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1. WSTĘP 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka! 

W imieniu samorządu pragnę Państwu przedstawić dokument wskazujący kierunki rozwoju 

Gminy Jabłonka na najbliższą dekadę. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy,  

w wyniku konsultacji społecznych, spotkań, dyskusji, ankiet została wytyczona „Strategia 

Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015 – 2025”.  

Prace związane z formułowaniem wizji, misji, celów tego projektu były prowadzone przez 

szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy Jabłonka, radnych, sołtysów, 

jak i reprezentantów różnych organizacji, instytucji i stowarzyszeń. Zawarte  

w strategii zadania stawiają za cel przede wszystkim dążenie do zrównoważonego  

i harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Jabłonka, polegającym na 

stworzeniu korzystnych warunków zamieszkania oraz rozwoju takich dziedzin życia jak: 

turystyka, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, kultura, komunikacja, gospodarka, sport. 

Strategia Rozwoju Gminy przewiduje zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania  

z myślą o rozwoju rodzimych firm oraz prowadzeniem działalności gospodarczej w oparciu  

o atrakcyjne położenie i walory środowiska naturalnego. 

Wszystkim mieszkańcom Gminy Jabłonka, którzy przyczynili się do powstania Strategii 

Gminy składam serdeczne podziękowania. 

 

        Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Jabłonka 

 

       Antoni Karlak 
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2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY JABŁONKA 

Celem tej części opracowania jest analiza aktualnego stanu Gminy Jabłonka. 

Skoncentrowano się na uwarunkowaniach wynikających z położenia geograficznego i 

środowiska przyrodniczego, infrastrukturze komunikacyjnej i turystycznej, potencjale 

społecznym oraz zagadnieniach odnoszących się do gospodarki. 

2.1. Charakterystyka ogólna Gminy 

Położenie 

Gmina Jabłonka jest gminą wiejską o powierzchni 212 km2. Położona jest na południu 

województwa małopolskiego, w powiecie nowotarskim, na pograniczu polsko-słowackim. 

Siedzibą Gminy jest miejscowość Jabłonka. W skład Gminy wchodzą miejscowości: 

Jabłonka, Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna.  

W Gminie wydzielono następujące sołectwa: 

 Jabłonka 

 Jabłonka-Bory 

 Chyżne 

 Lipnica Mała 

 Orawka 

 Podwilk 

 Zubrzyca Dolna 

 Zubrzyca Górna 

Na terenie Polski Gmina graniczy z następującymi gminami: 

 Bystra – Sidzina (powiat suski) 

 Czarny Dunajec (powiat nowotarski) 

 Lipnica Wielka (powiat nowotarski) 

 Raba Wyżna (powiat nowotarski) 

 Spytkowice (powiat nowotarski) 

 Zawoja (powiat suski) 

Gmina Jabłonka sąsiaduje również ze słowackimi okresami (powiatami) Dolny Kubin  

i Twardoszyn. Położone w okresie Twardoszyn przygraniczne miasto Trstena jest 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chy%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipnica_Ma%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orawka_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwilk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zubrzyca_Dolna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zubrzyca_G%C3%B3rna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chy%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipnica_Ma%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orawka_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwilk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zubrzyca_Dolna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zubrzyca_G%C3%B3rna
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wieloletnim partnerem Jabłonki w zakresie współpracy kulturalnej i gospodarczej,  

w szczególnie w dziedzinie ochrony przyrody. 

 

Mapa 1. Gmina Jabłonka 
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Rys historyczny 

Historia Gminy Jabłonka wiąże się nierozerwalnie z historią całej krainy geograficznej, jaką 

jest Orawa. Nazwa regionu, w obrębie którego znajduje się Gmina, pochodzi od 

największej rzeki płynącej przez obszar tej krainy. Jej etymologii prawdopodobnie należy 

doszukiwać się w dawnych dialektach starosłowniańskich, gdzie „orawa” mogło oznaczać 

„szumiąca rzeka”. Pierwsze ślady wskazujące na pobyt ludzi na terenie Orawy polskiej 

pochodzą z epoki kamiennej – paleolitu. Ówcześni mieszkańcy Orawy trudnili się głównie 

zbieractwem oraz łowiectwem. Z tamtej epoki pochodzi również rozległe obozowisko, na 

którego pozostałości natrafili archeolodzy w pobliżu Lipnicy Wielkiej. 

Znaczną część znalezisk archeologicznych dotyczących Orawy zarówno polskiej, jak i 

słowackiej datuje się na epokę brązu i wczesną epokę żelaza. Na terenie Europy miała 

wówczas miejsce eksplozja demograficzna, co w głównym stopniu wpłynęło na wzrost 

zasiedlenia doliny Orawy w tym okresie. Stałe osadnictwo na tym obszarze trwało do ok. 

IV wieku n.e., w późniejszych stuleciach zanikają ślady stałego pobytu człowieka na 

Orawie.  

Ponowna kolonizacja Orawy miała miejsce w późnym średniowieczu – w XV oraz XVI 

wieku. Wtedy to w tym regionie pojawiły się pasterskie ludy wołoskie. Ich prawo stanowiło  

podstawę do lokowania pierwszych orawskich wsi. 

Na rozwój krainy bezsprzecznie pozytywny wpływ miało utworzenie szlaku handlowego, 

biegnącego przez Orawę. Nie był to trakt pierwszoplanowy, na tyle jednak ważny, że  

w leżącym przy nim Twardoszynie już w roku 1265 istniała węgierska stacja celna. 

Głównym towarem przewożonym tym traktem była sól. Jako że wówczas handel solą był 

obarczony licznymi zastrzeżeniami, a brak ich przestrzegania źle wpływał na stan 

królewskiego skarbca, w roku 1368 Kazimierz Wielki ustanowił na terenie dzisiejszej 

Jabłonki komorę celną. W późniejszych latach ten szlak handlowy nazywano „Drogą 

Solną” lub „Drogą Miedziową”, ze względu na rodzaj transportowanych surowców. 

Historia Orawy, z powodu przygranicznego położenia tego regionu, wiąże się z dziejami 

zarówno Polski, jak i Węgier. Na skutek wojny domowej, która miała miejsce na terenie 

Węgier w pierwszej połowie XVI wieki doszło do rozpadu w państwie, a ziemie należące do 

obszaru dzisiejszej Słowacji znalazły się pod panowaniem Habsburgów. W 1556 roku ród 

Thurzonów, który już we wcześniejszym okresie wyrażał zainteresowanie ziemiami Orawy, 

drogą wykupu wszedł w posiadanie tej krainy, a ich siedzibą stał się Zamek Orawski. 

Thurzonowie z chwilą objęcia Orawy przystąpili do szeroko zakrojonej akcji kolonizacyjnej 

na ziemiach, które do tej pory pozostawały niemal bezludne. Ludność, którą wówczas 

osiedlano na tych terenach, stanowiły przede wszystkim ludy pasterskie oraz uchodźcy  
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z innych regionów Polski nękanych walkami. Pierwszą osadą powstałą na terenie Górnej 

Orawy była Jabłonka, ulokowana na prawie wołoskim w 1566 roku. W roku 2016 

obchodzona będzie 450 rocznica lokacji stolicy polskiej Orawy – Jabłonki. W późniejszych 

latach powstawały kolejne wioski – Podwilk i Orawka (1585), Zubrzyca (1605), Lipnica 

(1609), Chyżne (1614). 

W XVII wieku Słowację zalała fala reformacji. Jerzy Thurzo w 1610 roku na zjeździe 

religijnym w Żylinie przyjął protestantyzm. Ludność polska Górnej Orawy, silnie 

przywiązana do katolicyzmu, wystąpiła z czynnym oporem wobec religijnych zmian. 

Wywołało to srogie represje ze strony włodarzy Zamku Orawskiego, szczególnie rodziny 

Thőkőlych, administrującej Orawą po Thurzonach. Chłopi nie chcieli jednak zaniechać 

katolickich praktyk religijnych, co doprowadziło do powstania akcji kontrreformacyjnej. 

Akcja ta, prowadzona przez polskich księży z Podhala, odniosła sukces, a jej 

ukoronowaniem był proces o prześladowanie katolicyzmu na Orawie, zarządzony przez 

królewski sąd nadworny w roku 1659. 

Początek XIX wieku był ciężkim okresem dla mieszkańców Orawy. Naród polski 

pochłonięty był rozbiorami i kolejnymi powstaniami. Polscy Orawianie, na przemian 

madziaryzowani i słowaczeni, niemal całkowicie zatracili poczucie więzi z krajem 

przodków. 

Na przełomie XIX i XX wieku niewiele pisało się o Orawie. Do najciekawszych i najbardziej 

popularnych opisów z tego okresu należą: „Orawa” Ludwika Zejsznera (1853 r.), cykl prac 

„Polacy na Górnych Węgrzech” Maksymiliana Gumplowicza (1900 -1903 r.), „Orawa i jej 

ludność polska” Grzegorza Smólskiego (1910 r.) oraz krajoznawcze wspomnienie Józefa 

Zawilińskiego „Z kresów polszczyzny” (1912 r.). Te, jak również inne zagraniczne 

publikacje, wywołały żywsze zainteresowanie sprawami Polaków na Orawie. 

Rok 1918 przyniósł powstanie Polski Odrodzonej oraz rozpad Monarchii austrowęgierskiej. 

W listopadzie 1918 roku w Jabłonce powstała Rada Narodowa Polaków na Górnej Orawie, 

której celem było doprowadzenie do przyłączenia tych ziem do Polski. Rozpoczęła się 

trwająca sześć lat walka dyplomatyczna o przynależność polskich kresów południowych na 

Spiszu i na Orawie. W kraju rozwinęła się akcja społeczna zainicjowana w październiku 

1918 roku przez Towarzystwo Tatrzańskie. Powołało ono Komisję Spisko-Orawską, której 

zadaniem było przedstawienie społeczeństwu polskiemu praw do ziem na Spiszu i Orawie 

poprzez publikacje naukowe i historyczne. 

Sprawy Spisza i Orawy miały rozstrzygnąć się na forum międzynarodowym. Wobec braku 

możliwości dojścia do porozumienia, koalicyjna Rada Najwyższa przychyliła się do polskiej 

propozycji objęcia spornego terenu plebiscytem. W wyniku porozumienia podpisanego  



Strategia rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015 - 2025 

 8 

10 lipca 1920 roku w belgijskim Spaa odwołano jednak planowany plebiscyt, a ostateczne 

rozstrzygnięcie sprawy granic przekazano w ręce Konferencji Ambasadorów. W ten 

sposób Polsce przydzielono jedynie skrawki Spisza i Orawy, pozostawiając poza granicami 

kraju ok. 15.000 ludności polskiej na Orawie i 25.000 na Spiszu. W sierpniu administracja 

polska objęła przyznane jej ziemie, na których znalazły się następujące miejscowości: 

Jabłonka, Zubrzyca Górna i Dolna, Orawka, Podwilk, Podsarnie, Harkabuz, Bukowina-

Podszkle, Piekielnik, Chyżne, Lipnica Górna (Mała), część Lipnicy Dolnej (Wielkiej) oraz 

Głodówka i Sucha Góra. Narzucona linia graniczna nie zadowalała żadnej ze stron, przez 

co doszło do negocjacji zakończonych dopiero w 1924 roku podpisaniem tzw. protokołów 

krakowskich. W myśl porozumienia dokonano m.in. zamiany Głodówki i Suchej Góry na 

pozostałą część Lipnicy Wielkiej. W okresie okupacji hitlerowskiej cała Górna Orawa 

została przyłączona do faszystowskiej Słowacji. W roku 1945 granica wróciła na linię 

sprzed 1938 roku.  

Z regionem Orawy blisko związana jest osoba świętego Jana Pawła II. Przyszły papież po 

raz pierwszy zawitał w tej krainie w młodzieńczym wieku, pracując jako junak w Hufcach 

Pracy przy budowie drogi łączącej Zubrzycę Górną z Zawoją latem 1938 roku. W 

późniejszych latach Karol Wojtyła powracał w te strony jako biskup, ale także w celach 

turystycznych. 

2.2. Środowisko geograficzne  

Lokalizacja i ukształtowanie terenu 

Podział Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne wg Kondrackiego kwalifikuje Gminę 

Jabłonka do prowincji 51-52 – „Karpaty i Podkarpacie”. Według powyższego podziału, 

obszar Gminy znajduje się na pograniczu dwóch jednostek fizycznogeograficznych: 

 podprowincji Centralne Karpaty Zachodnie (Wewnętrzne), mezoregion Kotliny 

Orawsko-Nowotarskiej, w skład której wchodzi południowy, dolinny obszar Gminy, 

 podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, mezoregion Beskidu Żywieckiego – 

należą do niego Działy Orawskie i Pasmo Babiogórskie. 

 Teren Gminy Jabłonka swoim zasięgiem obejmuje: 

 południowe stoki Pasma Babiogórskiego – jego długość wynosi około 50 km, 

najwyższym szczytem jest Babia Góra (1.725 m n.p.m.), od której na wschód 

ciągnie się długi grzbiet Policy (1.396 m n.p.m.), gdzie znajduje się najwyższe 

wzniesienie Gminy Jabłonka – Działy Orawskie (1.390 m.n.p.m.), 
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 południowe i zachodnie stoki Pasma Podhalańskiego – jest to niewysokie 

(najwyższe wzniesienie – Żeleźnica – 913 m n.p.m.) pasmo o długości około 30 

km, łączy ono Pasmo Babiogórskie z Gorcami, 

 północną część Kotliny Orawsko-Nowotarskiej – stanowi ona najniższą oraz 

najdalej wysuniętą na północ część Kotliny Podhala. Przez Kotlinę Orawsko-

Nowotarską przebiega Europejski Dział Wodny, który rozgranicza zlewisko Morza 

Czarnego (rzeka Czarna Orawa) od zlewiska Bałtyku (rzeka Dunajec). Cechuje się 

oryginalnym rysem krajobrazowym, spowodowanym występowaniem unikatowego 

na skalę Europy zespołu torfowisk oraz lasów bagiennych. Łączna powierzchnia 

kotliny wynosi 369 km2. 

Różnica wysokości pomiędzy najniżej oraz najwyżej położonym punktem na terenie Gminy 

Jabłonka wynosi 790 m. 

Wody powierzchniowe 

Obszar Gminy Jabłonka leży w dorzeczu Czarnej Orawy, należącej do zlewiska Morza 

Czarnego. Głównym ciekiem wodny na obszarze Gminy jest rzeka Czarna Orawa. Gmina 

graniczy ze Słowacją częściowo poprzez zbiornik zaporowy jakim jest Jezioro Orawskie, 

które z powierzchnią wynoszącą 35 km2 jest największym i drugim pod względem objętości 

sztucznym zbiornikiem położonym na terenie Republiki Słowackiej. 

Rzeka Czarna Orawa jest lewobrzeżnym dopływem Orawy, zasilającym poprzez Wag  

i Dunaj zlewisko Morza Czarnego. Jest ona rzeką transgraniczną z Republiką Słowacką. 

Całkowita jej długość wynosi 49,7 km, z czego przez obszar Gminy Jabłonka przebiega 

osiemnastokilometrowy odcinek. Czarna Orawa wypływa u podnóża Bukowińskiego 

Wierchu (850 m n.p.m.), w odcinku źródłowym zwana jest Orawką. Zlewnię rzeki w obrębie 

Kotliny Orawsko-Nowotarskiej pokrywają w głównej mierze utwory piaszczyste i żwirowe, 

co na przestrzeni lat doprowadziło do utworzenia się dużych powierzchni torfowiskowo-

leśnych. Są one naturalnym źródłem zanieczyszczeń organicznych wód Czarnej Orawy. 

Dopływy rzeki na terenie Gminy Jabłonka stanowią: 

 Potok Zubrzycki – długość na terenie Gminy 15 km, 

 Potok Syhlec – 14 km, 

 Potok Chyżny – 7 km, 

 Potok Piekielnik – 5 km. 

Zarówno Czarna Orawa, jak i wszystkie jej dopływy na terenie Gminy, charakteryzują się 

reżimem niewyrównanym z wezbraniami wiosennymi, letnimi i zimowymi, a także z 
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zasilaniem gruntowo-deszczowym. Wykorzystywanie gospodarcze tych wód jest trudne,  

a większość wód powierzchniowych wymaga regulacji. 

Analiza jakości wód Czarnej Orawy wykazuje, że wskaźnik hydrobiologiczny rzeki 

klasyfikuje ją do wód II klasy. Stan sanitarny rzeki odpowiada III klasie czystości, co 

oznacza 50-krotne przekroczenie normatywu I klasy czystości. Ze względu na 

zanieczyszczenia fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, ogólna ocena zalicza Czarną 

Orawę wraz z jej dopływami do wód III klasy, które można wykorzystywać do celów 

przemysłowych oraz nawadniania terenów rolnych i ogrodniczych. 

Gleby i zalesienie 

Na obszarze Gminy Jabłonka dominują gleby IV (około 33,5%) i V (ok. 35,5%) klasy 

bonitacyjnej, w mniejszym stopniu występują również gleby klas VI (ok. 21%) oraz III (ok. 

0,02%). Układ ten spowodowany jest przede wszystkim uwarunkowaniami klimatycznymi 

oraz zróżnicowaną rzeźbą terenu. Ze względu na pochodzenie, w Gminie przeważają 

gleby górskie i podgórskie, do których zaliczyć można gleby brunatne kwaśne oraz 

wyługowane, jak również słabo wykształcone gleby szkieletowe. Wzdłuż koryta rzeki 

Czarna Orawa spotykane są również mady.  

Gleby szkieletowe zajmują szczytowe partie najwyższych wzniesień. Znaczną ich 

większość stanowią gleby leśne, w bardzo niewielkim stopniu zmienione przez czynniki 

antropogeniczne. Duże zdolności retencyjne tych gleb powodują, że pełnią one ważną rolę 

hydrogeologiczną – mają zdolność do chwilowego zatrzymywania nawet 100 mm opadów. 

Najbardziej rozprzestrzenione na terenie Gminy są gleby gliniaste, zaliczane do gleb 

kwaśnych.  

Wskaźnik zalesienia Gminy Jabłonka kształtuje się na poziomie około 33,5 %, co daje 

łączną powierzchnię ponad 7.100 ha lasów i gruntów leśnych. W strukturze gatunkowej 

zdecydowaną przewagę stanowią drzewa iglaste, głównie świerk, a także spotykana na 

południowych stokach jodła. Dominują lasy jednowiekowe i jednogatunkowe, jedynie na  

terenie masywu Babiej Góry zlokalizowane są bory świerkowe o pierwotnym charakterze, 

w niewielkim stopniu naruszone działalnością człowieka.  

Uwarunkowania klimatyczne 

Obszar Gminy Jabłonka znajduje się w karpackim regionie klimatycznym Polski. Cechą 

charakterystyczną takich warunków klimatycznych są niskie średnie roczne temperatury 

powietrza, krótki okres wegetacyjny, częste opady oraz długi okres zalegania śniegu  

w sezonie zimowym. 
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Pogodę oraz warunki atmosferyczne na obszarze Orawy kształtują w głównej mierze masy 

powietrza polarno-morskiego, których wpływy można obserwować przez ok. 60-65% 

ogólnej liczby dni w roku. Na terenie Gminy panuje przewaga wiatrów zachodnich  

i południowych (około 25 – 30 %), co skutkuje dużą ilością zachmurzenia i opadów, 

odwilżami w okresie zimowym, ale także słonecznymi i ciepłymi okresami w trakcie lata 

oraz jesieni. 

Średnia roczna temperatura jest niższa niż średnia krajowa i wynosi około 7oC. 

Statystycznie najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, a najchłodniejszym styczeń. 

Początek zimy przypada na pierwszą dekadę grudnia, w wyżej położonych rejonach 

można go datować nawet na drugą połowę listopada. Pokrywa śnieżna utrzymuje się 

średnio około 100 dni w ciągu roku. Pierwsze jesienne przymrozki zauważalne są nawet  

w drugiej połowie września. Okres wegetacyjny w regionie trwa od końca kwietnia do 

początku listopada, jego długość szacowana jest na około 200 – 210 dni. 

Średnie roczne sumy opadów na terenie Gminy wynoszą około 900 mm. Największa ilość 

opadów przypada na lipiec, najmniej notuje się w miesiącach zimowych. Cechą 

charakterystyczną klimatu na tym obszarze jest wysoki poziom zachmurzenia, który 

rocznie osiąga nawet do 50%. Ma to ogromny wpływ zarówno na wilgotność, opady, jak  

i na temperaturę powietrza. Co istotne, często występującym zjawiskiem atmosferycznym 

w regionie jest inwersja temperatury, która polega na wzroście temperatury wraz ze 

wzrostem wysokości nad poziomem morza. Jednym z najbardziej zauważalnych efektów 

tego zjawiska jest zaleganie mgieł na obszarze Gminy. 

Obszary chronione 

Największym obszarem chronionym leżącym na Orawie jest Babiogórski Park Narodowy. 

Park powstał w 1954 roku, a jego łączna powierzchnia wynosi 3.391,55 ha, z czego 12,90 

ha znajduje się na terenie Gminy Jabłonka. Całkowita powierzchnia otuliny parku wynosi 

8437 ha, w tym na obszarze Gminy Jabłonka 2.300 ha. Na fakt utworzenia BgPN wpłynęły 

czynniki takie jak: klasycznie wykształcony układ pięter roślinnych, zespół roślinności 

naskalnej oraz unikalne zasoby poszczególnych gatunków flory i fauny. W 1977 roku 

Babiogórski Park Narodowy został objęty statutem Rezerwatu Biosfery Babia Góra  

i włączony do programu UNESCO „Człowiek i biosfera”. Babiogórski Park Narodowy jest 

miejscem bardzo przystępnym dla turystów, przede wszystkim ze względu na sieć szlaków 

oraz ścieżek edukacyjnych, a także przez mniejsze natężenie ruchu turystycznego  

w porównaniu np. do Tatr polskich. Dyrekcja Parku Narodowego organizuje także akcje 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jak również wystawy związane z walorami 

przyrodniczymi i historią parku. Na terenie parku występuje 14 typów siedlisk cennych  
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w skali Europy zajmujących ponad 85% powierzchni. Są to m.in. górskie murawy, 

jaworzyny ziołoroślowe oraz priorytetowe górskie murawy bliźniczkowe. Flora ostoi liczy 

ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, wśród których występuje wiele rzadkich  

i zagrożonych gatunków. Szczególnie cenną rośliną jest okrzyn jeleni – symbol 

Babiogórskiego Parku Narodowego. Nie występuje on nigdzie indziej w Polsce poza Babią 

Górą. Ostoja chroni również stanowiska wyjątkowo cennych z europejskiego punktu 

widzenia roślin - tojadu morawskiego i tocji karpackiej. Spośród rzadkich gatunków 

zwierząt występują tu endemity karpackie: gryzoń - darniówka tatrzańska i chrząszcz-

sichrawa karpacka. Wśród cennych z zwierząt bytują tu niedźwiedź brunatny, ryś i wilk. 

Ostoja ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków m.in. kuraków leśnych - głuszca i 

cietrzewia oraz sów - puszczyka uralskiego i puchacza. Wydzielone obszary podlegające 

szczególnej ochronie w BgPN to obszar siedliskowy PLH120001 Babia Góra, obejmujący 

niemal całą powierzchnię parku, z wyłączeniem niewielkich enklaw, znajdujących się poza 

głównym masywem Babiej Góry. Obszar siedliskowy zawiera się również w granicach 

obszaru ptasiego sieci Natura 2000 – OSOP Babia Góra PLB120011. Na terenie BgPN 

zlokalizowany jest również siedliskowy obszar Natura 2000 Na Policy PLH120012, 

obejmujący swoim zasięgiem również tereny Gminy Jabłonka. 

W całości na terenie Gminy leży obszar Czarna Orawa PLH120002, obejmujący odcinek 

Czarnej Orawy o długości ok. 20 km, od miejscowości Podwilk do ujścia Lipnicy (dopływ 

Czarnej Orawy) przy ujściu do Jeziora Orawskiego. Zasadniczym celem ochrony jest 

utrzymanie składu gatunkowego zespołu ryb, poprzez zachowanie odpowiednich siedlisk 

dla tych zwierząt. 

Gmina Jabłonka swoim obszarem obejmuje unikalny na skalę europejską zespół torfowisk 

wysokich o łącznej powierzchni 8.255,6 ha (z czego 2.352,8 ha leży na terenie Gminy 

Jabłonka). Torfowiska objęte są ochroną w ramach programu „Natura 2000”: obszar ptasi 

PLB120007 i obszar siedliskowy PLH120016. Torfowiska stanowią fragment Kotliny 

Orawsko-Nowotarskiej zbudowany ze skał fliszu karpackiego, przykrytych żwirami, 

piaskami i iłami czwartorzędowymi. Kompleks torfowisk charakteryzuje się również 

występowaniem borów świerkowych. Obszar poprzecinany jest licznymi potokami; 

fragmenty obszaru odwadniane są rowami melioracyjnymi. Specyficzne warunki 

środowiska powodują obecność borealnych gatunków roślin i zwierząt, przez co obszar  

ten jest ważny dla ochrony bioróżnorodności. W ciekach na terenie torfowisk występują 

podgatunki ryb uznane za specyficzne dla tych wód (płoć karpacka, kiełb dunajski), 

występuje także kilka zagrożonych w skali kraju gatunków bezkręgowców. Obszar ma 

duże znaczenie dla ochrony ptaków takich jak: cietrzew, głuszec, błotniak zbożowy, 
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derkacz, orlik krzykliwy. Torfowiska te są jednym z największych w Polsce tokowisk 

cietrzewia. 

 

Zdjęcie 1. Torfowiska orawsko-nowotarskie 

Na terenie miejscowości Podwilk znajduje się Rezerwat Przyrody Bembeńskie. Celem 

istnienia tego leśno-wodnego rezerwatu o powierzchni 40,5 ha jest ochrona rzadko 

spotykanego ekosystemu boru świerkowego położonego na torfowiskach, a także 

zabagnionego drzewostanu świerkowego wraz z rzadkimi gatunkami ziołorośli.  

Kolejnym obszarem chronionym w Gminie Jabłonka jest Rezerwat Krajobrazowy Na Policy 

imienia profesora Zenona Klemensiewicza. Znajduje się on na północnym stoku Policy  

i swoim obszarem obejmuje 58,7 ha wysokogórskiego boru świerkowego zachowanego w 

stanie naturalnym. W rezerwacie tym występują liczne gatunki roślin chronionych (tojad 

mocny, liczydło górskie, kosodrzewina), jak również rzadko spotykane gatunki ptaków. 

Na obszarze Gminy Jabłonka zlokalizowanych jest kilka pomników przyrody. Są to: 

 grupa drzew lipy w Podwilku – 3 sztuki o obwodach 390 cm, 400 cm oraz 410 cm,  

a także dąb o obwodzie 400 cm, 

 jawor o obwodzie 380 cm w Zubrzycy Górnej, 

 jesion o obwodzie 295 cm i wysokości 19 m we wsi Orawka, 
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 uroczysko „Lisie Jamy” wraz z grupą 4 świerków (obwody: 260 cm, 276 cm, 290 

cm, 305 cm) w Jabłonce, 

 grupa 6 drzew lipy w Orawce. 

 

Mapa 2. Obszary chronione na terenie Gminy Jabłonka 

Obszar całej Gminy ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach jest istotna częścią Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa 

Nowosądeckiego. Funkcja ochronna wynika z wybitnej wartości obiektów przyrodniczych, 

dla których obszar jest bezpośrednią otuliną lub dodatkową strefą ochronną. Tereny objęte 

ochroną są wartościowe także ze względu możliwość zaspokajania potrzeb związanych  

z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 
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2.3. Infrastruktura 

Sieć komunikacyjna 

Gmina Jabłonka znajduje się w obrębie węzła komunikacyjnego, w skład którego wchodzą: 

Droga Krajowa numer 7 (klasa GP), droga wojewódzka numer 962 (klasa G) oraz Droga 

Wojewódzka numer 957 (klasa G). DK7 prowadzi z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę, 

a także między innymi Kielce i Kraków do granicy ze Słowacją w Chyżnem.  

 

Mapa 3. Układ komunikacyjny centrum Gminy Jabłonka 
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Jest ona również częścią międzynarodowej trasy europejskiej E77, prowadzącej dalej 

przez Słowację do Budapesztu. DW957 łączy Białkę k. Makowa Podhalańskiego  

z miastem Nowy Targ. DW962 łączy Jabłonkę z polsko-słowackim przejściem granicznym 

Winiarczykówka-Bobrov. Zbieg wszystkich tych traktów znajduje się w miejscowości 

Jabłonka. Do układu drogowego na terenie Gminy zaliczają się ponadto następujące drogi 

powiatowe: 

 droga powiatowa nr 1675K Jabłonka – Lipnica Mała; klasa Z, 

 droga powiatowa nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia; klasa Z, 

 droga powiatowa nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk; klasa Z, 

 droga powiatowa nr 1682K Podszkle – Podwilk; klasa L. 

Uzupełniający układ drogowy tworzy sieć dróg gminnych lokalnych i dojazdowe drogi 

gminne, posiadające różne parametry i stan techniczny. Do kategorii dróg gminnych  

zaliczono 1.298 dróg. Większość z nich nie odpowiada wymaganiom określonym  

w przepisach odrębnych dla dróg klasy L lub D. 

Pod względem odległości do najważniejszych okolicznych ośrodków miejskich, centrum 

Gminy położone jest 97 km od centrum Krakowa, 30 km od Nowego Targu, oraz około  

50 km od Zakopanego. 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 

Gmina Jabłonka oferuje rozbudowaną sieć kilkunastu ścieżek i dróg umożliwiających 

uprawianie kolarstwa górskiego i terenowego. Mają one zróżnicowany stopień trudności,  

a ich długość waha się od 6 do 35 km. Przez obszar Gminy przebiegają również pętle 

rowerowe, prowadzące przez drogi asfaltowe, odpowiednie do uprawiania kolarstwa 

szosowego. W Gminie nie ma jednak tras przeznaczonych wyłącznie do ruchu 

rowerowego.  

Gmina Jabłonka stanowi również atrakcyjny punkt dla miłośników jazdy konnej;  

w Zubrzycy Górnej znajduje się Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej, a przez Zubrzycę 

Górną, Dolną oraz przez Orawkę prowadzi fragment wyznaczonego przez PTTK 

Transbeskidzkiego Szlaku Konnego, który jest najdłuższym tego typu szlakiem w kraju 

(około 600 km długości). 

Gmina swoim obszarem obejmuje kilka szlaków turystycznych: 

 zielony szlak, przechodzący przez Jabłonkę oraz Lipnicę Małą, prowadzący na 

Babią Górę (1.725 m n.p.m.), 
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 żółty szlak, prowadzący przez Zubrzycę Górną i Orawkę na Żeleźnicę (912 

m n.p.m.), 

 zielony szlak, łączący Pasmo Podhalańskie z Przełęczą Lipnicką. 

W następstwie przeprowadzonej przez Rząd RP akcji „Moje boisko – Orliki 2012”, na 

obszarze Gminy Jabłonka od roku 2012 funkcjonują 4 kompleksy boisk wielofunkcyjnych, 

które zlokalizowane są w Jabłonce, Zubrzycy Górnej, Podwilku oraz w Lipnicy Małej. 

Dodatkowo do dyspozycji osób aktywnie uprawiających sport pozostają działające na 

podobnych zasadach jak Orliki ogólnodostępne boiska przyszkolne: w Zubrzycy Górnej 

przy Szkole Podstawowej nr 3 i w Jabłonce Bory. Duża dostępność profesjonalnie 

przygotowywanych obiektów sportowych ma korzystny wpływ na dzieci i młodzież w 

zakresie motywacji do uprawiania aktywności fizycznej.  

Infrastruktura narciarska Gminy nie jest rozbudowana i opiera się na jednym wyciągu 

orczykowym o długości 450 m, znajdującym się we wsi Orawka. Ze względu na 

ukształtowanie terenu Gmina posiada potencjał w zakresie uprawiania narciarstwa 

biegowego. Jedyna wyznaczona trasa do uprawiania tej dyscypliny przebiega przez 

Zubrzycę Górną oraz Lipnicę Małą, a jej łączna długość wynosi 8 km. 

Zasoby kulturowe 

Gmina Jabłonka zlokalizowana jest na obszarze o niewątpliwych walorach krajobrazowych 

i kulturowych. Na terenie Gminy znajduje się szereg obiektów zabytkowych, związanych  

z lokalną historią, tradycją oraz religią. Najbardziej wartościowe zabytki i zespoły 

zabytkowe wpisane zostały do rejestru nieruchomości Małopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Oprócz nich w Gminie zlokalizowane są obiekty ważne dla 

regionu pod względem kulturowym. 

Poniżej przedstawiono wykaz miejscowości wchodzących w skład Gminy Jabłonka  

z wyszczególnieniem znajdujących się w nich zasobów kultury materialnej:  

Jabłonka 

 Kościół parafialny p. w. Przemienienia Pańskiego z XIX - budowla murowana,  

w stylu józefińskim, z jednoprzęsłowym prezbiterium i czworoboczną wieżą 

 tradycyjna drewniana chata pokryta strzechą, zachowana w bardzo dobrym stanie 

 tradycyjny Jarmark w Jabłonce, odbywający się co środę – stanowi on miejsce 

handlu oraz spotkań mieszkańców, jest także atrakcją regionalną przyciągającą 

dużą liczbę turystów ze Słowacji 

Chyżne 
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 Muzeum Parafialne przy kościele parafialnym, założone w 1972 roku; znajdują się 

w nim się zbiory zabytkowych przedmiotów użytkowych, stroje, a także przedmioty 

kultu religijnego 

 zabytkowy młyn wodny z oryginalnym wyposażeniem 

 Kościół parafialny p.w. św. Anny z 1903 roku, zbudowany w stylu neoromańskim 

Lipnica Mała  

 murowana kapliczka z Chrystusem upadającym pod krzyżem, pochodząca z XVIII 

wieku 

 Kościół parafialny p.w. św. Stefana – króla węgierskiego z 1941 roku, 

charakteryzujący się ozdobnymi neogotyckimi ołtarzami 

Zubrzyca Dolna 

 kamienna figura Trójcy Świętej z 1749 roku 

 loretańska dzwonnica z początku XIX wieku 

Zubrzyca Górna 

 Orawski Park Etnograficzny wchodzący w skład Szlaku Architektury Drewnianej, 

którego najcenniejszym zabytkiem jest Dwór Moniaków z XVII – XIX wieku; dwór 

należał do nobilitowanych sołtysów zubyrzyckich, zachowało się w nim oryginalne 

wyposażenie wnętrza 

 pozostałe zabytki w Orawskim Parku Etnograficznym, charakterystyczne dla 

regionu Orawy, w dużej części przeniesione z innych miejscowości, między innymi 

tartak, folusz, olejarnia, stara karczma 

 Kościół parafialny p.w. św. Michała z początku XIX wieku 

Podwilk 

 cmentarz żydowski z przełomu XIX i XX wieku, jedyny na Polskiej Orawie 

 cmentarz ziemiański, na którym spoczywają przedstawiciele szlacheckich rodów 

żyjących dawniej w tej miejscowości 

 Kościół parafialny p.w. św. Marcina z XVIII wieku 

 

 

 

Orawka  

 Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela, wybudowany w drugiej połowie XVII 

wieku; świątynia, będąca pierwszym na Górnej Orawie kościołem parafialnym 

wchodzi w skład Szlaku Architektury Drewnianej  

 budynek farbiarni z XVIII wieku, w którym niegdyś mieściła się komora celna oraz 

magazyn handlowy na międzynarodowym szlaku handlowym 
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Zdjęcie 2. Zabytkowy kościół w Orawce 

Jednym z architektonicznych wyróżników tradycyjnego budownictwa regionalnego Orawy 

jest obecność tak zwanych „chałup z wyżką”, zbudowanych w tradycyjnym orawskim stylu. 

Są to domy wykonane z drewnianych bali, z których duża część ma ponad 100 lat.  

W chałupie wszystkie zewnętrzne otwory okienne i drzwiowe znajdują się w ścianie 

zorientowanej na południe. Dach czteropołaciowy jest od czoła podcięty, co umożliwia 

umieszczenie ganku-galeryjki, zwanej przedwyżcem. Z tego ganeczku prowadzą drzwi do 

komór – „wyżek” przeznaczonych na cele gospodarcze. Przedwyżec spiera się na rysiach 

wysuniętych przed lico ściany czołowej. Słupy przedwyżca są rzeźbione i wprowadzają 

rytmiczny podział odsłoniętego zrębu wyżki. Na galeryjkę prowadzi zewnętrzna, stromo 

ustawiona drabina. Od tyłu i boków budynku połacie dachowe skłaniają się nisko, chroniąc 

ściany budynku od deszczu i wiatru. W dni słoneczne szerokie okapy rzucają na ściany 

głęboki cień. 

http://www.mount.cad.pl/a/styl/orawa/wyzka/d.htm
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Zdjęcie 3. Tradycyjna "chałupa z wyżką" 

Charakterystyczne są także stare drewniane dzwonnice, które znajdują się w większości 

wsi orawskich. Pełniły one w dawniejszych czasach wiele funkcji, między innymi 

alarmowały mieszkańców podczas zagrożenia, a także informowały o śmierci w wiosce. 

Na terenie Gminy znajduje się też wiele kapliczek i figur przydrożnych, pochodzących 

przeważnie z XVIII i XIX wieku. Przedstawiają one postacie różnych świętych. Znaczną ich 

część wykonano w Białym Potoku na słowackiej Orawie. Najbardziej interesujące kapliczki 

i figury to między innymi: 

 Figury św. Jana Nepomucena – stawiane przez pobożnych Orawian dla ochrony 

przed powodziami; znajdują się w Chyżnem, Jabłonce, Orawce, Podwilku, 

 Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem - Królowej Nieba i Ziemi w Jabłonce, 

 Figura Przemienienia Pańskiego w Jabłonce, 

 Kapliczka Upadku Pana Jezusa w Lipnicy Małej, 

 Pieta w Podwilku, stanowiąca obiekt corocznych pielgrzymek ludności orawskiej. 

 Kapliczka św. Anny w Podwilku. 
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Baza turystyczna  

 Bazę turystyczną i noclegową w Gminie stanowią przede wszystkim niewielkie 

prywatne gospodarstwa agroturystyczne, jednak spotkać można także większe 

obiekty noclegowe, jak domy wczasowe, duże pensjonaty oraz hotel. Oferują one 

gamę usług turystycznych, jak również konferencyjnych czy kolonijnych. W 

klasyfikacji GUS w kategorii turystycznych obiektów noclegowych Gmina Jabłonka 

zajęła 12 miejsce w powiecie oraz 61 miejsce w województwie, natomiast pod 

względem udzielonych noclegów Gmina zajęła lokaty odpowiednio 11 oraz 51.  

Wykres 1. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Gminę Jabłonka w 2014 roku, z 
uwzględnieniem podziału na państwa 
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Rok 2014 w kontekście turystyki w Gminie przedstawiał się  następująco: 

 3 całoroczne obiekty noclegowe, w tym 1 hotel (Zajazd „Chyżne”), 

 ogólna liczba miejsc noclegowych – 174, 

 noclegi udzielone ogółem (stan na 31.12.2014) – 7.253, 

 noclegi udzielone turystom zagranicznym – 618. 

Największa liczba turystów zagranicznych: Słowacy 121, Rosjanie 79, Węgrzy 62. 

W porównaniu do roku 2013, w roku 2014 zauważalny był spadek liczby udzielonych 

noclegów (10552 w 2013), wzrosła natomiast ilość miejsc noclegowych (2013 – 148 

miejsc). W 2014 roku udzielono również o 53 noclegi więcej dla turystów zza granicy. 

Ukształtowanie terenu, na którym zlokalizowana jest Gmina Jabłonka, sprzyja rozbudowie 

infrastruktury aktywnego wypoczynku. Dobrze rozwinięta sieć ścieżek turystycznych oraz 

unikalne walory przyrodnicze, historyczne i krajobrazowe powodują, że obszar ten może 

być atrakcyjny dla osób uprawiających piesze wędrówki bądź rekreacyjną jazdę na 
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rowerze. Turystyczną ofertę uzupełniają obiekty gastronomiczne, z których wymienić 

należy restaurację regionalną „Bacówka” w Chyżnem, restauracje „Pasieka” oraz 

„Funaberia” w Jabłonce.  
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2.4. Otoczenie społeczne 

Ludność  

Liczba mieszkańców Gminy Jabłonka na dzień 20.07.2015 wynosiła 18.505, w tym 9.396 

kobiet oraz 9.109 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia Gminy wynosi 87,29 osób/km2. 

W porównaniu do lat poprzednich zauważalny jest wzrost liczby mieszkańców Gminy – 

pod koniec 2014 roku jej obszar zamieszkiwało 18.144 osób, natomiast w 2013 roku liczba 

ta wynosiła 18.021. Zdecydowaną większość mieszkańców Gminy stanowi ludność  

w wieku produkcyjnym (5.475 kobiet oraz 5.998 mężczyzn). Wśród rezydentów Gminy  

w wieku poprodukcyjnym, zauważalna jest przewaga kobiet – 1.695, przy 867 

mężczyznach w wieku powyżej 65 lat. Ogólna liczba osób pełnoletnich – 14.035; 

przewyższa odsetek ludności poniżej 18 roku życia – 4.470. 

Wykres 2. Liczba mieszkańców Gminy Jabłonka na przestrzeni lat 2010-2015, z uwzględnieniem 
podziału na płeć 
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Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy (stan na dzień 
20.07.2015) 

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

1 Chyżne 595 516 1.111 

2 Jabłonka 2.656 2.532 5.188 
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Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni Razem 

3 Lipnica Mała 1841 1.768 3.609 

4 Orawka 516 533 1.049 

5 Podwilk 1.199 1.252 2.451 

6 Zubrzyca Dolna 988 906 1.894 

7 Zubrzyca Górna 1.601 1.602 3.203 

 

Wykres 3. Kobiety w Gminie Jabłonka według wieku 
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Wykres 4. Mężczyźni w Gminie Jabłonka według wieku 
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Saldo migracji w Gminie Jabłonka w 2014 roku kształtowało się na poziomie +26. Taki sam 

wynik został osiągnięty w roku 2013, co plasowało Gminę na 4 miejscu w powiecie oraz 66 

miejscu w województwie. Na przestrzeni lat 2009 – 2014 saldo migracji w Gminie 

utrzymuje się na podobnym poziomie, nie wliczając roku 2010, kiedy liczba osób 

przybyłych na obszar Gminy była zauważalnie niższa.  

 

Wykres 5. Saldo migracji w Gminie na przestrzeni lat 2010-2014 
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Bezpieczeństwo 

Na terenie Gminy Jabłonka znajduje się jeden Komisariat Policji, zlokalizowany  

w Jabłonce. Obejmuje on swoim zakresem cały teren Gminy, a także Gminę Lipnica 

Wielka. Obszar podzielono na 6 rejonów, za które odpowiada sześciu dzielnicowych. 

Według sprawozdania o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za rok 2014 

policjanci z Jabłonki wszczęli ogółem 319 postępowań przygotowawczych, natomiast w 

2013 roku – 338. W roku 2014 odnotowano 197 przestępstw o charakterze kryminalnym;  

o 7 mniej względem roku 2013.  

Na terenie Gminy przestępstwa i wykroczenia nie są zjawiskiem pospolitym, dzięki czemu 

mieszkańcy mają wysokie poczucie bezpieczeństwa. Najczęściej odnotowywanymi 

przestępstwami pospolitymi w 2014 roku były kradzieże – 42 przypadki. Znacznie rzadziej 

zdarzały się pobicia, uszkodzenia mienia, bądź przestępstwa związane z narkotykami. 

Aktywność Policji w Gminie Jabłonka względem roku 2013 zauważalnie wzrosła - w 2014 

roku wykonano średnio o 20% więcej patroli, interwencji oraz wylegitymowań. 

Funkcjonariusze Policji w Jabłonce zabezpieczali także kilka imprez plenerowych na 

terenie Gminy. 
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Wykres 6. Przestępstwa zgłoszone w poszczególnych miejscowościach Gminy Jabłonka w roku 
2013 i 2014 
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W Gminie funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zrzeszają łącznie 

234 osoby. Przy OSP w Jabłonce, Zubrzycy Dolnej i Górnej, w Lipnicy Małej oraz w 

Orawce działają także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, o łącznej liczbie członków 

wynoszącej 80, zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Dwa budynki, w których mieszczą się 

remizy, stanowią własność OSP, pozostałe natomiast znajdują się w rękach Gminy.  

W większości jednostki wyposażone są w nowoczesny sprzęt pożarniczy  

i odpowiadającą potrzebom bezpieczeństwa infrastrukturę. 

Jednostki OSP w Jabłonce i Zubrzycy Górnej należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego, stanowiącego integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. 

Celem systemu jest ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, 

rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych 

zagrożeń. 

Ochrona zdrowia  

Największym ośrodkiem związanym z ochroną zdrowia na terenie Gminy Jabłonka jest 

Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce. W obrębie ośrodka funkcjonują następujące 

poradnie: 

 poradnia chirurgiczna, 

 poradnia dla dzieci zdrowych i chorych, 
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 poradnia ginekologiczna, 

 poradnia kardiologiczna, 

 poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

 poradnia ortopedyczna, 

 poradnia neurologiczna, 

 poradnia stomatologiczna. 

Oprócz poradni, w ośrodku działalność prowadzą również gabinety: gabinet położnej, 

gabinet medycyny szkolnej, a także gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej. Od 

kwietnia 2014 roku ośrodek prowadzi całodobową opiekę medyczną. Centrum Zdrowia 

posiada 3 filie, które znajdują się w Lipnicy Małej, Zubrzycy Górnej oraz w Podwilku. 

W 2014 roku udzielono ogółem 55.111 porad lekarskich. Liczba przychodni na 10.000 

mieszkańców Gminy Jabłonka wyniosła 3. Dla porównania, w 2013 lekarze udzielili 54.755 

porad, natomiast w 2012 roku liczba ta oscylowała w granicach 58.230. 

Na terenie Gminy funkcjonują 4 apteki (3 w Jabłonce oraz 1 w Zubrzycy Górnej), a także 

punkt apteczny w Podwilku. W roku 2014 doszło do cyklu spotkań negocjacyjnych Wójta 

Gminy z właścicielami aptek, których skutkiem było wydłużenie czasu pracy w tych 

punktach. Głównym powodem takich zmian było wprowadzenie całodobowej opieki 

medycznej w Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce. W 2014 roku liczba mieszkańców 

na 1 ogólnodostępną aptekę lub punkt apteczny wyniosła 4.536 osób, co jest znacznie 

lepszym wynikiem niż ten osiągnięty w 2013 roku – 6.007 osób.  

Pomoc społeczna 

Mieszkańcy Gminy mają także dostęp do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. Jego 

struktura składa się z czterech sekcji:  

 sekcja świadczeń socjalnych, 

 sekcja świadczeń rodzinnych, 

 sekcja do spraw asysty rodzinnej 

 sekcja finansowo-kadrowa. 

Najczęściej występującymi problemami o charakterze społecznym na terenie Gminy 

Jabłonka są: bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, przemoc w rodzinie, bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, a także problemy związane z chorobami, 

niepełnosprawnością i starością. Pomoc finansowa udzielana jest osobom samotnie 

gospodarującym i tym osobom w rodzinie, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej  

i życiowej, a której nie są w stanie pokonać samodzielnie. W roku 2014 udzielano zasiłków 

stałych - wsparcie takie uzyskało 18 osób, zasiłków okresowych - odpowiednio 28 osób  
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i rodzin, zasiłków celowych (155 osób i rodzin) oraz zasiłków celowych wynikających ze 

zdarzeń losowych (3 rodziny). Poza pomocą materialną ośrodek udziela pomocy w formie 

pracy socjalnej mającej na celu pomoc w odzyskaniu lub wzmocnieniu umiejętności 

samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. W roku 2014 wsparcie w tym zakresie 

uzyskało 288 osób i rodzin. Ośrodek realizuje również pomoc w zakresie dożywiania dzieci 

szkolnych i przedszkolnych, w roku 2014 skorzystało z niej 260 dzieci. Pracownicy ośrodka 

realizują Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie; w ramach, którego w roku 2014 pomocą objęto 52 rodziny. Realizowano 

również rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.  

Według danych GUS w 2014 roku wydatki Gminy Jabłonka z działu 852 klasyfikacji 

budżetowej – pomoc społeczna – wyniosły 6.901.287 zł i wskazują tendencję rosnącą  

w stosunku do lat poprzednich. 

Wykres 7. Wydatki Gminy Jabłonka z działu 852 – pomoc społeczna w latach 2012 – 2014 
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Szkolnictwo i edukacja 

Na terenie Gminy funkcjonuje ogółem 13 szkół podstawowych, do których według danych 

Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2014 roku uczęszczało 1.528 

uczniów. Gmina prowadzi także 7 szkół gimnazjalnych, zrzeszających w 2014 roku 772 

uczniów. Na obszarze Gminy Jabłonka znajduje się ponadto szkoła zawodowa, 2 szkoły 

artystyczne, 4 licea (w tym jedno dla dorosłych), technikum oraz studium zawodowe. 

Gmina Jabłonka jest organem prowadzącym przedszkola, publiczne szkoły podstawowe  

i gimnazja. Publiczne placówki ponadgimnazjalne prowadzone są przez Starostwo 

Powiatowe w Nowym Targu. 
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Sieć szkół prowadzonych przez Gminę oraz ich lokalizacja w pełni odpowiadają 

oczekiwaniom społecznym. Polityka władz samorządowych ukierunkowana jest na 

utrzymanie istniejącej bazy i jej rozbudowę, dotyczy to również szkół do których uczęszcza 

niewielka liczba uczniów. Szkoły prowadzone przez Gminę mieszczą się w większości w 

nowoczesnych lub wyremontowanych budynkach, ich wyposażenie odpowiada 

współczesnym standardom. Większość szkół dysponuje salami gimnastycznymi  

i wielofunkcyjnymi boiskami sportowymi. Organ prowadzący systematycznie wykonuje 

remonty niezbędne do bezpiecznego użytkowania infrastruktury edukacyjnej.  

Na terenie Gminy działa Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce, posiadające 

oddziały filialne przy Zespole Szkół w Podwilku oraz Zespole Szkół w Orawce, natomiast 

przy pozostałych szkołach podstawowych istnieją oddziały przedszkolne. 

Szkoły podstawowe w Gminie Jabłonka: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce w Zespole Szkół  

w Jabłonce, 

 Szkoła Podstawowa w Jabłonce-Borach, 

 Szkoła Podstawowa w Chyżnem w Zespole Szkół w Chyżnem, 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Podwilku, 

 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Podwilku, 

 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Orawce, 

 Szkoła Podstawowa w Zubrzycy Dolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Dolnej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej w Zespole 

Szkół w Zubrzycy Górnej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej, 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zespole Szkół w Lipnicy Małej. 
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Zdjęcie 4. Zespół Szkół w Zubrzycy Górnej 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność Szkoły Muzycznej. Rozpoczęła ona pracę we 

wrześniu 2013 roku. Obecnie uczęszcza do niej 125 uczniów uczących się gry na 

fortepianie, skrzypcach, flecie, perkusji, altówce, akordeonie, saksofonie, trąbce, klarnecie, 

wiolonczeli i gitarze. Reprezentacja szkoły uczestniczy w licznych koncertach  

i konkursach w kraju i za granicą, w szczególności na Słowacji. Mimo prężnej działalności 

warunki lokalowe szkoły nie zaspokajają potrzeb społecznych. 

Tabela 2. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych na terenie Gminy Jabłonka 
(dane na dzień 30.09.2014) 

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce 234 

2 Szkoła Podstawowa w Jabłonce - Borach 52 

3 Szkoła Podstawowa w Chyżnem 102 

4 Szkoła Podstawowa w Orawce 62 

5 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej 138 

6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Małej 139 

7 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej 116 

8 Szkoła Podstawowa Nr 1 W Podwilku 97 

9 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ZS w Podwilku 64 

10 Szkoła Podstawowa przy ZS w Zubrzycy Dolnej 167 

11 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej 105 

12 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zubrzycy Górnej 128 

13 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zubrzycy Górnej 124 

 RAZEM 1.528 
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Gimnazja w Gminie Jabłonka: 

 Gimnazjum im. Ks. Inf. Ferdynanda Machaya w Jabłonce w Zespole Szkół  

w Jabłonce, 

 Gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół w Chyżnem, 

 Gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół w Orawce, 

 Gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół w Podwilku, 

 Gimnazjum im. Józefiny Machay – Mikowej w Zespole Szkół w Zubrzycy Dolnej, 

 Gimnazjum funkcjonujące w Zespole Szkół w Lipnicy Małej, 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej. 

Tabela 3. Liczba uczniów w poszczególnych gimnazjach na terenie Gminy Jabłonka (dane na dzień 
30.09.2014) 

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów 

1 Gimnazjum w Jabłonce 382 

2 Gimnazjum w Chyżnem 46 

3 Gimnazjum w Podwilku 90 

5 Gimnazjum w Orawce 51 

6 Gimnazjum w Lipnicy Małej 146 

7 Gimnazjum w Zubrzycy Dolnej 80 

8 Gimnazjum w Zubrzycy Górnej 181 

 RAZEM 976 

 

Na terenie Gminy działają szkoły ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest 

Powiat Nowotarski. Są to: 

 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte  

w Jabłonce, 

 Technikum przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Rolnicza przy Zespole Szkół im. Bohaterów 

Westerplatte w Jabłonce, 

 Liceum Handlowe w Jabłonce, 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jabłonce, 

 Studium Zawodowe przy Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. 

Biorąc pod uwagę wiejski charakter Gminy Jabłonka, należy podkreślić znaczenie szkół na 

obszarach wiejskich. Rola, jaką pełnią szkoły w Gminie sprowadza się nie tylko do ośrodka 
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rozwoju i edukacji, ale także do miejsca spotkań, wydarzeń kulturalnych. W sytuacji zaniku 

innych ośrodków kultury i oświaty na terenach wiejskich, znaczenie szkół dla 

społeczeństwa staje się tym bardziej szczególne. Wbrew panującemu przekonaniu 

niewielkie wiejskie szkoły podstawowe bądź gimnazjalne nie oferują gorszego poziomu 

edukacji od większych. Pozytywny wpływ na atmosferę i wyniki nauczania ma mała 

liczebność klas, pozwalająca na indywidualizację nauczania, bliski kontakt z rodziną 

ucznia, co ułatwia osiąganie dobrych rezultatów i wspieranie uczniów. Obecnie w wielu 

wsiach szkoła jest jedynym budynkiem publicznym – odbywa się tam się nie tylko edukacja 

dzieci, ale i wydarzenia kulturalne czy rozrywkowe. Budynek szkolny może być także 

miejscem schronienia podczas klęsk żywiołowych, lokalem wyborczym, bądź też miejscem 

spotkań z władzami lokalnymi. 

Kluby sportowe 

Największym klubem sportowym w Gminie jest klub piłkarski Ludowy Klub Sportowy 

Orawa Jabłonka, założony w 1995 roku. W czasie rozgrywanych spotkań i dla celów 

organizacji treningów klub korzysta z gminnego stadionu sportowego o pojemności 1.000 

osób. W maju 2015 roku LKS Orawa Jabłonka został mistrzem B Klasy Podhale – Zachód.  

W Jabłonce działa również klub armwrestlingowy Niedźwiedzie Orawy. Jest to jeden  

z najbardziej utytułowanych klubów armwrestlingowych w kraju, czego potwierdzeniem 

może być I miejsce w klasyfikacji generalnej na XV Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu, 

organizowanych w Gdańsku wiosną 2015 roku, gdzie „Niedźwiedzie” zdobyły łącznie 32 

medale. Duża część zawodników klubu wchodzi także w skład kadry narodowej w tej 

dyscyplinie. 

Inne kluby sportowe, najczęściej działające przy szkołach to Uczniowski Klub Sportowy 

„Podwilk” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Podwilku, Zdrowy Sport – Fundacja Pomocy 

Aktywnym z Podwilka oraz Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Lipnica Mała” w Lipnicy 

Małej. 

Organizacja wydarzeń sportowych 

Władze samorządu gminnego starają się także motywować mieszkańców do uprawiania 

sportu poprzez organizację bądź współorganizację imprez sportowych na przestrzeni 

całego roku. Gmina Jabłonka cyklicznie organizuje szereg imprez sportowych, z których 

najistotniejsze to: 

 Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Jabłonka, 

 Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłonka, 

 Gminne Zawody w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Jabłonka, 

 współorganizacja Karpackiego Wyścigu Kurierów, 
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 uczestnictwo w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w Horicach na Słowacji 

(gmina partnerska), 

 Zawody Kolarskie MTB – Puchar Szlaku Solnego, 

 Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Jabłonka, 

 Międzyszkolne Zawody w Biegach Przełajowych o Puchar Wójta Gminy Jabłonka, 

 Orawska Liga Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Jabłonka, 

 współorganizacja Orawa Armwrestling Challenge, 

 Gminny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Jabłonka. 

Instytucje kultury i wydarzenia kulturalne 

Na terenie Gminy Jabłonka funkcjonuje kilka instytucji związanych z kulturą, tradycją 

lokalną bądź historią regionu. Jedną z nich jest Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce. 

Istotą jego działania jest wykorzystywanie elementów tradycyjnego dziedzictwa 

kulturowego Górnej Orawy w tworzeniu współczesnych form przekazu artystycznego. 

Oferta Centrum Kultury skierowana jest do szerokiego spektrum grup społecznych, między 

innymi do dzieci i młodzieży, artystów ludowych, nauczycieli, turystów, a także samych 

mieszkańców regionu. Misją otwartego w 2011 roku Centrum jest korzystanie  

z wiedzy i pracy lokalnej społeczności, związanej z dziedzinami kultury i sztuki regionalnej, 

w celu łączenia i zbliżania do siebie różnych środowisk kulturalnych Orawy. 

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce organizuje szereg imprez kulturalnych, regionalnych 

i folklorystycznych: 

 imprezy cykliczne: Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie, Świętojańskie Zwyki, 

Orawa Dzieciom Afryki oraz Orawski Dzień Dziecka, Orawskie Lato, Kiermasz 

Orawskiej Sztuki, Małolipnickie Grzybobranie, Orawskie Dożynki, Festiwal Piosenki 

Religijnej na Orawie „Stabat Mater”, Narodowe Święto Niepodległości, Mikołajki, 

Orawski Opłatek, Orawskie Kolędowanie, 

  „Posiady Teatralne na Orawie” – Małopolskie Spotkanie Teatrów Amatorskich w 

Jabłonce, organizowane we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury w Nowym 

Sączu, 

 „Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń 

Wiejskich” – organizowany we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury w 

Nowym Sączu 

 warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, dziennikarskie dla młodzieży, 

działalność młodzieżowego klubu filmowego, spotkania z postaciami zasłużonymi 

dla lokalnej kultury, 
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 realizacja projektów unijnych, m.in. wydanie płyty dokumentującej orawski folklor 

muzyczny „Wierchami dolinami Orawy”, wydanie książki „Jabłonka. Stolica polskiej 

Orawy”, utworzenie katalogu orawskich twórców ludowych, organizacja wystaw 

prac artystów regionalnych, 

 działalność dziecięcych zespołów ludowych, m.in. grupa „Heligonki” z Jabłonki, 

 organizacja różnego rodzaju konkursów, m.in. Konkurs Wiedzy o Orawie dla 

uczniów gimnazjum, Konkurs Wybitni Orawianie dla uczniów szkół podstawowych, 

Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. 

 

Zdjęcie 5. Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce 

Budynek OCK w Jabłonce zlokalizowany jest w centrum miejscowości, bezpośrednio przy 

Urzędzie Gminy. Wyposażony jest w wielofunkcyjną salę widowiskowo-konferencyjną, 

mieszczącą do 350 osób. Przeznaczona jest ona do organizacji koncertów, przedstawień 

teatralnych, seansów filmowych, konferencji, szkoleń i prezentacji. Sala posiada także 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego w Centrum Kultury znajduje się 

przestronny korytarz, w którym organizowane są mniejsze wystawy i spotkania  

o charakterze branżowym, a także imprezy zamknięte. Ponadto w ośrodku funkcjonują 

sale warsztatowe, przystosowane do różnorodnych zajęć – sala plastyczna, muzyczna, 

dydaktyczna oraz multimedialna. W 2014 roku OCK w Jabłonce we współpracy z innymi 

organizacjami związanymi z kulturą w regionie zorganizowało 83 imprezy, przede 

wszystkim występy zespołów muzycznych i teatralnych, seanse filmowe oraz wystawy,  

a łączna liczba uczestników tych wydarzeń wyniosła 20.785 osób. 
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Kolejną instytucją kultury działającą na terenie Gminy Jabłonka jest Orawski Park 

Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Jest to skansen regionalny, którego historia sięga 1937 

roku. Park został otwarty w 1955 roku, a jego głównym założeniem jest prezentacja 

dziejów, architektury oraz dorobku kultury materialnej, społecznej i duchowej regionu 

Górnej Orawy. Ekspozycja skansenu wyróżnia się oryginalnością regionalnej kultury, która 

powstała w wyniku połączenia dwóch fal osadniczych – pasterzy wołoskich przybyłych  

z terenów Karpat Wschodnich oraz rolników napływających z rejonów północnych. 

Obecnie w Orawskim Parku Etnograficznym znajduje się 25 ekspozycji obrazujących życie 

różnych warstw społecznych na Orawie na przestrzeni od XVIII do XX wieku, jak również 

wiejskie zakłady przemysłowe: olejarnia, folusz, tartak czy kuźnia.  

 

Zdjęcie 6. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

Oprócz wystawy stałej, Orawski Park Etnograficzny organizuje także szereg wydarzeń 

kulturalnych, imprez folklorystycznych, festiwali oraz konkursów, często we współpracy z 

innymi instytucjami kulturowy z regionu Orawy. Muzeum jest również częścią 

Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej, który w 2013 roku został uznany za 

turystyczny produkt roku przez Polską Organizację Turystyczną. W 2014 roku Orawski 

Park Etnograficzny odwiedziło łącznie 18.980 osób. Zorganizowano 24 imprezy o 

charakterze edukacyjnym i oświatowym. 

W miejscowości Jabłonka ma swoją siedzibę kolejna ważna instytucja kulturalna Gminy – 

Orawska Biblioteka Publiczna. Biblioteka została założona w 1949 roku, a od 2008 roku 

stała się samodzielną instytucją kultury, która działa pod obecną nazwą. W 2007 roku 

podjęto uchwałę o przebudowie historycznego dla Orawy budynku Domu Ludowego  

z przeznaczeniem na siedzibę dla biblioteki, której otwarcie nastąpiło 11 listopada 2010 
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roku. Oprócz głównego budynku w Jabłonce, OBP obejmuje swoim zasięgiem 4 filie:  

w Zubrzycy Górnej, Podwilku, Chyżnem i Lipnicy Małej.  

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych, imprez plenerowych, a także o historii  

i walorach regionu Orawy można uzyskać dzięki lokalnym portalom internetowym. Do 

najważniejszych z nich zaliczyć można Orawski Portal Turystyczny 

(www.orawa.turystyka.pl), internetowy portal Gminy (www.jablonka.pl), 

(www.odkryjorawe.pl), czy też obejmującą obszar całego województwa Małopolską 

Organizację Turystyczną (www.mot.krakow.pl). 

Tradycja ludowa 

Górna Orawa to region o niezwykle bogatej i zróżnicowanej kulturze głęboko osadzonej  

w tradycji. Ze względu na swoje transgraniczne położenie na tym terenie widoczne są 

skutki zjawiska krzyżowania się zróżnicowanych kultur: wołoskiej, polskiej, słowackiej, 

węgierskiej, a nawet niemieckiej. Efektem tej infiltracji było powstanie oryginalnej kultury 

orawskiej, która wyrosła dzięki twórczej asymilacji dorobku kulturalnego różnych grup 

narodowościowych. Orawska kultura ludowa jest mocno wpisana w obrzędowość, 

zwyczaje i dzieje tego górskiego regionu. Tradycyjne pieśni, tańce, rzeźby bądź obrazy na 

szkle są dowodem na uzdolnienia artystyczne, poetyckie, czy też muzyczne mieszkańców 

Orawy. Ludowa kultura polskiej Orawy pozostaje także wyrazem odrębności kulturowej 

górali orawskich, dając im poczucie wartości i odrębności, a dorobek kulturowy stanowi 

fundament spajający mieszkańców tego regionu. 

Wyróżnikami orawskiej kultury są przede wszystkim ciągle żywa gwara, muzyka, a także 

strój regionalny. Muzyka orawska jest jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk 

kultury regionalnej. Towarzyszyła i wciąż jest żywa wśród górali orawskich: podczas pracy, 

na weselach, spotkaniach rodzinnych i towarzyskich, podczas wypasania bydła i owiec. 

Muzyczny dorobek orawskiej ludności trafnie ukazuje uczucia oraz temperament 

mieszkańców regionu.  

Gwara orawska należy do dialektu małopolskiego, używanego zarówno na terenie Polski 

jak i Słowacji. Zaliczana jest do małopolskich gwar pasa górskiego, do którego należą 

sąsiadujące gwary: podhalańska i południowożywiecka oraz gwara spiska, z którymi gwara 

orawska ma wiele wspólnego, zachowując podstawowe właściwości dialektu 

małopolskiego, takie jak:  

 mazurzenie, 

 samogłoski nosowe, 

 akcent inicjalny, 

 spółgłoski protetyczne. 
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Stopień zachowania gwary można uznać za wysoki – pozostaje ona nadal podstawowym 

kodem komunikacji, nawet wśród najmłodszych mieszkańców. Pomimo uwidaczniania się 

wpływu polszczyzny ogólnej, większość cech systemowych gwary orawskiej 

konsekwentnie się utrzymuje. 

Orawa to region pod kilkoma względami podobny do sąsiednich, ale posiada też swoiste 

rysy. Za jedną z cech charakterystycznych można uznać tradycje pasterskie –  

w przeciwieństwie do sąsiedniego Podhala, znanego z wypasu owiec, Orawa zawsze 

słynęła z wypasu bydła, zwłaszcza wołów. Dawne zwyczaje pasterskie przypominane są 

na corocznie organizowanym w Lipnicy Wielkiej Święcie Pasterskim. 

Kolejnym wyróżnikiem kultury orawskiej jest strój ludowy. Męski strój jest uboższy niż 

damski. Składa się z płóciennej koszuli, sukiennych białych spodni z parzenicami w formie 

pętlicowych naszyć z czarnej taśmy oraz z tzw. prucnika – czarnej kamizelki. Okrycie 

wierzchnie stanowi brązowa gunia, haftowana na przodzie i kołnierzu. Orawscy górale 

noszą szerokie skórzane pasy opaski oraz wąskie pasy, które służą do owijania talii. 

Głowę przykrywa kapelusz o szerokim, sztywnym rondzie, jednak bez charakterystycznych 

dla górali podhalańskich muszelek. Na nogi wkłada się kierpce bądź skórzane buty  

z cholewami. Kobiecy strój stanowi koszula z rękawami do łokcia, wykończona przy szyi  

i rękawach ozdobną falbaną, czarna lub granatowa spódnica z białym wzorem, haftowana 

zapaska biała lub czarna, płócienna halka oraz gorset. Podobnie jak u mężczyzn, obuwie 

to kierpce lub skórzane buty na obcasie.  

Ciekawym zwyczajem kultywowanym na Orawie jest stawianie tzw. moja. Jest to 

wierzchołek jodełki lub świerka, przyozdobiony kolorowymi wstążkami, dawniej stawiany 

na wysokiej żerdzi przez kawalera przed domem szanowanej i lubianej panny, najczęściej 

narzeczonej, w pierwszym dniu maja. Obecnie moje stawia się zbiorczo w jednej części 

miejscowości. 

Godnym pokreślenia jest fakt kultywowania zwyczajów i tradycji ludowych regionu również 

przez młodych ludzi. Dotyczy to zachowania tradycyjnych zwyczajów podczas wesel  

i innych uroczystości rodzinnych czy kościelnych. Na uwagę zasługuje również 

propagowanie regionalnych produktów kulinarnych. W 2012 roku Ministerstwo Rolnictwa 

wpisało na listę produktów regionalnych cztery produkty i potrawy wywodzące się właśnie 

z Orawy. Ich wytwarzaniem będą mogli zajmować się tylko Orawiacy. Wyróżnione 

produkty to: chleb pieczony na liściu kapusty, orawskie zawijańce weselne (rodzaj ciasta 

drożdżowego), krzynówka po orawsku (rodzaj kwaśnicy) i sałata po orawsku. 
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Organizacje pozarządowe 

Na terenie Gminy Jabłonka funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych i społecznych. 

Ich działalność ukierunkowana jest m.in. na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, 

rozwój kultury i sportu, promocję regionu oraz bezpieczeństwo publiczne. Są to między 

innymi: 

 Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

w Jabłonce (potocznie zwane BARKA) – jedyna organizacja pomagająca osobom  

z upośledzeniem umysłowym na Orawie. Jej celem jest działalność na rzecz 

wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, wspieranie ich rodzin 

oraz wprowadzenie osób niepełnosprawnych umysłowo do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym. Koło prowadzi niepubliczny Ośrodek 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy umożliwiający realizację obowiązku 

szkolnego wychowankom od 3 do 25 roku życia, a także Środowiskowy Dom 

Samopomocy, przeznaczony dla dorosłych mieszkańców Orawy, których 

upośledzenie powoduje trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

 Stowarzyszenie Rozwoju Orawy zajmujące się działalnością wydawniczą  

i szkoleniową, jak również aktywizacją lokalnej społeczności, ochroną praw kobiet 

czy organizacją wolontariatu. 

 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży; misją organizacji jest promowanie aktywnego 

uczestnictwa we wspólnocie kościelnej oraz kształtowanie dojrzałych katolików. 

 Towarzystwo Przyjaciół Orawy – organizacja z siedzibą w Krakowie, której obszar 

działań obejmuje edukację, wychowanie, kulturę regionalną, a także aktywizację  

i integrację społeczną. 

 Orawskie Stowarzyszenie Artystyczne założone w 2007 roku. Jego głównym celem 

jest prowadzenie i promocja działalności artystycznej i kulturalnej na Orawie. 

 Towarzystwo Słowaków w Polsce – stowarzyszenie mniejszości słowackiej, którego 

celem jest organizacja ruchu artystycznego, promowanie i nauka języka 

słowackiego, a także podtrzymywanie więzi z krajem ojczystym. 

Pozostałe organizacje pozarządowe i społeczne działające na terenie Gminy Jabłonka 

przedstawione są w poniższej tabeli. 

Tabela 4. Inne organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy 

Lp. Nazwa Adres 

1 
Orawskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i 

Gmin 

ul. 3-go Maja 3 

34-480 Jabłonka 
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Lp. Nazwa Adres 

2 Podhalańskie Zrzeszenie Pszczelarzy 
Chyżne 281 

34-481 Chyżne 

3 Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej 
Lipnica Mała 347 

34-482 Lipnica Mała 

4 Stowarzyszenie Aktywna Orawa 
ul. Sobieskiego 13 

34-480 Jabłonka 

5 Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku 
Podwilk 254 

34-722 Podwilk 

6 
Stowarzyszenie Miłośników Zubrzyckiej Ziemi 

„ZUBR” 

Zubrzyca Dolna 146A 

34-484 Zubrzyca Górna 

7 Stowarzyszenie Orawska Rodzina 
ul. Sobieskiego 70 

34-480 Jabłonka 

8 Stowarzyszenie Razem Orawscy Twórcy Artyści 
Zubrzyca Górna 34 

34-484 Zubrzyca Górna 

9 
Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. Ks. 

Ferdynanda Machaya 

ul. Jagiellońska 6 lok. 6A 

31-010 Kraków 

10 
Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej 

Orawy 

Raba Wyżna 41 

34-721 Raba Wyżna 

11 Stowarzyszenie „Przyjaciele Babiej Góry” 34-484 Zubrzyca Górna 325 

12 Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny RAFAEL 34-484 Zubrzyca Górna 2a 

13 Koło Przyjaciół Jabłonka Reihelsheim 34-482 Lipnica Mała 512 

 

Podmioty partnerskie 

Gmina Jabłonka od wielu lat utrzymuje kontakty z szeregiem miast i gmin z kraju i zza 

granicy. Kontakty te zaowocowały podpisaniem umów partnerskich z kilkoma miastami. 

Gmina Jabłonka podtrzymuje kontakty ze swoimi partnerami, jak również poszukuje 

nowych partnerów. Współpraca między partnerami rozwijana jest w różnych formach.  

W partnerstwie z Miastem Trstena realizowane są wspólne projekty infrastrukturalne, 

kulturalne, sportowe, promocyjne, wydawnicze i inne. W ramach współpracy z pozostałymi 

partnerami również realizowane są wspólne projekty, organizowane są przedsięwzięcia 

kulturalne i sportowe oraz odwiedziny delegacji partnerów. 

Tabela 5. Podmioty partnerskie Gminy Jabłonka 
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Lp. Miasto partnerskie 
Data podpisania umowy 

partnerskiej 

1 Trstena (Słowacja)  14/07/2007 

2 Wolbórz (Polska)  09/11/2007 

3 Reichelsheim (Niemcy)  16/07/2010 

4 Nagymanyok (Węgry)  09/07/2011 

5 Horice (Czechy)  11/11/2010 

6 Brebu (Rumunia)  18/07/2015 

Gmina Jabłonka aktywnie współpracuje z Euroregionem "Tatry" – transgranicznym 

stowarzyszeniem samorządów lokalnych polsko-słowackiego pogranicza. Obecny Wójt 

Gminy Jabłonka jest Przewodniczącym Rady Euroregionu kadencji 2015 – 2016. 
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2.5. Uwarunkowania gospodarcze 

Przedsiębiorczość 

W 2014 roku na terenie Gminy Jabłonka funkcjonowały 972 podmioty gospodarki 

narodowej, w tym 924 jednostki należące do sektora prywatnego oraz 48 podmiotów 

sektora publicznego. Klasyfikacja podmiotów prywatnych według sektora własnościowego 

pod koniec 2014 roku prezentuje się następująco: 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 782, 

 spółki handlowe – 21, 

 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego – 4, 

 spółdzielnie – 2, 

 fundacje – 1, 

 stowarzyszenia i organizacje społeczne – 27. 

Potencjał gospodarczy Gminy tworzą przede wszystkim podmioty gospodarcze sektora 

prywatnego. Jest to charakterystyczna cecha regionów turystycznych i przygranicznych,  

w których dużą rolę odgrywa samozatrudnienie mieszkańców oraz prowadzona przez nich 

działalność gospodarcza. Pod względem liczby podmiotów, w corocznych statystykach 

można zanotować regularny wzrost (2013 – 955 podmiotów, 2012 – 925).  

Dla rozwoju Gminy szczególnie ważna jest kondycja małych i średnich przedsiębiorstw, 

gdyż na ich funkcjonowaniu opiera się gospodarka Gminy. Liczba firm zatrudniających 

poniżej 10 pracowników w 2014 roku wyniosła 924, przy jedynie 7 przedsiębiorstwach,  

w których pracowało od 50 do 249 osób. Brak działalności dużych firm i zakładów pracy 

ma bezpośredni wpływ na charakter lokalnego rynku pracy, który nie zapewnia 

wystarczającej ilości miejsc pracy dla mieszkańców. Skutkuje to poszukiwaniem 

zatrudnienia poza terenem Gminy, przede wszystkim w pobliskich ośrodkach miejskich 

(Nowy Targ, Rabka Zdrój, Kraków), a także zarobkową emigracją zagraniczną, głównie do 

Austrii. 

Dzieląc ogół podmiotów gospodarczych Gminy ze względu na sekcje PKD, na jej terenie 

funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw z sekcji F – budownictwo (225 jednostek), sekcji G – 

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

(200), a także z sekcji C – przetwórstwo przemysłowe (109). Taka sytuacja jest wywołana 

przez kilka czynników, z których głównymi są przygraniczne położenie Gminy, a także 

uwarunkowania klimatyczne i ukształtowanie terenu. Stosunkowo niewielka liczba 

podmiotów z sekcji A – rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo (79) jest spowodowana mało 

urodzajnymi glebami, nachyleniem terenu oraz trudnymi warunkami klimatycznymi, które 
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utrudniają działalność w tych gałęziach gospodarki. Biorąc również pod uwagę bogate 

walory i potencjał turystyczny Gminy Jabłonka, zauważalna jest niewielka ilość 

przedsiębiorstw z sekcji R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (17) oraz 

sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (20).  

Wykres 8. Podmioty gospodarcze w Gminie Jabłonka w 2014 roku, z uwzględnieniem sekcji PKD 
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Niektóre przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy mają wyrobioną markę i są 

rozpoznawalne nie tylko w regionie, ale w całej Polsce czy też za jej granicami. Ze względu 

na poziom zatrudnienia (często pracuje w nich kilkadziesiąt osób) mają one duży wpływ na 

lokalny rynek pracy. Spośród tych firm wymienić należy: 

 „Chyżbet” w Chyżnem; producent kostki brukowej, 

 „Euroclass” w Podwilku; producent materiałów drewnianych dla artystów  

i plastyków, 

 „Holl-Bud” w Podwilku; firma budowlana, producent materiałów budowlanych 

(galanteria betonowa), 

 „Ignacy Polański” w Zubrzycy Górnej; producent wyrobów cukierniczych, 

 „Kabanos” w Jabłonce; producent wędlin, 

 „Kartex” w Jabłonce; producent bębnów kablowych i europalet, 

 „Kołton” w Orawce; producent kotłów i pieców c.o., 

 „Misiniec” w Zubrzycy Górnej; producent drzwi z drewna oraz drewnianych 

elementów konstrukcyjnych, 

 „Smrek" w Zubrzycy Górnej; zakład stolarski. 

Poziom zatrudnienia mieszkańców 

W 2014 roku w Gminie Jabłonka zarejestrowanych było 731 bezrobotnych, w tym 358 

mężczyzn oraz 371 kobiet. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

wyniósł ogółem 6,5%, przy czym współczynnik ten na przestrzeni lat stale utrzymuje się na 

podobnym poziomie. Jednak z uwagi na powszechne zjawisko emigracji zarobkowej za 

granicę rzeczywisty poziom bezrobocia jest trudny do oszacowania. 

Wykres 9. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Jabłonka na przestrzeni lat 2007 - 2014 
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Wykres 10. Procentowy udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym  
w Gminie Jabłonka na przestrzeni lat 2007 – 2014 
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Rolnictwo 

W oparciu o kryteria przyrodniczo-ekonomiczne obszar Gminy zaliczany jest, jako strefa 

podgórska, do obszaru o znacznych walorach krajobrazowych oraz średnich i trudnych 

warunkach do produkcji rolniczej. Rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw jest bardzo 

duże. Gospodarstwa o powierzchni do 5 ha stanowią około 89% ogólnej liczby 

gospodarstw. Z ogólnej ilości 20.747 ha powierzchni gruntów, użytków rolnych w Gminie 

jest 12.738 ha (60,1%), a 7.110 ha stanowią lasy, tj. 33,5% powierzchni gruntów ogółem. 

Obecnie na tym terenie funkcjonuje 4.378 gospodarstw rolnych. W Gminie trudno określić 

dominujący kierunek gospodarki rolnej, jednak tradycyjnym profilem produkcji jest hodowla 

bydła. Obserwuje się powolny zanik produkcji rolnej. Wynika to przede wszystkim z braku 

motywacji ekonomicznej; produkcja rolna na niewielką skalę jest coraz mniej opłacalna. 

Ponadto młodzi ludzie, którzy przejęli gospodarstwa często wyjeżdżają do pracy za granicę 

lub do większych ośrodków miejskich.  

Tabela 6. Gospodarstwa rolne na terenie Gminy 

Miejscowość 

Liczba gospodarstw rolnych w rozbiciu na powierzchnię użytków rolnych  
RAZEM 

0-1 ha 1-2 ha 2-5 ha 5-7 ha 7-10 ha 10-15 ha 
ponad  
15 ha 

Chyżne 8 78 114 63 53 34 8 358 

Jabłonka 53 294 323 67 34 9 0 780 

Jabłonka Bory 11 76 113 27 11 4 1 243 

Lipnica Mała 61 363 272 26 2 0 0 724 
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Orawka 15 87 90 17 4 2 1 216 

Podwilk 43 235 215 24 12 5 2 536 

Zubrzyca Dolna 32 203 122 16 4 1 1 379 

Zubrzyca 
Górna 

75 297 214 22 7 2 0 617 

Właściciele 
spoza Gminy 
Jabłonka 

78 346 86 5 6 3 1 525 

RAZEM 376 1.979 1.549 267 133 60 14 4.378 

 

Wspólnoty urbarialne 

Na terenie Gminy funkcjonują wspólnoty urbarialne. Jest to forma własności wspólnej 

terenu. Dotyczy to głównie obszarów leśnych, jednak niektóre ze wspólnot posiadają 

tereny wykorzystywane dla potrzeb działalności gospodarczej, np. urbar w Jabłonce jest 

właścicielem obszaru, na którym organizowany jest jarmark. Własność wspólnot na terenie 

Gminy to łącznie kilka tysięcy hektarów. Wspólnoty działają w Jabłonce, Chyżnem, Lipnicy 

Małej, Podwilku, Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej. Nieścisłości prawne dotyczące ich 

funkcjonowania utrudniają skuteczne gospodarowanie nimi oraz zamykają możliwość 

pozyskiwania środków dotacyjnych na ich zagospodarowanie. 

Zasoby mieszkaniowe 

Powołując się na dane GUS, w 2014 roku na terenie Gminy Jabłonka znajdowały się 

łącznie 5.132 budynki mieszkalne. W 2013 roku liczba ta wyniosła 5.112, natomiast  

w 2012 – 5.037. Widoczne jest zatem zjawisko regularnego wzrostu ilości budynków 

mieszkalnych w Gminie. Dane GUS z 2013 roku określają także ogólną liczbę mieszkań na 

obszarze Gminy – 5.303 (w tym 42 mieszkania komunalne), o łącznej powierzchni 

użytkowej 517.577 m2. Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania w Gminie wyniosła około 97 

m2, natomiast na 1 osobę przypadło średnio 28,7 m2. Ilość mieszkań na 1000 

mieszkańców wyniosła w 2013 roku w przybliżeniu 294. Sprzedano wówczas 86 mieszkań 

indywidualnych. 

Gmina Jabłonka jest właścicielem kilkudziesięciu budynków, z których część pełni funkcje 

mieszkalne. Zestawienie budynków należących do Gminy prezentuje tabela. Nie 

ujmowano w nim działających przedszkoli i budynków szkół prowadzonych przez Gminę. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipnica_Ma%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lipnica_Ma%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podwilk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zubrzyca_Dolna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zubrzyca_G%C3%B3rna


Strategia rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015 - 2025 

 46 

Tabela 7. Budynki i budowle będące własnością Gminy Jabłonka 

Lp. Nazwa budynku Lokalizacja 

1 Budynek Urzędu Gminy Jabłonka 

2 Centrum Kultury Górnej Orawy Jabłonka 

3 Orawskie Centrum Zdrowia Jabłonka 

4 Budynek Szkoły Podstawowej Matonogi Jabłonka 

5 Orawska Biblioteka Publiczna Jabłonka 

6 Dom Nauczyciela Jabłonka 

7 Budynek Domu Książki Jabłonka 

8 Budynek starego Ośrodka Zdrowia i garaż na karetkę Jabłonka 

9 Lecznica Zwierząt Jabłonka 

10 Budynek składowo-garażowy dla ZUK Jabłonka 

11 OSP Jabłonka Jabłonka 

12 Oczyszczalnia ścieków Lipnica Mała Jabłonka 

13 Oczyszczalnia ścieków Jabłonka Jabłonka 

14 Oczyszczalnia ścieków Zubrzyca Dolna i Górna Jabłonka 

15 Blok mieszkalny przy ul. Sobieskiego Jabłonka 

16 Budynek RTV Jabłonka 

17 
Budynek Komisariatu Policji wraz z szaletami publicznymi – 
Plac Dworcowy 

Jabłonka 

18 
Kompleks boisk sportowych Orlik wraz z budynkiem 
socjalno-technicznym 

Jabłonka 

19 Stadion sportowy Jabłonka 

20 Trybuna zadaszona Jabłonka 

21 OSP Chyżne Chyżne 

22 Oczyszczalnia ścieków Chyżne  

23 Dom Nauczyciela Orawka 

24 OSP Orawka Orawka 

25 Dom Nauczyciela Lipnica Mała 

26 Ośrodek Zdrowia Lipnica Mała 

27 Stara Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 budynki Podwilk 

28 Ośrodek Zdrowia Podwilk 

29 Oczyszczalnia ścieków 
Podwilk 

30 Budynek szatniowo-sanitarny przy Orliku 
Podwilk 

31 Stary Dom Kultury Zubrzyca Dolna 

32 Dom Nauczyciela Zubrzyca Dolna 

33 OSP Zubrzyca Dolna Zubrzyca Dolna 

34 Budynek mieszkalny naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 3 Zubrzyca Górna 
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Lp. Nazwa budynku Lokalizacja 

35 Ośrodek Zdrowia Zubrzyca Górna 

36 OSP Zubrzyca Górna Zubrzyca Górna 

37 
Kompleks budynków: budynek zaplecza sanitarnego przy 
Orliku i Stara Agronomówka 

Zubrzyca Górna 

Gmina prowadzi na bieżąco niezbędne prace remontowe i naprawcze pozwalające na 

utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym. 

Gospodarka komunalna 

Uwzględniając wiejski charakter Gminy Jabłonka, charakteryzuje się ona bardzo wysokim 

odsetkiem ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, a także – w nieco mniejszym 

stopniu – z sieci wodociągowej. W 2013 roku z wodociągów korzystało 52,6% 

mieszkańców (5 miejsce w powiecie, 114 w województwie), natomiast z instalacji 

kanalizacyjnej – 60,1% (6 miejsce w powiecie, 33 w województwie). Procent mieszkańców 

używających instalacji wodociągowej na przestrzeni 4 lat pozostaje na niemal 

niezmienionym poziomie, jednak pod względem podłączenia do sieci kanalizacyjnej co 

roku notowany jest znaczny wzrost liczby osób korzystających z kanalizacji. Liczba 

mieszkańców korzystających z kanalizacji pod koniec 2014 wyniosła około 13.800 osób, co 

oznacza skanalizowanie obszaru Gminy Jabłonka na poziomie blisko 72%.  

Wykres 11. Liczba mieszkańców Gminy Jabłonka korzystających z kanalizacji na przestrzeni lat 
2010 – 2014 
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Na obszarze Gminy działa  5 oczyszczalni ścieków. 

Tabela 8. Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Jabłonka 

Lp. 
Lokalizacja 

oczyszczalni 
Aglomeracja Obszar aglomeracji 

1 Jabłonka Jabłonka Jabłonka Centrum, 
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Lp. 
Lokalizacja 

oczyszczalni 
Aglomeracja Obszar aglomeracji 

Jabłonka Bory, Orawka 

2 Lipnica Mała Jabłonka – Lipnica Mała Lipnica Mała 

3 Zubrzyca Dolna 
Jabłonka – Zubrzyca 

Dolna 
Zubrzyca Dolna, 
Zubrzyca Górna 

4 Podwilk Jabłonka – Podwilk Podwilk 

5 Chyżne Jabłonka – Chyżne Chyżne 

Tabela 9. Skanalizowanie Gminy Jabłonka (stan na dzień 31.12.2014) 

Lp. Miejscowość 

Liczba 
mieszkańców 

korzystających z 
kanalizacji 

Liczba 
budynków 

przyłączonych 
do sieci 

kanalizacyjnej 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

(km) 

Skanalizowanie 
(%) 

1 Jabłonka i Orawka 5.243 1.268 82,85 88,35 

2 Zubrzyca Dolna i 
Górna 

3.657 1.219 74,80 76,09 

3 Lipnica Mała 2.688 768 53,80 79,66 

4 Podwilk 1.428 408 41,83 54,57 

5 Chyżne 784 224 27,70 61,14 

 RAZEM 13.800 33.887 300,86 71,96 

Zmniejszenie ilości odpadów, a także ich selektywna zbiórka to ważne elementy w polityce 

Gminy. W 2014 roku usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców 

świadczyła firma A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., która została wyłoniona w drodze przetargu. 

Zbiórka polega na gromadzeniu odpadów w określonych frakcjach (papier, tworzywa 

sztuczne, szkło, metal, odpady biodegradowalne), co w efekcie ułatwia ich przetwarzanie. 

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy są zobowiązani do wyposażenia się we 

własnym zakresie w pojemniki na zmieszane odpady, natomiast worki na odpady dla 

mieszkańców zapewnia Urząd Gminy. W Jabłonce oraz w Podwilku zlokalizowano także  

2 punkty selektywnej zbiórki odpadów, gdzie każdy mieszkaniec, który dokonał opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, może przekazywać odpady wielkogabarytowe, 

chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny, akumulatory, zużyte opony, opakowania 

wielomateriałowe oraz nadmierne ilości papieru, tworzyw sztucznych, metalu i szkła. 

Istnieje także możliwość skorzystania z usługi odbioru odpadów remontowo-budowlanych 

na indywidualne zgłoszenie. Na terenie Gminy Jabłonka organizowane są ponadto zbiórki 

zużytych opon, odpadów elektronicznych i elektrycznych oraz wielkogabarytowych w 

formie „wystawek”, a ośrodki zdrowia zbierają także przeterminowane lekarstwa.  
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Gmina Jabłonka uczestniczy w Projekcie Polsko – Szwajcarskim „Demontaż i bezpieczne 

składowanie materiałów zawierających azbest z terenu Województwa Małopolskiego”. W 

2013 roku z terenu Gminy Jabłonka usunięto łącznie 1088,18 Mg materiałów 

zawierających azbest, a w 2014 roku odpowiednio 623.66 Mg, co daje łącznie 1711,84 

Mg. 

W 2014 roku koszty Gminy Jabłonka związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi wyniosły 1.052.222 zł. 

Budżet samorządu 

Budżet Gminy Jabłonka w zakresie dochodów i wydatków bieżących jest budżetem 

zrównoważonym. W ostatnich latach deficyt budżetu spowodowany był dużym zakresem 

realizowanych w Gminie inwestycji w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Powodowało to konieczność zaciągania zobowiązań w celu pokrycia wkładu własnego dla 

realizowanych inwestycji. 

Zgodnie z uchwałą budżetową według stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku budżet Gminy 

wykazuje nadwyżkę w kwocie 649.855,51 PLN. Dochody budżetu zaplanowano na 

58.701.584 PLN, natomiast wydatki na 58.051.728 PLN z czego wydatki majątkowe 

stanowią 10.547.627 (ponad 18%). Nadwyżka budżetu została przeznaczona na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

Zgodnie z zapisami Wieloletniej prognozy finansowej budżet Gminy w latach 2015-2022, 

poza rokiem 2016 będzie charakteryzował się nadwyżką dochodów nad wydatkami. 

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu oraz uzyskiwanej nadwyżki budżetowej  

w latach 2015 – 2022 prezentują wykresy: 

Wykres 12. Dochody i wydatki budżetu Gminy Jabłonka 
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Wykres 13. Nadwyżka budżetowa Gminy Jabłonka 
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W założeniach nadwyżka budżetowa w latach kolejnych będzie przeznaczana na 

sukcesywną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przyczyni się to do znaczącej 

redukcji zadłużenia Gminy Jabłonka wynoszącego na dzień 31 grudnia 2014 roku 

23.692.135,42 PLN. Prognozowany stan zadłużenia Gminy w latach 2015 – 2022 

prezentuje wykres. 

Wykres 14. Zadłużenie Gminy Jabłonka 
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Redukcja obecnego zadłużenia w powiązaniu z dobrą sytuacją budżetową Gminy daje 

solidne podstawy do prowadzenia dalszych inwestycji. Zaciąganie ewentualnych nowych 

zobowiązań na realizację projektów inwestycyjnych jest możliwe z uwagi na występowanie 

rezerwy w stosunku do limitów zadłużenia. Pozytywną ocenę finansów Gminy potwierdzają 
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opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwościach spłaty zaciągniętych pożyczek. 

Gmina Jabłonka dysponuje potencjałem finansowym do realizacji inwestycji w latach 2015-

2022. 

Gmina Jabłonka w rankingach 

W roku w 2015 w Rankingu Najlepsza Gmina Wiejska prowadzonym przez redakcję 

„Rzeczpospolitej” Gmina Jabłonka uplasowała się na 11 miejscu w Polsce. Kryterium 

wyboru była dbałość o rozwój i podniesienie jakości życia przy jednoczesnym zachowaniu 

reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa. 13 lipca 2015 roku Wójt Gminy Jabłonka 

uczestniczył w Warszawie w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” w spotkaniu 100 

najlepszych samorządów w Polsce, gdzie odebrał od prof. Jerzego Buzka gratulacje za 

bardzo dobry wynik w rankingu. Po raz trzeci za kadencji obecnego wójta Gmina Jabłonka 

znalazła się w elitarnej „Złotej Setce Samorządów w Polsce”. 
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3. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest to najpopularniejsza i najskuteczniejsza metoda analityczna 

wykorzystywana we wszystkich obszarach planowania strategicznego. Jej nazwa pochodzi 

od akronimów angielskich słów Strenghts (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 

Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia).  

Opracowanie analizy polega na zidentyfikowaniu w każdej z wyszczególnionych grup 

konkretnych czynników zarówno w celu ich wykorzystania w procesie planowania rozwoju 

jednostki, jak i wyeliminowania lub zminimalizowania skutków ich niekorzystnego wpływu 

na rozwój jednostki. Analiza SWOT identyfikuje czynniki pozytywne w grupach mocne 

strony i szanse, oraz negatywne – słabe strony i zagrożenia. Drugim kryterium jest podział  

na czynniki wewnętrzne w zakresie mocnych i słabych stron. Są one zależne od podmiotu 

tworzącego SWOT. W przypadku JST są to władze samorządowe i lokalna społeczność. 

Szanse i zagrożenia, czyli czynniki zewnętrzne wynikają z uwarunkowań niezależnych od 

podmiotu opracowującego SWOT.  

Analiza SWOT przeprowadzona dla Gminy Jabłonka została opracowana w oparciu  

o dostępne informacje i dane uzyskane podczas prac nad Strategią, w tym w 

szczególności dane Urzędu Gminy Jabłonka. Podstawowym źródłem informacji do 

opracowania analizy były zajęcia warsztatowe zorganizowane przez władze Gminy. 

Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, to jest radni Gminy, sołtysi 

poszczególnych sołectw, pracownicy różnych wydziałów urzędu, a najliczniej 

reprezentowani byli przedstawiciele społeczności lokalnej – docelowe grupy beneficjentów 

Strategii. Pomimo faktu imiennych zaproszeń kierowanych do szerokiego grona aktywu 

społecznego warsztaty miały charakter otwarty. Duża liczba uczestników spotkania 

reprezentująca praktycznie wszystkie grupy społeczne i zawodowe pozwala na 

stwierdzenie, że opracowana analiza w pełni odpowiada oczekiwaniom i odczuciom 

społecznym. 
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M O C N E  S T R O N Y  

1 
Sprawnie działający system ochrony środowiska naturalnego  
- wysoki procent skanalizowania aglomeracji 
- skuteczna realizacja planu gospodarki odpadami komunalnymi 

2 Dobrze rozwinięta, odpowiadająca oczekiwaniom społecznym sieć szkół 

3 
Dobrze rozwinięta infrastruktura ochrony zdrowia, odpowiadająca 
nowoczesnym standardom usług medycznych 

4 
Bogate zasoby antropogeniczne kultury materialnej 
- zabytki architektury sakralnej i świeckiej, 
- kultywowanie tradycji regionalnych i folkloru 

5 Sprawnie działający samorząd Gminy 

6 Duża liczba prężnie działających organizacji pozarządowych 

7 Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców 

8 

Duża liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych 
- sale gimnastyczne 
- boiska przyszkolne 
- "Orliki" 
- place zabaw 
- parki 

9 Zadowalający stan infrastruktury drogowej  

10 Aktywność Gminy w pozyskiwaniu funduszy europejskich 

11 Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców  

12 
Ugruntowana, wieloletnia współpraca Gminy z innymi samorządami  
w wymiarze transgranicznym i międzynarodowym (Euroregion Tatry, gminy 
partnerskie) 

13 Kreatywność i operatywność gospodarcza oraz społeczna mieszkańców 

14 Kultywowanie przez mieszkańców bogatej kultury orawskiej 

15 
Organizowanie w Jabłonce tradycyjnego jarmarku, przyciągającego nabywców 
ze Słowacji i gmin ościennych 
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S Ł A B E  S T R O N Y  

1 Ograniczona liczba miejsc pracy na lokalnym rynku zatrudnienia  

2 Brak spójnej, wielopodmiotowej strategii rozwoju turystyki i promocji Orawy 

3 
Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna Gminy, w szczególności  
w zakresie turystyki zimowej i bazy gastronomicznej 

4 
Lokalizacja szkoły muzycznej w budynku nie odpowiadającym współczesnym 
standardom 

5 
Brak infrastruktury i zasobów ludzkich zapewniających kompleksową opiekę nad 
seniorami  

6 
Ograniczenia inwestycyjne w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii, wynikające z zapisów planów gospodarki przestrzennej oraz braku 
zachęty ekonomicznej dla inwestorów 

7 
Brak skumulowanych terenów umożliwiających duże inwestycje gospodarcze 
(np. SAG, SAE) i przyciągających inwestorów  

8 
Dysproporcja w ofercie spędzania czasu wolnego pomiędzy centrum Gminy a 
miejscowościami ościennymi 

9 
Niewystarczająca ilość chodników, wydzielonych poboczy i oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach ościennych 

10 Niewystarczająca sieć dróg lokalnych łączących poszczególne miejscowości 

11 Niewystarczające współdziałanie organizacji pozarządowych 

12 
Organizacja sieci komunikacji zbiorowej nie spełniająca w wystarczającym 
stopniu oczekiwań społecznych 

13 Duża liczba wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 
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S Z A N S E  

1 

Korzystna lokalizacja Gminy 
- położenie transgraniczne 
- bliskość Babiej Góry 
- położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych 

2 
Wykorzystanie środków z PROW na rozwój i odbudowę gospodarstw rolnych, 
w tym agroturystycznych 

3 Możliwość zmiany polityki fiskalnej Państwa na korzyść podatnika  

4 
Dostępność finansowania zewnętrznego dla Gminy w nowej perspektywie 
finansowej UE 2014-2020 

5 
Wykorzystanie lokalnych zasobów energii odnawialnej (geotermalnej, 
wietrznej) dla potrzeb gospodarczych 

6 
Wdrożenie centralnego systemu zachęt, skłaniającego drobnych inwestorów, 
głównie emigrantów zarobkowych do wydatkowania środków w 
miejscowościach, z których wyjechali 

7 Wzrost popularności ekoturystyki 

8 Kompleksowe zagospodarowanie wybrzeża Jeziora Orawskiego 

9 Wzrost natężenia ruchu turystycznego na terenie Gminy 
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Z A G R O Ż E N I A  

1 Zmiany w układzie sieci komunikacji odciągające turystę tranzytowego od Gminy 

2 
Masowa emigracja zarobkowa do krajów lepiej rozwiniętych oraz dużych 

ośrodków miejskich w Polsce 

3 Zanik rolnictwa wynikający z przesłanek ekonomicznych 

4 Zdziczenie przyrody będące skutkiem zaniku rolnictwa 

5 
Niewłaściwa gospodarka leśna skutkująca zmniejszaniem się areału obszarów 

leśnych 

6 
Destrukcyjny wpływ globalizacji na kulturę, tradycje lokalne, rodzinne  

i religijne 

7 
Uwarunkowania klimatyczne i topograficzne sprzyjające występowaniu klęsk 

żywiołowych (powodzie, podtopienia, wichury, intensywne opady śniegu) 

8 Powszechny problem eurosieroctwa 

9 
Starzenie się społeczeństwa w wyniku emigracji zarobkowej oraz odchodzenia 

od tradycyjnego wzorca rodziny wielodzietnej 

10 
Zagrożenia komunikacyjne wynikające z dużego natężenia ruchu na trasie 

międzynarodowej przebiegającej przez Gminę 

11 Warunki klimatyczno-glebowe utrudniające gospodarkę rolną 

12 Centralna polityka ochrony utrudniająca gospodarkę  
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4. WIZJA I MISJA GMINY 

Wizja definiuje oczekiwany obraz Gminy możliwy do osiągnięcia w ramach czasowych 

określonych w strategii. Wizja Gminy Jabłonka w 2025 roku została określona w oparciu o 

wyniki analizy SWOT, którą opracowano przy udziale przedstawicieli szerokiego grona 

grup społecznych, w szczególności władz samorządowych, działaczy społecznych, 

lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli środowisk edukacyjnych, sektora 

bezpieczeństwa publicznego i innych. 

 

Wizja Gminy Jabłonka w 2025 roku 

Gmina Jabłonka rozpoznawalną marką turystyczną, ukierunkowaną na ekoturystykę, 

dostępna komunikacyjnie, zaspokajająca potrzeby mieszkańców, chroniąca 

dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne 

 

Misja stanowi cel nadrzędny, do którego dąży Gmina planując działania priorytetowe. Misja 

Gminy określa kierunek działań władz samorządowych zmierzających do osiągnięcia 

zdefiniowanego w Wizji wizerunku Gminy Jabłonka.  

 

Misja Gminy Jabłonka do 2025 roku 

Wspólna dbałość o wysoką jakość warunków życia  

i możliwości wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy oraz wspieranie działań 

mających na celu wykreowanie aktywnego lokalnego ośrodka turystycznego, 

gospodarczego i kulturalnego 
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5. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Wdrożenie Misji Gminy jest możliwe przez realizację celów strategicznych. Cele 

strategiczne są skondensowaną listą kluczowych działań skategoryzowanych w kilku 

obszarach najważniejszych dla kompleksowego rozwoju Gminy. Wyłonienie celów 

strategicznych wynika bezpośrednio z przeprowadzonej analizy SWOT. Cele strategiczne 

to konsekwentne, długoterminowe działania. Ich sukcesywne realizowanie pozwoli 

maksymalnie wykorzystać mocne strony, podjąć działania mające na celu eliminowanie 

słabych stron, wykorzystać zdefiniowane szanse rozwojowe oraz w miarę możliwości 

eliminować lub niwelować zagrożenia.  

W trakcie prac mających na celu opracowanie „Strategii rozwoju Gminy Jabłonka na lata 

2015 – 2025” zdefiniowano następujące cele strategiczne: 

Cel strategiczny 1: Zrównoważony rozwój turystyki 

Cel strategiczny 2: Rozbudowa infrastruktury komunalnej 

Cel strategiczny 3: Pełne zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Cel strategiczny 4: Aktywność mieszkańców i lokalny rynek pracy 

Osiągnięcie celów strategicznych możliwe jest poprzez realizację szczegółowych celów 

operacyjnych, którym przypisano konkretne działania: 
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Cel strategiczny 1: Zrównoważony rozwój turystyki 

Cel operacyjny 1.1  

Promocja turystyczna Gminy 

wdrożenie systemu informacji turystycznej, w tym uruchomienie Centrum Informacji 
Turystycznej w Jabłonce 

opracowanie i wdrożenie wielopodmiotowej strategii rozwoju turystyki i promocji 
Orawy 

wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój infrastruktury turystycznej i 
sportowej, w szczególności na terenie miejscowości sąsiadujących z Babią Górą 
(Lipnica Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna) 

Cel operacyjny 1.2  

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

budowa szlaku rowerowego włączonego do istniejącej ścieżki Nowy Targ – Trstena, 
ułatwiającego dostęp da Babiej Góry i Jeziora Orawskiego 

budowa parkingów i miejsc wypoczynku przy szlakach turystycznych 

budowa platform widokowych przy szlakach turystycznych  

poszerzenie obszaru oddziaływania organizowanych imprez i wydarzeń promujących 
dziedzictwo kulturowe regionu  

Cel operacyjny 1.3 

Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 

dziedzictwa kulturowego 

organizacja ekspozycji muzealnych 

pogłębienie współpracy samorządu z instytucjami kultury działającymi na terenie 
Gminy 
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Cel strategiczny 2: Rozbudowa infrastruktury komunalnej 

Cel operacyjny 2.1  

Ochrona lokalnych zasobów wodnych 

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłonce 

rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Jabłonka (Podwilk etap V, Jabłonka osiedla 
Dzicy, Szałas i Chyżnik) 

budowa kolektora głównego od oczyszczalni ścieków do ul. Nadwodniej w Jabłonce 

Cel operacyjny 2.2 

Rozbudowa systemu gospodarki odpadami 
demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest  

Cel operacyjny 2.3  

Wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
inwestycje w odnawialne źródła energii w budynkach komunalnych 

Cel operacyjny 2.4 

Rozbudowa systemu transportu zaspokajającego 

potrzeby rozwoju gospodarczego 

rozbudowa dróg lokalnych będących alternatywą dla istniejącej sieci komunikacyjnej 

budowa drogi Lipnica Mała – Zubrzyca Dolna 

budowa chodników w Gminie Jabłonka 

budowa mostu na Czarnej Orawie w Jabłonce 

rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Jabłonka 
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Cel strategiczny 2: Rozbudowa infrastruktury komunalnej 

Cel operacyjny 2.5 

Rozbudowa systemu zabezpieczającego dostawę 

wody 

budowa studni głębinowych na terenie gminy 

budowa wież ciśnień w Gminie 

rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę 
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Cel strategiczny 3: Pełne zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Cel operacyjny 3.1  

Ograniczenie problemów społecznych 

rozbudowa Centrum Kultury Górnej Orawy z przeznaczeniem na Orawską 
Samorządową Szkołę Muzyczną 

modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury Górnej Orawy z przeznaczeniem 
na salę kinową w Jabłonce 

Cel operacyjny 3.2  

Poprawa dostępności do usług społecznych i 

zdrowotnych 

modernizacja i remont dawnego budynku Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na 
Orawskie Centrum Rehabilitacji w Jabłonce 

Cel operacyjny 3.3  

Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego 

organizacja szkoleń i akcji ukierunkowanych na wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców  

budowa remizy OSP w Podwilku 

udoskonalenie systemu powiadamianie o klęskach żywiołowych 

Cel operacyjny 3.4 

Poszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu 

wolnego  

budowa sali gimnastycznej w Zubrzycy Górnej Zimnej Dziurze 

budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej 

wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na budowę infrastruktury poszerzającej ofertę 
aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym ścieżek ekologicznych, siłowni na 
świeżym powietrzu, tras i wyciągów narciarskich 
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Cel strategiczny 3: Pełne zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Cel operacyjny 3.5  

Organizacja optymalnego ładu przestrzennego 
opracowanie przestrzennego planu zabudowy Gminy Jabłonka 

Cel operacyjny 3.6  

Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych do świadczenia usług 

publicznych 

zwiększenie liczby udostępnionych e-usług publicznych 
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Cel strategiczny 4: Aktywność mieszkańców i lokalny rynek pracy 

Cel operacyjny 4.1  
Zwiększanie wykorzystania zasobów ludzkich 

działania promocyjne Gminy związane z możliwością pozyskiwania środków  
z PROW na rozwój i odbudowę gospodarstw rolnych 

rozwój potencjału gospodarczego Gminy  

rozwój agroturystyki 

promocja i komercjalizacja produktu lokalnego 

wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój partnerstwa lokalnych podmiotów 
gospodarczych i organizacji, rozpowszechnianie dobrych praktyk i wymianę 
doświadczeń 

Cel operacyjny 4.2  

Aktywność organizacji pozarządowych  

wspieranie działalności organizacji pozarządowych 

pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Cel operacyjny 4.3  

Aktywność regionalna i ponadregionalna 

samorządu 

poszerzenie zakresu współpracy Gminy z partnerami krajowymi 

wspieranie i stymulowanie współpracy organizacji pozarządowych 

poszerzenie zakresu współpracy Gminy z partnerami zagranicznymi 

pozyskiwanie nowych podmiotów partnerskich 

aktywne uczestnictwo w pracy Lokalnej Grupy Działania 
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6. INWESTYCJE PRIORYTETOWE 

Dla pełnej realizacji celów i założeń strategii zaplanowano realizację następujących inwestycji priorytetowych: 

Tabela 10. Zestawienie inwestycji priorytetowych zaplanowanych do realizacji do roku 2025 

Lp. 
Nazwa i zakres 

rzeczowy inwestycji 

Planowany termin realizacji Szacunkowy 
koszt (zł)  

Potencjalne 
źródła 

finansowania 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Rozbudowa Centrum 
Kultury Górnej Orawy  
z przeznaczeniem na 
Orawską Samorządową 
Szkołę Muzyczną 

           

7.500.000 RPO 

2 

Budowa ścieżki 
rowerowej na trasie 
Jabłonka – Suwady –
Dzicy – Droga Celna – 
Chyżne – Homrzyska - 
Głodówka, budowa 
parkingu, platformy 
widokowej i rewitalizacja 
Muzeum w Chyżnem  

           

8.000.000 PL-SK 

3 
Centrum Informacji 
Turystycznej w Jabłonce 

           
 1.000.000 PL-SK 

4 

Budowa szlaku 
drogowo-rowerowego 
Lipnica Mała – Zubrzyca 
Dolna 

           

9.000.000 MIiR 

5 
Budowa chodników w 
Gminie Jabłonka 

           
6.000.000 MIiR 

6 
Rozbudowa i 
modernizacja 
oświetlenia ulicznego w 

           
3.000.000 MIiR 
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Lp. 
Nazwa i zakres 

rzeczowy inwestycji 

Planowany termin realizacji Szacunkowy 
koszt (zł)  

Potencjalne 
źródła 

finansowania 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Gminie Jabłonka 

7 
Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w 
Jabłonce 

           
10.000.000 RPO 

8 

Rozbudowa kanalizacji 
w Gminie Jabłonka; 
Kanalizacja Podwilk 
etap V, Kanalizacja 
Zakamionek, osiedle 
Dzicy, Szałas, Chyżnik, 
Bosaki w Zubrzycy 
Dolnej 

           

6.000.000 RPO 

9 

Budowa kolektora 
głównego od 
oczyszczalni ścieków do 
ul. Nadwodniej w 
Jabłonce 

           

3.500.000 RPO 

10 
Budowa remizy OSP w 
Podwilku 

           
 4.000.000  

11 
Demontaż i bezpieczne 
składowanie wyrobów 
zawierających azbest 

           
3.400.000 RPO 

12 
Budowa pomnika Św. 
Jana Pawła II w 
Jabłonce 

           
300.000 PROW 

13 

Modernizacja i remont 
starego budynku 
Ośrodka Zdrowia z 
przeznaczeniem na 
Orawskie Centrum 

           

8.000.000 RPO 
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Lp. 
Nazwa i zakres 

rzeczowy inwestycji 

Planowany termin realizacji Szacunkowy 
koszt (zł)  

Potencjalne 
źródła 

finansowania 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Rehabilitacji w Jabłonce 

14 

Budowa sali 
gimnastycznej w 
Zubrzycy Górnej Zimnej 
Dziurze 
 

           

2.500.000 PROW 

15 

Budowa 
ogólnodostępnej sali 
gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej nr 
1 w Zubrzycy Górnej 

           

3.000.000 PROW 

16 

Modernizacja sali 
widowiskowej Centrum 
Kultury Górnej Orawy z 
przeznaczeniem na salę 
kinową w Jabłonce - 
zakup sprzętu 

           

1.000.000 RPO 

17 
Rozbudowa dróg 
lokalnych 

           
25.000.000 MIiR 

18 

Zmiana Miejscowego 
Planu 
Zagospodarowania 
Przestrzennego i 
Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Jabłonka 

           

1.250.000  
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Lp. 
Nazwa i zakres 

rzeczowy inwestycji 

Planowany termin realizacji Szacunkowy 
koszt (zł)  

Potencjalne 
źródła 

finansowania 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

19 

Opracowanie i 
wdrożenie 
wielopodmiotowej 
strategii rozwoju 
turystyki i promocji 
Orawy 

           

150.000 RPO 

20 
Budowa basenu 
ogólnodostępnego w 
Jabłonce  

           

16.000.000  

21 

Budowa 
pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego 
 w Lipnicy Małej 

1
 

           

1.000.000  

22 

Budowa 
wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy 
Zespole Szkół w 
Chyżnem 

           

600.000  

23 

Budowa drogi łączącej 
Zubrzycę Górną z 
przysiółkiem 
Zakamionek 

           

2.500.000  

24 

Budowa wodociągu 
gminnego wraz z wieżą 
ciśnień oraz systemem 
hydrantów 
przeciwpożarowych 

           

30.000.000  

                                                           
1
 Warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie własności gruntu na rzecz Gminy Jabłonka 
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Lp. 
Nazwa i zakres 

rzeczowy inwestycji 

Planowany termin realizacji Szacunkowy 
koszt (zł)  

Potencjalne 
źródła 

finansowania 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

25 
Modernizacja i 
rozbudowa budynku 
Urzędu Gminy 

           
5.000.000  

26 

Budowa 
wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy 
Zespole Szkół w 
Orawce 

           

400.000  

27 

Budowa ścieżki 
rowerowej Jabłonka – 
Babia Góra (do drogi 
Rajsztag) 

           

10.000.000  

28 
Budowa ciepłowni w 
Jabłonce 

           
10.000.000  

29 

Audyt energetyczny 
budynków oświatowych i 
gminnego zasobu 
mieszkaniowego 

           

200.000  

30 

Budowa zaplecza 
biurowo-socjalnego 
Zakładu Usług 
Komunalnych 

           

3.000.000  

31 
Zakup gruntu od rodziny 
Kojs pod cmentarz 
komunalny w Jabłonce 

           
  

32 
Rozbudowa Szkoły w 
Zubrzycy Dolnej 

           
5.000.000  

33 
Budowa 
wielofunkcyjnego boiska 

           
400.000  
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Lp. 
Nazwa i zakres 

rzeczowy inwestycji 

Planowany termin realizacji Szacunkowy 
koszt (zł)  

Potencjalne 
źródła 

finansowania 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

sportowego w Zubrzycy 
Dolnej 

34 
Zakup samochodu 
dowożącego dzieci do 
szkół 

           
350.000  

35 

Zakup gruntu i 
urządzenie terenu 
rekreacyjnego pod 
miejsce na imprezy 
plenerowe wraz z 
amfiteatrem, platformą 
widokową i zapleczem 
infrastrukturalnym  

           

  

36 

Mini Miasteczko 
rowerowe wraz z 
zagospodarowaniem 
terenu przy Gminnym 
Przedszkolu 
Samorządowym w 
Jabłonce 

           

500.000  

37 
Siłownia na świeżym 
powietrzu na Stadionie 
sportowym w Jabłonce 

           
130.000  

38 
System zarządzania i 
monitoringu sieci 
kanalizacyjnej  

           
10.000.000  

39 

Rozbudowa dróg 
gminnych wraz z 
budową mostu na rzece 
Czarna Orawa z 

           

9.000.000   
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Lp. 
Nazwa i zakres 

rzeczowy inwestycji 

Planowany termin realizacji Szacunkowy 
koszt (zł)  

Potencjalne 
źródła 

finansowania 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

chodnikiem, 
oświetleniem i 
infrastrukturą 
towarzyszącą 

 
Wykaz skrótów: 
MIiR: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
RPO: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
PL-SK: (Interreg V-A) PL-SK – Poland-Slovakia 
PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
 
Realizacja zadań numer 1 – 4, 7 – 10, 13 – 16, 19 – 28, 33, 36 – 37, 39 uzależniona jest od uzyskania zewnętrznego źródła finansowania.
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7. SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z CELAMI ROZWOJU KRAJOWEGO I REGIONALNEGO 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020.  

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR) jest dokumentem 

określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu  

i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia 

strategicznych celów rozwoju kraju. Dokument wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, 

w tym wobec obszarów wiejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk 

publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Celem strategicznym polityki 

regionalnej, określonym w KSRR jest efektywne wykorzystywanie specyficznych 

regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju 

– wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym. 

Realizacja celów „Strategii Rozwoju Gmina Jabłonka na lata 2015 – 2025” przyczynia się 

bezpośrednio do osiągnięcia trzech celów szczegółowych KSRR: 

1. wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

2. budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na 

obszarach problemowych, 

3. tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem 

samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, 

prowadzonej w przestrzeni regionalnej. Strategia „Małopolska 2020” mówi o tym co, jako 

społeczność regionalna, można osiągnąć w perspektywie najbliższych dziesięciu lat – wobec 

obecnej pozycji rozwojowej oraz dzięki społecznym oczekiwaniom i aspiracjom na 

przyszłość. Strategia jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w regionie oraz 

niwelowania barier pojawiających się w otoczeniu. W dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości, strategia ma wspierać członków społeczności regionalnej w skutecznym 

odkrywaniu potencjałów i pełnym wykorzystywaniu szans na rozwój. 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 uwzględnia cele 

dokumentów strategicznych, obowiązujących na poziomie europejskim i krajowym,  

tj. Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu – „Europa 2020” oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: 

Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Ponadto dokument uwzględnia aktualne wyniki prac nad 
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pakietem krajowych dokumentów strategicznych, obejmującym Długookresową Strategię 

Rozwoju Kraju do 2030, Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030, 

Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju do 2020 oraz zintegrowane, krajowe strategie 

rozwoju o charakterze sektorowym. 

Wdrożenie „Strategii Rozwoju Gmina Jabłonka na lata 2015 – 2025” przyczyni się do 

realizacji celów oraz poprawy wskaźników osiągnięć określonych dla obszarów polityki 

rozwoju. 



Strategia rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015 - 2025 

 74 

Tabela 11. Wskaźniki osiągnięć „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020”  

Lp. Obszar Cel strategiczny Wskaźniki osiągnięć 

1 
Obszar 1. Gospodarka wiedzy i 
aktywności 

Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego 
dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności 
zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców 

Liczba przedsiębiorstw (prowadzących działalność)  
o liczbie pracujących do 9 osób na 1000 
mieszkańców 

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 
produkcyjnym 

2 
Obszar 2. Dziedzictwo i przemysły 
czasu wolnego 

Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze 
przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu 
potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury 

Pracujący wg sekcji, PKD 2007 Sekcja I (Działalność 
związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi)  

Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach 
zakwaterowania zbiorowego 

Korzystający z obiektów kultury 

3 
Obszar 3. Infrastruktura dla 
dostępności komunikacyjnej 

Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 
komunikacyjna regionu dla konkurencyjności 
gospodarczej i spójności przestrzennej 

Przewozy pasażerów komunikacją regionalną; 
Transport zbiorowy samochodowy (bez komunikacji 
miejskiej) 

4 
Obszar 4. Krakowski Obszar 
Metropolitalny i inne subregiony 

Silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz 
wzrost potencjału ekonomicznego subregionów w 
wymiarze regionalnym i krajowym 

Napływ niepublicznych inwestycji zagranicznych  
i polskich 

5 
Obszar 5. Rozwój miast i terenów 
wiejskich 

Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych 
zapewniające szanse na rozwój mieszkańców 
małych i średnich miast oraz terenów wiejskich 

Liczba gospodarstw ekologicznych 

Stopa bezrobocia 

6 
Obszar 6. Bezpieczeństwo 
ekologiczne, zdrowotne i społeczne 

Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
Małopolski w wymiarze środowiskowym, 
zdrowotnym i społecznym 

Dochody gmin 

7 
Obszar 7. Zarządzanie rozwojem 
województwa 

Efektywnie zarządzane województwo, którego 
rozwój oparty jest na współpracy i mobilizowaniu 
zasobów 

Odsetek ludności korzystającej z: 

- kanalizacji sieciowej, 

- wodociągów sieciowych 

Społeczne poczucie bezpieczeństwa 
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Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020 

Subregionalny Program Rozwoju stanowi ofertę samorządu województwa mającą na celu 

uruchomienie oddolnych inicjatyw w celu wykorzystania wewnętrznych potencjałów dla 

zbudowania specjalizacji poszczególnych subregionów. 

Główne założenia dla opracowania SPR stanowią następujące czynniki: 

1. silne zróżnicowanie wewnętrzne województwa, co wymaga zróżnicowanej terytorialnie 

polityki rozwoju województwa, 

2. oddolne podejście do polityki rozwoju województwa, umożliwiające lepsze wykorzystanie 

endogenicznego potencjału poszczególnych subregionów, 

3. stworzenie warunków stymulujących realizację wspólnych i/lub uzgodnionych projektów, 

co jest odpowiedzią na występujący deficyt współpracy zarówno w ramach sektora 

publicznego, jak i we współpracy samorządów z partnerami społecznymi i gospodarczymi. 

Program rozwoju subregionów definiuje między innymi wykazy przedsięwzięć kluczowych dla 

danego subregionu, uzgodnione w ramach forum subregionalnego, z uwzględnieniem 

wyników konsultacji subregionalnych oraz negocjacji z Zarządem Województwa, stanowiące 

część programu rozwoju danego subregionu. Głównym celem rozwoju subregionu 

podhalańskiego powinno być wzmacnianie tych funkcji, które wynikają z jego unikalnego w 

skali kraju potencjału turystycznego oraz wysokich walorów naturalnych. Dzięki 

zrównoważonemu rozwijaniu infrastruktury i usług czasu wolnego, subregion powinien 

sukcesywnie wzmacniać swoją wysoką atrakcyjność na turystycznej mapie kraju. 

Cele strategiczne i operacyjne zawarte w „Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015 – 

2025” są zbieżne z celami ustalonymi w tematycznych i geograficznych obszarach interwencji, 

określonych dla subregionu podhalańskiego. 

W szczególności dotyczy to obszaru tematycznego 2. Rozwój potencjału gospodarczego 

subregionu podhalańskiego w odniesieniu do typów przedsięwzięć strategicznych: 

 poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego subregionu, 

 poprawa warunków dla rozwoju przemysłów czasu wolnego w subregionie, 

 rozwój subregionalnego systemu transportowego, 

 rozwój infrastruktury ochrony środowiska o zasięgu ponadlokalnym. 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Nowotarskiego 2015-2022 

Strategia jest podstawowym narzędziem służącym do zarządzania rozwojem powiatu 

nowotarskiego. Wskazuje ona nie tylko kierunki rozwoju powiatu, ale zawiera także 
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podstawowe założenia dotyczące wynikających z nich długofalowych przedsięwzięć  

o charakterze programów rozwojowych. Strategia jest skoncentrowana na priorytetach 

wyrażonych w przyjętych programach rozwojowych.  

Cele „Strategii Rozwoju Gminy Jabłonka na lata 2015 – 2025” są zbieżne z celami 

strategicznymi powiatu, w szczególności w odniesieniu do 

Celów dotyczących potencjału rozwojowego: 

 CS.1.1. Utrzymanie liczby mieszkańców na poziomie nie niższym niż stan z 2013 roku 

 CS.1.2. Osiągnięcie i utrzymanie dodatniego salda migracji międzypowiatowej 

 CS.1.8. Stopa bezrobocia rejestrowanego nie wyższa niż 20% przez cały okres trwania 

strategii 

 CS.1.10. Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej powyżej 60% 

 CS.1.12. Ilość noclegów udzielonych turystom powyżej 1,1 mln rocznie od 2020 roku 

 CS.1.15. Liczba osób odwiedzających muzea powyżej 400 tys. rocznie od 2020 roku 

Celów dotyczących pozycji konkurencyjnej: 

 CS.2.1. Tempo spadku udziału ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem niższe 

niż w powiatach benchmarkowych 

 CS.2.3. Wskaźnik przyrostu naturalnego wyższy niż w powiatach benchmarkowych 

 CS.2.6. Tempo przyrostu liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

na 1 tys. mieszkańców większe niż w powiatach benchmarkowych 

 CS.2.8. Stopa bezrobocia rejestrowanego niższa niż średnia dla powiatów 

benchmarkowych
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8. MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII 

System monitorowania Strategii jest jednym z podstawowych elementów w procesie jej 

wdrażania. Pozyskane dane pozwolą na diagnozę skuteczności realizacji założeń strategii 

oraz ukierunkują pracę podmiotu odpowiedzialnego za realizację celów strategii oraz 

wykonanie priorytetowych działań inwestycyjnych.  

Zakłada się prowadzenie monitoringu w cyklach rocznych. Pozwoli to na systematyczne, 

szczegółowe analizowanie procesu wdrażania Strategii. Zdefiniowane wskaźniki 

monitorowania odnoszą się do poszczególnych celów strategicznych. 

Tabela 12. Wskaźniki monitorowania strategii Gminy 

Lp. Cel strategiczny Wskaźniki monitorowania 

1 

Cel strategiczny 1: 

Zrównoważony rozwój 

turystyki 

 liczba miejsc noclegowych na terenie Gminy  

 liczba turystów odwiedzających Gminę  

 liczba osób korzystających z obiektów kultury 

 liczba i długość tras rowerowych 

 liczba zorganizowanych ekspozycji muzealnych 

 liczba osób korzystających z usług Centrum 

Informacji Turystycznej 

2 

Cel strategiczny 2: Rozbudowa 

infrastruktury komunalnej 

 stopień skanalizowania Gminy 

 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji 

 liczba rozbudowanych oczyszczalni ścieków 

 długość wybudowanych dróg, mostów, 

chodników i oświetlenia ulicznego 

 długość wybudowanych sieci kanalizacyjnych 

 ilość zdemontowanych i złożonych wyrobów 

zawierających azbest 

 liczba obiektów komunalnych korzystających 

OZE 

 poziom zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych  

3 

Cel strategiczny 3: Pełne 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej 

 liczba wybudowanych i rozbudowanych obiektów 

 liczba osób korzystających obiektów 

zagospodarowanej przestrzeni publicznej 

 liczba udostępnionych e-usług publicznych 
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Lp. Cel strategiczny Wskaźniki monitorowania 

4 

Cel strategiczny 4: Aktywność 

mieszkańców i lokalny rynek 

pracy 

 liczba podmiotów korzystających ze środków 

pomocowych  

 liczba gospodarstw agroturystycznych 

 liczba gospodarstw ekologicznych  

 liczba działań zrealizowanych we współpracy  

z partnerami 

 liczba działań zrealizowanych we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 

 liczba obiektów i miejsc poszerzających ofertę 

aktywnego spędzania czasu wolnego  

 liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 

organizowanych we współpracy z partnerami  

i organizacjami 

 saldo migracji 
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Materiały źródłowe stanowiące podstawę do opracowania Strategii: 

 dane Głównego Urzędu Statystycznego, w szczególności opublikowane w Banku Danych 
Lokalnych 

 dane i informacje Urzędu Gminy 

 informacje opublikowane na stronach Internetowych Gminy Jabłonka i podmiotów 
działających na jej terenie 

 informacje uzyskane podczas zajęć warsztatowych z przedstawicielami lokalnej 
społeczności 

 Z. Ładygin, 7 dni na Orawie Polskiej, Warszawa-Kraków 1985 

 S. Figiel, J. Markin, Z. Ładygin, K. Żywczak, Pieniny, Podhale, Orawa i Spisz, Praktyczny 
Przewodnik, Pascal 2007 

Strategia rozwoju jest spójna z celami i założeniami dokumentów planistycznych  
i opracowań, w szczególności takich jak: 

 ''Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonka na lata 2007 – 2013'' 

 „Program ochrony środowiska dla Gminy Jabłonka na lata 2004 – 2015” 

 „Plan gospodarki odpadami na lata 2004 - 2011 wraz z prognozą do roku 2015 dla Gminy 
Jabłonka” 

 „Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonka za 
2014 rok” 

 „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020” 

 „Charakterystyka przyrodnicza i społeczno – gospodarcza obszaru zlewni Czarnej 
Orawy” 

 „Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry” 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka 
– projekt” 

 „Program wspierania rodziny Gminy Jabłonka na lata 2014 – 2016” 

 „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020” 
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Lista osób, które miały bezpośredni wpływ na opracowanie Strategii: 

Wójt Gminy Jabłonka  

Antoni Karlak 

Zastępca Wójta Gminy Jabłonka  

Bolesław Wójcik  

Skarbnik Gminy Jabłonka 

Danuta Sarniak 

Sekretarz Gminy Jabłonka 

Artur Górka 

Radni Gminy Jabłonka 

Jan Balcerzak  
Krzysztof Dworszczak  
Jan Głusiak  
Michał Knapczyk  
Tadeusz Kuczkowicz  
Franciszek Kubacka  
Eugeniusz Moniak  
Krzysztof Palenik  
Józef Pakos  
Eugeniusz Stec-Sala  
Piotr Stopiak  
Łukasz Wiater  
Aniela Zubrzycka 
Wilma Zubrzycka  

Sołtysi 

Eugeniusz Andrasiak 
Jan Budziński 
Emil Holla 
Leon Łuka 
Barbara Mastela 

Przedstawiciele szkół 

Beata Bochaczyk 
Maria Fifańska 
Piort Męderak 
Katarzyna Piekarczyk 
Bogusława Pilch 
Maria Pilch 
Aniela Stopiak 
Bogumiła Szlachta 
Beata Urban 

Członkowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Andrzej Buroń 
Stanisław Chmura 
Piotr Kowalik 

Komendant Komisariatu Policji  
w Jabłonce 

Marek Szczepański 

Działacze organizacji pozarządowych 

Magdalena Kostrzewa-Smreczak 
Zofia Palenik 
Władysław Wierzbiak 

Prezesi wspólnot urbarialnych 

Franciszek Kubacka 
Jan Łaciak 
Józef Machaj  
Józef Śmiech  

Przedstawiciele klubów sportowych 

Jakub Janczy 
Bogdan Jazowski 
Czesław Kuczkowicz 
Barbara Łuka 

Lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy 
Gminy 

Małgorzata Kulawiak 
Józef Pawlak 
Krzysztof Sandrzyk 
Władysław Sowiński 
Stanisław Żądło 

Prezes Banku Spółdzielczego  
w Jabłonce  

Józef Szperlak 

Przedstawiciel Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gminie Jabłonka  

Przemysław Olenderek 

Przedstawiciel Babiogórskiego Parku 
Narodowego 

Stanisław Szafraniec 

Pracownicy Urzędu Gminy Jabłonka 

Łukasz Bylicki 
Mirosław Karkos 
Józef Knaperek 
Jacek Marcinek 
Maria Matusiak 
Piotr Pukowski 
Maria Staszkiewicz 
Karolina Świetlak 
Grażyna Wierczek 
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PODHALAŃSKIE CENTRUM FINANSOWANIA EUROPEJSKIEGO 

Barbara-Adamska Kliszcz 

Małe Ciche 22, 34-531 Murzasichle 

Kontakt: pcfe@onet.eu 
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