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Wesołych Świąt
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019

N

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą wiele radości i pokoju
a każdy dzień Nowego Roku
niech obfituje w łaski od Nowonarodzonego

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka

Wójt Gminy Jabłonka

Eugeniusz Moniak

Antoni Karlak

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
21 października 2018 roku odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Mieszkańcy Gminy Jabłonka wybierali
swoich przedstawicieli do rady gminy, powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego.
W tym dniu odbyły się również wybory na Wójta Gminy Jabłonka. Mieszkańcy gminy po raz czwarty powierzyli
funkcję włodarza Panu Antoniemu Karlakowi. W związku ze zmianami w ustawie kadencja potrwa pięć lat i zakończy
się w roku 2023.

ŚLUBOWANIE WÓJTA GMINY JABŁONKA
W dniu 22 listopada 2018 roku
w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce odprawiona została Msza Św. w intencji
Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy
Jabłonka oraz mieszkańców Gminy
Jabłonka. Następnie w wypełnionej
po brzegi sali widowiskowej Centrum
Kultury Górnej Orawy podczas Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Jabłonka Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka złożył uroczyste ślubowanie,
po czym otrzymał gratulacje z rąk
nowo wybranego Przewodniczącego
Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza
Moniaka.
W swoim wystąpieniu Gospodarz Gminy podziękował za okazane zaufanie i zapewnił Orawian, że
pomimo wielu trudności i wyrzeczeń

nadal będzie ciężko i ofiarnie pracował na rzecz rozwoju naszej gminy.
Następnie
Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Jabłonka Wilma Zubrzycka odczytała listy gratulacyjne, które napłynęły do Pana Wójta
Antoniego Karlaka m.in. od Konsul
Generalnej Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, Senatora Jana
Hamerskiego, Posła Edwarda Siarki
i Poseł Anny Paluch. Gratulacje Panu
Wójtowi złożyli również burmistrzowie gmin partnerskich, Komendant
WKU w Nowym Targu Paweł Wójcik,
Senator Tadeusz Skorupa, Zastępca
Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego Konrad Gonciarczyk oraz
przedstawiciele różnych środowisk
lokalnej społeczności.

Podczas zaprzysiężenia Wójta
Gminy obecni byli nasi przyjaciele
z gmin partnerskich: Karl Bela – Burmistrz Nagymanyok z Węgier, Adrian
Ungureanu- Burmistrz Brebu w Rumunii wraz z delegacją, Magdaléna
Zmarzláková- Primator Trsteny. Na
zakończenie dzieci z zespołu Małolipnicanie przedstawiły krótki program artystyczny.

INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY JABŁONKA
W dniu 22 listopada 2018 roku w Centrum
Kultury Górnej Orawy w Jabłonce odbyła się
Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Jabłonka.
Pierwszą Sesję Rady Gminy nowej kadencji
otworzył Radny Senior Eugeniusz Paściak.
Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego wybór Radni złożyli uroczyste ślubowanie. W dalszej kolejności Radni przystąpili do
wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jabłonka, składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji oraz stałych komisji Rady Gminy.

Skład Rady Gminy Jabłonka, kadencja 2018-2023
Eugeniusz Moniak – Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka, Wilma Zubrzycka – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Jabłonka, Grażyna Karlak – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, Jan Głusiak – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Józef Jasiurka- Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, Józef Pakos – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Jan Balcerzak, Marek Gróbarczyk, Piotr
Holla, Piotr Kowalik, Tadeusz Litwiak, Józef Machaj, Eugeniusz Paściak, Krzysztof Pieronek, Krzysztof Sandrzyk.
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Obiekty infrastrukturalne oddane
do użytku w Gminie Jabłonka w 2018 roku
Most do osiedla Wywiołówka
na cieku potok Zubrzycki w Zubrzycy Górnej

W dniu 13 września 2018 roku został oddany do użytku most do osiedla Wywiołówka na cieku potok Zubrzycki
w Zubrzycy Górnej. Po przecięciu wstęgi ks. Proboszcz Jan Kołodziej odmówił modlitwę i poświecił obiekt. Następnie
głos zabrał Wójt Antoni Karlak, który pogratulował Zubrzycy Górnej kolejnej wielkiej inwestycji mostowej, zaś mieszkańcy wyrazili wdzięczność za wykonanie nowego obiektu. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych
gminy.

Kontynuacja modernizacji dróg i oświetlenia ulicznego
w 2018 roku na terenie Gminy Jabłonka
Wzorem lat ubiegłych w 2018 roku kontynuowano modernizację dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej. Łącznie na terenie Gminy Jabłonka wykonano 7888 metrów bieżących nowej nawierzchni tj.:
Jabłonka Centrum – wykonano nawierzchnię asfaltową na 10 drogach o łącznej długości 1701 mb,
Lipnica Mała – wykonano nawierzchnię asfaltową na 4 drogach o łącznej długości 703 mb,
Chyżne - wykonano nawierzchnię asfaltową na 3 drogach o łącznej długości 1576 mb,
Podwilk - wykonano nawierzchnię asfaltową na 5 drogach o łącznej długości 598 mb,
Orawka - wykonano nawierzchnię asfaltową na 5 drogach o łącznej długości 1431 mb,
Zubrzyca Dolna - wykonano nawierzchnię asfaltową na 8 drogach o łącznej długości 1162 mb,
Zubrzyca Górna - wykonano nawierzchnię asfaltową na 7 drogach o łącznej długości 717 mb.
Działania prowadzone przez Gminę Jabłonka obejmowały również rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy. Łącznie w 2018 roku wybudowano 148 punktów świetlnych oraz wymieniono 18 lamp.
I tak: Jabłonka – wybudowano 80 lamp, Jabłonka Bory – wybudowano 18 lamp, wymieniono 2, Lipnica Mała –
wybudowano 20 lamp, Orawka – wybudowano 5 lamp, wymieniono 7, Podwilk – wybudowano 4 lampy, Zubrzyca
Dolna – wybudowano 14 lamp, Zubrzyca Górna – wybudowano 7 lamp. Ogółem na terenie gminy znajduje się 2340
lamp oświetlenia ulicznego.
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Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Jabłonce

Gmina Jabłonka w latach 20182019 realizuje projekt pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków”. Realizowany
projekt współfinansowany jest w ramach konkursu nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-089/16 w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych,
poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR w ramach
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Do oczyszczalni ścieków w Jabłonce doprowadzane są ścieki z sołectw: Jabłonka-Centrum, Jabłonka
Bory i Orawka tworzących Aglomerację Jabłonka. Dynamiczny rozwój
demograficzny, gospodarczy jak i turystyczny Aglomeracji Jabłonka skutkuje wzrostem ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków
w Jabłonce. Ścieki w największym
udziale pochodzą od gospodarstw
domowych i obiektów użyteczno-

ści publicznej, pewna ilość ścieków
wytwarzana jest także w zakładach
usługowych, handlowych i przemysłowych (m.in. przetwórstwo mleka,
cukiernie, myjnie samochodowe).
Gmina Jabłonka przewidując w perspektywie około 20 lat utrzymanie dynamiki rozwoju Aglomeracji Jabłonka
podjęła działania mające zapobiec
dalszemu przeciążaniu hydraulicznemu i ładunkiem zanieczyszczeń
oczyszczalni ścieków w Jabłonce.
Opracowana została „Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
ścieków w Jabłonce”, a na jej podstawie projekt przebudowy i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Jabłonce.
Uzyskano stosowne pozwolenia: na
budowę i wodnoprawne, a w kwietniu bieżącego roku Gmina Jabłonka rozpoczęła realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni ścieków na dz. ew. ozn. nr 5184, 5185,
5187 położonych w m. Jabłonka”.
Zakładana projektem rozbudowa

i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Jabłonce przewiduje zwiększenie
przepustowości hydraulicznej z 800
m3/dobę do 1989 m3/dobę i RLM
z 5550 do RLM 15140, a jej realizacja pochłonie 11 730 033,70 złotych
(słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy trzydzieści trzy złote 70/100). Zakończenie
realizacji wyżej przedstawionego
przedsięwzięcia wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego przewidziane jest do dnia 30 czerwca 2019
roku.
Natomiast prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na osiedlach Szałas, Chyżnik, Dzicy, Jabłonka Bory rozpoczną się w 2019
roku.
Łączna długość gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej wg stanu na
dzień 28.11.2018 r: 333,81 km
Łącznie do dnia 28.11.2018
roku przyłączono do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej 4 699 budynków.

Nowa Remiza OSP Podwilk
6 października 2018 roku, dzięki staraniom Wójta Gmina Jabłonka - Pana Antoniego Karlaka, zaangażowaniu władz Gminy oraz przy współpracy lokalnej społeczności oddano do użytku nowy budynek
remizy OSP w Podwilku.
Uroczystość swoją obecnością uświetnił Poseł
na Sejm RP Edward Siarka, Komendant Powiatowy
PSP w Nowym Targu Mariusz Łaciak, Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym
Targu Marek Wierzba, były wójt Gminy Jabłonka Julian Stopka, delegacje ościennych jednostek OSP
z tereny Gminy Jabłonka, Raby Wyżnej i Spytkowic.
Uroczystość rozpoczęto Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Marcina w Podwilku. Mszę świętą
koncelebrował Ks. proboszcz Kazimierz Gunia, ks.
Stanisław Koziana, ojciec Andrzej Mikołajczyk. Po
mszy świętej nastąpiło przekazanie symbolicznych
kluczy strażakom OSP Podwilk, przecięcie wstęgi

oraz poświecenie nowego obiektu. W trakcie uroczystości
były okolicznościowe wystąpienia, program artystyczny dla
licznie zgromadzonych gości i mieszkańców Podwilka.
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Otwarcie pracowni RTG

Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce wzbogaciło się o nowy aparat rentgenowski płucno-kostny typu
RTG RAD PRO. W dniu 5 listopada 2018 roku otwarto
Pracownię Radiologiczną. W uroczystości uczestniczyli
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: Wójt
Gminy Jabłonka Antoni Karlak, jego zastępca Bolesław
Wójcik, skarbnik Gminy Jabłonka Danuta Sarniak oraz
Dyrektor SPZOZ Przemysław Olenderek wraz z pracownikami. Powstała pracownia, będzie świadczyć usługi
diagnostyczne dla pacjentów w ramach POZ. SPZOZ
podejmie współpracę z pobliskim Podhalańskim Szpi-

talem Specjalistycznym w Nowym Targu oraz z innymi
SPZOZ oraz NZOZ. Nowy aparat jest urządzeniem cyfrowym, zautomatyzowanym, o niskiej dawce ekspozycji, przeznaczonym do prześwietleń zarówno dzieci jak
i dorosłych. Wykonuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości.
Pracownia Radiologiczna od 1 stycznia 2019 roku
czynna będzie codziennie. Do tego czasu tj. listopad
i grudzień czynna będzie w środy od godz. 15:00. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe ustalenie innego terminu.

Otwarcie Orawskiej Szkoły Muzycznej

1 września 2018 roku, dzięki
staraniom Wójta Gmina Jabłonka
- Pana Antoniego Karlaka, zaangażowaniu władz Gminy oraz współpracy lokalnej społeczności oddano
do użytku nową siedzibę Orawskiej
Samorządowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Jabłonce. Tym samym
zainaugurowano nowy, wyjątkowy
rok szkolny 2018/2019. Uroczystość
swoją obecnością uświetnił minister

Marian Banaś, parlamentarzyści;
Pani Anna Paluch i Edward Siarka, Starosta powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Radni Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Radni Powiatowi, byli wójtowie Gminy
Jabłonka, władze Gminy oraz wielu
szacownych Gości.
W bieżącym roku szkolnym naukę rozpoczęło 140 uczniów w cyklu 4-letnim i 6-letnim. Uczniowie
5

pobierają naukę na następujących
instrumentach: fortepian, skrzypce,
altówka, gitara, wiolonczela, perkusja, trąbka, saksofon, klarnet, flet,
akordeon. W szkole działają dwa
chóry, orkiestra smyczkowa oraz zespół instrumentów dętych. Występy
uczniów uświetniają różne regionalne uroczystości. W szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli.

Nowy samochód Pogotowia Ratunkowego
dla Gminy Jabłonka
W piątek 20 kwietnia 2018 roku Zespół Wyjazdowy Państwowego
Ratownictwa Medycznego w Jabłonce wzbogacił się o nowy samochód
pogotowia ratunkowego. Pojazd ten został sfinansowany przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz
Samorząd Gminy Jabłonka. W uroczystym przekazaniu samochodu pogotowia uczestniczyli dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Wierzba, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Przewodniczący
Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, Dyrektor Orawskiego Centrum
Zdrowia Przemysław Olenderek oraz pracownicy pogotowia, w imieniu
których symboliczne kluczyki odebrał Józef Polaczek.

Nowe boiska sportowe w Gminie Jabłonka

1 czerwca 2018 roku, w Dniu Dziecka uroczyście oddano do użytku kompleks boisk sportowych w Zubrzycy
Dolnej. Uroczystość poprzedziła msza św. odprawiona przez ks. Proboszcza Tomasza Worka. Później zgromadzeni
goście oraz mieszkańcy udali się w kierunku boiska, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i poświęcenia
nowo wybudowanego obiektu.
W skład kompleksu sportowego wchodzi: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19x32 m. do gry w piłkę siatkową,
piłkę koszykową oraz tenis ziemny, boisko o wymiarach 25x49 m. do piłki nożnej oraz budynek szatniowy.
3 czerwca 2018 roku zostało oddane do użytku boisko sportowe w Orawce. Uroczystość rozpoczęła się mszą
św., której przewodniczył Jego Eminencja Stanisław Dziwisz. Uroczyste otwarcie boiska połączone było z nadaniem
imienia księdza Jana Sczechowicza Szkole Podstawowej w Orawce.
Oddany do użytku obiekt sportowy to boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 20x40 m. do gry w piłkę
nożną, piłkę siatkową oraz piłkę koszykową.
Dzięki tej inwestycji wszystkie miejscowości w Gminie Jabłonka mogą się pochwalić nowoczesnymi obiektami
sportowymi.
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Dotacja na siłownie
zewnętrzne w Gminie
Jabłonka

Ponad 400 000 zł
dofinansowania
do budowy chodnika do
kościoła w Borach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Jabłonka otrzymała dofinansowanie w kwocie 410 323,00 zł dla projektu pn., „Uporządkowanie
przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy ul.
Pogranicza w Jabłonce” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pan Wójt Antoni
Karlak w dniu 18 października 2018 r. wziął udział w uroczystym przekazaniu promes na realizację operacji typu,
„Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania”, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego.

Na terenie sześciu miejscowości Gminy Jabłonka
tj.: Jabłonka, Lipnica Mała, Orawka, Chyżne, Zubrzyca
Górna oraz Zubrzyca Dolna powstaną ogólnodostępne
siłownie zewnętrzne. Projekt realizowany jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Koszt operacji : 579 402,26
Kwota dofinansowania : 368 670,00
Planowany termin zakończenia realizacji projektu to
2019 rok.

Z życia Gminy…
Prezydent RP
na Orawie
Delegacja z Jabłonki na czele z wójtem Antonim Karlakiem uczestniczyła w oficjalnych uroczystościach odsłonięcia pomnika upamiętniającego
100. rocznicę odbudowy Państwa Polskiego i zasłużonych lokalnych działaczy niepodległościowych
w Podsarniu w dniu 23 listopada 2018 roku z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przed uroczystościami Prezydent RP odwiedził w Orawce Pana
Józefa Kowalczyka - weterana II wojny światowej.

Nagroda im. Grzegorza Palki
dla Wójta Antoniego Karlaka
W dniu 21 października 2018 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana
Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXI Nagród im. Grzegorza
Palki, nadawanych przez Ligę Krajową, która w tym roku obchodzi
25-lecie.
Laureatem Nagrody im. Grzegorza Palki w 2018 roku w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym został Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, który został nagrodzony za
działalność na rzecz rozwoju lokalnej społeczności oraz zachowania
orawskiego dziedzictwa kulturowego.
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Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Obchody 100-lecia zainaugurował w Gminie Jabłonka 3 maja
2018 roku XXIX Przegląd Orkiestr Dętych. W ramach obchodów 13
lipca nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „Orawa 19181920”, zaś 4 sierpnia przez Jabłonkę, Orawkę, Lipnicę Małą oraz Lipnicę Wielką przejechał „Orawski Rajd Rowerowy „Szlakiem Wielkich
Orawian”. 7 listopada odbył się w siedzibie Orawskiego Centrum Kultury Gminny Konkurs Wiedzy o Orawie.
11 listopada oficjalna delegacja Gminy Jabłonka na czele z Panem Wójtem Antonim Karlakiem wzięła udział we mszy świętej z okazji
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy świętej nastąpiło złożenie zniczów oraz kwiatów na grobach bohaterów,
którzy przyczynili się do odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Deichmann
Minimistrzostwa 2018

Blisko dwa miesiące zmagań na stadionie sportowym
w Jabłonce, cztery kategorie wiekowe, dziesiątki godzin pełnych emocji, a także grad zdobytych bramek. To wszystko mogli oglądać od kwietnia aż do czerwca 2018 roku licznie zgromadzeni widzowie. Po raz pierwszy w historii Jabłonka otrzymała status eliminacji głównych, dzięki czemu wzrósł prestiż
turnieju, a najlepsze zespoły w kategoriach U13, U11 oraz U9
uzyskały awans na ogólnopolski turniej finałowy. Deichmann
Minimistrzostwa 2018 w Jabłonce to także rekordowa liczba
zespołów, gdyż do rozgrywek przystąpiło blisko 60 drużyn,
w składzie których znalazło się kilkuset młodych piłkarzy.

Uczniowie z Jabłonki najlepsi
w województwie
10 maja 2018 roku na rozgrywanych w Tarnowie wojewódzkich
finałach w piłce ręcznej najlepsi
okazali się uczniowie z Jabłonki! W pokonanym polu zostawili
oni pięć ekip. W drodze po złoty
medal wygrali z Wiśniczem 16:7
i Libuszą 14:11 w eliminacjach
grupowych, następnie pokonali
zespół z Libiąża 12:6. W finałowym spotkaniu, w którym nie brakowało emocji okazali się lepsi od
swoich rówieśników z Krakowa (13:12) i historyczny sukces stał się faktem.
W składzie zespołu znaleźli się Chowaniec Norbert, Janczy Mateusz,
Knaga Grzegorz, Kubacka Kamil, Piekarczyk Maciej, Polański Rafał, Styruła Filip, Zahora Karol, Biernat Maksymilian, Bugajski Filip, Makuch Szymon, Wójt Szymon oraz trener Jakub Janczy.
Dzięki zwycięstwu w wojewódzkich mistrzostwach uczniowie z Jabłonki mieli okazje reprezentować Małopolskę na Mistrzostwach Polski rozgrywanych w Głuchołazach, które zakończyli na 10 miejscu.

Szanowni
Mieszkańcy
Gminy Jabłonka
Składam serdeczne podziękowania Mieszkańcom, którzy zaufali mojej osobie oraz moim radnym i oddali
na nas swój głos w wyborach samorządowych. To dla mnie wielki zaszczyt, że po raz kolejny udzieliliście
mi olbrzymiego kredytu zaufania, powierzając funkcję wójta na kolejne 5
lat.
Dziękuję za dobre słowa, okazywaną sympatię i wsparcie w czasie
kampanii. Zapewniam, że nadal będę
służyć Wam drodzy mieszkańcy swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.
Wójt Gminy
Jabłonka
Antoni Karlak
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