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Boże Narodzenie 2017

Niech Jezus narodzi się w Waszych sercach
i napełni je wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Jabłonka

Eugeniusz Moniak

Antoni Karlak

Obiekty infrastrukturalne
wykonane w 2017 roku
Most „koło Kościoła”
na cieku Syhlec
w Lipnicy Małej

Most „Na Tomasówkę”
na cieku Solawka
w Zubrzycy Górnej

Odbudowany i oddany do użytku most liczy
12,46 metrów długości, 5 metrów szerokości
jezdni, nośność 30 ton

Odbudowany i oddany do użytku most liczy
12,80 metrów długości, 5 metrów szerokości
jezdni, nośność 30 ton

Kontynuacja modernizacji dróg gminnych w 2017 roku
Wzorem lat ubiegłych w 2017 roku kontynuowano modernizację dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej. Łącznie na terenie Gminy Jabłonka wykonano 5893 metrów nowej nawierzchni tj.:
Jabłonka Centrum – wykonano nawierzchnię asfaltową na 16 drogach o łącznej długości 2118 metrów
Jabłonka Bory - wykonano nawierzchnię asfaltową na 1 drodze o łącznej długości 113 metrów
Lipnica Mała - wykonano nawierzchnię asfaltową na 8 drogach o łącznej długości 1277 metrów
Podwilk - wykonano nawierzchnię asfaltową na 5 drogach o łącznej długości 764 metrów
Orawka - wykonano nawierzchnię asfaltową na 6 drogach o łącznej długości 672 metrów
Zubrzyca Dolna - wykonano nawierzchnię asfaltową na 3 drogach o łącznej długości 164 metrów
Zubrzyca Górna – wykonano nawierzchnię asfaltową na 4 drogach o łącznej długości 785 metrów

Droga gminna w Lipnicy Małej

Droga Rajsztag w Zubrzycy Górnej

Wykonano również nawierzchnię asfaltową na drodze Rajsztag na długości 1707 metrów. Zadanie współfinansowane było przez Gminę Jabłonka, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nowy Targ oraz
Babiogórski Park Narodowy.
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Droga Powiatowa w Lipnicy Małej
Gmina Jabłonka wraz
z Powiatowym Zarządem
Dróg w Nowym Targu
wykonała modernizację
dwóch odcinków drogi
powiatowej nr 1675 K
o łącznej długości 1136
metrów poprzez budowę
chodnika oraz położenie
nawierzchni asfaltowej.

Realizacja budowy oświetlenia ulicznego
Jednym z wielu działań prowadzonych
przez Gminę Jabłonka na rzecz poprawy
bezpieczeństwa jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Łącznie
w 2017 roku wybudowano 98 nowych
punktów świetlnych oraz 13 lamp na
słupach istniejących.
I tak: Chyżne: 6 sztuk, Jabłonka: 11
sztuk, Jabłonka Bory: 27 sztuk, Lipnica
Mała: 7 sztuk, Orawka: 23 sztuki, Podwilk: 7 sztuk, Zubrzyca Górna 30 sztuk.
Ogółem na terenie gminy znajduje się
2190 lamp oświetlenia ulicznego.

Otwarcie Miasteczka Rowerowego w Jabłonce

W dniu 12 października 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Jabłonce. Dzięki zaangażowaniu Wójta Antoniego Karlaka i Rady Gminy Jabłonka oraz dzięki znaczącemu
wsparciu Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Radnych Województwa doszło do wybudowania Miasteczka
Rowerowego. Miasteczko jest ważnym obiektem dla wszystkich mieszkańców Gminy, a w szczególności dla dzieci
uczestniczących w edukacji o ruchu drogowym poprzez nabieranie praktycznych umiejętności w zakresie ruchu drogowego i nauki znaków drogowych.
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Inne zakończone inwestycje
W 2017 roku zakończono inne inwestycje. Oddano do
użytku wolnostojący budynek toalet publicznych łącznie
z urządzeniami i infrastrukturą techniczną przy kościele
parafialnym w Jabłonce.

Przeprowadzono również modernizację CO z wymianą
kotła na ekogroszek oraz wykonano remont klatki schodowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce.

Bieżące inwestycje
Obecnie trwają prace przy kolejnych rozpoczętych przez gminę Jabłonka inwestycjach, których zakończenie robót
nastąpi w 2018 roku.

Rozpoczęto rozbudowę Centrum Kultury Górnej Orawy
na część przeznaczoną na Orawską Samorządową
Szkołę Muzyczną w Jabłonce.

Trwa budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Podwilku.

Rozpoczęto również budowę kompleksu sportowego
w Zubrzycy Dolnej. W skład, kompleksu będzie
wchodzić 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. Trwają także prace przy
budowie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
w Orawce. Powstaje tam obiekt z nawierzchnią
poliuretanową o wymiarach 22x42 m.

Trwają prace budowlane związane z budową mostu
„Do Pawlaka” w Zubrzycy Górnej.

Wykonano rekanalizację w poszczególnych miejscowościach. Podłączono do sieci kanalizacyjnej 58
budynków mieszkalnych.
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Dalszy rozwój Gminy Jabłonka
zagwarantowany dzięki budowie nowoczesnej
oczyszczalni ścieków w latach 2018-2019
Gmina Jabłonka będzie realizowała w latach 2018-2019 projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jabłonka wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków”. Projekt został wybrany do dofinansowania 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020.
Obecnie wykonana została dokumentacja techniczno-projektowa modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.
Uzyskano stosowne pozwolenia oraz ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.
Całkowita wartość projektu: 18 535 284,92 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 13 162 907,77 zł
Projekt zostanie sfinansowany ze środków:
1) Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:
- 7 387 023,78 zł
2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 5 775 880,00 zł
3) Środki z budżetu Gminy Jabłonka - 5 372 381,14 zł
Zakres projektu:
I. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Jabłonce. W efekcie zwiększona zostanie średnia
przepustowość z 680 m3/dobę do 1989 oraz maksymalna z 800 m3/dobę do 2586. Modernizacja oczyszczalni
umożliwi spełnienie wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń
lub minimalnych procentów redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi. Po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania oczyszczalnia będzie spełniać wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych.
II. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach:
- Szałas i Chyżnik o długości 4,7 km wraz z przepompownią,
- Dzicy o długości 3,03 km,
- Jabłonka Bory o długości 1,51 km.

Budowa trasy rowerowej łączącej Jabłonkę
ze szlakiem rowerowym dookoła Tatr, etap I
Gmina Jabłonka będzie realizowała w latach 2018-2020 projekt „Budowa trasy rowerowej łączącej Jabłonkę ze
Szlakiem Rowerowym Dookoła Tatr, etap I. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr
RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu: 2 934 497,13 zł.
Wartość dofinansowania: 1 760 698, 25 zł.
Zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa I etapu odcinka trasy dla ruchu rowerowego przebiegającej przez miejscowości
Jabłonka i Chyżne o długości 10,4 km i szerokości ścieżki do 2 m. W ramach kolejnych etapów planuje się połączyć
miejscowość Jabłonkę ze Szlakiem Rowerowym Dookoła Tatr.
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Wyróżnienia i nagrody dla Wójta
oraz Samorządu Gminy Jabłonka
Honorowe obywatelstwo
miasta Brebu
dla Antoniego Karlaka
W dniu 26 sierpnia 2017 r. Wójt Antoni Karlak otrzymał
tytuł Honorowego Obywatela Brebu. Tytuł ten na wniosek burmistrza Adriana Ungureanu przyznała Rada
Gminy Brebu.

„Kapelusz Witosa”
W dniu 30 października 2017 r. z rąk przedstawicieli „Gazety Krakowskiej" oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka otrzymał
symboliczny "Kapelusz Witosa", czyli nagrodę przyznawaną zwycięzcom corocznego plebiscytu czytelników na
"Najlepszego Wójta i Burmistrza Małopolski".

Z życia Gminy…
Nagroda dla Orawskiego
Centrum Kultury

Promocja Gminy Jabłonka
na XI Ogólnopolskiej
Prezentacji Stołów
Bożonarodzeniowych
w Nadarzynie

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce otrzymało Nagrodę Województwa Małopolskiego imienia Władysława
Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne
osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

W towarzystwie muzyki orawskiej Koło Gospodyń z Jabłonki – Borów zaprezentowało tradycyjny wigilijny stół
orawski. Na stoisku promującym naszą gminę można
było skosztować regionalnych potraw i podziwiać rękodzielnicze ozdoby świąteczne.
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Forum Samorządowców
i Mieszkańców
W dniu 3 listopada 2017 r. samorządy Gmin Bystra –
Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków
Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja zorganizowały forum w sprawie sprzeciwu wobec planów
utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin oraz
zmienionego przebiegu planowanej drogi ekspresowej
S7 Rabka – Chyżne.

Złote
Gody
2017
W dniu 14 października 2017 r. odbyła się uroczystość
wręczenia medali
za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
którą świętowało 30
par z terenu gminy
Jabłonka.

Opieka nocna i świąteczna nadal
w Jabłonce
Od 1 października 2017 r. w Orawskim Centrum Zdrowia w Jabłonce nadal prowadzona jest opieka nocna i świąteczna, którą sprawuje Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

Wernisaż wystawy prac
Ireneusza Września

Dożynki 2017
W dniu 20 sierpnia 2017 r. mieszkańcy gminy Jabłonka
świętowali jubileuszowe XXV Gminne Dożynki. Gospodarzem tegorocznego święta plonów było Chyżne.

W dniu 29 września 2017 r. w Centrum Kultury Górnej
Orawy otwarto wystawę jubileuszową 45-letniej pracy
twórczej Ireneusza Września. Na wystawie można było
podziwiać m. in.: cykl obrazów babiogórskich i papieskich.
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Jubileusz 330-lecia parafii
i 250-lecia budowy kościoła
w Podwilku
W dniu 2 sierpnia 2017 r. odbyły się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Anielskiej w Podwilku. Uroczystości te były głównym punktem obchodów jubileuszu
330-lecia parafii i 250-lecia budowy nowego kościoła
w Podwilku. Mszy Św. koncelebrowanej i całym obchodom przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek
Jędraszewski.

To już 15 lat współpracy z Trsteną i 10 lat z Wolborzem
W dniu 14 lipca 2017 r. podczas spotkania gmin partnerskich świętowano jubileusz 15-lecia współpracy z Trsteną
i 10-lecia z Wolborzem. Podczas uroczystości podpisano dokumenty potwierdzające współpracę pomiędzy samorządami oraz wręczono pamiątkowe medale i dyplomy.

Płatności bezgotówkowe
w Urzędzie Gminy Jabłonka
W Kasie Urzędu Gminy Jabłonka istnieje możliwość płatności w formie bezgotówkowej. Dotyczy to wszelkich opłat wykonywanych na rzecz Urzędu Gminy oraz Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce.

Informacja dotycząca punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Z dniem 8 grudnia 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Jabłonce przy ul. Sobieskiego 35 został zlikwidowany. Począwszy od 15 stycznia
2018 r. zostanie otwarty nowy punkt zbiórki odpadów na terenie oczyszczalni ścieków
w Zubrzycy Dolnej. W dalszym ciągu do dyspozycji mieszkańców pozostaje dotychczasowy punkt w Podwilku na terenie oczyszczalni ścieków.
Biuletyn Informacyjny wydaje Urząd Gminy Jabłonka. Skład i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel./fax 18 266 48 52, e-mail: mksc@tlen.pl; www.drukarniaMK.pl
Fotografie: Anna Czerwień, Jan Ciepliński, Łukasz Sowiński, archiwum Urzędu Gminy Jabłonka.

8

