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Kontakt do nas: 

redakcja@projektblonie.pl lub tel. 661 457 807

Zachęcam gorąco do współtworzenia Miesięcz-

nika PIN, niech będzie on naszym wspólnym 

projektem z Waszymi artykułami, wywiadami, 

reportażami – dla każdego i każdej z Was na je-

go łamach znajdzie się miejsce. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej lektury

Marzena Cichewicz

osoby. Tym samym serdecznie zapraszam 

młodych twórców do kontaktu z nami. Bardzo 

chętnie przedstawimy na łamach naszego 

miesięcznika wasze osoby i waszą twórczość.   

 Marzena Cichewicz 

 Prezes Stowarzyszenia 

 "Projekt Błonie" 

Informacja, wiedza, ciekawostki, ich upowszech-

nianie przyczyniają się do podnoszenia standar-

dów naszego  lokalnego  funkcjonowania. 

Szanowni Czytelnicy

Chciałabym Wam serdecznie podziękować, 

zarówno w swoim imieniu, jak i całego zespołu 

Stowarzyszenia Projekt Błonie oraz w imieniu 

osób tworzących i współpracujących w redakcji 

naszego miesięcznika PIN, za miłe słowa o na-

szej gazecie. Cieszymy się, że miesięcznik po-

doba się i spotkał się z Waszym ciepłym przyję-

ciem. Obiecuję, że kolejne numery wydawane 

w roku 2022 będą równie ciekawe i godne Wa-

szej uwagi, jak te, które udało się nam wydać 

w roku 2021. 

W przekazanym obecnie w Wasze ręce nr 

1/2022 szczególnie polecam dwa artykuły. 

Pierwszy z nich dotyczy historii i obecnych 

działań dotyczących przyłączenia naszej gmi-

ny do II strefy biletowej ZTM. Niestety fakty 

dotyczące całej sprawy nie napawają opty-

mizmem.

Drugi artykuł to wywiad z młodą artystką, ab-

solwentką ASP w Warszawie, mieszkanką Bło-

nia Sylwią Walczowską-Rojewską. Jest to 

pierwszy artykuł z cyklu "Błońscy artyści". 

Cyklem tym, chcielibyśmy przedstawić Wam 

naszych lokalnych twórców, szczególnie tych 

młodych u progu artystycznego życia. Nie zda-

jemy sobie sprawy, iż w naszej społeczności, 

obok nas żyją, mieszkają, tworzą artyści różnych 

dziedzin sztuki. Młodym twórcom ciężko jest za-

istnieć w przestrzeni medialnej. Często nie mają 

możliwości lub środków na promocję swojej 

sztuki, stąd też pomysł powyższego cyklu. 

Chcemy w lokalnym wymiarze promować te 
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Struktura dochodów, pokazuje, iż najwięcej pieniędzy trafia do budżetu gminy 
z naszych kieszeni. To my mieszkańcy dostarczamy do budżetu 2022 blisko 70% ze 
wszystkich środków, jakie w budżecie będą się znajdowały. Środki jakie nasza gmina 
otrzyma z budżetu państwa, to ponad 15%. Różne inne dotacje to 17%.

Budżet gminy Błonie na rok 2022

1.  Dochody bieżące w kwocie  

- dochody z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w kwocie 
8.440.000,- zł 

2.  Dochody majątkowe w kwocie  

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
550 000,- zł

 1.500.000,00 zł.
Wydatki budżetu w łącznej kwocie 
175.938.441,23 zł, w tym: 

 145.917.661,23 zł, z tego: 
- wydatki na gospodarkę odpadami komu-
nalnymi w kwocie 9.400.000,- zł 

 152.428.916,56 zł, z tego: 

1.  Wydatki bieżące w kwocie 

Dochody budżetu w łącznej kwocie 
153.928.916,56 zł, w tym: 

- wydatki na zadania związane z ochroną 
środowiska w kwocie 105.000,- zł 

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska w kwocie 100 000,- zł 

- wydatki na realizację zadań określonych 
w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwo-
cie 550 000,- zł 
2.  Wydatki majątkowe w kwocie 
30.020.780,- zł (z tego inwestycyjne 
29.560.780,- zł).
Różnica między dochodami, a wydatkami 
stanowi deficyt budżetu w kwocie 
22.009.524,67 zł, który zostanie sfinan-
sowany w części z kredytu w kwocie 
13.009.524,67; w części z wolnych środ-
ków, o których mowa w art. 217 ustawy 
o finansach publicznych w kwocie 
9.000.000,-zł.

 Jak Burmistrz zaplanował przychody i wydatki, przedstawiamy poniżej: 
W dniu 13.12.2021 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową na rok 2022.

  2026 50 500 000,03 zł
  2027 45 353 333,37 zł

  2029 35 060 000,05 zł
  2028 40 206 666,71 zł

  2030 29 913 333,39 zł
  2031 24 766 666,73 zł
  2032 19 620 000,07 zł

 Błonie na poszczególne lata

  2024 62 793 333,91 zł
  2023 61 097 148,58 zł

  2025 55 646 666,69 zł

  2022 50 680 957,23 zł

 Planowane zadłużenie Gminy

  2033 14 473 333,37 zł
  2034 10 160 000,04 zł

  2036 4 333 333,38 zł
  2035 7 246 666,71 zł

  2038            x 
  2037 1 420 000,00 zł

Struktura wydatków pokazuje natomiast, że największa część środków z budżetu 
skierowana zostanie na oświatę - prawie 40%, na rodzinę - ponad 13%, gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska - ponad 11% oraz na administrację publiczną 
- prawie 9,5%. 
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Bardzo kosztowne dwie inwestycje forso-
wane przez Burmistrza tj. budowa cen-

trum administracji za 22,5 mln zł, jak i roz-
budowa Szkoły Podstawowej nr 2 za 

15 mln zł, mogą z jednej strony świadczyć 
o rozmachu, którego akurat włodarzowi 

Błonia nie brakuje, ale też o zbyt odważnej 

i może nie do końca dobrze przemyślanej 
ocenie sytuacji. I nie chodzi tu wyłącznie 

o ocenę, czy inwestycja jest potrzebna, czy 
niepotrzebna lub o ocenę sytuacji finanso-

wej gminy i o to, czy gminę stać, czy nie stać 
na kolejny kredyt (bo nie ulega wątpliwo-
ści, że obie inwestycje będą na kredyt), 

lecz o szerokie strategiczne spojrzenie 
uwzględniające ryzyka (m.in. ryzyko 

- przepłacenia za inwestycje, ryzyko wy-
dłużenia się czasu realizacji inwestycji, 

ryzyko nieukończenia inwestycji i wiele in-

nych istotnych z punktu widzenia jakości 
życia mieszkańców), których wystąpienie 

jest obecnie zdecydowanie bardziej praw-
dopodobne, niż jeszcze kilka lata temu. Nie 

chodzi o to, aby się bać i nie podejmować 
wyzwań inwestycyjnych, lecz o rozwagę, 
umiar, profesjonalną analizę (w tym po-

trzeb mieszkańców), planowanie których 
często brakuje. Chodzi również o standar-

dy pracy nad przygotowaniem budżetu, 
bynajmniej nie o poprawności jego spo-

Mogłoby się wydawać, że budżet, jak bud-

żet, musi mieć i dochody, i wydatki, i rze-
czywiście od strony rachunkowości tak 

jest. Jednakże trudno oprzeć się wrażeniu, 
iż budżet na rok 2022, jaki Radzie Miejskiej 
przedłożył do aprobaty Burmistrz, jest 

w świetle sytuacji finansowej gminy (gdzie 
zadłużenie sięgać będzie 60 mln zł, 

a z drugiej strony ogólna sytuacja na rynku 
dotycząca cen oraz dostępności towarów 

i usług budowlanych jest niepewna) moc-

no napięty i chyba nie będzie przesadą 
stwierdzenie, że jest przeholowany. Powi-

nien być natomiast bardzo dobrze rozwa-
żony i wyważony.  

rządzenia z obowiązującymi zasadami 
i przepisami ujętymi w ustawie o finansach 

publicznych, a o standardy działań doty-
czące merytorycznej oceny zasadności 

inwestycji.

Radni o szczegółach dotyczących rozbu-

dowy Szkoły Podstawowej nr 2 dowie-
dzieli się na posiedzeniu komisji połączo-

nych (w sumie nad tak istotną kwestią jak 
budżet odbyło się tylko jedno wspólne po-

siedzenie komisji połączonych RM i jedno 
posiedzenie komisji budżetowej - to zde-
cydowanie słabe standardy, patrząc na ro-

lę Rady Miejskiej w strukturze władz sa-
morządowych oraz biorąc pod uwagę to, iż 

Rada jest głosem mieszkańców, a przynaj-
mniej powinna być), gdy zwrócono uwagę 

na zdecydowanie wyższe koszty dla tej in-

westycji. Okazuje się, że w ramach prze-
budowy szkoły - będzie realizowana budo-

wa nowej sali gimnastycznej i pomiesz-
czeń administracji (o czym radni wiedzieli) 

oraz budowa 6 dodatkowych sal lekcyj-
nych (o czym radni już nie wiedzieli). Bur-
mistrz podczas sesji zdecydowanie pro-

testował, twierdząc, że informacja ta była 
podana. I tak inwestycja dotycząca szkoły 

napuchła w budżecie do kwoty 15 mln zł. 
To, że wszystkie pomysły Burmistrza „za-

wsze przechodzą” jest oczywiste (ma swo-

ich radnych w radzie - 12 osób z 21) i daje 
Burmistrzowi wolne pole do swobodnego 

zarządzania pieniędzmi mieszkańców i re-
alizacji własnych wizji bez rzetelnych kon-

sultacji z radnymi, o mieszkańcach już nie 
wspomnę. Co tam radni mają do gadania, 
za budżet odpowiada Burmistrz i to jest 

fakt, tak stanowi prawo, ale należy pamię-
tać, że to rada ten budżet zatwierdza i aby 

zrobić to odpowiedzialnie, powinna posia-
dać odpowiednią wiedzę i informacje z od-

powiednim wyprzedzeniem. Niestety 

w Błoniu od wielu lat obowiązują specy-
ficzne standardy. A jak zabraknie środków, 

bo ceny poszybują w górę, albo w "połowie 

Gdyby ktoś z czytelników, chciał dowie-
dzieć się więcej lub przeanalizować budżet 

gminy na rok 2022 zapraszam na stronę 
mojego stowarzyszenia projekblonie.pl, 

gdzie udostępniamy pełen dokument. 

Jak głosowali radni w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2022: 

Marzena Cichewicz

inwestycji" wykonawca analogicznie, jak 

przy budowie ścieżek rowerowych, posta-
wi radę i Burmistrza pod ścianą, żądając 

jeszcze więcej pieniędzy? Najprawdopo-
dobniej nie będzie problemu, Burmistrz 
„poprosi”, a rada dołoży jak zwykle  środ-

ków, 12 osób zawsze zagłosuje na „tak” i to 
wystarczy. 

Jakie inwestycje do realizacji zaplanowa-

no w 2022 r. prezentuje tabela "Przedsię-

wzięcia WPF" - załącznik nr 2 do zarzą-
dzenia nr 74/2021 Burmistrza Błonia 

z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie 
przygotowania i przedstawienia Radzie 

Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie projektu 
uchwały budżetowej na rok 2022 oraz pro-

jektu uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Błonie na lata 

2022-2038 (źródło: Biuletyn Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu).

 

ZA - Grzegorz Banaszkiewicz, Jakub Bar-

gieł, Jacek Cieślak, Janusz Guzik, Konrad 
Janowski, Marcin Kołota, Grażyna Kościń-

ska, Ewa Podyma, Helena Szymańska, 

Jarosław Uraszewski, Irena Waśniewska, 
Barbara Wielogórska, Tomasz Wiśniew-

ski, Monika Zalewska. PRZECIW- Marzena 
Cichewicz. WSTRZYMALI SIĘ - Grażyna 

Laskowska, Katarzyna Mielcarz, Grzegorz 
Olędzki, Andrzej Pływaczewski, Jadwiga 
Sowińska. BRAK GŁOSU - Sławomir Pio-

trowski.  
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II STREFA ZTM dla Błonia 

Od 2018 roku, od chwili, gdy dzięki zaufaniu 

mieszkańców (za co serdecznie dziękuję) 
zostałam radną Rady Miejskiej w Błoniu 

oraz po zweryfikowaniu i dotarciu do doku-
mentów sprawy u samych jej początków 
- poprzez weryfikację w błońskim ratuszu, 

w ZTM, w Kolejach Mazowieckich, u Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego, 

w Radzie Warszawy, w Radzie Miejskiej 
w Błoniu - wszędzie tam, gdzie prowadziły 

mnie ścieżki w ramach odsyłania od jednych 

do drugich - próbowałam ustalić, kto jest 
odpowiedzialny za to, że w dalszym ciągu 

jako jedyna gmina w powiecie warszaw-
skim zachodnim nie jesteśmy w II strefie 

biletowej ZTM Warszawa.  

Im więcej faktów poznawałam, tym większa 

była i jest moja determinacja, by II strefa 
biletowa ZTM stała się dla naszej gminy 

faktem, a nie wyłącznie pustą propagan-
dową obietnicą wyborczą mamiącą miesz-

kańców od lat, chyba tylko po to, by w kolej-

nych wyborach samorządowych używać 
tych obietnic. 

Już w 2018 r., nie będąc jeszcze radną, 

zawnioskowałam jednocześnie do Urzędu 
Miejskiego w Błoniu, do ZTM, do Kolei Ma-
zowieckich o udostępnienie kopii wszyst-

kich dokumentów, jakie w sprawie przyłą-
czenia gminy Błonie od 2014 r. są w posia-

daniu tych organów. Z ZTM dostałam po 
dwóch tygodniach komplet dokumentacji 

od 2014 r., z Kolei Mazowieckich informację, 

że gmina Błonie nie kierowała do KM żad-
nych pism i wniosków w sprawie, natomiast 

z błońskiego urzędu otrzymałam odpo-
wiedź, że z uwagi na obszerną korespon-

dencję i ilość dokumentów zostaje wydłu-
żony czas realizacji mojego wniosku - czyli 

nie dostałam nic, żadnego dokumentu. 

Działanie ratusza w tej sprawie oceniłam 

jako grę na zwłokę. Byłam już w posiadaniu 
kompletu dokumentów z ZTM, wiedziałam 

więc, dlaczego ta gra na zwłokę ma miejsce. 
Zbliżały się wybory samorządowe i wyszło-
by na jaw, że już od 2014 r. gmina mogła 

być w II strefie. Gotowa oferta położona 
została na biurku burmistrza. Niestety bur-

mistrz nie skorzystał z tej oferty i umowy nie 
zawarł.  

Nie ważne, że mieszkańcy chcą, a zdrowy 
rozsądek mówi, że II-gą strefą Błonie po-

winno już dawno być objęte. Ważne, aby 
„nasze” było na wierzchu i wpisywało się 
w politykę burmistrza dotyczącą uszczęśli-

wiania nas od lat usługami PKS Grodzisk 
Mazowiecki. 

W 2019 roku burmistrz skierował w spra-

wie przyłączenia Błonia do II strefy pismo 

do Prezydenta Warszawy i oczekuje 
w dalszym ciągu na odpowiedź. W 2020 

roku działania, jakie zostały podjęte za stro-
ny ratusza w sprawie, to kilka pism i odpo-

wiedź z ZTM, że z uwagi na Covid temat 
trzeba odłożyć w czasie. 

Przez rok 2019, 2020, 2021 zadawałam 
burmistrzowi podczas sesji m.in. zawsze to 

samo pytanie: jakie działania podejmuje 
w sprawie II strefy i czy otrzymał odpo-

wiedź od prezydenta Warszawy. I zawsze 

otrzymuję tą samą odpowiedź, że brak 
odpowiedzi od Prezydenta Warszawy lub 

że to Warszawa powinna zaprosić Błonie 
do II strefy i na to burmistrz czeka, na za-

proszenie z Warszawy, albo że podtrzymu-
je burmistrz swoje stanowisko w sprawie. 

Jak długo jeszcze burmistrz będzie czekał na 

zaproszenie? Nie wiem, ale chcąc pomóc 
burmistrzowi, wiedząc, jak bardzo tego 

zaproszenia z Warszawy oczekuje, napi-
sałam prośbę do Dyrektora ZTM, aby takie 

zaproszenie do burmistrza wystosował. 
W odpowiedzi otrzymałam pismo, z które-
go wynika, że problematyczna może być 

obecnie kwestia finansów, ale burmistrz ma 
możliwość podpisania porozumienia w ra-

mach biletu metropolitarnego dla Błonia. 
Oba pisma na następnej stronie. 

W wyniku głosowania podczas wspólnego 

posiedzenia komisji nad opinią do uchwały, 
uchwała Przewodniczącego uzyskała opinię 
pozytywną, moja oczywiście negatywną. 

W konsekwencji podczas sesji przegłoso-
wano na "tak" uchwałę autorstwa Prze-

wodniczącego, moją odrzucono głosując 
„przeciw”. Uchwała autorstwa Przewodni-

czącego i radnych Burmistrza rozmywa 

sprawę II strefy.

łą Przewodniczącego. A co chyba istotniejsze, wiedziałam rów-

nież, co wynikało z przekazanych przez ZTM 
dokumentów. Mianowicie to, że od 2014 do 

2018 r. ani burmistrz, ani Rada Miejska nie 
zrobili naprawdę NIC w tej sprawie - żad-
nych działań, żadnych dokumentów, żad-

nego starania się, aby zrealizować obietni-
cę. Oczywiście w 2018 r. ten sam punkt, 

dotyczący włączenia nas do II strefy bile-
towej znalazł się po raz kolejny w kampanii 

wyborczej burmistrza i jego ekipy kandyda-

tów na radnych.

W 2019 r. zintensyfikowałam swoje działa-
nia, m.in. po raz kolejny skontaktowałam się 

z ZTM, z Marszałkiem Województwa, z Ra-
dą Warszawy. Z otrzymanych odpowiedzi 
wynika wniosek, iż kluczowym elementem 

jest oferta dla Błonia z ZTM oraz środki fi-
nansowe zarówno te, które musi zabezpie-

czyć gmina Błonie, jak i Warszawa. ZTM 
przedstawił szacunkowe koszty, jakie gmi-

na Błonie musiałaby ponieść w 2019 r., aby 

przyłączyć nas do II strefy biletowej. Infor-
macją tą podzieliłam się na sesji rady z bur-

mistrzem i radnymi. Niestety spotkałam się 
z całkowitym brakiem woli podjęcia tematu 

zarówno ze strony Burmistrza, jak i ze stro-
ny części radnych. W dyskusji piętrzono 
przeszkody, wyszukując argumentacji, aby 

jednak II strefy nie było, a za chwilę slogan 
w stylu “my też przecież chcemy”.

Nie zrażając się, przygotowałam uchwałę 

dotyczącą II strefy ZTM, którą zgodnie z wy-

mogami formalnymi włączyłam do porząd-
ku obrad na sesję. W ramach swoistych 

standardów i dziwnej polityki, a może na-
wet "manipulacji", jaką przygotował i zreali-

zował Przewodniczący Rady, moja uchwała 
została, mówiąc dosadnie i kolokwialnie, 

„uwalona”. Na sesji oddalono ją i przegło-

sowano jej skierowanie pod obrady komisji 
połączonych - rzekomo, aby wszystko jesz-

cze raz przedyskutować. A na posiedzeniu 
komisji połączonych okazało się, że jest ona 

druga w kolejności do omówienia, po tym, 
jak na 2 godziny przed posiedzeniem ko-
misji Przewodniczący Rady wrzucił do po-

rządku obrad swoją uchwałę sporządzoną 
z radnymi burmistrza. Tak więc uchwała, dla 

której w ogóle zebrały się komisje, by nad 
nią dyskutować, została "przykryta" uchwa-

Jak włodarz Błonia od 2014 r. przyłącza 
Błonie do II strefy biletowej
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Co dalej z II strefą? Sądzę, że w dalszym 

ciągu będzie temat odciągany. Dlaczego? 
Nie mam pojęcia, gdyby ode mnie to zale-

żało, to II strefa w Błoniu już dawno by była, 
a środki na nią już dawno byłyby zabez-
pieczone w budżecie. 

Kwestia finansowania porozumienia z War-

szawą w tej sprawie jest oczywiście bardzo 
istotna, dlatego już kilkukrotnie wniosko-

wałam o wpisanie do budżetu kwoty, która 

zabezpieczałaby środki na realizację poro-
zumienia. Niestety nie zostaje ta kwota 

ujęta w budżecie, a co ciekawsze nigdy od 
2014 r., pomimo obietnic wyborczych bur- Marzena Cichewicz

https://projektblonie.pl/nagranie-wspolne-
psiedzenie-komisji-05-12-19-w-sprawie-

no-wlasnie/). 

iż wszystko to, co napisałam w powyż-

szym artykule ma potwierdzenie w doku-
mentach, nagraniach z sesji Rady Miejskiej 

oraz w nagraniu ze wspólnego posiedze-
nia komisji rady w sprawie mojej uchwały 
dotyczącej II strefy ZTM, które odbyło się 

w dn. 05.12.2019 r. Wszystkie dokumenty 
i nagrania dostępne są na stronie mojego 

stowarzyszenia www.projekblonie.pl 
(bezpośredni link do relacji ze wspólnego 

posiedzenia komisji:

mistrza i jego radnych w 2014 i 2018, nie 

znalazła się ta inwestycja (przyłączenie 
Błonia do II strefy ZTM) w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej - w której przecież 
planuje się z wyprzedzeniem inwestycje do 
realizacji. To także pokazuje dobitnie, że 

chyba nigdy ani radni burmistrza, ani on 
sam nie chcieli zrealizować swojej obietnicy 

dotyczącej objęcia Błonia II strefą. Gdyby 
sprawę traktowano poważnie, to dawno 

w WPF inwestycja ta byłaby zaplanowana. 

Niestety w obecnie obowiązującej WPF 
także jej nie ma - o czym to świadczy? 

Na zakończenie chciałabym zaznaczyć, 



Tym samym niestety jest (oby nie) szansa, 

że na pół etatu dalej krzewić będzie kulturę 
w błońskich standardach (tak bliskich ra-

tuszowi) były Dyrektor, którego spektaku-
larne osiągnięcia uwiecznione zostały 

ostatnio w kolejnym wydaniu “dzieła” pt. 

"Błonie kulturalne centrum Mazowsza", za 
które my mieszkańcy zapłaciliśmy krocie 

z gminnej kasy.

W dn. 30.12.2021 r. burmistrz w błońskim 

BIP zamieścił informację o rozstrzygnięciu 

konkursu na Dyrektora Centrum Kultury 
w Błoniu. Plotki krążące po mieście od 

dłuższego czasu potwierdziły się. Dyrek-
torem została Pani Księgowa z CK – gra-

tulujemy!

Nie odbiegając jednak od sedna sprawy 
- czyli wyboru nowego dyrektora Centrum 
Kultury - zadajemy sobie pytanie, jak ma 

być dobrze w naszym mieście, skoro ukła-
dy, wzajemne powiązania i zależności są 

ważniejsze niż mieszkańcy i ich potrzeby. 
Komisja konkursowa wybrała nowego dy-

rektora, wybrano najlepszego kandydata 

Panią Księgową z CK. 

Obawiamy się, że zaścianek dalej będzie 

lansowany w Błoniu i wizja kultury na po-
ziomie mentalności władzy błońskiej – no 

cóż mamy, co mamy, to nasza odpowie-

dzialność w sumie. Przecież to my - miesz-
kańcy wybieramy władze, które od lat mó-

Zweryfikowaliśmy temat. W sumie było 

bodajże trzech kandydatów. Jeden został 

wykluczony z procesu rekrutacji z powodu 
niespełniania wymagań formalnych. Do-

tarliśmy do drugiej osoby, tj. Pani, która 
posiada wieloletnie doświadczenie we 

współpracy z instytucjami kultury, zarów-
no na szczeblu wojewódzkim, krajowym, 
a także lokalnym. Która ma doświadczenie 

i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne 
na realizację inicjatyw i programów kultu-

ralnych, która zjadła zęby na public rela-
tions i marketingu w obszarze kultury oraz 

posiada doświadczenie w zarządzaniu. Ję-

zyki obce, wyższe wykształcenie, znajo-
mość środowiska oraz trendów, otwartość 

i mnogość pomysłów (przedstawiła je 
w strategii, jaką na potrzeby rekrutacji 

opracowała i przedłożyła w konkursie), to 
jednak okazało się zbyt mało, a może zbyt 
dużo, jak na Błonie i błońskie standardy. 

wią nam co jest dla nas lepsze, co gorsze, 

co ładne, a co brzydkie, co potrzebne, a co 

nie potrzebne. A my na podstawie tych 
przekazów władze wybieramy. Niestety 

robimy to nie patrząc na kompetencje, 
umiejętności czy osiągnięcia, nie wysilamy 

się za bardzo na dokonanie weryfikacji czy 
porównania, nie patrzymy "światowo", być 
może nam się nie chce albo nie mamy 

ochoty lub czasu. Kierujemy się pustymi 
hasłami i znanym wizerunkiem – za którymi 

często niewiele  więcej stoi. Jeśli ktokol-
wiek oczekiwał w Błoniu powiewu świeżo-

ści, nowego podejścia na wysublimo-

wanym, innym poziomie niż dotychczaso-
wy w sferze kultury, to niestety mogą być 

to płonne oczekiwania. Stary dyrektor na 
pół etatu będzie dalej realizował swoje 

“wizje”, pociągając za wszystkie sznurki, 
a w takiej sytuacji wysoce prawdopodobna 
zależność nowego dyrektora niestety 

ułatwi temat – wszak zależności i układ 
najważniejszy. Taką wizję mamy my, oby 

się nie ziściła dla dobra nas mieszkańców 
gminy, a nowy dyrektor pozytywnie zasko-

czył nas wszystkich. 

red. Patrycja Trzeciarz

07

NOWY ROK  STARY UKŁAD =
 nowy dyrektor Centrum Kultury!  =

Komisja konkursowa powołana przez burmistrza wyłoniła...
nowego dyrektora Centrum Kultury
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 Budynek Centrum Kultury w Błoniu 

 fot. M. Nowakowski Projekt Błonie 
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W ramach sąsiedzkiej akcji pt. "Projekt 
Złoty Listek Błonie", zostało przygo-

towanych 30 zestawów prezentowych. 
Prezenty trafiły do Seniorów w przeddzień 

Wigilii Bożego Narodzenia, co wywoła-

ło wiele radości, a u niektórych spośród 
naszych kochanych Seniorów nawet łzy 

wzruszenia. 
  
W tym miejscu składam podziękowania dla 

Święta Bożego Narodzenia, to czas głę-
bokiej refleksji, radości czerpanej ze spot-

kań z bliskimi, oczekiwanie na narodziny Je-
zusa Chrystusa w Stajence Betlejemskiej. 

To również możliwość daru serca dla tych, 
którzy takiej ofiarności potrzebują najbar-

dziej. Polscy Seniorzy w tym nasi błońscy, 

niejednokrotnie samotni, schorowani, 
skromni i nieproszący o pomoc, której po-

trzebują - to właśnie do nich w tegoroczne 
Święta Bożego Narodzenia Swoje serca 

skierowali członkowie Stowarzyszenia 
Projekt Błonie i Fundacji Złoty Listek.

wszystkich wolontariuszy, biorących udział 
w naszej akcji i wszystkich darczyńców, 

którzy przekazali podarunki do paczek 

świątecznych dla Seniorów z gminy Błonie, 
w tym Centrum Handlowemu Wola Park 

za 30 zestawów prezentowych oraz Asekol 
Pl za przekazanie 30 srebrnych świercz-

ków. Dziękujemy również Panu Stefanowi 

Moczydłowskiemu z Caritas oraz Siostrom 

ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Błoniu 
za pomoc w przekazaniu części prezentów 

Seniorom będącym pod ich opieką. 

Osoby zainteresowane włączeniem się 

w działalność wolontariatu mogą uzyskać 
dodatkowe informacje u Pani Aleksandry 

Czarnej -El Baz pod nr tel.:  880 640 450.  

"Projekt Złoty Listek Błonie" - to nie jedno-

razowa akcja. Miło nam poinformować, że 
od 2022 r. swoją działalność na rzecz Se-

niorów z gminy Błonie rozpocznie Fundacja 
Złoty Listek. Niebawem na stronie Stowa-
rzyszenia Projekt Błonie przedstawiony 

będzie zakres działalności Fundacji jej cele 
i założenia. Do czasu powstania strony in-

ternetowej Fundacji zapraszamy do odwie-
dzenia grupy na FB "Projekt Złoty Listek 

Błonie". 

Magdalena Wiśniewska

  

"Projekt Złoty Listek Błonie"

Bożonarodzeniowa Gwiazdka 
dla Seniorów z gminy Błonie
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Legenda o zaginionym kościele
Wiele miast i miejscowości ma swoje le-
gendy i opowieści o zapadłych zamkach 

i tajemniczych podziemiach. Kraków ma 
swojego smoka, a Warszawa klechdy o Ba-
zyliszku czy złotej kaczce. Także wśród 

mieszkańców Błonia krążą dziwne opo-
wieści, o których tak pisali dr Grzegorz Wi-

told Nowakowski i Jan Komosiński: „Jedy-
nie zachowały się podania, z pokolenia na 

pokolenie przechodzące, że w Błoniu ist-

niało 5, a nawet 7 kościołów, z których je-
den według legendy miał zapaść się pod 

ziemię i podobno starzy słyszeli docho-
dzące z pod ziemi dźwięki dzwonów.” Co 

do liczby kościołów w Błoniu historycy są 
zgodni, że do czasów nowożytnych istniał 
tylko jeden, zachowana do dziś świątynia 

pod wezwaniem Świętej Trójcy na skrzyżo-
waniu ulic Jana Pawła II i Grodziskiej. Po-

wstała ona przed rokiem 1257, w którym 
biskup płocki Andrzej, poświęcił tu dwa oł-

tarze. Trwają spory historyków, czy budo-

wla ta była wówczas już ukończona, czy też 
jeszcze w trakcie budowy. Nie wiadomo też 

kto był jej fundatorem. Potwierdzona w do-
kumencie z 1261 roku obecność w Błoniu 

księcia mazowieckiego Siemowita I oraz in-
formacja, że świadkami tego wydarzenia 
byli trzej kanonicy z Błonia, może wskazy-

wać, że to on właśnie stał za budową 
świątyni. W roku 1288 kolejny książę, Kon-

rad II czerski, przekazał kościół wraz z upo-
sażeniem opactwu z Czerwińska, który zo-

stał świątynią klasztorną. Prawdopodobnie 

wówczas powstały przy kościele zabu-
dowania gospodarcze i budynek klasztorny 

dla zakonników. Informacje ze źródeł histo-
rycznych wykluczają więc jako źródło le-

gend kościół w Błoniu, być może więc cho-
dzi tu o inną budowlę istniejącą kiedyś 
w pobliżu miasta. Jedyną najbliższą miej-

scowością o równie starej co Błonie me-
tryce jest położone na południowy 

wschód od niego Rokitno. Nazwa ta po-
jawia się w źródłach historycznych na okre-

ślenie funkcjonującej tu w roku 1282 kasz-

telani wraz z jej zarządcą Mikołajem. Sama 
miejscowość wzmiankowana jest nato-

miast nieco później w roku 1297 w doku-
mencie księcia Bolesława II. Jednak dopiero 

następne źródło z 1333 roku zawiera infor-
mację o świątyni w Rokitnie. Dotyczy ono 
sporu pomiędzy Marcinem archidiakonem 

w Czersku, patronem kościoła pod wezwa-
niem Św. Wojciecha w Rokitnie, a jego 

podwładnym wikariuszem tego kościoła Ja-
nem. Przy okazji dowiadujemy się, że 

w miejscowości tej istnieje drugi kościół 

pod wezwaniem Św. Jakuba. Wzmianki 
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to być zaginiony pod koniec XVII wieku 

kościół Św. Wojciecha, bowiem kult tego 
świętego był w X – XII wieku bardzo roz-

powszechniony i wiele świątyń otrzymy-

wało jego imię. Opinie te tylko częściowo 
potwierdzają dane archeologiczne. Prowa-

dzone w latach 70-tych i 80-tych badania 
pozwoliły zarejestrować szereg stanowisk 

stanowiących ślady osad z okresu średnio-
wiecza. Tworzą one dwa wyraźne skupiska 
osadnicze odpowiadające być może daw-

nym wsiom. Pierwsze znajduje się wokół 
Czubina i między nim a Rokitnem, drugie 

natomiast między Biskupicami a Żukowem. 
Znalezione na ich powierzchni fragmen-

ty naczyń wskazują, że większość z nich 

funkcjonowała w XII-XIII wieku, a tylko 
w pierwszym z nich zarejestrowano zabytki 

wcześniejsze z wieku XI. Być może właśnie 
tam, między Rokitnem a Czubinem, należy 

szukać śladów zaginionego kościoła Św. 
Wojciecha. Niewykluczone też, że właśnie 
jego „zniknięcie” w XVII wieku stało się ziar-

nem, z którego wyrosła legenda o zapa-
dniętym kościele, obecna w opowiadaniach 

mieszkańców Błonia.

źródłowe o obu świątyniach pojawiają się 

w dokumentach historycznych do roku 
1603, później parafia Św. Wojciecha miała 

zostać przyłączona do parafii Św. Jakuba. 

Oba kościoły tak wspominał około roku 
1671 niemiecki podróżnik Ulryk Werdun: 

„Dalej przez wieś Kłudzienko do drugiej 
wsi Żukowa, pozostawiając po lewej ręce 

na widoku wieś z dwoma kościołami; 
w jednym z nich znajduje się obraz Matki 
Boskiej, do którego cała sąsiednia ludność 

odprawia pielgrzymki”. W roku 1693 roz-
poczęto w Rokitnie budowę nowego koś-

cioła pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, którą ukończono do-

piero w roku 1797. Odbudowany w roku 

1925, po zniszczeniach pierwszej wojny 
światowej, stoi do dziś. Przypuszcza się, że 

nowa świątynia powstała na miejscu daw-
nego kościoła Św. Jakuba. Spory natomiast 

wśród historyków budzi pytanie, gdzie 
znajdowała się druga świątynia pod we-
zwaniem Św. Wojciecha. Nowym impulsem 

do jej poszukiwania dało niezwykłe zna-
lezisko przechowywane obecnie w Muze-

um Ziemi Błońskiej w Błoniu. W latach sie-
demdziesiątych na polach ośrodka rolnego 

w Rokitnie odnaleziono głaz kamienny 

z wydrążonym w środku regularnym otwo-
rem. Zarządca ośrodka p. Jurewicz prze-

wiózł kamień do swej posesji w Lesznie, 
gdzie stanowił on ozdobę ogródka. Dzięki 

wysiłkom prof. Marcina Solorza, pra-
cowników muzeum oraz władz Błonia 
i Leszna udało się go odzyskać w roku 

2018. Okazało się, że głaz jest kamienną 
chrzcielnicą, datowaną na ziemiach pol-

skich od X do XII wieku. Odkrycie to wska-
zuje, że w okolicach Rokitna istniał w tym 

czasie kościół, do którego chrzcielnica ta 

należała. Historycy przypuszczają, że mógł 

 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rokitnie 

 Fot. M. Nowakowski 
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Historia 
karnawału
część I

Karnawał pochodzi z Grecji. Historia kar-

nawału rozpoczyna się od starogreckich 

Dionizjów, gdy to oddawano cześć bogowi 

wina i jego orszakowi. Tym zwyczajem, 

który dla nas w tej chwili jest podstawą 

wszystkich karnawałów, były rytuały 

związane z obchodami święta Dionizosa, 

czyli boga greckiego. Te święta były w Gre-

cji zawsze wyprawiane na przełomie 

marca i kwietnia. Wiązały się z zabawą ca-

łej społeczności, z burzeniem tradycyjnych 

wzorców postępowania, piciem dużych 

ilości wina - jak opowiada dr Andrzej Kra-

snowolski, antropolog kultury.

Natomiast w starożytnym Rzymie  królo-

wały Saturnalia. Podczas tego święta role 

towarzyskie i społeczne odwracały się: 

panowie służyli niewolnikom, dorośli za-

chowywali się infantylnie, kobiety, w spo-

Zastanawialiście się kiedyś skąd się wziął 

karnawał?  Karnawał, inaczej zapusty, to 

okres zaczynający się w Święto Trzech 

Króli, a kończący się Środą Popielcową, 

która jest pierwszym dniem Wielkiego 

Postu i oczekiwaniem na Wielkanoc. Na-

zwa prawdopodobnie pochodzi od wło-

skiego carnevele, z łaciny carnem levāre, 

co oznacza „żegnaj mięso”. Inna etymo-

logia tej nazwy, każe szukać jej źródeł 

w łac. carrus navalis, czyli wóz w kształcie 

okrętu, który uczestniczył w procesji świą-

tecznej ku czci bogini  Izydy, a później Dio-

nizosa w starożytnym Rzymie.

magnackiego. We wszystkich tych domach 

obowiązywała jedna zasada: "jemy bardzo 

dużo i jemy bardzo tłusto", ale oczywiście 

w zależności od możliwości. Drugą cechą 

było to, że "jemy bardzo dużo mięsa", po-

nieważ od Wielkiej Środy rozpoczyna się 

okres, kiedy zakazane jest jego jedzenie 

- opowiada dr Andrzej Krasnowolski.

Kulig. Zygmunt Gloger rozważając, skąd 

wzięła się nazwa „kulig” stwierdza, że „nie-

którzy uważają, że pochodzi od wyrazu kul, 

kulig znaczącego snop czegoś, a  w danym, 

razie: kompanię zebranych na zabawę są-

siadów. Inni wywodzą od czeskiego wyra-

zu koleg, czyli krążek, a inni znowu twier-

dzą, że początek nazwie dała kula, czyli 

krzywula, tj. laska zakrzywiona, jaką obsy-

łano niegdyś od domu do domu, zwołując 

wiece powiatowe, a może w danym wy-

padku jako hasło do kuligu”. Kulig był jed-

ną z najpopularniejszych zabaw karna-

wałowych szlachty i magnaterii w dawnej 

Polsce. Za czasów Sarmatów przejażdżka 

saniami zaprzęgniętymi w konie mogła 

trwać nawet kilka dni z krótkimi przerwami 

na sen. Odwiedzano wtedy okoliczne 

dworki, w każdym jedząc i pijąc. Kulig za-

jeżdżał do posiadłości pod wieczór, 

w świetle pochodni i przy akompaniamen-

cie muzyki. Kiedy wszyscy się rozgrzali, 

pobiesiadowali i wytańczyli, ruszano 

w dalszą drogę. Popularnej w Polsce tra-

dycji urządzania kuligów sprzyjała obfitość 

śniegu. Kulig był rozrywką kilkudniową 

sób który im nie przystoi. Ponieważ wszy-

scy się przebierali, wszystkie też zacho-

wania zostawały bezkarne – maski i stroje 

ukrywały tożsamość. Taki obraz obycza-

jów najpełniej przetrwał w Wenecji.

Karnawał w Polsce. Karnawał jest dobrze 

znany od wieków również w Polsce, gdzie 

dotarł w okresie renesansu. Pierwsze 

wzmianki o polskim karnawale pochodzą 

z XVII wieku, natomiast zachowany wiersz 

z XVI w. mówi o kilkudniowej szlacheckiej 

sannie od sąsiada do sąsiada, z muzyką 

i tańcami, nie nazywając jej jeszcze wtedy 

kuligiem. Na gruncie polskim nie powstała 

żadna teoria karnawału. Informacji dostar-

czają jedynie zachowane wspomnienia, 

pamiętniki i literatura piękna. Pierwsze ba-

dania w tym zakresie podjęli Oskar Kol-

berg i Zygmunt Gloger. Skupiały się one 

tylko na nurcie ludowym. Późniejsze bada-

nia, w których dominowało mało precy-

zyjne określenie „w dawnej Polsce”, czer-

pały w dużym stopniu z ich dorobku. Kar-

nawał w Polsce przyjął się szybko i od ra-

zu nabrał swoistego charakteru i rodzi-

mego wyrazu. Dawniej zimy były długie, 

a życie w dworkach i na wsi bywało mono-

tonne, dlatego zwyczaj bardzo przypadł do 

gustu naszym przodkom. Za czasów Sar-

matów okres ten nazywany był „zapusta-

mi” lub „mięsopustem”. Jakie zwyczaje 

kulinarne towarzyszyły karnawałowi 

w naszym kraju? Zależy, czy zajrzymy do 

chłopskiej chaty, karczmy, czy do pałacu 

Skąd pochodzi ten zwyczaj? 
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i trwał najczęściej od Tłustego Czwartku 

do wtorku przed Środą Popielcową. Ostat-

kowe zabawy na dworach kończyły humo-

rystyczne kazania szlacheckie, będące 

świadectwem erudycji i kunsztu orator-

skiego – rodzaj obrzędowego pożegnania 

karnawału. Jego funkcją było podkreślenie 

przejścia od karnawału do postu. Orator 

improwizował kazanie na bieżąco, z za-

danego mu przez współbiesiadników te-

matu. Musiało ono zająć około pół godziny 

płynnej mowy. Żelazna zasada nakazywa-

ła przy tym, aby kazanie pomimo erudycji 

nie zawierało sensu, lecz służyło ogólne-

mu rozweseleniu słuchaczy, co wyraźnie 

dowodziło, że szlachecki świat czasu kar-

nawału, podobnie jak w tradycji chłopskiej, 

był światem „na opak”. Na koniec spoży-

wano śledzia i zasiadano do poczęstunku 

zwanego  podkurkiem. Kulig był rozrywką 

sfer ziemiańskich i arystokracji. Rola chło-

pów ograniczała się do obserwowania 

tego niezwykłego widowiska. Niekiedy 

służyli oni pomocą przy zaprzęgach. Nato-

miast dla wsi czasem zabaw był ostatni ty-

dzień karnawału, zwany zapustem. Ludo-

we obrzędy zapustne były jednak prakty-

kami o innym charakterze, choć i tu zauwa-

żalna jest pewna analogia do karnawało-

Elżbieta Ratyńska

Źródła:

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Karnawal

2.  https://www.podrozepoeuropie.pl/karnawal-

 wenecki/

3.  dr Andrzej Krasnowolski, antropolog kultury,

  program I PR

mistycznie. Krwawe wydarzenia lutowe, 

żałoba narodowa i ogólnie trudna sytuacja 

polityczna, to główne powody, dla których 

karnawał zamilkł, lecz o nim nie zapomnia-

no. Cytując Encyklopedię Orgelbranda 

z 1863 r.:  „W Polsce zapusty suto niegdyś 

bywały obchodzone: maski, pochody, re-

duty, kuligi, przebierania się panowały 

powszechnie; nowszymi czasy ograniczał 

się karnawał na maskaradach i balach. Od 

trzech lat umilkł zupełnie; po pączkach i fa-

workach jedynie poznać go można”. 

A wspomniane maskarady, zwane też 

maszkarami, popularne wśród mieszczan, 

przedstawię szerzej w numerze 2/2022 

naszego Miesięcznika. 

4.  Zygmunt Gloger, Endyklopedia Staropolska

 Warszawa, 2005.

8.  Encyklopedia Orgelbranda z 1863 r.

6.  Karnawały w kulturze, Wojciech Dudzik,

5. Przekrój,   08.02.1987 r.

7. http://www.travelmaniacy.pl/artykul,karnawal_

 kiedys_i_dzis-,304,4,0.html

wych korowodów, polegająca na chodze-

niu z Zapustem od chaty do chaty. Na Rze-

szowszczyźnie, wśród ludności wiejskiej 

popularny był natomiast jeszcze pod ko-

niec XIX w. zwyczaj „zabijania pijaka”, któ-

rego o północy wywożono z karczmy, by 

poprzez zadanie mu symbolicznej śmierci, 

przypomnieć o nadchodzącym Poście. Ku-

lig w Europie Zachodniej nie był tak po-

pularny jak w Polsce. Karnawał w Polsce, 

choć poza ziemiańskim świętowaniem, nie 

wykształcił wielkich tradycji, nie umilkł też 

całkiem ani po upadku Rzeczypospolitej, 

ani po powstaniach czy krwawych wyda-

rzeniach, związanych z rabacją galicyjską. 

Karnawał przycichł jedynie na skutek naj-

prawdopodobniej braku społecznego za-

interesowania. Od jesieni 1860 r. trwały 

w Warszawie manifestacje upamiętniające 

30. rocznicę wybuchu powstania listopa-

dowego. Sytuację tę w dużym stopniu spo-

tęgowały lata żałoby narodowej (1861-

1866). „Cichy on był i potulny dość, bez 

wielkiego hałasu odszedł z tego świata, 

ten biedny nasz karnawał, który nawet 

obowiązkowymi maskaradami nie mógł 

starczyć do ostatka” - pisano w lutym 1860 

roku na łamach „Tygodnika Ilustrowane-

go”. Również rok 1861 nie nastrajał opty-

Józef Brandt, Wyjazd z Wilanowa Jana 3 i Marysieńki Sobieskich (Kulig), 1897, Muzeum Narodowe w Warszawie, źródło cyfrowe MNW
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Wszystkie drogi 
prowadzą do Rzymu

część I

Do najwcześniejszych ustaw drogowych 

należała Lex Semporia Vivaria ustanowiona 
przez trybuna ludowego Gajusza Grak-

chusa w 123 r. p.n.e., która zakładała możli-
wość wywłaszczenia gruntów pod budowę 
dróg. Ustawa ta opisuje też technikę wyko-

nania dróg. Drogi należało budować z sy-
stemem odwadniającym, utwardzać kru-

szywem z kamienia, stosować zaprawę ce-
mentową. Wówczas to wszedł również 

w życie nakaz ustawiania wzdłuż dróg ka-

mieni milowych. W myśl ustawy Grakchusa 
posiadacze działek ziemskich, które były 

położone w pobliżu drogi byli zobowiązani 
dbać o najbliższy ich działce odcinek drogi.

Wzdłuż dróg ustawiano słupy milowe (ka-
mienie milowe) zwane milariami, które mia-
ły kształt kolumny. Kamień taki posiadał in-

skrypcję z imieniem budowniczego drogi, 
jego stanowisko urzędowe, a od początku 

Cesarstwa również imię cesarza, podawał 
nazwę drogi, oznaczenie punktu początko-

wego i końcowego. W Italii umieszczano na 

nim odległość od punktu początkowego, 
czyli od Rzymu, na prowincjach natomiast 

Zapewne wszyscy znają takie powiedzenia

i słowa jak: “Kamień milowy”, “wszystkie 

drogi prowadzą do Rzymu” czy “kurator” 
lub “pontyfikat”. Co je łączy i skąd się wzię-

ły? Otóż wszystkie te wyrażenia związane 
są z drogami rzymskimi.

Pierwszą wzmiankę na temat dróg w staro-

żytnym Rzymie przynosi prawo XII tablic 

pochodzące z V w. p.n.e. W tablicy VII w pa-
ragrafie pierwszym napisano: "Niech utrzy-

mują drogi w należytym porządku. Jeśli jej 
nie wybrukowali, można, jeśli ktoś zechce, 

jeździć po nich ich własnymi zaprzęgami", to 
znaczy tyle, iż po drogach niewybrukowa-
nych można było swobodnie pędzić bydło 

i jeździć własnymi zaprzęgami, będąc zwol-
nionym z ponoszenia opłat za poruszanie 

się po nich.

Grecki historyk i retor Dionizjusz z Halika-
rnasu autor działa Starożytność rzymska pi-
sał: „Niezwykła wielkość Cesarstwa Rzym-

skiego przejawia się przede wszystkim 
w trzech rzeczach: akweduktach, utwardzo-

nych drogach i budowie kanalizacji".

 KAMIENIE MILOWE 

w przypadku, gdy droga przebiegała w po-
bliżu miasta - pretor miejski czy edyl. Głów-

nymi drogami rzymskimi w okresie republiki 
były via Aemilia (budowniczy: Marcus Ae-
milis Lepidus 287 r. p.n.e.), via Aurelia (Au-

relius Cotta, 241 r. p.n.e.), via Clodia (Caius 
Clodius Centhi 225 r. p.n.e.), via Flaminia 

(Caius Flaminius, 220 r. p.n.e.), via Valeria 
(Marcus Valerius Messala 154 r. p.n.e.), 

jednak najstarszą i najbardziej znaną drogą 

rzymską była via Appia, której poświęcić 
wypada osobny fragment.

W okresie rozkwitu republiki do Rzymu pro-
wadziły dwadzieścia trzy drogi wlotowe. 

Nazwy dróg rzymskich pochodziły od imion 
ich budowniczych (np. wspomniane już via 
Clodia, czy via Appia) lub rzadziej od miej-

scowości, do których prowadziły (np. via Ti-
burtina - droga do Tybur, Via Ostiensi – dro-

ga do Ostii), a sporadycznie nawiązywały 
również do funkcji, którą spełniały (np. via 

Salaria - droga Solna).

 VIA APPIA 

Najstarszą rzymską drogą jest Via Appia, 

która została wybudowana jako via publica 
w 312 r. p.n.e. z inicjatywy Appiusza Klau-
diusza Caecussa podczas piastowania 

przez niego urzędu cenzora. Appiusz znany 
był również z przedsięwzięć budowlanych 

w Rzymie, takich jak akwedukt (aqua Ap-
pia). Via Appia wyróżniała się statusem 

drogi publicznej, co oznaczało, że wybudo-

wano ją na gruncie państwowym. W za-
myśle budowniczych miała łączyć Rzym 

z Kampanią, jednak początkowo biegła tyl-
ko do Formiae. W 307 roku Appiusz już jako 

konsul wydłużył ją do Kapui, a w 281 r. zo-
stała wydłużona do Tarentu, aż w końcu do 
Brundyzjum. Droga pełniła funkcję głów-

nego szlaku komunikacyjnego do Grecji. Ka-
mienna nawierzchnia drogi została ułożona 

dopiero w czasach cesarstwa. Via Appia za-
czynała się nieopodal Circus Maximus, przy 

porta Capena, to właśnie do tego miejsca 

kamienie milowe podawały odległości do 
Rzymu. Wzdłuż odcinka drogi, znajdujące-

go się poza granicami miasta, już w III w. 
p.n.e. zaczęto wznosić grobowce arystokra-

cji rzymskiej. Były przy niej grobowce Scy-
pionów, Metellusów czy Serwiliuszów. 
Wiązało się to z zakazem dokonywania po-

chówków na terenie miasta, który był zapi-
sany w prawie XII tablic. Droga ta stała się 

jednym z ulubionych miejsc Rzymian, gdzie 
upamiętniano sukcesy militarne. Po bitwie 

pod Akcjum senat ustanowił wzniesienie 

dwóch łuków triumfalnych w Brundyzjum 
i Rzymie.

Dalszą historię zarządzania rzymskimi dro-
gami będą mogli Państwo przeczytać w nr 

2/2022 Miesięcznika PIN.
Rafał Jaśko 

od miasta stołecznego prowincji. Kamień 

milowy był też ważnym źródłem, które 

umożliwiało zidentyfikowanie czasu, kiedy 
dana droga był stworzona lub wyremonto-

wana oraz dostarczał istotnych informacji 
o kwotach, które były wydawane na kon-

serwację lub renowację drogi. Do dziś ta-
kich kamieni milowych pozostało wiele za-
równo na te-renach półwyspów Apeniń-

skiego, stano-wiących dziś część terytorium 
Włoch, jak i na terenach Francji, Hiszpanii, 

Austrii, Chorwacji czy Libii lub Izraela i Syrii, 
które w czasach rozkwitu Imperium Roma-

num były jego prowincjami.

Najwięcej dróg na Półwyspie Apenińskim  

powstało w czasach Republiki. Inicjatywę 
ich budowy mieli przede wszystkim cenzo-
rzy, gdyż to oni dysponowali odpowiednimi 

funduszami państwowymi. W wielu przy-
padkach cenzora mógł zastąpić konsul lub 

 ROZKWIT DRÓG RZYMSKICH 
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KOLOROWO
POCZTÓWKOWO

Jaki cel przyświecał twórcom wystawy 

„Pocztówka Świąteczna”- muzealnikom 

MZB? - pytam dyrektor tej placówki p. Wie-

A w Muzeum Ziemi Błońskiej przez całe 

święta i 3 tygodnie stycznia niepodzielnie 

królowały kolorowe pocztówki. Od 22 grud-

nia 2021 r. do 21 stycznia 2022 r. trwała 

tam bowiem wystawa „Pocztówka świą-

teczna”. Mogliśmy więc oglądać 112 prac 

takich autorów, jak m.in. Jan Marcin Szancer, 

Zdzisław Witwicki, Antoni Boratyński, Ma-

ria Orłowska-Gabryś, Józef Wilkoń, Zofia 

Stryjeńska, Antoni Uniechowski i inni. 

Wszystkie pocztówki pochodzą z kolekcji 

Mariana Słobodowskiego - kolekcjonera 

sztuki ludowej, z zawodu prawnika i mene-

dżera kultury - i nawiązują do zwyczajów 

ludowych, ziemiańskich i szlacheckich zwią-

zanych z polskimi tradycjami obchodów 

Świąt Bożego Narodzenia. Przy czym warto 

pamiętać, że pocztówki z błońskiej wystawy 

stanowią zaledwie mały wycinek kolekcji 

pana Mariana Słobodowskiego, liczącej 

ponad 3000 archiwalnych pocztówek 

o charakterze świątecznym, historycznym, 

patriotycznym oraz, że błońska ekspozycja 

jest efektem osobistych wyborów jej wła-

ściciela. 

sławę Wideryńską. „Prawie każdego roku 

staramy się naszymi ekspozycjami nawią-

zywać do bieżących wydarzeń, m.in. tych 

związanych ze świętami. W ubiegłym roku 

np. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Toma-

szem Pruszakiem z Muzeum Historycznego 

w Warszawie, wywodzącego się z ziemiań-

skiej rodziny, który opowiadał o zwyczajach 

bożonarodzeniowych w dworkach zie-

miańskich. W tym roku, w erze sms-ów, 

mms-ów i pocztówek elektronicznych, 

chcieliśmy przypomnieć polską tradycję 

wysyłania pocztówek świątecznych, wpro-

wadzając widza w świąteczny klimat dzięki 

małym dziełom sztuki, jakimi są artystyczne 

pocztówki znakomitych polskich artystów 

i ilustratorów - chociażby J. Marcina Szan-

cera czy Józefa Wilkonia.”

No i zamysł błońskich muzealników po-

wiódł się doskonale. Bo wystawa „Pocz-

tówka świąteczna” urzeka feerią barw, 

chwyta za serce znanymi z dzieciństwa 

motywami drzewek choinkowych, szopek 

ludowych, roztańczonych przebierańców 

czy jakże popularnych w minionych cza-

sach, korowodów kolędników. Bo oto na-

gle z pocztówki autorstwa Marii Orłow-

skiej-Gabryś przyglądają nam się kolęd-

Barbara Witkowska- Mazur

Fot. Pocztówki z wystawy MZB 

„Pocztówka świąteczna.”

nicy z szopki krakowskiej: wędrujący z nie-

dźwiedziem, z pstrokatą basetlą, a górale 

w kapeluszach z muszelkami przygrywają 

Dzieciątku na gęślach. W roli pastuszków 

klęczy zaś przy małej, drewnianej szopce 

z gwiazdą na dachu trójka dzieciaków 

w góralskich kożuszkach. Z akwarelowej 

pocztówki Antoniego Uniechowskiego 

wyłania się scenka rodzajowa kolędników 

zachodzących z Turoniem do chaty wiej-

skiego gospodarza, zza którego pleców 

wyglądają buzie lekko przestraszonych, 

ale i zaciekawionych dzieciaków…Na ko-

lejnej pocztówce widzimy grupkę zakra-

dających się pod rozświetlone okna wiej-

skiej chaty, chłopaków z żółtą, rozświetlo-

ną, papierową Gwiazdą - do złudzenia 

przypominającą chińskie lampiony… Bo jak 

zauważa dyrektor Muzeum Ziemi Błoń-

skiej, p. Wiesława Wideryńska, „w każdej 

z tych pocztówek, w małym formacie, zam-

knięta jest jakaś opowieść, jakaś narra-

cja, której celem jest wprowadzenie nas 

w świąteczny klimat”.

Fot. Dyrektor MZB Wiesława Witeryńska. 

Foto. M. Nowakowski - Wystawa Pocztówka Świąteczna Muzeum Ziemi Błońskiej 

Foto. B. Mazur - Wystawa Pocztówka Świąteczna. 

Dyrektor MZB W. Wideryńska
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Z Sylwią Walczowską-Rojewską, działającą społecznie malarką, rysowniczką, tatuatorką i matką, 

urodzoną w 1990 roku w Krzeszowicach, a mieszkającą obecnie w Błoniu, rozmawia Alina Andrzejewska 

Moja sztuka i w ogóle bycie artystką, jest 

częścią mnie. Tworzenie to wentyl do wy-

rażania  tego co myślę i czuję, nierzadko 

Oczywiście, jak większość osób zajmują-

cych się sztuką, chciałabym zobaczyć kie-

dyś swoje prace w jednej z wielkich mię-

dzynarodowych galerii, jednak bardziej 

przyziemnie, skupiam się po prostu na tym, 

aby być szczerą w twórczości. To najważ-

niejszy i w moim przypadku jedyny sposób 

na satysfakcjonujący efekt i każdorazowo, 

także cel. Obecnie dużo pracuję z tematem 

macierzyństwa, realizując go zarówno 

w działaniach społecznych, jak i indywidu-

alnej pracy artystycznej. Chciałabym, żeby 

ten wątek w mojej twórczości dawał od-

biorcom nowe lub pogłębione spojrzenie 

na stary jak świat temat. 

Co Cię inspiruje, co na Ciebie wpływa? 

Inspiruje mnie otoczenie i własne do-

świadczenia. Wychowałam się na wsi, 

więc kontakt z przyrodą na pewno ma du-

ży wpływ na to co tworzę, co pewnie widać 

w moich pracach. Wciąż uważnie obser-

wuję rozwój roślinności, zjawiska meteo-

rologiczne, zwierzęta, używam ich jako 

metafor w moim "języku wizualnym". Czę-

sto podejmuję tematy etapowości życia, 

cykliczności i wszelkich odchyleń od nich 

- anomalii. 

Co Twoja sztuka oznacza dla Ciebie? 

Jakie cele stawiasz sobie w pracy arty-

stycznej? 

Jak się czujesz, gdy tworzysz? 

W przypadku malarstwa, moment tworze-

nia jest dla mnie unikalny. Nie da się do nie-

go wrócić z tą samą energią za jakiś czas, 

najlepiej więc wykorzystać maksymalnie 

konkretny stan. Czasem porównuję go do 

medytacji, kiedy staram się uchwycić coś 

bardzo ulotnego i nienamacalnego, jak 

emocje. Skupiam się wtedy z całych sił na 

konkretnych odczuciach i próbuję dać im 

się poprowadzić na płótnie. To bardzo 

trudne, często frustrujące i rzadko się  uda-

je, bo różne myśli zakłócają ten proces, ale 

kiedy wychodzi, ma w sobie duży ładunek  

ekspresji. 

Nieco inaczej wygląda proces rysowania 

i tatuowania, zaczyna się on od wielu szki-

ców, szukania skojarzeń, często tematycz-

nego reasearch’u, a efekt końcowy jest 

ję wielkie wsparcie z ich strony. Mój mąż 

ma na swoim ciele kilka wykonanych prze-

ze mnie tatuaży, razem z córką chętnie to-

warzyszą mi podczas wystaw i innych wy-

darzeń, co bardzo mnie cieszy! 

sposób na poradzenie sobie z trudnymi sy-

tuacjami i stanami. 

Czy potrafisz opisać swoje wszystkie 

dzieła?  

Potrafię :) i na podstawie wielu prób, wi-

dzę, że najlepiej robić to z pewnej perspek-

tywy czasowej, nie w trakcie powstawa-

nia. O każdej pracy jestem w stanie opo-

wiedzieć ze szczegółami. Jednak próbując 

uogólnić to co robię, powiem o organiczno-

ści, składnikach życia, sennych marzeniach 

i stanach emocjonalnych - to wszystko 

próbuję zawrzeć w swoich pracach. Wyda-

je mi się, że najpełniej udaje się to w malar-

stwie, które bardzo często przyjmuje formę 

onirycznego krajobrazu.

Czy zdarza Ci się mieć problem z weną?

Jak najbliżsi, rodzina reagują na Twoją 

twórczość? 

Spróbuję najpierw wyjaśnić jak rozumiem 

słowo "wena". Dla mnie to moment, kiedy 

jestem czymś mocno poruszona, zainspi-

rowana, kiedy bardzo chcę o czymś powie-

dzieć i mam na to pomysł.  Z tak rozumianą 

weną miewam problemy, w momencie du-

żego zmęczenia czy wyeksploatowania ja-

kimś tematem. Choć zwykle nie cierpię 

z powodu jej braku, a raczej z braku czasu 

na realizację pomysłów ;) 

Moja najbliższa rodzina nie jest związana 

ze sztuką. Przyznam, że czasem trudno wy-

jaśnić  pewne "branżowe niuanse”, ale czu-
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ka). Większość moich prac można zoba-

czyć na Instagramie. 

Gdzie widzisz siebie za 5 lat? 

Informacje o artystce:

Trudne pytanie! Szczególnie, że aktualnie 

jestem na etapie wczesnego macierzyń-

stwa i często przekonuję się, że planowa-

nie nie ma teraz dużego sensu. Oczywiście, 

trochę to wyolbrzymiam :). Marzę o tym, 

żeby za 5 lat mieć już za sobą studia dokto-

ranckie i ciągle rozwijać się naukowo, arty-

stycznie i emocjonalnie. Chciałabym też le-

piej poznać lokalną społeczność, bo 

w Błoniu mieszkam od niedawna, a więzi 

z ludźmi są dla mnie bardzo ważne, lubię 

działać oddolnie i społecznie.  

https://instagram.com/walczowskain 

Dziękuję!

https://instagram.com/sylwiawalczowska 

Sylwia Walczowska-Rojewska: pracuje 

w I Pracowni Malarstwa, na Wydziale 

Grafiki ASP w Warszawie, współtworzy 

przestrzeń artystyczną Organizm 

Wspólny i Syndykat Tatuatorski Gafa; 

założycielka  grupy Jednostka Twórcza, 

Matka i duetu Komunikacja Niewerbalna. 

Kontakt:

walczowsska@gmail.com 

Rozmawiała: Alina Andrzejewska

Planów jest o wiele więcej, ale póki co, po-

zostańmy przy tym. 

Bardzo wiele osób wśród moich znajo-

mych zajmuje się tatuowaniem, co mnie 

cieszy, bo  obecnie mamy olbrzymią różno-

rodność w tej dziedzinie. Obserwuję zmie-

niające się podejście do tatuażu. Moje kli-

entki i klienci najczęściej kolekcjonują ry-

sunki od swoich ulubionych artystek i ar-

tystów, tworząc na ciele prywatne i niepo-

wtarzalne galerie! Na tatuaże decydują się 

też coraz częściej osoby dojrzałe, w wieku 

moich rodziców, co według mnie pokazuje, 

że podejście do tatuażu zmienia się i po-

zwala na większy dystans do utartych 

schematów dotyczących wyglądu. 

Z którego dzieła jesteś najbardziej dumna 

(i dlaczego)? 

Trudno wskazać jedną pracę, z której je-

stem najbardziej zadowolona, zmienia się 

to w miarę powstawania kolejnych obiek-

tów. Parę lat temu powodem do dumy był 

mój artbook Hodowanie, wydany przez 

Oficynę Peryferie. Aktualnie mam swój 

ulubiony obraz (ten z  okładki). Mówi o ma-

cierzyństwie, uważam, że można w nim 

poczuć rodzaj intymności, dzikości i tajem-

nicy, ale też poczucia zagrożenia, którego 

doświadcza świeżo upieczona  matka. 

Pierwsze tatuaże wykonywałam na sobie 

i bliskich, techniką handpoke, czyli samą 

igłą, bez  użycia maszynki.  

Czy Twoje prace są na sprzedaż? 

Jak najbardziej. Właściwie, na sprzedaż nie 

jest tylko "Obraz dla Janki", który namalo-

wałam będąc w ciąży (Janka, to moja cór-

zwykle poprzedzony próbami uproszcze-

nia lub wzbogacania formy. 

Kiedy odkryłaś w sobie talent plasty-

czny? 

Od najmłodszych lat rysowałam, razem 

z moim rodzeństwem w domu, później 

w szkole na  końcu zeszytu i na marginesie ;).

Pamiętam, że pomagałam koleżankom 

i kolegom na lekcjach plastyki i angażo-

wałam się w robienie scenografii do szkol-

nych przedstawień, to było łatwe i przy-

jemne. Tak naprawdę, na poważnie zaczę-

łam myśleć o sztuce jako sposobie na życie, 

kiedy dostałam się do liceum plastycznego 

w Krakowie. Tam zaczęła się konsekwen-

tna praca nad doskonaleniem umiejętności 

i pierwsze sukcesy, dzięki którym realizo-

wałam studia w warszawskiej Akademii 

Sztuk Pięknych.

Wszystkie formy sztuki wizualnej, w tym 

malarstwo, tatuaż i grafikę, łączy jedno 

medium – jest nim rysunek. Na jego pod-

stawie powstają animacje, rzeźby, obrazy, 

tatuaże, czasem nawet fotografie. Dla 

mnie rysunek jest formą notatki, którą póź-

niej dopracowuję do wybranej techniki. Za-

stanawiam się, czy będzie to obraz, tatuaż, 

a może obiekt przestrzenny, w zależności 

od tego co chcę przekazać. Dlatego, kiedy 

kilka lat temu zaczęłam dostawać pytania 

o możliwość wytatuowania moich rysun-

ków, pomyślałam, że warto spróbować. 

 

Opisz proszę drogę od grafiki i malarstwa 

do tatuażu. Skąd pomysł na tatuaże? 
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Czy potrafisz 
zarządzać czasem?
Pewnie masz mnóstwo spraw na głowie. Jak Ci to wychodzi? Może 

robisz tak: trochę czasu chowasz na później, tu i ówdzie go wy-
dłużasz, a jak trzeba to kondensujesz. Z części czasu robisz weki na 

zimę i chowasz do piwnicy. A jak Ci go zabraknie, to wyciągniesz 
parę słoików czasu i będzie git…A może zarządzasz czasem niczym 
rolką papieru toaletowego? Im więcej go potrzebujesz, tym bar-

dziej rolkę rozwijasz? Tylko co, gdy zostanie sama tulejka, a Ty sobie 
właśnie uświadamiasz, że ta rolka była ostatnia… Zmartwię Cię. Ty 

nie masz czasu. Nikt go nie ma. To on ma nas. 

Z czasem jest tak, jak z pociągiem bez hamulców, do którego 

wsiadłeś dopiero, gdy ruszył. Możesz jedynie (lub AŻ) zmieniać 
wagony, przedziały, fotele czy towarzyszy podróży. Ale z tego skła-

du już nie wysiądziesz, dopóki… nie zdecyduje o tym Najwyższy 
Kierownik pociągu :)

Zatem możesz zarządzać, a nawet powinieneś, ale sobą w czasie. 
Wiem, że sformułowanie „zarządzanie czasem”, to pewien skrót 

myślowy, uproszczenie. Jednak hipoteza Sapira-Whorfa głosi, że 
„język kształtuje świadomość”. Dlatego namawiam do mówienia 

„zarządzanie sobą w czasie”. 

To jedno możesz, na to masz wpływ, więc rób to dobrze. Planuj to 

co masz zrobić, wyznaczaj sobie cele i ustalaj priorytety działań. 
O tym, jak to robić napisano mnóstwo książek i jest parę blogów. Dominik Jabs

Dlatego, żebyś się nie zniechęcił, zacznij od najprostszej możliwej 

rzeczy: weź kalendarz na 2022 rok (albo skorzystaj z kalendarza 
Google) i ustal daty kluczowych spraw, które chcesz doprowadzić 

do końca/zrealizować w nowym roku. Jedną z pierwszych może być 
uporządkowanie Twojego życia w taki sposób, by wyeliminować 
z niego rzeczy, które np. oddalają Cię od bliskich. Odkryłem nie-

dawno, że jednym z wymagań, które stawia miłość jest właśnie za-
rządzanie sobą w czasie. Chodzi o to, by w natłoku spraw nie tylko 

nie zapomnieć o tych najważniejszych (priorytety), ale też, żeby 
w ogóle się wydarzyły (planowanie). Praca nad relacją z żoną, 

rozwijanie relacji z dziećmi czy ich edukacja wymagają czasu i są 

bardzo ważne – potrzebują wysokiego priorytetu. Oprócz sponta-
nicznych działań, warto mieć w dłuższej perspektywie kilka stałych 

punktów, które powtarzane cyklicznie, wejdą w nawyk. Planowa-
nie i priorytety to szansa, by jedne rzeczy nie zdominowały innych. 

Często zamiast zarządzić sobą w czasie, zdajemy się na przypadko-
we działanie, które prowadzi donikąd. To tak, jakbyśmy błąkali się 
bez celu po wspomnianym już pociągu. Nie będziemy wiedzieli do 

którego wagonu pójść, gdzie usiąść, przegapimy WARS i toaletę. 
A po chwili okaże się, że nasz bilet stracił ważność i jedziemy na ga-

pę. Szkoda życia na bezcelową błąkaninę. Czas nie będzie na Ciebie 
czekał, on bezlitośnie zrealizuje swój cel – upłynie. Planuj, ustalaj 

cele i żyj z sensem. 2022 rok jest tylko jeden! 
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  SPECJALISTYCZNE USŁUGI   

  USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB    

Pomoc w formie usług opiekuńczych 

obejmuje pomoc w zaspokajaniu codzien-

nych potrzeb życiowych, opiekę higienicz-

ną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuń-

cze są świadczone w zakresie: utrzymy-

wania czystości mieszkania, mycia okien, 

przygotowywania posiłków, robienia za-

kupów, pomocy przy załatwianiu spraw 

urzędowych, pomocy przy ogrzaniu miesz-

kania (napalenie w piecu), pomocy w umy-

ciu się, obcięciu paznokci, uprania pościeli i 

ubrań, pomocy w dotarciu do lekarza, jeśli 

osoba tego wymaga, to również jest to po-

moc w układaniu do łóżka, zmiana pam-

persa, podawanie leków, czytanie, organi-

zowanie spacerów itp. 

Zgodnie z art. 50 ust. 1-7 u.o.p.s. osobie 

samotnej, która z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymaga pomocy in-

nych osób, a jest jej pozbawiona (np. brak 

pomocy ze strony najbliższej rodziny), 

przysługuje pomoc w formie usług opie-

kuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze pole-

  ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE – C.D.    

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej (dalej: u.o.p.s.)¹ świadczeniami 

niepieniężnymi z pomocy społecznej są, 

opisane w numerze 3/2021 miesięcznika: 

praca socjalna, bilet kredytowany, upraw-

nienie do bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej, sprawienie pogrzebu, porad-

nictwo specjalistyczne, schronienie, posi-

łek, niezbędne ubranie, a także przedsta-

wione w obecnym numerze: usługi opie-

kuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrod-

kach wsparcia oraz w rodzinnych domach 

pomocy, specjalistyczne usługi opiekuń-

cze w miejscu zamieszkania oraz w ośrod-

kach wsparcia, mieszkanie chronione, 

pobyt i usługi w domu pomocy społecz-

nej, pomoc w uzyskaniu odpowied-

nich warunków mieszkaniowych, w tym 

w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzy-

skaniu zatrudnienia, pomoc na zagospo-

darowanie - w formie rzeczowej dla osób 

usamodzielnianych, interwencja kryzy-

sowa. 

  

  OPIEKUŃCZE  

i wynosi 33. Z uwagi na rotacyjność pobytu 

warto złożyć wniosek o przyjęcie i cier-

pliwie czekać. Pobyt w Dziennym Domu 

"Senior+" jest odpłatny, choć w uzasadnio-

nych przypadkach wnioskodawca może 

być zwolniony z opłaty za pobyt. Zasady 

odpłatności za pobyt Seniorów w Dzien-

nym Domu "Senior+" ustala uchwałą rada 

miejska w Błoniu². W ramach pobytu Se-

nior może zaspokoić swoje potrzeby nie 

tylko z zakresu integracji społecznej, ale 

również z zakresu usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

¹  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)

Źródła:

Informacji na temat wszystkich świadczeń 

niepieniężnych dla Seniorów udziela Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Błoniu pod 

numerem telefonu: (+48) 517 198 201 lub 

(22) 721 11 31.

2.  https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/pomoc-

 spoleczna

  KLUB SENIORA W BŁONIU  

Każdy Senior może spędzić miło czas 

w Klubie Seniora, który ma swoją siedzibę 

w Błoniu, przy ul. Traugutta 6. W Klubie, 

przebywający tam Seniorzy mogą poro-

zmawiać, poczytać książki, pooglądać tele-

wizję, pograć w karty i szachy, wziąć udział 

w interesujących warsztatach i wyciecz-

kach krajoznawczych. Wstęp do Klubu jest 

bezpłatny. 

Przemysław Wiśniewski

² Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu 

Senior-Wigor (obecnie Senior + / zmiana nazwy 

na mocy uchwały 

https://bip.zetorzeszow.pl/blonie/?c=mdSzukaj-

cmWynik-0&szukaj=senior# /) w Błoniu, stanowiący 

załącznik do zarządzenia z 29 stycznia 2016 r. 

Burmistrza Błonia nr 11/2016 ; 

https://bip.zetorzeszow.pl/blonie/?c=mdSzukaj-

cmWynik-0&szukaj=senior# 

1.  https://blonie.pl/

Seniorzy w wieku 60+, samotni i bezradni 

w prowadzeniu gospodarstwa domowe-

go, mający potrzebę integracji społecznej, 

niepełnosprawni, dotknięci dysfunkcjami 

społecznymi, posiadający złe warunki 

mieszkaniowe lub stosunki z rodziną - mo-

gą skorzystać z oferty Dziennego Domu 

"Senior+", który znajduje się w Błoniu, przy 

ul. 3 Maja 10. Ilość miejsc jest ograniczona 

  DOMU "SENIOR+"  

  POMOC W FORMIE SKIEROWANIA   

  POBYT W DZIENNYM   

gają zaś na świadczeniu usług dostosowa-

nych do szczególnych potrzeb wynikają-

cych z rodzaju schorzenia lub niepełno-

sprawności i są świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawo-

dowym. Świadczone są w miejscu za-

mieszkania, natomiast adresowane m.in. 

do osób z zaburzeniami psychicznymi, 

z upośledzeniem (niepełnosprawnością) 

intelektualną lub z innymi dysfunkcjami in-

telektualnymi, w zakresie dostosowanym 

do potrzeb.

  DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  

Kiedy sprawowanie opieki nad seniorem 

przez najbliższą rodzinę nie jest możliwe, 

warto skorzystać z oferty publicznych lub 

niepublicznych domów pomocy społecz-

nej (DPS). Zgodnie z art. 54 ust. 1 u.o.p.s. 

osobie wymagającej całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełno-

sprawności, niemogącej samodzielnie fun-

kcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy 

w formie usług opiekuńczych, przysługuje 

pomoc w formie umieszczenia w DPS. 

DPS-y w ramach swoich obowiązków 

świadczą stałą opiekę, pomoc bytową 

i materialną. Ta forma pomocy jest odpłat-

na w wysokości średniego miesięcznego 

kosztu utrzymania, którego wysokość 

w zależności od tego, czy DPS ma zasięg 

gminny, powiatowy czy wojewódzki usta-

lana jest przez wójta (burmistrza, prezy-

denta miasta), starostę lub marszałka wo-

jewództwa. Opłaty za pobyt ponosi miesz-

kaniec DPS do wysokości 70 proc. swojego 

dochodu. Resztę pokrywa najbliższa rodzi-

na, a jeśli tej brak wówczas gmina. Wnio-

sek o skierowanie w DPS należy złożyć 

w Ośrodku Pomocy Społecznej lub Urzę-

dzie Miejskim w Błoniu.

Pomoc społeczna  część II
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Bo duże rodziny, 
to nie problem, 
to rozwiązanie!
Inflacja zjada pieniądze z oszczędności. 

Podrożały gaz, światło, paliwo, w planach 

jest podwyżka cen biletów kolejowych, 

a na to wszystko potrzebna zawsze dodat-

kowa gotówka, o którą niektórym rodzi-

nom bardzo trudno. Dlatego dziś postano-

wiliśmy porozmawiać o Karcie Dużych 

Rodzin.

Naszą rozmówczynią jest Pani Małgorzata 

Domżał- Bocheńska - szefowa błońskie-

go Koła Związku Dużych Rodzin 3 Plus. 

Lekarka, absolwentka Akademii Medycz-

nej w Warszawie. Przewodnicząca Koła 

Związku Dużych Rodzin 3Plus w Błoniu. 

Mama trzech synów, od zawsze przekonu-

jąca niedowiarków, że „duże rodziny to nie 

problem, a rozwiązanie…”

Kiedy i dlaczego pomyślała Pani, że war-

to założyć w Błoniu koło Związku Dużych 

Rodzin TRZY PLUS?

Wraz z przyjaciółmi z Błonia i okolicy, któ-

rzy, tak jak my, mieli po 3-4-5-7 i więcej 

dzieci, po prostu zaprosiliśmy do siebie 

Panią Iwonę Więckowską - szefową dzia-

łającego już wtedy w Grodzisku Mazo-

wieckim Koła Związku Dużych Rodzin 

3 Plus, by porozmawiać z nią o tej organi-

zacji. I właśnie od niej dostaliśmy pierwsze 

praktyczne wskazówki, jak założyć błoń-

skie Koło ZDR +3. Jej wiedza i doświad-

czenie były wówczas dla nas największym 

wsparciem. 

Co najbardziej spodobało się wam w tej 

idei?

Przede wszystkim to, że był to projekt, 

wspierający duże rodziny, ale bez stygma-

tyzacji i w sposób inny, niż to się dzieje 

w MOPS-ach, bo bez stawiania rodzinom 

warunku niskiego progu dochodowości, 

a dający konkretne przywileje lokalnym 

małżeństwom, które zdecydowały się wy-

chowywać 3 i więcej dzieci- no i angażu-

jący do roli darczyńców; m. in. samorządy, 

firmy prywatne, instytucje… Bardzo nas 

sekretarza Gminy Pana Przemysława Ku-

bickiego. I idea spotkała się z tak dobrym 

przyjęciem, że w listopadzie Rada Gminy 

podjęła uchwałę o wprowadzeniu tej karty 

w Gminie Błonie. 

Do tej chwili MOPS wydał w Błoniu 2147 

aktywnych Kart Dużej Rodziny. Karta ta 

jest formą wsparcia lokalnych rodzin wie-

lodzietnych, oferując im atrakcyjne ulgi 

w dostępie do usług finansowanych przez 

gminę oraz przez te firmy z sektora prywat-

nego, które przystąpiły do naszego progra-

mu. 

A lista partnerów programu KDR jest 

wciąż otwarta, ponieważ na programie 

Karty Dużej Rodziny zyskują nie tylko na-

sze rodziny wielodzietne, lecz i sami par-

tnerzy KDR. Samorządowcy, którzy wpro-

wadzili tę Kartę, szybko dostrzegli też, że 

projekt nie tylko wspiera rodziny wielo-

dzietne, ale też pozytywnie kształtuje 

wizerunek miasta. „Odnotowujemy wzrost 

zameldowań, a każdy nowy mieszkaniec, 

to przecież nowy płatnik podatku, z które-

go kilkadziesiąt procent każdego miesiąca 

wpływa wprost do miejskiej kasy, chwalili 

się swego czasu włodarze Grodziska Ma-

zowieckiego”. 

Jak działa Karta Dużej Rodziny?

Chociażby to, że np. niegdyś 2 nasi młodsi 

synowie, Maks i Wojtek, chodzili na (tańsze 

z KDR) zajęcia muzyczne dla dzieci i mło-

dzieży w błońskim CK. Najmłodszy Maks, 

uczył się tam gry na pianinie, średni Woj-

A co uzyskała Pani i Pani bliscy dzięki 

Błońskiej Karcie Dużej Rodziny?

Bardzo dobrze, bo projekt wsparli mój mąż 

i 3 synowie. Pomagali więc robić plakaty 

o naszym przedsięwzięciu, podpowiadali, 

jak akcję rozpropagować w okolicy i w me-

diach społecznościowych. Publikowaliśmy 

też informacje w Internecie, prosiliśmy 

błońskie parafie, by księża ogłaszali, że taki 

projekt startuje oraz, że zapraszamy na na-

sze spotkanie przedstawicieli tutejszych 

dużych rodzin. Zresztą cały czas mam i czu-

ję wsparcie najbliższych, wierzę też, że 

moja rodzina jest dumna z tego, co robimy 

w błońskim Kole ZDR 3+ dla siebie i innych 

dużych rodzin.

przekonały takie cele ZDR 3PLUS, jak: 

działania na rzecz solidarności dużych ro-

dzin wychowujących dzieci, ich interesów 

społecznych i ekonomicznych oraz pozy-

tywnego odbioru rodziny jako natural-

nego środowiska człowieka, a również po-

dejmowanie przez ZDR 3+ działań obli-

gujących do uwzględniania w prawodaw-

stwie słusznych interesów rodziny. Tym 

bardziej, że za potrzebą instytucjonalnej 

pomocy rodzinom (szczególnie tym z licz-

niejszym potomstwem) przemawiało to, że 

np. ponad 50% dużych rodzin nie było 

w stanie egzystować bez pomocy z zew-

nątrz i że Polska przeznaczała na zasiłki 

rodzinne jedynie 0,4 PKB (dla porównania: 

Dania 3,3%, Francja 2,6%, Niemcy 2,2%, 

a UE ogółem 1,8%). 

Jak się do takiego przedsięwzięcia: lekar-

ki, żony i mamy 3 synów, odniosła Pani 

rodzina?

Łatwo było wystartować z tym pomy-

słem w błońskim środowisku?

Początkowo lokalna społeczność przyjęła 

nas trochę z rezerwą, bo na pierwsze 

spotkanie przyszło zaledwie kilkanaście 

osób. Niemniej w sam raz tyle, byśmy na-

sze Koło mogli założyć. Wkrótce przedsta-

wiliśmy projekt Błońskiej Karty Dużej Ro-

dziny Panu burmistrzowi Zenonowi Resz-

ce, ten oddelegował do współpracy z nami 
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Dla czytelników "Miesięcznika PIN" przygotowałam rabat -20% na pierwszy zabieg 

Thermogeniq! Bonus można wykorzystać do końca lutego 2022.

A jakie są najczęstsze postanowienia noworoczne Polaków? Niezmiennie:

Już po pierwszym zabiegu z reguły tracimy centymetry, a skóra wyraźnie jest jędrniej-

sza. Zabiegi na urządzeniu Thermogenique możemy powtarzać w seriach np. 5, 10 lub 

maksymalnie 15 razy. Wykonujemy je co 7-10 dni. Przeciwwskazaniami są m.in.: ciąża, 

karmienie piersią, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, implanty w ciele, żylaki lub duża 

ilość naczynek w miejscu zabiegu, a także miesiączka. A więc jeśli zaczęłaś lub planu-

jesz zadbać o siebie np. poprzez dietę i ćwiczenia, to z Thermogeniq możesz uzyskać 

szybsze efekty. Być może uda Ci się osiągnąć cel jeszcze przed wakacjami i "odhaczyć" 

jedno z postanowień na swojej liście!

Rezerwacje: booksy 504 052 141 / Adres: ul. Traugutta 4

Styczeń, to dobry moment na podsumo-

wanie ubiegłego roku. Chwila refleksji... 

i biorę się za szybki bilans! Zaraz, zaraz 

jakie były moje pomysły na siebie w 2021 

roku? Miałam biegać, zacząć naukę malar-

stwa i jeszcze było chyba kilka innych rze-

czy. Czy Tobie też nie udało się wszystkie-

go zrealizować na tip top? To wszystko 

chyba przez to, że ten czas tak szybko zle-

ciał, a poza tym tyle się działo! Przecież nie 

mogłam wszystkiego przewidzieć. Nic nie 

szkodzi, głowa do góry! Minęły Święta Bo-

żego Narodzenia, Sylwester, rozpoczął się 

nowy rok i jest kolejna okazja do pracy nad 

sobą i do wdrażania nowych pomysłów 

w życie. Już nie mogę się doczekać i zaczynam obmyślać, które z postanowień na Nowy 

2022 Rok będzie realizowane jako pierwsze. 

Kolejny etap to masaże trzema głowicami: 

2) liposukcją ultradźwiękową rozbijającą pęcherzyki tłuszczu,

Pierwszym etapem zabiegu jest faza kapsacyjna, podczas, której następuje silne roz-

grzanie organizmu. Mówiąc prościej, to czas, kiedy leżymy zawinięte w kokon, a na cia-

ło działają kosmetyki wyszczuplające i ujędrniające francuskiej firmy Monduniq. 

W gabinecie kosmetycznym Bonjour Madame często spotykam Panie, które chcą 

zmierzyć się z jednym z popularnych postanowień na Nowy Rok tj. zadbać o swoją syl-

wetkę, schudnąć, pozbyć się cellulitu czy ujędrnić skórę. Obecnie dostępne są różne 

nowoczesne zabiegi, które mogą w tym bardzo pomóc. Jednym z nich w Bonjour Ma-

dame jest Thermogeniq. Zabieg ten nie tylko przyspiesza uzyskanie efektów diety czy 

ćwiczeń, ale i wpływa prozdrowotnie. Pozwala usunąć z organizmu nadmiar tkanki 

tłuszczowej oraz toksyny. Pomaga zregenerować i ujędrnić skórę, polepszyć przepływ 

limfy, a także zredukować cellulit. Podczas jednego zabiegu można stracić nawet 

3-5 cm w obwodzie talii. W dodatku jest on bardzo przyjemny, zwłaszcza dla osób, 

które lubią się wygrzewać.

1) falą bipolarną RF z czerwonym światłem, powodującą zagęszczenie skóry, redukcję 

rozstępów i wiotkości skóry, a także pobudzenie przemiany materii,

3) masażem próżniowym, który silnie ujędrnia i pobudza przepływ limfy.

Salon Kosmetyczny Bonjour Madame

Anna Gołębiewska

NOWY ROK 
NOWA JA

ź rzucić palenie

ź znaleźć nowe hobby

ź rzucić używki

ź nauczyć się języka obcego.ź schudnąć

ź spędzać więcej czasu z rodziną

ź więcej się ruszać

ź zadbać o zdrowsze jedzenie

tek- gry na gitarze… I trzeba powiedzieć, 

że te zajęcia CK były świetne, nie tylko 

dlatego, że nauczyciele to prawdziwi 

profesjonaliści, ale i fantastyczni ludzie. 

(wiem, co mówię, ponieważ młodszy z sy-

nów wcześniej uczęszczał do szkoły mu-

zycznej w Warszawie – i to była katastrofa! 

(śmiech). 

Błońska Karta Dużej Rodziny funkcjonuje 

od lat. Co nowego przydałoby się dzisiaj 

jej beneficjentom i kogo z darczyńców, 

jako lokalne duże rodziny, chcielibyście 

państwo nią zainteresować?

Marzy nam się poszerzenie oferty przy-

wilejów KDR np. o zajęcia dla dorosłych. 

Dostajemy bowiem sygnały, że mamy też 

chętnie by korzystały np. z zajęć tanecz-

nych, artystycznych czy nawet wokalnych. 

Ale chcielibyśmy też zachęcić do aktyw-

niejszego włączenia się w nasz program 

KDR nowych, lokalnych przedsiębiorców 

z sektora prywatnego - szczególnie wła-

ścicieli sklepów czy placówek usługo-

wych, z których na co dzień korzystają duże 

rodziny - np. księgarń, sklepów papierni-

czych, spożywczych, aptek, drogerii, a tak-

że marketów budowlanych oraz miejsco-

wych salonów fryzjerskich czy kosmetycz-

nych. Bo wydaje się, że nikt z nich na tym 

nie straci. Mnie zaś, jako przewodniczącej 

błońskiego Koła Związku Dużych Rodzin 

3+, marzyłoby się o wiele większe zaanga-

żowanie członków naszego Koła w działal-

ność ogólnokrajową ZDR 3+. Chociażby 

dlatego, by tworzyć warunki do coraz sil-

niejszego wpływu Związku na działania 

w społecznym i ekonomicznym interesie 

dużych rodzin. Marzy mi się także stworze-

nie dobrego systemu edukacji dla rodziców 

wychowujących dzieci, szczególnie w du-

żych rodzinach, jak również poszerzenie 

działalności wspierającej rodziny wielo-

dzietne - w obszarze wymiany doświad-

czeń i w prawnym. Bo duże rodziny, to nie 

problem, to rozwiązanie!

Kartę można sobie wyrobić w MOPS?

Rozmawiała: Barbara Witkowska-Mazur

Tak. Trawa to około 1 miesiąca. W tej chwili 

z aktywnej Karty Dużej Rodziny korzysta 

w Błoniu 1089 rodziców i 1058 dzieci. Przy 

czym, jak nam powiedziała p. Anna Smo-

lińska- główna specjalistka do spraw 

świadczeń w błońskim MOPS: rodzice, 

którzy kiedykolwiek mieli na wychowaniu 

3 dzieci teraz mogą też wystąpić o taką 

kartę dla siebie - a to też forma realnej po-

mocy im samym i ich rodzinie.

                                                     



OGŁOSZENIA I REKLAMY

Skutecznie zaprezentuj swój biznes, albo zamieść 

ogłoszenie. Szukasz klienta, a klient szuka Ciebie. 

Na łamach naszego miesięcznika wasze drogi się 

spotkają, ku satysfakcji obu stron.

Jak zamieścić ogłoszenia lub reklamę na łamach 

naszego miesięcznika? Prosimy o kontakt emailowy 

na adres redakcja@projektblonie.pl. W odpowiedzi 

od redakcji otrzymacie wszystkie niezbędne informacje. 


