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Rabka-Zdrój, Szczawnica, Krościenko – Czorsztyn, Jabłonka, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice

Konkursy wieńców i powozów
dożynkowych, występy zespo-
łów regionalnych, zarówno tych
z Polski, jak i ze Słowacji oraz
znakomitego kabaretu „Truteń”
i zabawa taneczna do późnych
godzin nocnych przy dźwiękach
zespołu „Kometa”. Tak wyglą-
dało niedzielne święto plonów
w gminie Jabłonka.

Tym razem, szesnaste już
z kolei, dożynki gminne odbyły
się w sołectwie Jabłonka–Bory.
Towarzyszyło im motto: „Ileż
to pracy i modlitwy w uprawę
roli włożyć trzeba, żeby mieć
na stole na białym obrusie
świeży bochen chleba” oraz
przepiękna słoneczna pogoda.
Uroczysta msza święta, na któ-

rą przyniesiono wieńce dożyn-
kowe przygotowane z wielką
starannością przez każdą
wioskę, została odprawiona
w miejscowym kościele pw.
św. Brata Alberta. Tuż po niej
rozpoczęła się część oficjal-
na i występy orkiestry dętej,
zespołów: „Małe Podhale”,
„Skalniok”, „Rombań” i „Ku-
moratki”, a także grup „Rado-
stan” oraz „Harlekin” ze Sło-
wacji. Ciekawy program arty-
styczny o weselu orawskim
przygotowali gospodarze doży-
nek z Jabłonki–Borów.

Tradycyjnie już odbyły się
dwa konkursy: powozów dożyn-
kowych oraz wieńców. Tym ra-
zem wieńce były tak pięknie, iż
pomimo że jury długo debato-
wało, przyznało jedynie...
pierwsze i drugie miejsce!
Pierwsze otrzymało aż 5 so-
łectw: Chyżne, Jabłonka, Ja-
błonka–Bory, Zubrzyca Gór-
na i Zubrzyca Dolna. Z kolei
drugie miejsca otrzymały: Lip-
nica Mała, Orawka i Podwilk.
W konkursie na powozy miej-
sce pierwsze zdobyły: Zubrzyca
Dolna i Zubrzyca Górna, dru-
gie: Jabłonka i Lipnica Mała,
trzecie: Jabłonka–Bory, Chyżne
i Orawka, a czwarte Podwilk.
Zarówno wieńce, jak i powozy
oceniała komisja w składzie:
Marcin Kowalczyk jako prze-
wodniczący oraz: Zofia War-
ciak, Bogumiła Tyrała, Jan Har-
kabuzik i Stanisław Czerwień.

Organizatorami imprezy był
wójt gminy Jabłonka Antoni
Karlak oraz Orawskie Centrum
Kultury, Orawska Biblioteka Pu-
bliczna i Rada Sołecka w Ja-
błonce–Borach. Patronat me-
dialny sprawował „Dziennik
Polski” oraz „Moja Orawa”,
„Tygodnik Podhalański” i Radio
Alex. (BES)
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W gminie Jabłonka

Święto plonów

Małe Podhale zagrało na trombitach...

...i na dzwoneczkach

Prezentacja wieńca gospodarzy Jabłonki–Borów Wieniec Chyżnego

Wieniec Jabłonki Wieniec Zubrzycy Dolnej Wieniec Zubrzycy Górnej

.dziennik.krakow.plwww

W sobotę w kaplicy Matki Bożej
Opiekunki Turystów na Okrągli-
cy w Paśmie Policy – dokładnie
w 19. rocznicę jej poświęcenia
– odbyła się uroczystość odsło-
nięcia i pobłogosławienia tabli-
cy pamiątkowej poświęconej
Andrzejowi Dziczkańcowi–Boś-
kocowi, człowiekowi gór, współ-
budowniczemu wieży widoko-
wej na Baraniej Górze, kusto-
szowi Ośrodka Kultury Turysty-
ki Górskiej na Przysłopie
pod Baranią Górą, autora cyklu
obrazów z Panienką Baranio-
górską i pięknej suplikacji
do niej, można by jeszcze wiele
wymieniać. Najważniejsze, że
pozostał w pamięci i sercach lu-
dzi gór.

Nowa tablica jest dwudzie-
stą pierwszą, która znalazła
się w kaplicy poświęconej pa-
mięci tych, którzy odeszli
na niebiańskie szlaki. W kapli-
cy po Andrzeju Dziczkań-
cu–Bośkocu pozostaje jeszcze
jeden ślad, wykonana przez

niego tablica z nazwiskami 53
pasażerów i członków załogi
samolotu AN–24 Polskich Linii
Lotniczych, którzy zginęli
w katastrofie pod Policą.

Na uroczystości przybyła
żona Olga i córka Beata, Jadwi-
ga Polańska – przewodnicząca

Podkomisji Kultury i Historii
Turystyki Górskiej KTG
w Krakowie, której Andrzej
Dziczkaniec–Bośkoc był człon-
kiem, kustosze ośrodków KTG
na Babiej Górze, Jaworzynie
Krynickiej, Turbaczu, Baraniej
Górze i z Pienin, przewodnicy
górscy z macierzystego koła
przewodników oddziału PTTK
w Katowicach i ośrodka bara-
niogórskiego, a przede wszyst-
ko przyjaciele i towarzysze je-
go wędrówek i dokonań.

Mszę świętą odprawił i ta-
blicę pobłogosławił ks. Maciej
Ostrowski, diecezjalny duszpa-
sterz turystów i pielgrzymów,
profesor Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. Na-
stroju dodała śpiewająca scho-
la z Jabłonki na Orawie.

Kustosz Baraniej Góry Eu-
geniusz Gnacik – wzruszony
chwilą – podziękował wszyst-
kim przybyłym na tę wyjątko-
wą uroczystość.

(RMR)
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Na Okrąglicy

Nowa tablica pamiątkowa

W Rabce–Zdroju

Pracownia 
wolnego czasu
O najmłodszych mieszkańcach Rabki–Zdroju i jej okolic nie za-
pomniała świetlica „Pracownia wolnego czasu”. Na czas roku
szkolnego zaprasza ich na stałe zajęcia artystyczne.

Zapisy na nie odbędą się w najbliższy piątek o godz. 17 w gale-
rii „Pod Aniołem”, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury.

– Początek roku szkolnego to także czas wyjazdów integracyj-
nych, wycieczek szkolnych, zielonych szkół. Tym, którzy się jesz-
cze nie zdecydowali, dokąd (i po co) wyjechać, „Pracownia wol-
nego czasu” poleca wizytę w Rabce – mówi Katarzyna Mańko
z „Pracowni wolnego czasu”. Zapewnia, iż będą ciekawe warszta-
ty artystyczne i zajęcia rekreacyjne dla wszystkich grup wieko-
wych. Dzieci znajdą tu opiekę pod nieobecność rodziców i pomoc
w odrabianiu zadań.

(BES)

Kolejna śmierć w gminie 
Raba Wyżna

Tragedia na torach
Dokończenie ze str. R1

Jak dowiedział się „Dziennik Polski” mężczyzna był widziany
przez obsługę pociągu, która dawała mu sygnały, pomimo nich
pozostał na torach...

To już kolejny wypadek śmiertelny, do jakiego doszło w ciągu
minionych dni na torach na terenie rabiańskiej gminy. Z kolei
w sobotę ok. 17.10 w Rabie Wyżnej pod rozpędzony pociąg relacji
Zakopane – Katowice wjechał daewoo tico 50–letni mieszkaniec
Raby Wyżnej. Pomimo akcji reanimacyjnej zmarł w szpitalu.
Przejazd był zabezpieczony sygnalizacją błyskową oraz znakiem
„stop”.

(BES)

Będzie
auto 
dla OSP
Już we wrześniu zostanie za-
kupiony nowy samochód po-
żarniczo–gaśniczy dla OSP
w Rabie Wyżnej.

– Przetarg jest rozstrzy-
gnięty. Nowy samochód ma
kosztować 509 tys. zł, jest to
mercedes tzw. samochód śred-
ni – wyjaśniał wójt Andrzej
Dziwisz. Dodał, że poświęce-
nie nowego wozu wyznaczono
na 28 września. To wówczas
w Rabie Wyżnej odbędzie
się VI Małopolski Przegląd
Orkiestr Dętych OSP. Wójt za-
pewnia, iż w przyszłości zo-
stanie zakupione auto dla
OSP w Bukowinie Osiedlu.

Rabiańska jednostka OSP,
tak jak i skawiańska, należy
do Krajowego Systemu Ra-
townictwa, stąd konieczne
jest ich stałe doposażanie.
Starania o to czynią już
od dawna władze gminy.
Na zakup auta dla strażaków
z Raby Wyżnej udało im się
pozyskać fundusze aż
z trzech źródeł: Komendy
Głównej OSP – 150 tys. zł, Ko-
mendy Głównej PSP – 185 tys.
zł oraz od Wiesława Leśnia-
kiewicza, komendanta głów-
nego PSP – 100 tys. zł. Pozo-
stała kwota została dołożo-
na do zakupu pojazdu z bu-
dżetu gminy.

(BES)


