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Rekordowy budżet Gminy Jabłonna
Budżet Gminy Jabłonna na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez komisję
Regionalnej Izby Obrachunkowej i uchwalony jednogłośnie na grudniowej sesji
Rady Gminy Jabłonna.

Dochody w roku 2020 ogółem:

W

uchwale budżetowej na rok 2020
zaplanowano deficyt budżetu
w wysokości 38.900.000,00, którego
źródłem finansowania będą przychody
pochodzące z emisji papierów wartościowych tj. obligacji w wys. 37.817.000,00
oraz wolne środki w wys. 1.083.000,00.
Wskazane źródło finansowania deficytu
jest zgodne z art. 89.1 ustawy o finansach
publicznych.

165.111.000
Wydatki w roku 2020 ogółem:
204.011.000

Struktura dochodów i wydatków Gminy Jabłonna w roku 2020:
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Dochody na 2020 rok wg ważniejszych źródeł:

Wydatki na 2020 rok wg ważniejszych źródeł:

dochody majątkowe: 43.312.044 zł (26%)

oświata i wychowanie: 58.210.933 zł (29%)

udział w podatkach państwowych: 40.430.000 zł (24%)

kanalizacja i wodociągi: 41.203.133 zł (20%)

część oświatowa: 24.082.888 zł (15%)

transport i drogi: 26.261.883 zł (13%)

podatki i opłaty lokalne: 11.466.000 zł (7%)

gospodarka mieszkaniowa: 4.675.000 zł (2%)

gospodarka komunalna: 10.057.000 zł (6%)

administracja publiczna: 10.118.720 zł (5%)

oświata: 1.761.401 zł (1%)

pomoc społeczna: 3.237.847 zł (2%)

rodzina: 32.090.000 zł (19%)

gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 17.541.007 zł (9%)
rodzina: 32.437.046 zł (16%)
pozostałe wydatki: 10.325.431 zł (4%)
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Na inwestycje w budżecie gminnym przewiduje sie kwotę:

83.723.029
Inwestycje związane z budową infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej:
41.201.133 zł, tj. dokumentacja projektowa
i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa systemu gospodarki wodnej na terenie Gminy Jabłonna (POliŚ),
budowa kanalizacji sanitarnej
oraz wodociągu we wsi Janówek Drugi.
Inwestycje na transport i łączność:
20.851.883 zł tj. drogi publiczne gminne: modernizacja nawierzchni dróg
gminnych w ramach realizacji założeń
Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w
Gminie Jabłonna, budowa ul. Dereniowej
w Jabłonnie, wykonanie dokumentacji
projektowej budowy drogi ul. Muzycznej w Skierdach, wykonanie projektów
urządzeń odwadniających drogi i ich
budowa na terenie Gminy Jabłonna, wykonanie projektu budowy ul. Kolejowej
w Dąbrowie Chotomowskiej i Rajszewie,
wykonanie projektu nakładki asfaltowej
ul. Brzozowej w Jabłonnie, projekt budowy łącznika pomiędzy ul. Przyrodniczą
i ul. Wspólną w Dąbrowie Chotomowskiej,
budowa nawierzchni ul. Lawendowej
w Rajszewie, wykonanie projektu i budowa dwóch przystanków autobusowych
na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Malwową
a ul. Chabrową. Wykonanie projektu
ul. Wesołej na terenie gminnym, wykona-

nie projektu chodnika od ul. Puszczyka
do ul. Skrajnej, Wykonanie projektu
i budowa dwóch przystanków na ul.
Kątowej. Utworzenie przystanku autobusowego Suchocin Centrum , przebudowa
drogi od ul. Modlińskiej do Janówka
Drugiego. Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wykonania
nakładki asfaltowej na ul. Spacerowej,
Kasztanowej i Leszczynowej w Chotomowa, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wraz
z odwodnieniem nowego odcinka ulicy
(od ul. Jodłowej do Akacjowej) łączącej
ul. Wypoczynkową z Akacjową. Opracowanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wypoczynkowej
na odcinku od ul. Ojca A. Kordeckiego
do ul. Ogrodniczej.
Inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową stanowią kwotę:
1.300.000 zł i obejmują wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę instalacji gazowej w budynku komunalnym
w Rajszewie przy ul. Storczykowej, nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Jabłonna,
koszty związane z zakupem nieruchomości na potrzeby rekreacyjno-sportowe dla
mieszkańców, wykonanie dojazdu do OSP
Jabłonna wraz z placem manewrowym

2020
BUDZET
-

i parkingiem oraz wykonanie dokumentacji na remont i modernizację budynku
Urzędu Gminy Jabłonna.
Inwestycje związane z oświatą i wychowaniem: 18.980.000 zł : wykonanie
analizy zagospodarowania oraz koncepcji
budowy szkoły podstawowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w Jabłonnie,
rozbudowa placu zabaw przy Gminnym
Przedszkolu w Jabłonnie, budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie, inne
modernizacje w placówkach oświatowych
na terenie gminy. Budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie II etap – budowa sali sportowej.
Na gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska, oświetlenie ulic, placów
i dróg w budżecie przeznaczono kwotę:
1.111.344 zł Obejmuje zagospodarowanie
terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonnie, dotację
celową na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni
na terenie Gminy Jabłonna.
Na podstawie ustawy o finansach publicznych podjęto uchwałę o utworzeniu
funduszu sołeckiego. Wyodrębniono
na ten cel kwotę: 406.208 zł.

GMINA W LICZBACH na koniec 2019 roku
18 284

191

11

353 910

liczba mieszkańców

liczba urodzonych dzieci
na terenie gminy Jabłonna

gatunków nietoperzy na terenie
Nadleśnictwa Jabłonna

liczba zasadzonych drzew
na terenie Nadleśnictwa Jabłonna
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PORADY

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych!
Oświetliliśmy 21 przejść dla pieszych i 16 przystanków.
Inwestycja zrealizowana w Bożej Woli, Suchocinie, Skierdach,
Rajszewie i w Jabłonnie znacząco poprawiła bezpieczeństwo
pieszych użytkowników dróg.

J

eszcze niedawno, przeprawienie
się przez ul. Modlińską w zachodniej
części gminy sprawiało nie lada wyzwanie.
Mimo ograniczeń prędkości oraz oznakowania poziomego i pionowego kierowcy
nie zawsze na czas dostrzegali przejście
dla pieszych, a piesi przechodzący przez
jezdnię drogi wojewódzkiej 630 nie byli ani
bezpieczni ani widoczni. Inwestycja zrealizowana przez gminę zmieniła tę sytuację.
W miejscowościach Rajszew, Skierdy,
Suchocin i Boża Wola, w ramach zadania
pod nazwą „Budowa oświetlenia przejść
dla pieszych i przystanków na terenie Gminy Jabłonna”, oświetliliśmy 10 przejść dla
pieszych i 16 przystanków autobusowych.
W Rajszewie oświetlone zostały trzy przejścia przez ul. Modlińską na wysokości
skrzyżowań z ulicami: Golfową, Jaśminową i tzw. Drogą Raszewską. Lampy ledowe
oświetliły także przystanki autobusowe
przy ul. Golfowej i Jaśminowej.
Oświetliliśmy 2 przejścia dla pieszych
oraz przystanki autobusowe w Suchociniena wysokości ul. Modlińskiej 127 oraz przy
skrzyżowaniu z ul. Wiślaną i ul. Sołecką.

W Skierdach, oświetlone przejścia
dla pieszych znajdują się przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Skrajną
i Nadwiślańską, Muzyczną i Puszczyka
oraz przy skrzyżowaniu z ul. Lipową.
Wzdłuż DW630 w Skierdach wybudowaliśmy 600 m oświetlenia stref przejściowych
przy wyżej wymienionych przejściach,
co stanowi jednocześnie oświetlenie przystanków przy ul. Nadwiślańskiej i Skrajnej,
Muzycznej i Puszczyka oraz Lipowej i przy
Szkółce Leśnej.
Ledowe lampy oświetlają dwa przejścia
dla pieszych w Bożej Woli przy skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Dębową
i ul. Modrzewiową oraz z ul. Klonową oraz
strefy przy przejściach i przystanki znajdujące się przy skrzyżowaniach z ul. Dębową
i ul. Modrzewiową. Piesi w Bożej Woli
muszą jeszcze przez pewien czas szczególnie uważać na nowopowstałym przejściu
przez ul. Modlińską w pobliżu ul. Leśnej.
Obecnie trwa projektowanie oświetlenia,
a budowa jest przewidziana jeszcze w tym
roku po uzyskaniu stosownych pozwoleń
na budowę.

Oświetliliśmy 21 przejść dla pieszych i 16 przystanków.

Wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Modlińskiej w Jabłonnie oświetliliśmy 7 przejść
dla pieszych na wysokości skrzyżowań
z ulicami: Dębową, Chotomowską, Miłą,
Różową, Abramowicza i Zegrzyńską
(2 przejścia) oraz jeden przejazd
dla rowerzystów na wysokości posesji przy
Modlińskiej 122. Ponadto oświetliliśmy
przejścia dla pieszych na drogach gminnych. Ledowe lampy oświetliły przejścia
na ul. Modlińskiej przy Poczcie, na wysokości ul. Źródlanej oraz przy z skrzyżowaniu z ul. Piaskową. Nowe oświetlenie pojawiło się również na przejściu dla pieszych
na ul. Szkolnej - przy parkingu przy Szkole
Podstawowej im. AK.
Całkowity koszt inwestycji , realizowanej w formule projektuj i buduj wynosi 602 675,40 zł (roboty projektowe, budowlane i nadzór inwestorski). Inwestycja
sfinansowana z budżetu Gminy Jabłonna.

Pamiętajmy, że na każdym przejściu
dla pieszych, czy jest oświetlone
czy nie przechodząc przez jezdnię
powinniśmy zachować szczególną
ostrożność.
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Rozpoczynamy II etap budowy ścieżek rowerowych!
W najbliższym czasie rozpoczniemy budowę
ścieżek rowerowych w Bożej Woli, Rajszewie
oraz Chotomowie. W lutym Wójt Gminy
podpisał umowę z wykonawcami trzech
części zadania obejmujących Rajszew i Bożą
Wolę. Trwa procedura przetargowa dotycząca
wyboru wykonwacy budowy ścieżek
rowerowych w Chotomowie.

P

rzystępujemy do realizacji zadania pod nazwą „Poprawa
warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form
transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych
na terenie gminy Jabłonna – etap II”. Na podstawie opracowanych
w poprzednich latach dokumentacji projektowych rozpoczynamy
budowę ścieżek rowerowych w Bożej Woli w ul. Klonowej i Dębowej, w Rajszewie i Jabłonnie wzdłuż ul. Modlińskiej (DW 630)
oraz w Chotomowie w ul. Kolejowej i Przechodniej.
Ścieżka przez las
Inwestycja realizowana w Rajszewie połączy istniejącą ścieżkę
rowerową na trasie Rajszew-Nowy Dwór Mazowiecki wybudowaną w ramach I etapu inwestycji z miejscowością Jabłonna
(do ul. Dębowej). Na odcinku blisko 3,5 km zostanie wybudowana
asfaltowa ścieżka rowerowa o szerokości 2 m. Trasa będzie wiodła
po północnej stronie jezdni.
Rowerem przez Bożą Wolę
Inwestycja zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego
w ul. Klonowej w Bożej Woli. Do dyspozycji pieszych i rowerzystów zostanie oddany ciąg asfaltowy szerokości 2,5 m. Inwestycja
będzie realizowana w ul. Klonowej od ul. Modlińskiej do granicy
z Gminą Wieliszew. Kolejnym elementem inwestycji realizowanym w 2020 r. w Bożej Woli jest budowa ścieżki rowerowej
w ul. Dębowej. Asfaltowa ścieżka o szerokości 2 m zostanie
zbudowana na odcinku od ul. Modlińskiej do granicy z Gminą
Wieliszew.

Ścieżki w Chotomowie
W Chotomowie, wzdłuż ul. Kolejowej od istniejącej ścieżki
do granicy z Legionowem-zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o zmiennej szerokości. Trasa będzie wiodła
po północnej stronie torów kolejowych i istniejącej jezdni. Zadanie obejmuje ponadto budowę oświetlenia drogowego wzdłuż
ciągu pieszo – jezdnego oraz budowę sieci teletechnicznej na ul.
Kolejowej.
Chotomów czeka też przebudowa drogi wewnętrznej ul. Przechodniej. Inwestycja będzie polegała na budowie kontrapasa
dla rowerów oraz jednokierunkowego ciągu pieszo-jezdnego.
Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie inwestycji.
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza” poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Od nowego roku więcej autobusów
Od 7 stycznia zwiększyła się częstotliwość
przejazdów linii L34, z której korzystają
mieszkańcy jadący z Chotomowa i Dąbrowy
Chotomowskiej do Legionowa. Linię 741
zastąpiła częściej jeżdżąca linia L49, a trasa
linii L41 została zmodyfikowana o przejazd
ul. Akademijną.

A

ktualnie autobus linii L34 jeździ w godzinach szczytu co 30
minut, co pozwala na lepsze skomunikowanie z pociągami
SKM w Legionowie. Linia L49, która zastąpiła rzadko jeżdżący
autobus 741, jeździ obecnie regularnie co godzinę. Natomiast linia
L41 na prośbę i wnioski mieszkańców przejeżdża ulicą Akademijną, gdzie gmina wybudowała nowe przystanki autobusowe.
W liniach L na terenie gminy Jabłonna obowiązują bilety długookresowe Zarządu Transportu Miejskiego, w tym również
finansowany przez gminę bilet metropolitalny. Bilety jednorazowe
na linie lokalne można kupić u przewoźnika w cenie 3 zł za bilet

normalny i 1,50 zł za bilet ulgowy. Istnieje również możliwość
zakupu biletów miesięcznych dedykowanych tylko na linie L
w cenie 70 zł normalny i 35 zł ulgowy.
Pasażerowie w wieku powyżej 70 roku życia uprawnieni
są do bezpłatnych przejazdów. Natomiast osoby, które ukończyły
65 rok życia do korzystania z imiennych biletów seniora dających
możliwość nieograniczonych przejazdów w I i II strefie biletowej.
Koszt biletu seniora to 50 zł rocznie. Przez najbliższe dwa lata
operatorem trzech linii L – L34, L41 i L49 w naszej gminie będzie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS”.
Firma została wybrana w przetargu nieograniczonym przez
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Koszty związane z transportem publicznym w gminie Jabłonna
w 2020 r. wyniosą szacunkowo 3,7 mln zł. Oprócz wyżej wymienionych linii lokalnych gmina współfinansuje linie 723, 731, N63
i bilet metropolitalny. 2020 r. to kolejny rok kiedy gmina znacząco
zwiększa wydatki na transport publiczny.
Prosimy o przesyłanie Państwa opinii i spostrzeżeń
dotyczących działania transportu publicznego w gminie
na adres: promocja@jablonna.pl
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Zmiany w zarządzaniu odpadami
Od 2020 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości zamieszkałych,
na terenie gminy Jabłonna będzie zajmowało się konsorcjum firm:
MS-EKO Sp. z o. o. oraz EKO-MAX Recykling Sp. z o. o.

Co zmienia się od 2020 roku
w odbiorze odpadów
z nieruchomości zamieszkałych?

Zwiększona zostanie częstotliwość odbioru bioodpadów
z zabudowy jednorodzinnej:

zęstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych pozostanie na tym samym poziomie.
W styczniu 2020 r. odebrane będą choinki (poświąteczne),
w kwietniu i we wrześniu odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odzież i tekstylia
oraz zużyte opony. W miesiącach od stycznia do maja
oraz od października do grudnia odbierany będzie popiół z palenisk domowych z zabudowy jednorodzinnej.

W zabudowie wielorodzinnej odbiór bioodpadów będzie
realizowany co tydzień przez cały rok.

C

Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest na stronie
www.jablonna.pl w zakładce odpady komunalne.

• od stycznia do marca i od listopada do grudnia będzie się
odbywać co 4 tygodnie,
• od kwietnia do października co 2 tygodnie

Bioodpady z ogrodów, takie jak skoszona trawa, liście, resztki
roślin i kwiatów, gałęzie, odbierane będą w workach brązowych,
120 litrowych. Nową kategorią będę odpady biodegradowalne
kuchenne takie jak odpady warzywne i owocowe (w tym obierki
itp.), resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki jaj, fusy,
na które przeznaczone zostaną 60 l. brązowe worki.
Na odpady segregowane (3 frakcje), popiół oraz bioodpady
worki dostarczy Państwu nowy operator.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości
W 2020 roku na terenie gminy Jabłonna określa się następujące stawki podatku
od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni;c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz.U. z 2018 r. , poz. 1398) , i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego – 3,09 zł za 1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
20,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,60 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków produkcyjnych, usługowych
i gospodarczych dla rolnictwa tj. szklarni nie zajętych na prowadzenie działalności
rolniczej lub działalności gospodarczej, dla których stawka wynosi 1 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej;
3. od budowli :
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3- 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Podatek od nieruchomości płatny jest
w drodze inkasa lub bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Jabłonna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna .
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/18/2018 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości .
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych pobierany jest w drodze inkasa.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2020 roku.
Radni zaproponowali wzrost stawek dla
budynków mieszkalnych o 5 groszy i o
7 groszy dla gruntów pozostałych.
W związku z tym stawka dla budynków
mieszkalnych została ustalona w wysokości 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
a dla gruntów pozostałych stawka została
ustalona w wysokości 0,40 zł od 1 m2 powierzchni.
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Coraz mniej kopciuchów – program
wymiany pieców

G

łówną przyczyną zanieczyszczenia
powietrza jest niska emisja czyli
wydobywające się pyły i gazy z kominów
domów przy spalaniu paliw stałych takich
jak m.in. węgiel, miał, koks, ekogroszek.
Urząd Gminy Jabłonna kontynuuje w 2020
roku program udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie z budżetu Gminy
Jabłonna zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza
przez trwałą zmianę istniejącego systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym.
Nabór wniosków rozpoczął się
3 lutego 2020 r. i będzie trwać do 30
czerwca 2020 r. Decyduje kolejność złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Jabłonna.
Realizacja wniosków odbywać będzie się
do wysokości środków przeznaczonych
w budżecie Gminy na ten cel.
Dotacja udzielana jest na wymianę
dotychczasowego źródła ciepła na paliwo
stałe na nowe niskoemisyjne źródło ciepła
takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na pellet
lub pompa ciepła.

Dotacja może być udzielona
na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia,
tj. w szczególności:
• kosztów demontażu dotychczasowego
źródła ciepła,
• kosztów zakupu i montażu nowego
źródła ciepła z zasobnikiem ciepłej
wody,
• kosztów wykonania lub modernizacji
instalacji związanej z nowym źródłem
ogrzewania,
• kosztów modernizacji i budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnych
do prawidłowego funkcjonowania
nowego źródła ciepła.
Dotacja udzielana jest na podstawie
umowy i stanowi refundację części
kosztów poniesionych w związku
z realizacją przedsięwzięcia na postawie faktur/rachunków wystawionych
na wnioskodawcę.

Wnioskodawca może uzyskać dotację
w wysokości do 75% poniesionych
kosztów lecz nie więcej niż do 6 000,00 zł.

Główne warunki dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na wymianie
źródła ogrzewania:
• wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości na której będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz w przypadku
kilku współwłaścicieli posiada ich
pisemne zgody na realizacje przedsięwzięcia,
• budynek mieszkalny w którym będzie
realizowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest na terenie Gminy Jabłonna,
• wnioskodawca nie posiada drugiego
źródła ciepła ogrzewającego tą samą
powierzchnię użytkową (z wyjątkiem
kominków opalanych drewnem),
• wnioskodawca jest osobą fizyczną,
a na terenie nieruchomości, na której
znajduje się budynek mieszkalny,
w którym będzie wykonywane
przedsięwzięcie nie jest prowadzona,
jak również nie jest zarejestrowana
działalność gospodarcza,
• poniesione koszty przedsięwzięcia
przed zawarciem umowy z Gminą
Jabłonna nie zostaną dofinansowane.
Procedura udzielania dotacji:
• złożenie wniosku w okresie 03.02.2020 30.06.2020 w Urzędzie Gminy Jabłonna,
Biuro Obsługi Interesanta na parterze,
• weryfikacja wniosku, w tym wizja pracowników urzędu na nieruchomości,
a w przypadku braków we wniosku
wezwanie wnioskodawcy
do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni,
• podpisanie umowy z Gminą Jabłonna,
• realizacja przedsięwzięcia przez
Wnioskodawcę:
a) likwidacja starego pieca, kotła
opalanego paliwem stałym,
b) montaż nowego kotła,
• po realizacji przedsięwzięcia złożenie
wniosku o wypłatę dotacji wraz
z załącznikami w Urzędzie Gminy
Jabłonna,
• najpóźniej do 30 października 2020 r.,
• weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji,
w tym wizja pracowników urzędu na
nieruchomości, a w przypadku braków
wniosku wezwanie wnioskodawcy do
uzupełnienia w ciągu 14 dni,
• wypłata środków na wskazany
rachunek bankowy wnioskodawcy.
Wnioski są dostępne na www.jablonna.pl.

10

INFORMATOR GMINY JABŁONNA

Anonimowe i nieodpłatne
wsparcie psychologiczne
w zakresie uzależnień
dla mieszkańców gminy Jabłonna
dyżury członków
Gminnej Komisji
Alkoholowej

psycholog dla dzieci,
młodzieży
i osób dorosłych

Grupa wspracia
dla współuwzależnionych
szczegółowe informacje:
www.jabłonna.pl ( zakładka sprawy społeczne)
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Współpraca międzynarodowa - Włochy i Ukraina
Młodzież z gminnych szkół podstawowych weźmie w tym roku udział w dwóch
międzynarodowych projektach współorganizowanych przez Gminę Jabłonna.
W ramach współpracy międzynarodowej odbędą się wyjazdy do Włoch i na Ukrainę.

E

rasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.
Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera
się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych,
które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia
następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez
Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie
się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa
wyższego.

Sąsiedzi się poznają.
W zeszłym roku dzięki współpracy Gminy Jabłonna ze Stowarzyszeniem Sąsiedzi 05-123 z Dąbrowy Chotomowskiej (w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi)
uczniowie i nauczyciele z trzech gminnych podstawówek wzięli
udział w czterodniowym projekcie „Sąsiedzi się poznają” na Litwie. Zachęceni bardzo dobrą współpracą i powodzeniem projektu w tym roku planujemy jego kontynuację. Tym razem patriotyczny projekt „Sąsiedzi się poznają” będzie kontynuowany
na… Ukrainie o czym będziemy informować w kolejnych wydaniach informatora „Wieści z Naszej Gminy”.

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele i uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie,
wezmą udział w programie wymiany ze szkołą
im. U. Midossi w partnerskiej gminie Vignanello we Włoszech.
Projekt „CARES sztuka współczesna odkrywa szkoły europejskie” nastawiony jest przede wszystkim na wymianę doświadczeń na takich polach jak: kreatywność i kultura, współpraca
międzynarodowa, pogłębianie współpracy, ICT (technologie informacyjno – komunikacyjne). W ramach programu przewidziane są dwustronne wymiany międzyszkolne pomiędzy nauczycielami i uczniami ze szkół w Chotomowie i w Vignanello.
Program będzie trwać dwa lata, a kwota przyznanej w ramach
programu Erasmus+ dotacji przekroczy 29,5 tysiąca euro.
Patriotyczny wyjazd na Litwę, kwiecień 2019 r.

Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie
Konkurs Odpowiedzialni Społecznie to wspólna inicjatywa Starosty Legionowskiego
oraz Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

W

tym roku po raz trzeci nagrodzono pracodawców, firmy W tegorocznej edycji Odpowiedzialni Społecznie 2019
i instytucje, które prowadzą swoją działalność na terenie laureatami zostali:
powiatu legionowskiego, i które włączają się w rozwiązywanie
problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez • w kategorii Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie 2019:
wymiar finansowy.
Andrzej Bochacz - K2online;
Celem konkursu jest popularyzacja solidarnego społecznie
wyróżnienie:
biznesu oraz uhonorowanie osób zaangażowanych w realizację
Bońkowski Consulting Krzysztof Bońkowski
projektów zachęcających do szukania partnerskich rozwiązań
w obszarze pomocy społecznej.
• w kategorii Instytucja Odpowiedzialna Społecznie 2019:
Fundacja "Promień Słońca";
wyróżnienie:
Fundacja "Dzielna Matka" Pomocy Rodzinom Dzieci
z Niepełnosprawnością Sprzężoną,
• w kategorii Pracownik Odpowiedzialny Społecznie 2019:
Barbara Mierzejewska - Żłobek "Motylkowy Świat"
w Legionowie;
wyróżnienie:
Anna Czachorowska – Gminna Biblioteka Publiczna
im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie.
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Diabelski wtorek zapustny
Lud powiada, że we wtorek zapustny stoi diabeł
za drzwiami karczmy i spisuje wychodzących po północy.

K

arnawał, znany w Polsce także jako
zapusty, to okres zimowych balów,
maskarad, pochodów i zabaw. Zazwyczaj
rozpoczyna się w dzień Trzech Króli,
a więc 6 stycznia i trwa do wtorku przed
środą popielcową, w tym roku skończy
się we wtorek 25 lutego. Karnawał występuje w świecie katolickim, tam gdzie
kościół katolicki ma swoje wpływy. Obchodzony jest nie tylko w Europie, ale też
w Ameryce Łacińskiej i krajach latynoskich
związanych z kulturą iberoamerykańską.
Zanim nadejdzie środa popielcowa, zgodnie ze staropolską tradycją, obchodzimy
ostatki, nazywane też mięsopustem czy
podkoziołkiem. Jest to zarazem ostatni
dzień słynnego brazylijskiego karnawału
i samby królującej na ulicach Rio de Janeiro. O północy, z wtorku na środę koniec
weneckiego karnawału obwieszczą dzwony bazyliki na placu Św. Marka, a przez
Canal Grande przepłyną gondolierzy z
pochodniami w rękach.
Tak zwane maszkary zapustne, czyli
przebieranie się w różne kostiumy było
popularne w zachodniej Europie już w średniowieczu. Stamtąd zwyczaj ten przeniósł
się do Polski, gdzie w zapusty przebierano
się nie tylko za ludzkie postacie, ale także
za zwierzęta np. niedźwiedzie, konie, kozy
i bociany. Zapusty są polską nazwa karnawału. Zapościć, puścić - mowa tu o puszczeniu mięsa i czasu, podczas którego można
spożywać mięso w dużych ilościach. Dawniej Polacy uwielbiali biesiadować, a forma
biesiadowania zależała od klasy społecznej.
Inaczej bawili się ludzie wysokiego stanu,
a inaczej w kulturze chłopskiej. W wiejskich gospodach odbywały się tańce
i hulanki. Kobiety i mężczyźni tańczyli, bawili się i skakali przez pień, a od wysokości
skoku miał zależeć urodzaj. Zwyczaj ten,
podobnie, jak cały karnawał wiązał się z
kultem płodności.
W święta Bożego Narodzenia, w zapusty
mazowieckie chaty zdobiły wycinanki.
To właśnie na Mazowszu po raz pierwszy
pojawiły się kolorowe, wielowarstwowe
figury. W okolicach Góry Kalwarii powstała fabryka papieru glancowanego.
Za wiktuały gospodynie kupowały naręcza
papieru, z którego było można wycinać
różne formy. Każdy region posiadał swoją
własną ornamentykę, a na szczególną
uwagę zasługuje zwłaszcza łowicka. Bardzo modną ozdobę stanowiły tzw. pająki,
na Kurpiach nazywane kielcem, dekorowały izby, miewały ciekawe krystaliczne
formy, czasem wykonywane z włóczki,
piór, grochu.

Modę na Mazowszu określał układ pasów
na tkaninie, kojarzony z układem łanów
zboża. Najważniej zaznaczył się strój łowicki, ale i kołbielski, czy wilanowski, który
noszono na terenie Powsina, Czerniakowa
czy Mokotowa. Paski paskom nie równe,
każdy region wykreował swój styl polegający na komponowaniu barw. Nazwy gwarowe np. kolor łysy czyli różowy, jaśniejszy
różowy czyli łysiutki, dalej łysiuteńki i zmieniały się wraz ze stopniem gradacji. Kolor
zielony to: trawkowy albo gąsiaczkowy..
Był też kolor wiaterkowy czyli bardzo jasny
szary wpadający w błękit. Strój łowicki
wciąż się rozwija i transformuje.
Okazuje się, że postacie karnawałowe
ludowe występujące w Europie mają wiele
cech wspólnych i spotykamy je również
u Greków, Chorwatów czy Hiszpanów.
Taką postacią zapustną jest np. niedźwiedź,
którego przecież spotykamy u Barei w postaci Misia. W naszej kulturze ma szeroką
symbolikę, w trakcie karnawału niedźwiedź przewraca się w gawrze na drugi
bok i oznacza to połowę zimy, symbolizuje
pobudzenie wegetacji roślin i przywołuje
wiosnę. Na Mazowszu przebierano się za
powroźników, cyganów ciągnących niedźwiedzia, za dziadów i baby. Dziad i baba
symbolizowali zmarłych przodków, którzy
według starych wierzeń byli niezbędni
w pobudzeniu wegetacji roślin. W tym czasie jedzono bardzo tłusto. Można było sobie
pozwolić na smalec, dominowały potrawy
kraszone. Pączki były znane już bardzo
dawno, najprawdopodobniej zwyczaj przybył z Francji lub Turcji. Wtedy pączki były
twarde, miały wielkość dziecięcej piąstki i
nadziewano je słoniną, a nie, jak dziś różaną marmoladą. Nazwa faworek pochodzi
od wstążki, którą panny darowały swoim
faworytom, jest zawinięty jak wstążka.

W kulturze szlacheckiej na dworach
odbywały się huczne bale tzw. reduty,
polowania. Dawniej tylko za pomocą sań
można było się dostać do innych dworów,
stąd wzięły się kuligi. Zdecydowanie
różniły się zapusty w kulturze szlacheckiej
od tych w kulturze chłopskiej. W kulturze
chłopskiej były traktowane bardzo poważne, miały formę obrzędu, miały pobudzić
wegetację, ściągnąć wiosnę, bo kończyła
się żywność. W szlacheckiej chodziło
o czystą celebrację życia.
Babskie cąbry czyli bale karnawałowe
kobiet dawniej odbywały się na Mazowszu, dziś już tylko na Śląsku. Mężczyźni
w tych balach mogli brać udział ale wyłącznie przebrani za kobiety. W kulturze
ludowej dawniej jedzono mięso kilka razy
do roku. W okolicach marca, kwietnia zapasy żywnościowe się kończyły. Post przychodził naturalnie. Kusaki czyli ostatki,
koniec karnawału dziś inscenizuje się
w Jedlińsku pod Radomiem. Ten bardzo
stary zwyczaj świętuje się bardzo widowiskowo. Karnawałowy orszak zamyka
śmierć, która ostatecznie sama zostaje
ścięta.
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100 lat temu w Jabłonnie
Kościuszko, Polonia, czy Warszawa,
największe balony II Rzeczypospolitej
powstawały w Jabłonnie Legionowej.

W

e Francji, w. XVIII po raz pierwszy wykorzystano
balony do celów wojskowych. Później docenili je również Brytyjczycy, Włosi, Rosjanie czy Amerykanie, Za pomocą
balonów prowadzono obserwacje terenów, śledzono ruchy, położenie wojsk nieprzyjaciela, wojska balonowe współpracowały
z innymi formacjami np. artylerią.
W 1892 w Jabłonnie powstał carski garnizon wojskowy,
w 1898 Oddział Balonowy Warszawskiego Rejonu Fortecznego.
Zapoczątkowana przez Rosjan tradycja baloniarstwa przetrwała prawie do końca XX w. Specjalnie dla oddziału balonowego
w Jabłonnie, u zbiegu Traktu Kowieńskiego z drogą do Strugi
wybudowano koszary. Po drugiej stronie traktu powstał port balonowy ze stacją meteorologiczną.
W niepodległej Polsce próby utworzenia wojsk balonowych
podjęto na terenach Małopolski i byłego Królestwa Kongresowego. Dopiero jednak utworzenie pierwszych organów przyszłych
wojsk lotniczych tj.: dowództwa wojsk lotniczych i Sekcji Żeglugi
Napowietrznej i Ministerstwa Spraw Wojskowych pozwoliło
na tworzenie wojsk balonowych. W kwietniu 1919 roku rozpoczęto formowanie wojsk aeronautycznych, później zwanych
balonowymi. Początek temu przedsięwzięciu dało zajęcie
w Poznaniu hali sterowcowej Zeppelina. Bataliony rozmieszczono
w następujący sposób: I Batalion Aeronautyczny (1 i 2 kompania)
w Poznaniu, II Batalion Aeronautyczny (3 i 4 kompania) w Jabłonnie, III Batalion Aeronautyczny (5 i 6 kompania) i ruchomy park
aeronautyczny w Toruniu. W pierwszych latach po przeniesieniu
z Poznania Centralnych Zakładów, które zajmowały się produkcją i naprawą balonów wojskowych, zakład w Jabłonnie
naprawiał, remontował powłoki balonów z importu. W 1922
na bazie Centralnych Składów Balonowych utworzono Centralne Zakłady Aerostatyczne w Jabłonnie.

Miały one za zadanie, m.in.: przechowywanie sprzętu balonowego, jego naprawy oraz wytwarzanie wodoru na potrzeby jednostek aeronautycznych. W 1924
we Francji skonstruowano balon obserwacyjny na uwięzi Caquot
BD. Rok później zapadła decyzja o wyposażeniu polskiej armii
w tego typu balony. Po przekształceniu w Centralny Zakład
Balonowy, rozpoczęła się pionierska w skali kraju samodzielna
produkcja balonów. Produkowano na licencji francuskiej wojskowe balony obserwacyjne oraz zaporowe. Nadal też serwisowano
balonowy sprzęt polskiej armii, między innymi pierwszy polski
sterowiec "Lech". Pod koniec lat 20 uruchomiono w Wojskowej
Wytwórni Balonów produkcję seryjną. Balony CZB R-1 i CZB
R-2 , wraz ze starszymi balonami stanowiły podstawowy sprzęt
1 Batalionu Balonowego w Toruniu i 2 Batalionu Balonowego
w Jabłonnie. W roku 1929 otwarto Wojskową Wytwórnię Spadochronów. Rodzimą produkcję spadochronów rozpoczęto,
wykorzystując amerykańską licencję znakomitego jak na owe
czasy spadochronu Irving. W niedługim czasie Legionowo stało
się stolicą polskiego spadochroniarstwa. To w Jabłonnie Legionowej wyprodukowano największe i najsławniejsze, o objętości
przekraczającej 2200 m3 balony II Rzeczpospolitej - "Kościuszko", "Polonia" czy "Warszawa", na których oficerowie Batalionu
Balonowego, kpt. Franciszek Hynek, por. Zbigniew Burzyński,
czy por. Władysław Pomaski zwyciężali w najbardziej prestiżowych na świecie zawodach balonowych o puchar im. Gordona
Bennetta. Zbigniew Burzyński balon Warszawa II wzniósł
do stratosfery na wysokość 10 853m.
W 1937 sześćdziesięciu skoczków z LOPP przygotowało pokaz
dla publiczności, który był inauguracją pierwszego w Polsce wojskowego kursu spadochronowego dla absolwentów szkół podchorążych wszystkich rodzajów broni. Szkolenie prowadzono pod
kątem opanowania techniki obsługi spadochronu
i techniki skoków z balonu na uwięzi, z wieży spadochronowej
oraz z samolotu. Zajęcia miały wyłącznie charakter sportowy,
ale już od następnego roku zaczęto szkolić spadochroniarzy
dla wojsk powietrznodesantowych. To właśnie instruktorzy
z Jabłonny Legionowej, szkolili elitarną spadochronową grupę
skoczków w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, zwaną cichociemnymi.

*W XIX w. obszar obecnego Legionowa wchodził w skład dóbr Jabłonna, które
należały do rodziny hr. Potockich. Legionowo swoją nazwę otrzymało w 1919
roku, w dokumentach nazwa Legionowo zaczęła funkcjonować w 1921 r.
O terenach dzisiejszego Legionowa mówiło się Jabłonna Legionowa.
Na potrzeby artykułu użyto nazwy Jabłonna Legionowa.
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Żartem i na poważnie,
rozmowa z profesorem
Stanisławem Wieczorkiem,
Honorowym Obywatelem
Gminy Jabłonna.
Wychowywaliśmy się na egzystencjalizmie,
Sartre i na jazzie. Czytaliśmy Stainbecka,
Gustawa Flauberta. W internacie wsiąkłem
w to, zatopiłem się, potem Krakowskie
Przedmieście było moją ojczyzną. A tu w
Jabłonnie mieszkam osiemnaście lat i to
trwa, tak krótko.
Co przedstawiał pierwszy ważny dla prof. Wieczorka rysunek?
Ojciec był kowalem, podkuwał konie we Lwowie na wyścigach.
Przepięknie malował konie i to był ten pierwszy rysunek. A jaki
pamiętam swój, to był portret Stalina z roku 49. Kiedy byłem
w przedszkolu ogłoszono konkurs na portret Stalina, to właściwie nie było przedszkole, w ochronce, bo spaliśmy na podłodze,
na kocach. W domu nie było kredek tylko tabliczki ebonitowe, narysowałem ten portret kredkami woskowymi w ochronce. Pamiętam profil Stalina i mógłbym go teraz narysować. Później w „Płomyku”, czy „Płomyczku” nie pamiętam dokładnie wydrukowano
moje prace: „Kowal przy pracy”, „Zima”. Dawniej nie dostawało
się kredek w prezencie od rodziców, od ojca dostałem siekierkę,
po to, by porąbać szczapy sosnowe na opał.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, czy miał Pan pomysł,
by próbować innych kierunków, czy też od zawsze było wiadome,
że to właśnie sztuki plastyczne są Panu przeznaczone?
Jeździłem na targ z mamą. Sprzedawaliśmy różne produkty.
Pilnowałem, bo kradli. Jeździliśmy pociągiem, a sokiści gonili,
bo mieliśmy bilety dla nas ale nie na produkty, a te zajmowały
dużo miejsca. Wcale nie wiedziałem, że będę na Akademii, początkowo chodziłam do liceum ogólnokształcącego w Sosnowcu,
a potem wygrałem konkurs plastyczny w Katowicach. Zaproponowano mi wtedy przeniesienie do liceum plastycznego, mogłem
wybrać, czy to będzie Bielsko-Biała, Częstochowa, czy Katowice.
Zdecydowałem się na Bielsko-Białą, bo tam są góry. Naukę w tym
liceum rozpocząłem 1 stycznia 58 roku, zaczynało nas czterdziestu,
a kończyło sześciu. W Bielsku Białej nauczyłam się wszystkiego
i tolerancji. Jeździliśmy do Piwnicy Pod Baranami, poznałem
Piotra Skrzyneckiego, robiliśmy dekoracje do przedstawień, scenografię dla teatru 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego.
W tym czasie poznałem też Bogusława Kierca odtwórcę roli
w Popiołach, Putramenta, Przybosia, Cygana, Głucha. Wychowywaliśmy się na egzystencjalizmie, Sartre i na jazzie. Czytaliśmy Stainbecka, Gustawa Flauberta. W tym internacie wsiąkłem
w to, zatopiłem się, a potem Krakowskie Przedmieście było moją
ojczyzną.
Sztuka – czym jest dla prof. Wieczorka?
Nie sądzę, że jest taka definicja. Malarstwo w stu procentach
nie jest zawodem. Malarstwo jest jak poezja, nie jest od…do, jednoczy wiele różnych wątków, jednym z nich jest pracowitość. I tu,
tak samo jak w poezji i muzyce trzeba mieć talent. Dobra sztuka, generalnie każda, jeśli jest uczciwa to nie wymaga żadnego
wykształcenia. Jeśli podoba się widzowi, zwiedzającemu - to jest

właściwe. Każdy ma prawo mieć swoje gusta i upodobania, być
otwarty na to, co się dzieje. Pamiętam, jak trzydzieści lat temu pewien Włoch zrobił instalację i zrobiła się z tego straszna awantura.
We Włoszech prowadziłem pismo, byłem dyrektorem artystycznym, tam w każdym mieście znajdzie pani XVI w. obrazki. Włosi
są krzykliwym narodem ale wieczorem razem siadają do stołu
i jedzą kolację. A u nas nie ma tolerancji, jest krytyka i oceny.
Jabłonna, mamy tu piękny kompleks pałacowo – parkowy.
Jest Pan jednym z inicjatorów powstania Galerii Oranżeria
§oraz Pałacowych Spotkań z Muzyką. Jaką rolę pełni tu galeria?
Kompleks pałacowo - parkowy liczy sobie ponad czterdzieści
hektarów ale Polska Akademia Nauk nie ma aktu własności. Trudno tu inwestować, a Oranżeria wymaga remontu. W 2002 roku
razem z ówczesną dyrektor panią Kozłowską i w porozumieniu
z prorektorem Akademii Sztuk Pięknych prof. Adamem Styką
uruchomiliśmy Galerię Oranżeria. Przez te lata zorganizowaliśmy
i pokazaliśmy około osiemdziesięciu wystaw. Nie mieli byśmy
szans ich tu wystawić, pokazać, bo nikogo nie stać na ubezpieczenie dzieł, jednak artyści przyjeżdżają i prezentują tu swoją twórczość, bo się znamy. To czołówka polskich twórców, pokazujemy,
co robią na marginesie swojej twórczości. Ideą jest, by pokazać,
to czego nie widać, pewną graniczność. Wystawiamy też artystów
mniej znanych ale cenionych w swoich miejscach zamieszkania.
Kilka razy w miesiącu przychodzi do mnie ktoś, albo dzwoni i prosi, abym wytłumaczył obraz, wcześniej tak nie było. Życzyłbym
sobie aby pałac w Jabłonnie był miejscem elitarnym, wyjątkowym
i dysponował unikatową ofertą. Wartości nie tworzy się masowo,
to muszą być dzieła sztuki.
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działam jeszcze w kapitule Towarzystwa Przyjaciół Akademii
Sztuk Pięknych, nadajemy tytuły. Pamiętam też zimę w Alpach,
w Sion, wykładałem w Szwajcarii. Moim uczniem był potomek
bardzo znanej i bogatej rodziny. Zaprosili mnie wtedy do siebie
na kolację abym wyperswadował temu uczniowi bycie artystą. Dostałem wtedy bardzo drogie wino. Mówiono, że zaproszenie na kolację do tej rodziny to wielki zaszczyt, a ja tym winem podzieliłem
się ze studentami.

Jak często powstają dzieła, które wychodzą spod ręki prof.
Wieczorka?
Twórczość na zamówienie, sztuka użytkowa, wiadome jest
wtedy, co i za ile. We czwartek oceniam prace dzieci jako członek jury. Tworzę cały czas, układam w głowie, analizuję. Jestem
w kapitule nagrody Norwida, nagrody samorządu województwa
mazowieckiego przyznawanej artystom tworzącym na Mazowszu
lub pochodzącym z Mazowsza w czterech kategoriach. Organizujemy wystawę pokonkursową, katalog. Poznałem tam i wciąż
poznaję bardzo wielu ciekawych ludzi.
Gdyby miał Pan wybrać i namalować obraz w tematach: miłość,
samotność, groteska, na który by się Pan zdecydował?
Załóżmy, że robię plakat i mam zareklamować na nim miłość.
Użyłbym do tego całej swojej wiedzy i rozumu. Samotność - trzeba być samotnym, by namalować samotność, przeżyć samotność.
Użyć do tego cały warsztat rozumowania, co znaczy samotność
i nie samotność, wczoraj i dziś, radość i smutek. I pokazać studentom, by zgadli, co to jest. Podjąć dialog, rozmowę.
Która pora roku jest Pana ulubioną?
Pamiętam zaspy metrowe, nastrój świąt, kiedy było syto i zapach
pomarańczy. Wie pani do Urbino pojechałem, a ja mówię i pisze
po włosku, jak tam pachniało pomarańczami, byłem otumaniony.
To były lata 80-te. A zna pani Vivaldiego, jaka jest pani ulubiona
pora roku, bo moja właśnie zima. Wie pani, że ja nie bardzo rozumiem przejście jesieni w zimę, babie lato, rano mglisto i nijako.
Oszronione drzewa, wilgoć, szadź.
Kim jest Pana ulubiony artysta? Czy to malarz?
Picasso, to na nim się wychowałem, bardzo go lubię. Z polskich
malarzy to Michałowski, gdyby Michałowski był Francuzem
jego dzieła byłyby warte o wiele, wiele więcej i jeszcze Beksiński
ale on nie jest na Francję. Cenię też Brandta. Jeżeli chodzi
o współczesnych boję się wypowiadać, oceniać, bo powiem o kimś,
to ktoś inny poczuje się pominięty, a tego chciałbym uniknąć. Jeżeli chodzi o rzeźbiarzy to Myjak i Pastwa.
Właśnie teraz w galerii w Ciechanowie odbywa się świetna
wystawa. Antoni Pastwa zaprezentuje się w tym roku w Galerii
Oranżeria.
Doświadczenie zawodowe, do którego najchętniej Pan wraca?
Doświadczenie, jest bardzo ważne w dydaktyce. Do wykładu
przygotowywałem się po trzy, cztery dni. Na początku lat 90 tych
otworzyłem płatne studia. W tamtych czasach na ASP przyjmowało się dwudziestu czterech studentów, reszta nie miała szans.
Teraz mogłem przyjąć trzydziestu naprawdę utalentowanych
ludzi. Utworzyłem też Instytut Sztuki Mediów, na bazie którego
udało się powołać Wydział Sztuki Mediów na Powązkach. Teraz

Co czuje człowiek odznaczony orderem: Zasłużony Kulturze
Gloria Artis?
Dwa razy odebrałem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis. Wtedy odbierałem z prof. Miodkiem i Andrzejem Kopiczyńskim.
Ubodło mnie, że oni dostali srebrne, a ja złoty. Rozumiem sens
tej nagrody ale nie jestem tego toku myślenia, że ważniejszy
jest ten kto wręcza, a nie ten komu się wręcza. Świat jest taki,
że od polityki zależy wszystko. Z niepokojem słucham dziennikarzy, którzy używają słów wytrychów. Boli populizm. Odebrałem wiele nagród i wyróżnień m. in. Nagrodę Honorowego
Członka Towarzystwa Srebrnej Laski z Różą Czerwoną czy Medal
Tadeusza Kotarbińskiego, nagrodę Polskiej Akademii Nauk.
Wygrałem wiele konkursów, w 80 roku zostałem prodziekanem,
w 81 dziekanem, potem prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików.
Jest Pan emerytowanym profesorem Akademii Sztuk Pięknych,
z Pana pracowni wyszło wielu artystów, czego im Pan życzy?
Pięć lat studiów i dwóch, trzech utrzymuje się na rynku sztuki, słabe dyplomy i dają radę bardzo dobrze, genialne dyplomy
i czasem nie wypływają. Ktoś napisał, że miałem ponad 120 doktorantów i habilitantów. Kiedyś spotkałem moją studentkę i zwróciłem się do niej po imieniu, a ona do mnie: profesorze, to pan wie,
jak ja mam na imię? Miałem wielu studentów, z każdym trzeba
było porozmawiać, przeanalizować obrazy więc do chłopaków
mówiłem Jasiu, a do dziewczyn Marysiu. Dostaję kartki od studentów. Gdybym miał czas i wybrał się w świat, to w każdej stolicy
miałbym się gdzie zatrzymać.
Czy profesor Wieczorek, na terenie gminy Jabłonna ma swoje
ulubione miejsca?
Kiedyś lubiłem chodzić do pałacu, wtedy większość ulic była
piaszczysta, po wypadku już nie mogłem, czasem biorę taxi,
to kilkanaście zł. W Jabłonnie mieszkam osiemnaście lat i to trwa,
tak krótko. Pamiętam zapach, tu było, jak na wakacjach. Teraz
mam tu w domu, w Jabłonnie ogród angielski, wszystko rośnie
jak chce, jak mu się podoba. Ogród to wolność i ja się cieszę
z tej wolności.
Rozmawiała Sylwia Piwowar

*PARKRUN Jabłonna - co tydzień w sobotę odbywa się bieg na dystansie 5 km w parku w Jabłonnie
* wszystkie informacje związane z bieżącymi wydarzeniami dostępne są
na www.jablonna.pl

LIPIEC:
Akcja „Lato w Gminie”
Kino Letnie
SIERPIEŃ:
Obchody Rocznicy Powstania Warszawskiego
Kino Letnie
Święto Chotomowa / 100 lecie „Cudu nad Wisłą”
WRZESIEŃ:
Otwarcie sali sportowej w Chotomowie
- koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego
Święto Gminy Jabłonna/Międzynarodowy Festiwal Latawców
Uroczystości Patriotyczne na cmentarzu w Jabłonnie
Festiwal Sołectw
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w Pałacu w Jabłonnie
Chotomowskie Pożegnanie Lata - bieg
Festiwal Nauki
PAŹDZIERNIK: Festiwal Poezji Słowiańskiej
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w Pałacu w Jabłonnie
Dzień Seniora
Dzień Pracownika Socjalnego - GOPS
LISTOPAD:
Bieg Niepodległości
Obchody Odzyskania Niepodległości
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w Pałacu w Jabłonnie
GRUDZIEŃ:
Mikołajkowy Turniej Siatkarski o Puchar Wójta Gminy Jabłonna
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w Pałacu w Jabłonnie
Świąteczny Kiermasz Sztuki i Rękodzieła

KALENDARZ WYDARZEŃ NA ROK 2020
STYCZEŃ: Spotkania choinkowe dla dzieci z gminy Jabłonna
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w pałacu w Jabłonnie
Koncert Świąteczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Baletowej
Zimowy maraton kolarski - MTB NORTHTEC Zimą
Klub dyskusyjny - „4 Alternatywy”
LUTY:
Gala przeglądu Kolęd i Pastorałek
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w pałacu w Jabłonnie
Akcja Zima w Gminie
Klub dyskusyjny - „4 Alternatywy”
MARZEC: Jabłonowskie Spotkania z Poezją
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w pałacu w Jabłonnie
Klub dyskusyjny - „4 Alternatywy”
Galeria Oranżeria - Antoni Janusz Pastwa (rzeźba)
KWIECIEŃ: II Niebieski Bieg (Świadomości Autyzmu)
– bieg dla dzieci z gminy Jabłonna
Tydzień Bibliotek
Pałacowe Spotkania z Muzyką – koncert w Pałacu w Jabłonnie
Światowy Dzień Poezji z udziałem szwedzkich pisarzy
Klub Dyskusyjny „4 Alternatywy”
Piknik Ekologiczny z okazji Dnia Ziemi
Sprzątanie Świata
MAJ:
Chotomowskie Powitanie Wiosny - bieg
Półmaraton Zegrzyński
Pałacowe Spotkania z Muzyką - koncert w Pałacu w Jabłonnie
Bieg po Złote Jabłko - bieg dla dzieci i dorosłych
Światowy Dzień Poezji
Spotkanie poetycko – muzyczne poświęcone
Janowi Pawłowi II w 100 lecie urodzin
Dzień Matki - GCK Chotomów
30 lecie Samorządu Gminy
Dzień Dziecka
Paraalny Dzień Dziecka
Klub Dyskusyjny „4 Alternatywy”
Galeria Oranżeria - Ryszard Kowalewski (malarstwo)
CZERWIEC: Samorządowy Dzień Dziecka
Maraton Kolarski w Lasach Chotomowskich
Pałacowe Spotkania z muzyką - koncert w Pałacu w Jabłonnie
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