronie UG można przeczytać: „frekwencja przerosła nasze 
najśmielsze oczekiwania. Sala pękała w szwach, a salwy 
śmiechu towarzyszące poznawaniu przygód małej psot-
nicy słychać było hen, hen daleko”. Przedstawienie wysta-
wiono dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która w ramach prowadzonych działań 
profilaktycznych zaprosiła dzieci na ten zabawny spektakl 
z przesłaniem. 

W piątki królowała muzyczna zabawa edukacyjna. 
Dzieci bawiły się dźwięki z bum bum rurek. Polegała ona 
na tym, że uderzając kolorowymi, lekkimi tubami dzieci 
wydobywały niesamowite dźwięki i mogły zagrać znane 
melodie.

Przez całe ferie do zabawy włączyło się dużo dzieci, co 
bardzo usatysfakcjonowało organizatorów.

Uczeń bezpieczny w sieci
W 2020 roku ŚWIATOWY DZIEŃ bezpiecznego In-

ternetu przypadał 11 lutego. W tym dniu chodzi przede 
wszystkim o zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na za-
gadnienia typu: hejt, cyberprzemoc, współpracę instytucji 
dbających o poprawę bezpieczeństwa w sieci.

W związku z obchodami tego dnia w gminie Jabłonka 
20 lutego został zorganizowany Konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie w Internecie, realizujący cele światowych dni 
bezpiecznego Internetu. W każdej szkole podstawowej zo-
stał on poprzedzony różnymi działaniami. Chodziło przede 
wszystkim o propagowanie idei fair play w sieci.

W konkursie wzięło udział 26 uczniów (po dwóch ze 
szkoły), a w ich przygotowanie było angażowanych 13 na-
uczycieli (po 1 w każdej szkole). Zadaniem uczestników 
było rozwiązanie testu z wiedzy nt. bezpieczeństwa w In-
ternecie. Konkurs zakończył się uroczystą galą i rozdaniem nagród zwycięzcom. 

Za organizację konkursu byli odpowiedzialni nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Zubrzycy Dolnej. W tegoroczne 
obchody aktywnie włączyli się wójt gminy Jabłonka oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Konkurs figurował w działaniach z profilaktyki zaplanowanych na rok 2020. 

100 lat, 100 lat …. na Orawie
25 lutego 2020 roku pani Marta Kipta, mieszkanka Chyżnego obchodziła swoje setne 

urodziny. Ten wyjątkowy jubileusz uczcili włodarze dwóch gmin, gdyż pani Marta urodzi-
ła się w 1920 roku we Wróblówce. Życzenia Jubilatce złożyli Antoni Karlak wójt gminy 
Jabłonka, Marcin Ratułowski wójt gminy Czarny Dunajec, Elżbieta Wróbel kierownik pla-
cówki terenowej KRUS w Nowym Sączu oraz Celina Lachor kierownik wydziału świad-
czeń PT KRUS.

Najbliżsi towarzyszyli Jubilatce podczas tego spotkania. Na co dzień otaczają krewną 
wielką troską, mówią, że jest pogodną osobą. Wszyscy jej gratulowali oraz życzyli kolej-
nych lat życia w zdrowiu.

11 lat temu na Orawie obchodziliśmy podobny jubileusz. 18 października 2009 r. 100 
lat skończył Jan Obyrtacz, mieszkaniec Orawki urodzony w 1909 roku. Życzenia złożyli 
mu przedstawiciele władz samorządowych gminy Jabłonka na czele z wójtem Antonim 
Karlakiem oraz przedstawiciele placówki terenowej KRUS w Nowym Sączu. Jubilatowi 
wręczono wtedy 100 róż.
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Od 10 lat na Orawie jest organizowany Memoriał w pił-
ce ręcznej pamięci nauczycieli wychowania fizycznego, 
którzy zaszczepili w orawskiej młodzieży sportowego bak-
cyla, a przede wszystkim miłość do szczypiorniaka.

Tegoroczny Memoriał odbył się 28–29 lutego 2020 
roku. Dzięki zaangażowaniu grona ludzi, którzy pasjonują 
się tym sportem, zorganizowano turniej na wysokim po-
ziomie o zasięgu międzynarodowym. W tym dziesiątym − 
jubileuszowym święcie piłki ręcznej wzięły udział zespoły 
ze Słowacji i z Polski. 

Turniej trwał dwa dni – w piątek i sobotę. Zgodnie z tra-
dycją drugi dzień rozgrywek rozpoczął się od uroczystego 
złożenia kwiatów oraz krótkiej modlitwy przy grobach śp. 
Józefa Machaja, śp. Marka Madei oraz śp. Zdzisława Galika. 
Ta wspaniała trójka zapoczątkowała i rozwijała ten piękny 
sport na orawskiej ziemi. Dzięki tym pedagogom dziś mo-
żemy uczestniczyć w wielkim spektaklu, jakim są rozgryw-
ki w piłkę ręczną podczas Memoriału. 

Ze względu na liczbę zgłoszonych zespołów mecze od-
bywały się w dwóch grupach, w halach w Jabłonce i Lip-

nicy Wielkiej. Duże zainteresowanie wywoływały mecze 
w kategorii − chłopcy rocznik 2007. W tej grupie m.in. wy-
stępują młodzi szczypiorniści TSR Orawa, których trene-
rem jest Michał Wójt. Zespoły dzięki poziomowi swej gry 
dostarczyły kibicom sporo emocji. 

Pierwszy dzień rozgrywek w Jabłonce zakończył się 
meczem ligowym w kategorii Młodzików. Rozegrały go 
drużyny TSR Orawa i MOSIR Bochnia. Mecz wygrali gospo-
darze 25:23, ale najlepszym zawodnikiem został Michał 
Wojs z drużyny gości. 

Drugiego dnia (sobota) w hali w Jabłonce odbywały się 
mecze w kategorii chłopców rocznik 2007. Rozgrywały je 
trzy zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w swoich gru-
pach. Odbywało się to w systemie „każdy z każdym”, więc 
kibice mieli prawdziwe widowisko sportowe w wykonaniu 
młodych adeptów szczypiorniaka. Technika i finezja − pre-
zentowane na boisku − dostarczyły kibicom wiele rado-
ści. Zespoły zajmujące miejsca od czwartego i dalej swoje 
mecze rozgrywały w Lipnicy Wielkiej. W tych spotkaniach 
także nie zabrakło zaciętości i emocji.

Zespoły ze Słowacji okazały się niepokonane. Jednak 
organizator Memoriału Michał Wójt podkreślał, że młodzi 
szczypiorniści z Orawy, mimo że zajęli czwarte miejsce, zapre-
zentowali kawał dobrego handballu. Pogratulował wszyst-
kim zespołom i liczy na ich obecność w przyszłym roku.

X MEMORIAŁ ku pamięci orawskich nauczycieli  
wychowania fizycznego

W kategorii 2007 wzięło udział 9 drużyn: [THA MAR-
TIN (I), ŚK ZEMPLIN TREBISOV (II), KUSY KRAKÓW (III), 
UKS TSR ORAWA (IV), ORZEŁ OPOLE (V), HK SLOVAN LE-
VOCA (VI), WIERTMET LIBUSZA (VII), ŚWIT SZAFLARY 
(VIII), TSR ORAWA II (IX)].

Po zakończeniu rywalizacji w kategorii chłopców 2007 
nagrody zarówno drużynom, jak i indywidualnym zawod-
nikom uroczyście wręczył patron Memoriału wójt gminy 
Jabłonka Antoni Karlak, a towarzyszył mu poseł na Sejm 
RP Edward Siarka, który również gratulował zwycięskim 
zawodnikom. 

Ważnym ogniwem rozgrywek Memoriału była rywa-
lizacja w kategorii Seniorek i Seniorów. Najpierw rywali-
zowały Seniorki, które swoją zaciętością w walce i hartem 
ducha zdobyły uznanie kibiców. Zaprezentowały wysoki 
poziom gry. Trenerzy Mateusz Machajda i Zdzisław Galik 
byli usatysfakcjonowani grą swych zawodniczek. Niepoko-
nana okazała się drużyna TSR Orawa. 

W kategorii Seniorek rywalizowały 3 drużyny [UKS 
TSR ORAWA (I), AZS UEK KRAKÓW (II), GWIAZDOZBIÓ-
R(III)]; w kategorii MASTERS 6 drużyn [HUTNIK KRAKÓW 
(I), KWS GRODKÓW (II), TSR ORAWA II (III), TSR ORAWA 
(IV), OLD BOYS BARDEJOV (V), ISKRA HOLIČ (VI)].

Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz rozegrany 
przez drużyny Przyjaciele i Sponsorzy − Rodzina Zmarłych 
Profesorów. Ten towarzyski mecz wywoływał duże emo-
cje. Zakończył się wynikiem 8:9 na korzyść Rodzin Zmar-
łych Profesorów. Drużyna Nauczyciele i Sponsorzy musiała 
się pogodzić z porażką. Wszyscy zawodnicy rozegrali do-
bry mecz. W tym roku w szeregach drużyny Przyjaciele 
i Sponsorzy zagrał poseł Edward Siarka.

Uroczysta gala kończąca Memoriał odbyła się w restau-
racji Delice. Zaproszono na nią przedstawicieli samorządu: 
wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka, wójta gminy Lip-
nica Wielka Mariusza Lichosyta, radnego powiatowego Ju-
liana Stopkę z małżonką, sponsorów, zawodników drużyn, 
rodziny zawodników TSR Orawa. Podczas gali wręczono 
medale oraz nagrody indywidualne dla najlepszych drużyn 
i zawodników w kategorii Masters i Seniorek.

Jubileuszowy X Memoriał był doskonałą okazją do 
pierwszych podsumowań. Wręczono nagrody siedmiu naj-
lepszym zawodnikom 10-lecia. Jednym z wyróżnionych zo-
stał śp. Marek Madeja (najlepszy lewoskrzydłowy), współ-
twórca Memoriału.

Szczegółowe informacje o X Memoriale na www.ja-
blonka.pl
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Na tropie orawskich nut
24 i 25 lutego 2020 w Orawskim Centrum Kultury w Ja-

błonce oraz w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym 
w Zubrzycy Górnej realizowano terenowe nagrania ludo-
wej tradycji muzykowania orawskiego − śpiewu oraz mu-
zyki − pod kierunkiem dra Jacka Jackowskiego. Bogactwem 
kulturowym Orawy jest wciąż żywa tradycja muzykowania 
pielęgnowana przez działające w naszym regionie kapele 
(muzyki), zespoły, grupy śpiewacze oraz solistów.

Przez dwa dni przesłuchano kilkunastu wykonawców, 
zrealizowane nagrania fonograficzne uzupełniono doku-
mentacją zdjęciową. W efekcie zgromadzono materiał, 
który w przyszłości może zostać wydany w formie albumu 
płytowego i stanowić cenne źródło wiedzy o brzmieniu 
i melodiach orawskich w 2020 roku.

Celem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie, Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce oraz 
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzy-
cy Górnej jest należyte zarchiwizowanie obecnego stanu 
orawskiego muzykowania. 

25 lutego 2020 r. o godz. 17.00 na plebanii z Podwilka 
w Muzeum − Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy 
Górnej miało miejsce wydarzenie z cyklu Spotkania poetyc-
kie i literackie w ramach projektu „Odkrywanie skarbów 
dziedzictwa południowej Małopolski”. Gośćmi skansenu 
byli współtwórcy wydania płytowego pt. Drzewie nuty 

orawskie archiwalnych pieśni i muzyki Górnej Orawy ze 
Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Wydaw-
nictwo zawiera komentarz muzyczny, etnomuzykologiczny 
i etnograficzny. Na spotkaniu dr Jacek Jackowski opowia-
dał o aktualnych nagraniach, a prof. Bożena Lewandowska 
wspominała o swoich badaniach terenowych przeprowa-
dzonych na Orawie w II połowie XX wieku.

Turniej Wiedzy Pożarniczej
Młodzież Zapobiega Pożarom 2020 – eliminacje gminne

4 marca 2020 roku po raz dziewiąty Oraw-
skie Centrum Kultury w Jabłonce gościło u sie-
bie uczniów zainteresowanych problematyką 
ochrony przeciwpożarowej, postępowaniem 
w sytuacjach zagrożeń oraz działaniami profi-
laktycznymi. 

W tegorocznych gminnych eliminacjach 
OTWP pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom 2020” 
startowało 33 uczestników w trzech grupach 
wiekowych: szkoła podstawowa kl. I–VI 6 
uczniów, kl. VII−VIII − 19; szkoły ponadpodsta-
wowe – 8 uczniów. Uczestnicy konkursu repre-
zentowali następujące orawskie jednostki: OSP 
Lipnica Mała, OSP Zubrzyca Górna, OSP Podwilk, OSP Orawka. 

Organizatorami tegorocznych eliminacji byli: wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak, Zarząd Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce; współorganizatorem − Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Liczny udział młodzieży w eliminacjach świadczy o dużym zaangażowaniu starszych druhów w szerzenie zagad-
nień związanych z zagrożeniami pożarowymi. Organizatorzy na ręce przygotowujących młodzież do konkursu złożyli 
podziękowania za włożony trud, ale przede wszystkim za ich obecność i inspirowanie młodych ludzi do angażowania się 
w służenie innym. 

Zestawienie liczby uczestników eliminacji gminnych w latach 2012-2020
ROK 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba uczniów 65 51 62 32 39 32 20 27 33

Biorąc pod uwagę eliminacje rozgrywane w siedzibie OCK w Jabłonce, rekordową liczbę uczestników odnotowano 
w 2012 roku. Należy dodać, że co roku najliczniej były reprezentowane gimnazja. W 2020 nie ma już gimnazjów, ale kon-
kurs nadal jest rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych.
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Jabłonka po raz ósmy gościła u siebie amatorskie te-
atry. W dniach 6-8 marca 2020 r., czyli od piątku do sobo-
ty na scenie Centrum Kultury Górnej Orawy wystąpiło 20 
grup teatralnych ze swoimi spektaklami. 

Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich to uczta 
dla widza, podczas której można oglądać inscenizacje zna-
nych utworów literackich, sztuki o charakterze regional-
nym (gwarowe) i teksty klasyczne zaadaptowane do re-
aliów lokalnych. Na posiady teatralne przyjeżdżają grupy 
z całej Małopolski, by dzielić się swoją miłością do teatru. 
W tym roku przedstawienia oceniała komisja artystyczna 
w składzie: dr Inka Dowlasz – reżyser, Urszula Gieroń – et-
nograf, Jan Zdziarski – instruktor teatralny, logopeda arty-
styczny oraz Janusz Michalak – animator teatralny.

W piątek przegląd teatralny uroczyście zainaugurował 
wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak, a trombity Haniaczy-
ków wyznaczyły początek teatralnej rywalizacji. W sobotę 
od godz. 11.00 do godz. 15.00 widzowie obejrzeli 4, a od 
16.00 do 20.00 5 spektakli. W niedzielę po zakończeniu 
prezentacji konkursowych, nim zapadł werdykt jury,  po raz 
pierwszy orawskiej publiczności i gościom zaprezentował 
się regionalny zespół z Orawskiego Centrum Kultury w Ja-
błonce oraz muzyka orawska w widowisku pt. „Po robocie”. 

8. posiady teatralne na Orawie zakończyły się o godz. 
20.00 odczytaniem protokołu. Jury oceniało w trzech ka-

Posiady teatralne na Orawie

tegoriach, przyznało w każdej miejsca oraz wyróżnienia. 
Nagrody zwycięzcom wręczyli Antoni Karlak wójt gminy 
Jabłonka i Piotr Gąsienica wicedyrektor Małopolskiego 
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Szczegółowe wyniki tegorocznych posiadów teatral-
nych na Orawie można znaleźć na stronie Urzędu Gminy.

Orawianie po raz kolejny mieli możliwość zapoznania 
się z różnymi formami sztuki teatralnej, a także obcowania 
z teatrem amatorskim, który też potrafi zmusić do refleksji, 
ale przede wszystkim wywołuje emocje.

Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Jabłonka biorą udział 
w obowiązkowym spisie próbnym przed zaplanowanym 
na 2021 r. Narodowym Spisie  Powszechnym Ludności 
i Mieszkań.

Spis to podstawowe badanie i źródło danych z zakre-
su statystyki ludności. Poprzez udział w spisie mieszkańcy 
zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w gminie Ja-
błonka. Dzieje się tak, bo zbierane w spisie dane dotyczące 
lokalnej społeczności wykorzystywane będą do prowadze-
nia skutecznych polityk rozwoju ważnych dla wspólnoty, 
a obejmujących tak istotne obszary życia, jak edukacja, 
praca czy opieka zdrowotna.

W  trosce  o  bezpieczeństwo  wszystkich  miesz-
kańców gminy  Jabłonka spis próbny  jest  realizowany 
w szczególnej formie – poprzez samospis internetowy. 
Oznacza to, że każdy mieszkaniec gminy dokonuje spisu we 
własnym domu, na własnym komputerze, tablecie lub tele-
fonie mającym połączenie z Internetem. Główny Urząd Sta-
tystyczny przygotował aplikację internetową, która służy 
do zbierania danych w ramach spisu próbnego. Aplikacja 
jest dostępna na stronie internetowej spis.gov.pl. W wyjąt-
kowych przypadkach może do Państwa zadzwonić rach-
mistrz, aby przeprowadzić spis telefonicznie. 

 Wszystkie przekazywane w spisie próbnym dane są 
objęte tajemnicą statystyczną – są należycie i starannie 

zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stoso-
wane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą 
ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna 
prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można po-
wiązać z konkretnymi osobami. 

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wójt 
Gminy Jabłonka, pracownicy Wojewódzkiego Biura Spiso-
wego oraz Gminnego Biura Spisowego proszą wszystkich 
mieszkańców gminy Jabłonka o solidarność, zaangażowa-
nie i udział w spisie próbnym oraz zachęcają do włączenia 
się w upowszechnianie informacji o spisie, bo liczy  się 
każdy!

Informacje dotyczące spisu próbnego można uzyskać 
dzwoniąc na infolinię pod numerem 22 279 99 99, kon-
taktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzę-
dzie Statystycznym w Krakowie pod numerem telefonu 
12 420 20 50, 538 81 34 71 lub z wykorzystaniem komu-
nikacji elektronicznej: sekretariatuskrk@stat.gov.pl, a tak-
że kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym w Urzę-
dzie Gminy w Jabłonce pod numerem telefonu 182611128 
lub 182611139.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Urzę-
du Gminy w Jabłonce, gdzie zamieszczane są bieżące infor-
macje na temat spisu próbnego.

Spis próbny w Gminie Jabłonka 1 – 30 kwietnia 2020 r.
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Samorząd Gminy Jabłonka 1990-2020
W 1990 roku w Polsce przywrócono samorząd terytorialny, który jest organizacją społeczności lokalnej i jednocze-

śnie formą administracji publicznej. Ta przedwojenna tradycja ma budować społeczeństwo obywatelskie. Zasada sa-
morządności stanowi jedną z najważniejszych zasad ustrojowych państwa polskiego. W kwietniu1990 roku w Polsce 
rozwiązano Gminne Rady Narodowe, a już w maju zorganizowano pierwsze wybory samorządowe do Rad Gmin, które 
wyłoniły wójta gminy. 

W gminie Jabłonka w ciągu 30 lat (8 kadencji) samorząd miał: 3 wójtów, 3 zastępców wójta, 4 przewodniczących rady. 
W ciągu tych 8 kadencji było: 7 sekretarzy gminy oraz dwóch skarbników: Maria Morzyniec (1991-2008), Danuta Sarniak 
(2008- nadal). 

TABELA 1. Skład samorządu gminy Jabłonka w latach 1990–2020

Lp. Kadencja Wójt Zastępca wójta Sekretarz Przewodniczący 
rady

liczba 
radnych

1.
1990-1991

Julian Stopka Władysław Pilch
Maria Morzyniec

Antoni 
Wontorczyk

28
1991-1994 Władysław Pilch 22

2. 1994-1998 Od 1995 Emilia Rutkowska 24
3. 1998-2002 Antoni Wontorczyk Józef Knapczyk Od 2001 Wiesław Kotrys Antoni Karlak 24
4. 2002-2006 Julian Stopka Władysław Pilch Bożena Jarosz Emilia Rutkowska 15

5. 2006-2010

Antoni Karlak Bolesław Wójcik

Do 16.01.2007 Wiesław Kotrys
Andrzej Woszczek

Eugeniusz Moniak

15

6. 2010-2014 Andrzej Woszczek
Od 2014 Artur Górka 15

7. 2014−2018
Artur Górka

15
8. 2018−2023 15

W pierwszej kadencji samorządu gminy Jabłonka moż-
na wyróżnić dwa okresy. Pierwszy trwał od 1990 do 1991, 
kiedy w skład gminy Jabłonka wchodziły miejscowości: Ja-
błonka, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, 
Chyżne, Lipnica Mała i Lipnica Wielka. Od maja 1991 roku 
zaczął się drugi okres, wtedy z rady gminy Jabłonka odeszli 
radni reprezentujący Lipnicę Wielką, gdyż powstała gmina 
Lipnica Wielka. Liczba radnych z 28 zmniejszyła się do 22. 
Oto listy radnych w poszczególnych kadencjach.

Radni  kadencji  1990−1991:  Antoni Wontorczyk 
(przew.), Franciszek Adamczyk, Władysław Adamczyk, Eu-
geniusz Andrasiak, Andrzej Jazowski, Henryk Jędryga (do 
10.1990), Bronisław Kidoń, Władysław Kowalczyk, Au-
gustyn Kuliga, Józef Łopuch, Józef Łysiak, Antoni Machaj, 
Albin Małysa, Emilia Marcinek, Emil Martyniak, Ludwik 
Młynarczyk, Jan Noga, Antoni Oskwarek, Józef Pieróg, Wła-
dysław Pilch, Andrzej Piłat, Emilia Rutkowska, Karol San-

drzyk, Władysław Sowiński, Jan Stefko, Ignacy Węgrzyn, 
Eugeniusz Wykrent, Ireneusz Zgama.

Radni  kadencji  1991−1994: Antoni Wontorczyk 
(przew.), Władysław Adamczyk, Eugeniusz Andrasiak, Jó-
zef Grobarczyk Bronisław Kidoń, Władysław Kowalczyk, 
Józef Łopuch, Józef Łysiak, Antoni Machaj, Albin Małysa, 
Jan Noga, Antoni Oskwarek, Józef Pieróg, Władysław Pilch, 
Andrzej Piłat, Emilia Rutkowska, Karol Sandrzyk, Stefan 
Smreczak, Władysław Sowiński, Jan Stefko, Eugeniusz Wy-
krent, Ireneusz Zgama.

Radni  kadencji  1994−1998: Antoni Wontorczyk 
(przew.), Edward Adamczyk, Władysław Adamczyk, Euge-
niusz Andrasiak, Józef Andrasiak, Bolesław Bogacz, Karol 
Jabłoński, Antoni Karlak, Bronisław Kidoń, Józef Knapczyk, 
Władysław Kowalczyk, Emilia Lach, Marian Lenczowski, 
Józef Łopuch, Albin Małysa, Alojzy Nowak, Józef Pieróg, 
Władysław Pilch, Andrzej Piłat, Józef Sandrzyk, Stefan 

Orawskie Centrum Zdrowia

Orawska Biblioteka Publiczna
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Smreczak, Adam Stechura, Jan Wdówka, Józef Zachora.
Radni kadencji 1998−2002: Antoni Karlak (przew.), 

Władysław Adamczyk, Wendelin Biel, Jan Budziński, Wła-
dysław Fiedor, Stefan Faculak, Roman Głowacz, Józef Knap-
czyk, Emil Kowalczyk, Władysław Kowalczyk, Jan Kowalik, 
Jan Kuczkowicz, Tadeusz Kuczkowicz, Józef Kwaśnica, Józef 
Łysiak, Jan Noga, Józef Pawlak, Władysław Pilch, Andrzej 
Piłat, Stefan Smreczak, Albin Szlachta, Eugeniusz Torba, Jó-
zef Ulmanek, Antoni Wontorczyk.

Radni  kadencji  2002−2006: Emilia Rutkowska 
(przew.), Władysław Adamczyk, Józef Kapuściak, Tadeusz 
Kardaś, Władysław Kowalczyk, Jan Kuczkowicz, Tadeusz 
Kuczkowicz, Józef Kwaśnica, Józef Łysiak, Jan Łyś, Kazi-
mierz Misiniec, Stanisław Morawa, Andrzej Piłat, Albin 
Szlachta, Jerzy Ziółko.

Radni  kadencji  2006−2010: Eugeniusz Moniak 
(przew.), Cecylia Bochaczyk, Józef Kapuściak, Grażyna Kar-
lak, Franciszek Kubacka, Tadeusz Kuczkowicz, Jan Łaciak 
(od 27.04.2007), Józef Pakos, Krzysztof Palenik, Józef Paw-
lak, Andrzej Polaczek, Maciej Rutkowski, Marian Smreczak, 
Eugeniusz Stec-Sala, Aniela Zubrzycka.

Radni  kadencji  2010−2014: Eugeniusz Moniak 
(przew.), Jadwiga Grzybacz, Grażyna Karlak, Tomasz Kon-
dys, Franciszek Kubacka, Tadeusz Kuczkowicz, Józef Pakos, 
Krzysztof Palenik, Eugeniusz Paściak, Józef Pawlak, An-
drzej Polaczek, Krzysztof Sandrzyk, Eugeniusz Stec-Sala, 
Aniela Zubrzycka, Wilma Zubrzycka.

Radni  kadencji  2014−2018: Eugeniusz Moniak 
(przew.), Wilma Zubrzycka, Krzysztof Dworszczak, Graży-

na Karlak, Eugeniusz Stec-Sala, Aniela Zubrzycka, Michał 
Knapczyk, Franciszek Kubacka, Józef Pakos, Tadeusz Kucz-
kowicz, Krzysztof Palenik, Łukasz Wiater (do 23.10.2017), 
Jan Balcerzak, Piotr Stopiak, Jan Głusiak, Krzysztof Piero-
nek (od 25.01.2018).

Radni  kadencji  2018−2023: Eugeniusz Moniak 
(przew.), Wilma Zubrzycka, Jan Balcerzak, Jan Głusiak, Ma-
rek Gróbarczyk, Piotr Holla, Józef Jasiurka, Grażyna Karlak, 
Piotr Kowalik, Tadeusz Litwiak, Józef Machaj, Józef Pakos, 
Eugeniusz Paściak, Krzysztof Pieronek, Krzysztof San-
drzyk.

Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). 
Gmina Jabłonka ma charakter wiejski i realizuje swoje za-
dania poprzez następujące organy: radę gminy i wójta. Jed-
nostkami pomocniczymi jest 8 sołectw. 

TABELA 2. Sołectwa i sołtysi (stan na 1 marca 2020)

Lp. wieś/sołectwo sołtys kadencja

1.
Jabłonka Janina Andrasiak druga

Jabłonka-Bory Józef Łysiak szósta
2. Chyżne Jan Budziński szósta
3. Orawka Józef Spytkowski pierwsza
4. Podwilk Emil Holla trzecia
5. Lipnica Mała Krzysztof Chmura pierwsza
6. Zubrzyca Dolna Mateusz Horniak pierwsza
7. Zubrzyca Górna Barbara Mastela trzecia

Stan liczby mieszkańców gminy Jabłonka na 31 grud-
nia 2019 roku wynosi 19039.

W ciągu 30 lat sukcesywnie rozbudowywano w gmi-
nie infrastrukturę drogową. Wiele km wyasfaltowano lub 
wyżwirowano, a także wykonano chodniki wzdłuż dróg 
wyższego rzędu. Wybudowano 20 nowych mostów oraz 
drogi, które ułatwiają komunikację na Orawie. Nastąpiło 
połączenie Lipnicy Małej i Lipnicy Wielkiej tzw. Ślamczy-
kówką; Zubrzycy Dolnej z Podwilkiem drogą Furmaniec. 
Zbudowano odcinek drogi łączący Lipnicę Małą z Rajszta-
giem, wyremontowano odcinek Rajsztagu od Ochlipowa 
do Lipnicy Małej. Zrealizowano wspólny projekt na mo-
dernizację tzw. Orawskiej Drogi z Jabłonki do Bobrowa 
przez Winiarczykówkę. Tym sposobem droga z Jabłonki do 
Kozubka ma nowe mosty i nową nawierzchnię. W ciągach 
dróg wybudowano oświetlenie uliczne.

Szkoła muzycznaStacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG
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Od roku 2006 gmina aktywnie bierze udział w licznych 
projektach unijnych. Od 2007 roku z dotacji unijnych i po-
zabudżetowych pozyskała ponad 65 mln złotych. Gmina 
Jabłonka współpracuje z licznymi partnerami zagranicz-
nymi. Wspólnie są realizowane unijne projekty oraz trwa 
wymiana doświadczeń między samorządowcami. Nie bez 
znaczenia pozostaje poznawanie swoich kultur, a także 
możliwość rozpowszechniania kultury orawskiej na arenie 
międzynarodowej

W 1995 r. rozpoczęły się prace projektowe nad skana-
lizowaniem orawskich miejscowości, a w 1996 r. przystą-
piono do prac w terenie. W 2019 roku zmodernizowano 
oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Jabłonce. Gmina 
Jabłonka ma w sumie 5 oczyszczalni. W 2020 roku gmina 
jest skanalizowana w ponad 95%. Długość sieci kanaliza-
cyjnej wynosi ponad 340 kilometrów. 

W latach 2013–2016 realizowano usuwanie azbestu 
z terenu gminy Jabłonka w ramach Programu „Demon-
taż i bezpieczne składowanie materiałów zawierających 
azbest z terenu województwa małopolskiego”, z wykorzy-
staniem tzw. funduszy szwajcarskich. W ramach programu 
łącznie usunięto z terenu naszej gminy 4160 Mg materia-
łów zawierających azbest z 1052 budynków.

Wiele uwagi poświęca się poprawie bezpieczeństwa 
życia mieszkańców gminy. Zakupiono samochody dla stra-
żaków jednostek OSP − nowoczesne wozy bojowe i kilka 
pomocniczych. W 2018 r. w Podwilku wybudowano wielo-
funkcyjną remizę strażacką, w Jabłonce − rozbudowano, 
a w pozostałych miejscowościach remizy remontowano.

W 2010 r. zmodernizowano budynek dawnego Domu 
Ludowego, w którym mieści się Orawska Biblioteka Pu-
bliczna, ważny ośrodek kultury. W 2011 roku oddano do 
użytku nowoczesną siedzibę Orawskie Centrum Kultury 
z salą widowiskową, gdzie odbywają się ważne uroczy-
stości. Działalność tej instytucji wywołała szeroki rozwój 
orawskiego regionalizmu.

Od lat 90. XX wieku gmina prowadzi budowę i rozbu-
dowę szkół. Obecnie funkcjonuje 13 szkół podstawowych, 
Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce wraz z fi-
liami oraz Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia z sie-
dzibą w Jabłonce. Od 1 września 2018 roku mieści się ona 
w nowoczesnym budynku. Trwa rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Zubrzycy Górnej. Ponadto wyremontowano 
budynki szkół w Jabłonce i Chyżnem, budynek przedszkola 
w Jabłonce, szkolne stołówki w Zubrzycy Górnej, Podwilku 
i Lipnicy Małej.

Przy szkołach działają 4 boiska typu „Orlik” oraz 5 bo-
isk przyszkolnych ze sztuczną nawierzchnią, są sale spor-
towe, jest 6 placów zabaw, a od 2017 roku także miastecz-
ko ruchu rowerowego w Jabłonce.

Z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców gminy 
wybudowano nowy budynek, w którym powstało Oraw-
skie Centrum Zdrowia, by zapewnić stały dostęp do opie-
ki zdrowotnej. W 2019 roku została otwarta pracownia 
RTG (badanie radiologiczne), a zespół wyjazdowy Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego w Jabłonce otrzymał 
nową karetkę. Działa całodobowa opieka medyczna, dyżu-
ry pełnią lekarze różnych specjalności.

Po wielu latach starań wójta gminy Antoniego Kar-
laka w grudniu 2019 roku na terenie Jabłonki powstały 
stacja regazyfikacji skroplonego gazu LNG wraz ze stacją 
redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą. 
W 2020 r. trwa pierwszy etap projektowania sieci gazowej, 
a także planuje się pierwsze przyłącza.

Barbara Zgama

Remiza OSP w Podwilku

Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce

Droga Furmaniec
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W środę 11 marca 2020 roku światowa organizacja 
WHO ogłosiła pandemię nowego koronawirusa SARS-
-CoV-2 choroba COVID-19. Decyzję podjęto, gdyż patogen 
zaczął się rozprzestrzeniać poza Azję (zaczęło się w Chi-
nach), nie tylko do Europy, ale także Ameryki. W Polsce 
natychmiast podjęto kompleksowe działania przeciwdzia-
łające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Na Orawie największe poruszenie można było zaob-
serwować w środę, gdy minister edukacji narodowej Da-
riusz Piontkowski i premier Mateusz Morawiecki ogłosili, 
że 12-13 marca zostają 
zawieszone zajęcia dy-
daktyczno-wychowaw-
cze w szkołach i przed-
szkolach, a od 16 do 25 
marca będą zamknięte 
szkoły. Przez dwa dni 
w szkołach i przedszko-
lach były zajęcia opie-
kuńcze, ale na Orawie 
rodzice nie wysyłali 
dzieci do szkół i przed-
szkoli. Ta decyzja pol-
skiego rządu spowodowała, że zaobserwowano większy 
ruch w sklepach, ludzie zaczęli wykupywać towary, które 
mają dłuższy okres ważności. Na naszym pograniczu po-
ważne zakupy w polskich sklepach robili już nie tylko Sło-
wacy, niektórzy Orawianie też ulegli chwilowej panice.

O północy z soboty na niedzielę (15 marca) zamknięto 
granice dla obcokrajowców. Chyżne – było jedynym otwar-
tym przejściem granicznym w Małopolsce, którym do Pol-
ski mogli wjechać nasi obywatele, wracający z różnych 
krajów europejskich. Z dnia na dzień na Orawie przybywa 
rodaków, którzy większość czasu spędzają za granicą z po-
wodu pracy.

Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce zamknięto 
już 12 marca. Od poniedziałku (16 marca) codziennie przed 
bankiem widać długą kolejkę − dla bezpieczeństwa tylko 
po dwie osoby mogą przebywać w środku. Ludzie zacho-
wują bezpieczne odstępy. W aptece klienci są obsługiwani 
przez okienko. Ograniczono handel. Nie brakuje miejsc do 
parkowania przed sklepami. Ludzi na ulicach niewiele, po-
ruszają się bez pośpiechu, nie ma Słowaków. Ruch samo-
chodów także jest mocno ograniczony. 

W kościołach na Orawie zostały odwołane niedzielne 
nabożeństwa wielkopostne. W mszach świętych uczestni-

czyła ograniczona liczba parafian. W kościele św. Brata Al-
berta pojawiła się dodatkowa msza, by liczba wiernych nie 
przekroczyła 50 osób. Z kolei z kościoła w Zubrzycy Dolnej 
były transmitowane msze św. przez Internet. 

W Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce odwołano 
zaplanowane wcześniej wizyty. Dla bezpieczeństwa pa-
cjentów oraz personelu medycznego dominują porady tele-
foniczne w sprawie: e-recepty, e-zwolnienia, konsultacji le-
karskiej w przypadkach niewymagających osobistej wizyty 
pacjenta. Jeśli jednak jest ona konieczna, należy zarejestro-

wać się telefonicznie.
W związku z wpro-

wadzeniem  stanu  za-
grożenia  epidemicz-
nego  przez  Premiera 
RP  na  terenie  całego 
kraju  w  dniach  od 
16  marca  2020  r.  do 
27  marca  2020  roku, 
Urząd Gminy Jabłonka 
ograniczył przyjmowa-
nie stron.  Petentom 
zalecano  załatwianie 

spraw za pośrednictwem telefonu, tradycyjnej poczty, 
maila  i  skrytki  EPUAP;  składanie  podań  i  wniosków 
na  Dziennik  Podawczy  odbywało  się  bez  weryfikacji 
ich kompletności i bez porad pracownika. Urząd mimo 
wszystko nie  zamknął  się na  ludzi. Kolejna informacja 
brzmiała, że od 17 marca 2020 r. zamknięto do odwo-
łania Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) w Jabłonce i w Podwilku.

Mija tydzień od ogłoszenia pandemii… Sytuacja jest 
bardzo dynamiczna. Zmiany zachodzą z godziny na go-
dzinę. W Polsce potwierdzono 355 zakażeń, w tym 5 ofiar 
śmiertelnych (stan na 19 marca). W Małopolsce jest na ra-
zie 7 zakażonych osób. Szkoły zaczynają się przygotowy-
wać do zdalnego nauczania, dyrektorzy prowadzą analizy 
możliwości swoich szkół w tym zakresie. 

Kiedy wróci normalność? Nikt nie potrafi odpowie-
dzieć na to pytanie. Czy z tej sytuacji potrafimy wyciągnąć 
wnioski…? 

Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…
(Tomasz Lipiński z zespołu Tilt) − czy jest w nas taki opty-
mizm?

Barbara Zgama

Orawa w pierwszych dniach po ogłoszeniu 
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Niedziela 15 marca 2020 roku. W Jabłonce nad ranem termometry pokazywały temperaturę ok. -7 stopni. 
Dzień zapowiadał się bardzo słonecznie. W mediach dominuje jeden temat − koronawirus w Polsce i na świecie. 
Statystyki, zagrożenie, porady, podejmowane działania, bieżąca sytuacja itd. Ludzie dostosowują się do zaleceń, 
postępują rozsądnie i ze zrozumieniem. Na pewno pojawił się strach przed nieznanym… Życie toczy się wolniej… 
Ludzie krzątają się wokół własnych domów…


