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Boże Narodzenie 2015
Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia
upłyną w spokoju i radości
a każdy dzień zbliżającego się Nowego Roku
niech będzie wypełniony nadzieją.
Wójt Gminy Jabłonka
Antoni Karlak

Kolejne obiekty infrastrukturalne oddane
do użytku w Gminie Jabłonka
W dniu 18 lipca 2015 roku oddano do użytku dwie ważne dla naszych mieszkańców inwestycje: Most do osiedla
Żurki na potoku Syhlec oraz drogę na Zakamionek w Lipnicy Małej. Uroczyste otwarcie obiektów odbyło się w ramach XXIV Orawskiego Lata przy udziale delegacji partnerskich miast.

Most do osiedla Żurki na potoku Syhlec w Lipnicy Małej
Most liczy 24,4 metra długości, 3,5 metra szerokości, nośność 30 ton.

Droga na Zakamionek w Lipnicy Małej
Droga liczy 755 metrów długości, 3 metry szerokości, wyremontowano 3 przepusty.

W dniu 22 października 2015 roku oddano do użytku dwie kolejne inwestycje: Most koło Kółka Rolniczego na
cieku Potok Zubrzycki w Zubrzycy Górnej oraz most do Świnków na cieku Syhlec w Lipnicy Małej. Uroczystości
odbyły się przy udziale Pana Antoniego Karlaka – Wójta Gminy Jabłonka, Pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego, radnych Gminy Jabłonka, Tadeusza Koisa – Kierownika Zarządu Zlewni Górnego Dunajca z/s w Nowym
Targu, kierowników jednostek administracyjnych gminy, wykonawcy inwestycji, inspektora nadzoru, dyrektorów szkół
i nauczycieli , przedstawicieli organizacji społecznych oraz sołtysów, jak również przy licznym udziale mieszkańców
poszczególnych miejscowości. Na każdym z obiektów dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia
przez miejscowych kapłanów.
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Most koło Kółka Rolniczego na cieku Potok Zubrzycki
w Zubrzycy Górnej
Długość obiektu to 18,6 metra , szerokość całkowita 7,88 metra, o nośności 30 ton.

Most do Świnków na cieku Syhlec w Lipnicy Małej
Długość obiektu to 14,91 metra , szerokość całkowita 7,20 metra o nośności 30 ton.

Kontynuacja modernizacji dróg w 2015 roku
na terenie Gminy Jabłonka
Wzorem lat ubiegłych w 2015 roku kontynuowano modernizację dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej. Łącznie na terenie Gminy Jabłonka wykonano 8981,5 metra nowej nawierzchni tj.:
Jabłonka – wykonano nawierzchnię asfaltową na 10 drogach o łącznej długości 1426,5 metra
Jabłonka Bory - wykonano nawierzchnię asfaltową na 6 drogach o łącznej długości 1064 metrów
Lipnica Mała - wykonano nawierzchnię asfaltową na 10 drogach o łącznej długości 2170 metrów
Chyżne - wykonano nawierzchnię asfaltową na 3 drogach o łącznej długości 123,5 metra
Podwilk - wykonano nawierzchnię asfaltową na 5 drogach o łącznej długości 627,5 metra
Orawka - wykonano nawierzchnię asfaltową na 4 drogach o łącznej długości 1099 metrów
Zubrzyca Dolna - wykonano nawierzchnię asfaltową na 8 drogach o łącznej długości 1405 metrów
Zubrzyca Górna - wykonano nawierzchnię asfaltową na 8 drogach o łącznej długości 1066 metrów
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Wybrane przykłady wyremontowanych
dróg gminnych

Ulica Wilsona na Wicaniówce w Jabłonce Bory

Ulica Przemysłowa w Jabłonce

Ulica Panowa w Jabłonce

Droga Orawka - Studzianki w miejscowości Orawka

Remont Gminnego Przedszkola
Samorządowego w Jabłonce
W okresie wakacyjnym przeprowadzono generalny remont Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce.
W ramach prac wykonano:
- wymianę wewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania,
-wymieniono kotłownię węglową na kotłownię olejową,
-dostosowano budynek do wymogów przeciwpożarowych,
-remont pomieszczeń kuchni, zaplecza wraz z wymianą wyposażenia kuchni,
-remont sal przedszkolnych i korytarzy.
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Ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jabłonka
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających gminę Jabłonka w 2015 roku kontynuowano działania mające na celu poprawę bazy oraz wyposażenia gminnych jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Gmina Jabłonka uczestniczyła w konkursie „Małopolskie Remizy” organizowanym przez Województwo Małopolskie. W ramach tego konkursu gmina otrzymała środki finansowe na przeprowadzenie prac remontowych
w budynku remizy OSP Zubrzyca Dolna. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę
kotła CO oraz grzejników. Wartość całego zadania wyniosła 89 790,00 zł.
Kolejne zadania to dofinansowanie przez Gminę Jabłonka jednostki OSP Zubrzyca Górna na zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 549 960,00 złotych oraz jednostki OSP Orawka na zakup lekkiego
samochodu gaśniczego z napędem 4x4 w kwocie 149 990,00 złotych.

Wyróżnienia i nagrody dla Wójta
oraz Samorządu Gminy Jabłonka
Silny Człowiek
Podhala

W dniu 19 czerwca 2015 r. w Pałacu Bonerowskim w Krakowie, odbyła się uroczysta gala wręczenia
statuetek laureatom w plebiscycie
Silni Ludzie Regionu. To już 5 edycja
plebiscytu organizowanego przez
Gazetę Krakowską. Jednym z laureatów plebiscytu został Wójt Gminy
Jabłonka Antoni Karlak.

11. miejsce
Gminy Jabłonka
w rankingu
Rzeczpospolitej

Gmina Jabłonka została Laureatem Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej” 2015 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Nasza Gmina znalazła się
na 11 miejscu w „Złotej Setce
Samorządów w Polsce”, które
najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa.
W dniu 13 lipca 2015 r. w siedzibie
redakcji „Rzeczpospolitej”   w Warszawie   wyróżnienie odebrał Antoni
Karlak Wójt Gminy Jabłonka.

„Kapelusz Witosa”
W dniu 27 listopada 2015 r. w Teatrze Słowackiego w Krakowie przedstawiciele „Gazety Krakowskiej” oraz Samorządu Województwa Małopolskiego
wręczyli Antoniemu Karlakowi Wójtowi Gminy Jabłonka symboliczny „Kapelusz Witosa”, czyli nagrodę przyznawaną zwycięzcom corocznego plebiscytu
czytelników na „Najlepszego Wójta i Burmistrza Małopolski”. Wyróżnienia
gospodarzy miast i gmin najbardziej skutecznych, cenionych przez mieszkańców i zaangażowanych w swoją pracę    wręczone zostały już po raz 16.
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Nagroda im.
Grzegorza Palki

W dniu 18 października 2015 r.
w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła
II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie przyznano
nagrodę dla Wójta Gminy Jabłonka
Antoniego Karlaka za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego,
w szczególności za działania na
rzecz rozwoju gminy oraz w ramach
Euroregionu Tatry.
Nagroda przyznawana jest przez
Ligę Krajową za wybitne zasługi dla
samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi
Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota
lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform.

Antoni Karlak - Honorowym
Obywatelem Wolborza
W dniu 5 grudnia 2015 r. na zakończenie obchodów 950-lecia Wolborza Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wolborza. Akt nadania przyznała
Rada Miasta Wolborza w dniu 22 września 2015 r. w uznaniu
zasług na rzecz partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami gmin Wolbórz i Jabłonka oraz za działalność promującą
miasto Wolbórz w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego oraz oświaty i kultury.

Z życia Gminy…

Nowe władze
Euroregionu
„Tatry”

Jubileusz 300-lecia konsekracji
kościoła w Orawce

W dniu 24 czerwca 2015 r. parafia w Orawce, a wraz z nią cała Orawa obchodziła jubileusz 300-lecia konsekracji zabytkowego kościoła. Mszy
Świętej koncelebrowanej przewodniczył Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. podczas  XXI Kongresu Związku Euroregion „Tatry” w Starym Sączu nowym
Przewodniczącym Rady Związku
Euroregion „Tatry” został wybrany
Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka.

Gmina Jabłonka
i miasta
partnerskie
Podczas obchodów Orawskiego
Lata w dniu 18 lipca 2015 r. w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce uroczyście przedłużono umowy partnerskie z gminami: Trstená,
Wolbórz, Reichelsheim, Hořice, Nagymányok. Do grona gmin partnerskich  dołączyło Brebu w Rumunii.
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Dzieci z Ukrainy
w Jabłonce
Na zaproszenie Wójta Gminy
Jabłonka, podczas Orawskiego Lata
gościliśmy w naszej gminie 34 dzieci z Ukrainy. Społeczność Gminy
zapewniła im pobyt i zorganizowała
możliwość zwiedzenia Małopolski.

Odznaczenia
w dziedzinie
kultury
Podczas benefisu w dniu 17 lipca 2015 r. Andrzej Haniaczyk otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a 3 października
2015 r. Ludwik Młynarczyk został
uhonorowany Krzyżem Małopolski.

Informacja w sprawie
usuwania materiałów
zawierających azbest
z terenu Gminy Jabłonka
w ramach Programu „Demontaż i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

I. REALIZACJA PROGRAMU W 2015 ROKU:

III. REALIZACJA PROGRAMU
W 2016 ROKU

ILOŚĆ MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST USUNIĘTYCH
Z TERENU GMINY JABŁONKA W 2015 ROKU
GRUZ AZBESTOWY
Masa
Ilość
[tona]
budynków
Jabłonka
Orawka
Podwilk
Chyżne
Lipnica Mała
Zubrzyca Dolna
Zubrzyca Górna
Suma:

298,55
42,71
170,85
38,19
68,41
34,58
84,84
738,13

73
11
33
9
16
13
24
179

DEMONTAŻ
Masa
[tona]
Jabłonka
Orawka
Podwilk
Chyżne
Lipnica Mała
Zubrzyca Dolna
Zubrzyca Górna
Suma:

147,86
27,76
66,65
42,28
58,05
86,27
117,43
546,30

Ilość
budynków
39
7
17
8
15
25
31
142

II. REALIZACJA PROGRAMU W LATACH 2013 – 2015:
2013 r. – 1088,18 ton
2014 r. – 623,66 ton
2015 r. - 1284,43 ton
Łączna ilość materiałów zawierających azbest usunięta z terenu Gminy
Jabłonka w latach 2013 - 2015: 2 996,27 ton.
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Realizacja Programu przewidziana jest do końca 2016 roku.
Wnioski na usuwanie materiałów zawierających azbest przyjmowane są
w trybie ciągłym w Zakładzie Usług
Komunalnych – pokój nr 107 w budynku Urzędu Gminy Jabłonka.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do składania wniosków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w następujący sposób:
• osobiście w Zakładzie Usług Komunalnych – pokój nr 107 w budynku Urzędu Gminy Jabłonka,
• telefonicznie: (18) 26 111 37,
e-mail:
azbest@jablonka.pl,
zuk@jablonka.pl,

NIE PAL ŚMIECI!

PAMIĘTAJ!

Domowy piec
to nie spalarnia śmieci - nie powinno
trafiać do niego nic poza paliwem
określonym przez producenta w
warunkach jego użytkowania.
Osoba, która ma problem z tym,
że sąsiad spala śmieci,
powinna zgłosić problem na Policję.

Wójt Gminy Jabłonka przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, otaczającej nas przyrodzie, a przede wszystkim szkodzimy sobie i naszym dzieciom.
W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania - gdy jest zbyt niska w emitowanych
spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne, zdrowie ludzi
i zwierząt jest bardzo szkodliwe. Spalanie odpadów
w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200 – 500 °C) i towarzyszy mu emisja do atmosfery wielu zanieczyszczeń.

Wysokość kary
wynosi od 20 zł
do nawet 5 tys. zł

na podstawie Kodeksu ds. wykroczeń.

Apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko
i wyłącznie odpowiedni  dla pieca materiał opałowy, co
przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.
Jednocześnie informujemy, że od 2013 roku   śmieci  
w każdej ilości wytworzone na nieruchomości można
oddać uprawnionej firmie w ramach ponoszonej „opłaty
śmieciowej”.

E-usługi w Urzędzie Gminy Jabłonka
Z przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu „Od
dziś – szybciej, łatwiej, sprawniej – cyfrowa administracja
w małopolskich JST” w Urzędzie Gminy Jabłonka powstał Punkt
Potwierdzania Profilu Zaufanego oraz uruchomiono katalog
e-usług. Zapraszamy do Urzędu Gminy Jabłonka z dokumentem tożsamości, gdzie pracownik Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego służy pomocą w zakładaniu Profilu i udziela wszelkich informacji.
Profil Zaufany jest to bezpłatne narzędzie służące do podpisywania elektronicznych dokumentów – umożliwia
mieszkańcom załatwianie spraw z administracją publiczną bez wychodzenia z domu. Jest dostępny dla wszystkich
obywateli – wystarczy założyć konto na e PUAP i potwierdzić swój Profil Zaufany.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z nowoczesnych rozwiązań.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

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.
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