Szanowni mieszkańcy Gminy Jabłonka
W 2006 oraz 2010 roku obdarzyliście mnie
zaufaniem powierzając stanowisko wójta Gminy
Jabłonka. Dzięki zaangażowaniu pracowników
gminy, całego kierownictwa, wszystkich zakładów
podlegających wójtowi, dzięki dobrej współpracy
i zrozumieniu Rady Gminy i wszystkich sołtysów
poszczególnych wiosek mogliśmy zrealizować
swoje plany. Uczestnicząc w zebraniach wiejskich,
wsłuchując się w głos mieszkańców mogliśmy
i możemy trafnie dokonywać przeobrażeń całej
infrastruktury naszej gminy dla dobra Orawy, dla
dobra przyszłych pokoleń.
Staramy się zarządzać na miarę swoich
możliwości i sił, staramy się służyć dla dobra całej
społeczności i całej orawskiej ziemi. Zdajemy sobie
sprawę, że nie wszystko się udaje, nie wszystkie
zamierzenia do końca zostały zrealizowane,
ale zawsze staraliśmy się jak najlepiej wykonać
zadania, prowadziliśmy społeczne konsultacje,
wsłuchiwaliśmy się w głosy krytyki i szukaliśmy
kompromisów.
W planie rozwoju naszej gminy duży
nacisk kładziemy na rozbudowę infrastruktury
w zakresie ochrony środowiska. W ostatnich latach
wybudowaliśmy ponad 110 km sieci kanalizacji
sanitarnej w poszczególnych wsiach. Na koniec
2006 roku liczba budynków przyłączonych do
sieci kanalizacyjnej wynosiła 1878, natomiast
do końca 2013 roku ta liczba wzrosła do 3584.
Do końca bieżącego roku planujemy przyłączyć
do sieci kanalizacyjnej kolejnych 690 budynków.
Podjęliśmy się również modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej oraz
budowy nowego kolektora głównego w Jabłonce.
Powstaje także koncepcja rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Jabłonce. Zadania z zakresu rozbudowy
infrastruktury kanalizacji sanitarnej podnoszą
standard życia mieszkańców oraz przyczyniają się
do rozwoju Orawy i poprawy jakości jej wód.
Pragniemy łączyć Orawę i stwarzać lepsze
warunki życia dla lokalnej społeczności. Powstały
drogi łączące Lipnicę Małą i Lipnicę Wielką
oraz Podwilk i Zubrzycę Dolną, a w przyszłości
planujemy połączyć Lipnicę Małą z Zubrzycą
Dolną. Wybudowaliśmy mosty w Jabłonce,
Orawce i Zubrzycy Górnej. Zbudowaliśmy
i zmodernizowaliśmy wiele kilometrów dróg
gminnych, współfinansowaliśmy rozbudowę
dróg powiatowych oraz krajowej 7. Sukcesywnie
dokonujemy modernizacji i rozbudowy systemu
oświetlenia ulicznego. W latach 2007-2013 przybyło
689 nowych lamp, a 191 zostało wymienionych.
Ponadto wymieniono układy pomiarowe we
wszystkich stacjach transformatorowych na
terenie gminy. Budowa bezpiecznych chodników,
oświetlenia ulicznego i mostów ułatwia życie
naszym mieszkańcom, zwiększa bezpieczeństwo
oraz polepsza jakość życia. W tym roku planujemy
jeszcze wybudowanie trzech mostów: w Zubrzycy

Dolnej – Koło Trójcy, w Lipnicy Małej – Do Steców
i w Jabłonce – Matonogi.
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców
Orawy zbudowaliśmy nowoczesne, wielofunkcyjne
Orawskie Centrum Zdrowia. W 2014 roku utworzona
została w Jabłonce całodobowa opieka medyczna.
W planie mamy przebudowę starego ośrodka
zdrowia w Jabłonce na Orawskie Centrum
Rehabilitacyjne.
Zdajemy sobie sprawę, że kultura i edukacja
stanowią swoistą podbudowę gospodarki i są jednymi
z ważniejszych mechanizmów pobudzania rozwoju
gospodarczego. Rozwój kultury i edukacji jest
w naszej gminie priorytetem i z pewnością będzie
to procentować w przyszłości. Zreformowaliśmy
gminną oświatę, tworząc zamiast czterech –
siedem gimnazjów. Dzięki temu młodzież jest
bliżej domu, co ułatwia rozwiązywanie problemów
wychowawczych. Wybudowaliśmy nowy budynek
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej oraz
rozbudowaliśmy i nadbudowaliśmy budynek Zespołu
Szkół w Zubrzycy Dolnej. W trosce o zdrowie fizyczne
młodego pokolenia funkcjonują 4 boiska typu Orlik
2012, dwa mniejsze boiska przyszkolne i 5 placów
zabaw. Wybudowaliśmy hale sportowe przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej oraz przy Zespołach
Szkół w Zubrzycy Górnej i Zubrzycy Dolnej.
Centrum Kultury Górnej Orawy to wizytówka
naszej gminy. Odbywają się tu prestiżowe imprezy
gminne, wojewódzkie, a nawet ogólnopolskie.
Dom kultury codziennie tętni życiem, umożliwiając
dzieciom i młodzieży rozwój swoich zainteresowań
i talentów, dając alternatywę w spędzaniu
wolnego czasu. Corocznie jesteśmy organizatorami
i współorganizatorami wielu cyklicznych imprez
i konkursów. Przebudowaliśmy Dom Ludowy
w Jabłonce z 1928 roku, tworząc w tym historycznym
dla Orawy budynku Orawską Bibliotekę Publiczną.
Założyliśmy również Orawską Samorządową Szkołę
Muzyczną I stopnia, gdzie uczniowie za darmo mogą
kształtować swoje muzyczne talenty.
Ostatnie osiem lat to prężna współpraca
z miastami partnerskimi: Trstená na Słowacji,
Wolbórz, Reichelsheim w Niemczech, Hořice
w Czechach i Nagymányok na Węgrzech.
Nawiązaliśmy również współpracę z miejscowością
Brebu w Rumunii. Ta działalność to nie tylko
promocja Orawy na arenie międzynarodowej,
ale również wymiana doświadczeń na różnych
polach czy też realizacja unijnych projektów.
Dzięki tej współpracy mogliśmy zrealizować
projekty m.in. z zakresu ochrony środowiska
oraz kultury. Działania samorządu Gminy
Jabłonka na rzecz propagowania idei jedności
europejskiej zostały dostrzeżone i docenione
przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy
w Strasburgu, które w 2011 roku nagrodziło Gminę
Jabłonka Dyplomem Europy, a w roku bieżącym
Flagą Honorową Rady Europy.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
modernizujemy remizy i wyposażenie straży
pożarnych. Sztandarowym projektem był zakup
supernowoczesnego, wielozadaniowego wozu
bojowego o wartości 1 mln zł dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jabłonce. Wcześniej dofinansowaliśmy
zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Zubrzycy
Dolnej i w Jabłonce oraz sfinansowaliśmy karosację
samochodów Land Rover dla Ochotniczych Straży
Pożarnych w Chyżnem i Lipnicy Małej. Przekazaliśmy
również nowe motopompy dla Ochotniczych Straży
Pożarnych w: Zubrzycy Dolnej, Lipnicy Małej,
Zubrzycy Górnej i Podwilku. W 2013 roku zakupiliśmy
działkę pod budowę remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Podwilku. Została także opracowana
dokumentacja projektowa budowy garażu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce.
W 2005 roku został uchwalony przestrzenny
plan zagospodarowania Gminy Jabłonka.
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, Rada
Gminy w 2007 roku uchwaliła punktowe
przekształcenie działek budowlanych w planie
przestrzennego zagospodarowania, realizowane
w trzech etapach do 2013 roku. Przekształconych
w tym okresie zostało około 600 działek.
Postanowiliśmy
jednocześnie
opracować
nowy plan zagospodarowania przestrzennego
z przeznaczeniem terenów na działalność
turystyczną, oczywiście za przyzwoleniem
właścicieli działek. Planujemy rozwój infrastruktury
turystycznej, wyciągi narciarskie, trasy biegowe
i rowerowe, a w Chyżnem nad jeziorem wspólnie
z miastem Trstená zamierzamy zbudować przystań
żeglarską i molo. Wychodzimy naprzeciw potrzebom
przedsiębiorców tworząc nowy plan przestrzennego
zagospodarowania z przeznaczeniem terenów na
działalność gospodarczą.
Pragniemy serdecznie podziękować za okazane
nam zaufanie. Dziękujemy wszystkim, którzy nas
wspierali oraz służyli radą. Dziękujemy również
za krytyczne uwagi, inne spojrzenie na dane
zagadnienie. Wszyscy bowiem pracujemy dla dobra
Orawy i to hasło przyświecało nam w ciągu tych
dwóch kadencji.
Przekazujemy Państwu ten biuletyn, który
jest swoistym świadectwem naszej wspólnej
działalności w latach 2006-2014. Obiecaliśmy,
że będziemy mądrze zarządzać naszą gminą i służyć
wszystkim jej mieszkańcom, tak aby przyniosło to
sukces nie tylko nam, ale i przyszłym pokoleniom.
Myślimy, że zrealizowaliśmy wytyczony sobie plan.
Gmina Jabłonka prężnie się rozwija i to na wielu
płaszczyznach.
Wójt Gminy Jabłonka

Antoni Karlak

INFRASTRUKTURA DROGOWO-MOSTOWA

Oznakowanie ulic i dróg gminnych na terenie miejscowości Jabłonka

Bezpieczne chodniki i przejścia dla pieszych przy szkołach
14 km chodników wzdłuż trasy międzynarodowej

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich
miejscowości gminy

Niemal 50 km nowej nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych
Nowa droga łącząca drogę krajową nr 7
z os. Szałas w Jabłonce-Borach poprzez przysiółek Chyżnik

Droga łącząca Lipnicę Małą i Lipnicę Wielką

Nowy chodnik i oświetlenie na drodze wojewódzkiej
w Jabłonce - Gęstych Domach

Budowa chodnika, poszerzenie
drogi dojazdowej do Gminnego
Przedszkola Samorządowego
i Zespołu Szkół w Jabłonce
oraz przebudowa stacji
transformatorowej i linii
energetycznej

Oświetlony chodnik w Zubrzycy Górnej

Droga do Pieronków w Podwilku

Droga „Furmaniec”- połączenie Podwilka z Zubrzycą Dolną
Droga powiatowa Zubrzyca Górna-Sidzina

Droga z Zubrzycy Górnej do Krowiarek

Chodnik w Zubrzycy Dolnej

Projekt „Orawska Droga” obejmował modernizację
drogi z Jabłonki przez przejście graniczne
Winiarczykówka i przez Bobrów aż do Zubrohlawy

Droga powiatowa Zubrzyca Górna-Sidzina
W ramach projektu „Orawska Droga” w gminie Jabłonka zmodernizowano
drogę wraz z mostami na potokach Czarna Orawa i Syhlec

Most „za Żądłami” w Jabłonce

Most do os. Zawoda w Orawce

Most na potoku Piekielnik - Guzówka w Jabłonce

Most do os. Płócienkówka i Czyszczoniówka
w Orawce

Most „za gospodą” do roli Kaniowej w Jabłonce

Most do os. Wyrtelówka w Jabłonce

Most do os. Do Piosków w Zubrzycy Górnej-Zimnej Dziurze

Most do os. Za Borem w Zubrzycy Górnej

Przebudowa trzech mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Zubrzyca Górna

BEZPIECZEŃSTWO
Zmodernizowany budynek Komisariatu Policji w Jabłonce

Odnowiony budynek remizy OSP Zubrzyca Górna

Zmodernizowany budynek remizy OSP Orawka

Wyremontowany budynek remizy OSP Chyżne

Ciężki samochód gaśniczy marki MAN dla OSP Jabłonka

Nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki
Renault Master dla OSP Jabłonka

Samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco
dla OSP Podwilk

Nowe radiowozy dla Komisariatu Policji w Jabłonce
Traktor Lamborghini
dla Zakładu Usług Komunalnych

Nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot Boxer
dla OSP Zubrzyca Dolna

Motopompy Tohatsu
dla jednostek OSP

Samochód GLM Land Rover
dla OSP Lipnica Mała

Budynek garażowo - techniczny dla
Zakładu Usług Komunalnych

Samochód GLM Land Rover dla OSP Chyżne

OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczalnia ścieków w Podwilku

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Podwilku, 6 listopada 2010 r.

W ramach programu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów azbestowych z obszaru Województwa
Małopolskiego” usunięto z terenu gminy ok. 1000 ton materiałów azbestowych

Oczyszczalnia ścieków w Chyżnem
Budowa oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej

Otwarcie oczyszczalni ścieków w Chyżnem, 9 listopada 2013 r.

OŚWIATA
Nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej
wraz z salą sportową

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej

Odnowiony budynek „Zielonej Szkoły”
wraz z wielofunkcyjnym boiskiem sportowym

Odnowiony budynek Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce nowe okna, dach, elewacja i ocieplenie ścian

Nowa elewacja wraz z termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej
w Jabłonce-Bory

Nowa elewacja wraz z termoizolacją budynku Zespołu Szkół w Chyżnem

Rozbudowany budynek Zespołu Szkół w Zubrzycy Dolnej
wraz z nową salą gimnastyczną

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Jabłonce-Bory

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zubrzycy Górnej

Stołówka w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej

Stołówka w Zespole Szkół w Lipnicy Małej

Plac zabaw przy Zespole Szkół w Lipnicy Małej

Plac zabaw przy Zespole Szkół w Orawce

Plac zabaw przy Zespole Szkół w Podwilku

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy Małej

Plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu Samorządowym w Jabłonce

OCHRONA ZDROWIA

Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce

U

łatwienie mieszkańcom gminy dostępu do opieki zdrowotnej i podniesienie jej jakości jest efektem powstania Orawskiego
Centrum Zdrowia w Jabłonce, w którym poza podstawową opieką medyczną działają specjalistyczne poradnie: chirurgiczna,
ginekologiczna, neurologiczna, kardiologiczna i ortopedyczna. Tu stacjonuje pogotowie ratunkowe oraz prowadzona jest opieka
całodobowa.

B

KULTURA

udowa Centrum Kultury Górnej Orawy i zaadaptowanie
budynku dawnego Domu Ludowego pod działalność
Orawskiej Biblioteki Publicznej umożliwiły rozbudowanie
i zróżnicowanie oferty kulturalnej o takie przedsięwzięcia
jak: warsztaty, wystawy, konkursy, koncerty, konferencje,
przedstawienia teatralne czy okolicznościowe spotkania.
W kalendarz imprez kulturalnych gminy Jabłonka na stałe
wpisują się nowe projekty, które cieszą się zainteresowaniem
lokalnej społeczności.

Przegląd Orkiestr Dętych

Małolipnickie Grzybobranie

Świętojańskie Zwyki

W yd a r z

Orawa Dzieciom Afryki
wraz z Orawskim Dniem Dziecka
Gminne Dożynki

n e r o we

en ia pl e

Orawskie Lato

SPORT

Orlik w Lipnicy Małej
Orlik w Jabłonce

Orlik w Podwilku

Orlik w Zubrzycy Górnej

Zadaszone trybuny na stadionie
sportowym w Jabłonce

Zaplecze sanitarno-gospodarcze
na stadionie sportowym w Jabłonce

Orawska Liga Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Jabłonka

Gminny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłonka

IMPREZY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY JABŁONKA

Zawody kolarskie na rowerach górskich - Puchar Szlaku Solnego
Międzyszkolne zawody w biegach przełajowych
o Puchar Wójta Gminy Jabłonka

Gminne zawody w narciarstwie alpejskim
o Puchar Wójta Gminy Jabłonka

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Jabłonka

Gminny Turniej Szachowy

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

IMPREZY SPORTOWE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY JABŁONKA
Orawa Armwrestling Challenge

Karpacki Wyścig Kurierów

650-lecie założenia miasta Hořice, Czechy 2012 r.

Jubileusz partnerstwa z miastem Reichelsheim, Niemcy 2014 r.

U

Delegacje miast partnerskich podczas I Światowego Zjazdu Orawian,
Jabłonka 2012 r.

MIASTA PARTNERSKIE

trzymywanie kontaktów z partnerskimi samorządami
ze wspólnej Europy opiera się na wzajemnej wymianie
doświadczeń, co generuje korzyści na niwie samorządowej
i kulturalnej. Przedstawiciele samorządów uczestniczą w oficjalnych
uroczystościach, festynach i regionalnych świętach, wzbogacając ich
program. Co roku organizowane są obozy dla młodzieży szkolnej.
Natomiast w wyniku intensywnej współpracy transgranicznej
pomiędzy gminą Jabłonka, a miastem Trstená zrealizowano wiele
projektów, w efekcie których powstały m.in. oczyszczalnie ścieków
w Podwilku i Chyżnem oraz Centrum Kultury Górnej Orawy
w Jabłonce.

Międzynarodowe obozy młodzieży

Konferencja w Nagymányok, Węgry 2011 r.

Uroczyste obchody 640-lecia miasta Trstená, Słowacja 2011 r.

Międzynarodowe obozy młodzieży

Otwarcie Placu Jagiełły w Wolborzu w 2012 r.

Międzynarodowe obozy młodzieży

WAŻNE WYDARZENIA
Wizyta Prezydentów Polski i Słowacji w Jabłonce, 21 lutego 2009 r.

Otwarcie i poświęcenie nowego budynku
Orawskiej Biblioteki Publicznej, 11 listopada 2010 r.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę prezydenta
Ignacego Mościckiego na Orawie, 16 lipca 2011 r.

Poświęcenie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę
Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce, 1 października 2009 r.

Otwarcie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce, 31 maja 2011 r.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 31 maja 2011 r.

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa z wizytą w Jabłonce, 31 września 2011 r.
Odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Infułata
Ferdynanda Machaya
przy Zespole Szkół w Jabłonce, 28 listopada 2011 r.

Poświęcenie i otwarcie nowego budynku Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Barka”
w Jabłonce, 10 maja 2012 r.
Uruchomienie fontanny w mini parku w Jabłonce, 31 maja 2012 r.

I Światowy Zjazd Orawian, Jabłonka 19-22 lipca 2012 r.

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę
Orawskiego Centrum Zdrowia
oraz wmurowanie aktu erekcyjnego,
30 października 2008 r.

Poświęcenie i otwarcie
Orawskiego Centrum Zdrowia
w Jabłonce, 19 lipca 2012 r.

Promocja książki „Jabłonka - stolica polskiej Orawy”,
15 grudnia 2012 r.

Powitanie Redyku Karpackiego na Orawie, 4 sierpnia 2013 r.

Otwarcie Orawskiej Samorządowej
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Jabłonce, 21 września 2013 r.

„Człowiek Roku 2012’”w Małopolsce

Złota Gwiazda przyznana przez
Komisję Unii Europejskiej
w Brukseli

Dyplom Rady Europy, Strasburg 2011

Samorządowiec-Polityk
Ziem Górskich

Najbardziej Przyjazna Gmina
Województwa Małopolskiego
2008 / 2009

Kapelusz Wincentego Witosa
w latach 2011 i 2013

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Certyfikat i medal - Inwestor na medal

Najlepsza Gmina Wiejska w latach 2010 i 2011
w plebiscycie „Rzeczpospolitej”

Statuetka i Certyfikat „Euro-Gmina”

Statuetka Euro-Gmina
2008/2009
- Lider Gospodarki
i Przedsiębiorczości

Małopolski Laur Sportu
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