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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI
Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Szczególny dzień 3 maja

W polskim kalendarzu dzień
3 maja ma szczególne znaczenie.
Tego dnia, w roku 1791 uchwalono
pierwszą konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, która będąc śmiałą
próbą naprawy ustroju upadającego
państwa – i zarazem pierwszą konstytucją w dziejach Europy – spowodowała gwałtowną i agresywną reakcję

potężnego sąsiada, Rosji, oraz zaprzedanych jej interesom polityków polskich. W efekcie konstytucja majowa,
obowiązująca zaledwie 14 miesięcy,
nie zdążyła odegrać roli lekarstwa dla
chwiejącego się państwa polskiego.
Dwa lata po jej uchwaleniu doszło
do drugiego rozbioru Polski, a kolejny
rok później wybuchło pierwsze wiel-

kie powstanie narodowe – insurekcja
kościuszkowska – zakończone wojną
polsko-rosyjską. Klęska poniesiona
w tej wojnie spowodowała kolejny,
trzeci rozbiór Polski i ostateczny jej
upadek.
Dzień 3 maja to także szczególne
święto dla naszego miasta. Tego dnia
w 1952 roku Piastów stał się miareklama

stem. Początek maja to tradycyjny
czas Dni Piastowa organizowanych
dla uczczenia zarówno święta 3 maja,
jak i obchodzonego od niedawna Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który
przypada 2 maja. Dobrze, że jest taki
dzień ustanowiony świętem na mocy
ustawy Sejmu RP z 20 lutego 2004
roku. Pamiętajmy o wywieszeniu
tego dnia biało-czerwonej flagi, która
jest symbolem jednoczącym nas jako
wspólnotę narodową ponad wszelkimi różnicami.
Niestety, w tym roku po raz drugi
z rzędu, z powodu pandemii koronawirusa, nie możemy spotkać się na
wydarzeniach sportowych, festynie
i koncertach muzycznych, by razem
świętować. Jest to szczególnie smutne z powodu przypadających w tych
właśnie latach okrągłych, ważnych
rocznic w dziejach naszego miasta –
ustanowienia gminy (w roku 1930)
i konkursu na nazwę, gdy wybrano
„Piastów” w miejsce dotychczasowej
„Utraty” (w roku 1926). Mam nadzieję, że 95-lecie Piastowa uczcimy godnie i radośnie podczas Dni Piastowa
zaplanowanych w późniejszym nieco
terminie – w końcu tegorocznego lata.
Grzegorz Szuplewski
Burmistrz Miasta Piastowa

w numerze
Spis Powszechny 2021
List do mieszkańców Piastowa.
Czytaj - str. 2

Sezon czas zacząć
Mimo że nasza rzeczywistość
w tym roku wygląda nieco inaczej, niż w latach ubiegłych, jedna rzecz nie zmieniła się od lat.
To czas szlifowania formy i ostatnich przygotowań do kolejnego
sezonu zawodów triathlonowych.
Czytaj - str. 6

Piastów okiem zielarki
Wystarczy kilka ciepłych dni
z temperaturą 10 – 15 stopni,
aby „ruszyły” soki w brzozie.
W mieście pełnym szumu samochodów trudno usłyszeć szum
brzozowego soku pod korą drzewa, ale jeśli wybierzecie się do
najbliższego lasu nie będzie to
wcale takie trudne.
Czytaj - str. 8

Niezwykła moc nasion
Wszystko, co chcieliście wiedzieć
o wysiewaniu roślin, ale baliście
się zapytać.
Czytaj - str. 11
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List do mieszkańców
Narodowy Spis Powszechny 2021

fot. Shutterstock

Szanowni
Państwo,
od
1 kwietnia do 30 września
2021 r. na terenie całej Polski
realizowany jest Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej
osoby mieszkającej w naszym
mieście.
Mając świadomość powagi
obecnej, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której
na pierwszym miejscu jest troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań aby zapewnić Pań-

stwu bezpieczeństwo. Dlatego
też przyjęte obecnie metody
udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu osobistego
z osobami z zewnątrz.
Podstawową i obowiązkową
metodą spisową jest samospis
internetowy poprzez aplikację
dostępną na stronie https://
spis.gov.pl. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu w dogodnym dla
siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy
się korzystając z Krajowego Wę-

zła Identyfikacji Elektronicznej
lub podając numer PESEL wraz
z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą
zgłosić się do Urzędu Miasta,
gdzie będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko
z komputerem i przeszkolony
pracownik naszego Urzędu.
Drugą wygodną i bezpieczną
opcją jest spis przez telefon.
Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279
99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do
18:00.
Rachmistrzowie włączą się
do prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze względu na sytuację
epidemiczną, będą się kontaktować z niespisanymi osobami
telefonicznie.
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa
stosowane przez statystykę
publiczną gwarantują pełną
ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane
od respondentów są objęte
tajemnicą statystyczną - będą
należycie i starannie zabezpieczone.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kontaktować się z Gminnym
Biurem Spisowym (tel. 22 770
52 05, email; umpiastow@piastow.pl, sekretarz@piastow.pl).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/.
źródło: Urząd Miejski w Piastowie

reklama

Korty PTTiB już czynne
Zapraszamy
wszystkich chętnych!
Zapisy dzieci do nauki gry
i zakup abonamentów - tel. 501 135 724
Rezerwacja kortów - tel. 515 159 509
po godz.16 - tel. 22 723 75 44
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Spacer z Workiem

fot. Przemysław Worek (archiwum prywatne)

Udział w samorządzie to służba
i zobowiązanie wobec mieszkańców miasta. Tak też podszedłem do Spaceru z Workiem,
który wespół ze Stowarzyszeniem „Samorządowy Piastów”
realizowaliśmy w Dniu Ziemi, tj.
22 kwietnia 2021r. w Piastowie.

Spacer z Workiem miał charakter symboliczny, trudno też w takim dniu jak Dzień Ziemi starać się
o inny.
Spacer z Workiem to nie jest
rozwiązanie problemu zalegających w mieście odpadów, to jest
nakreślenie kierunku myślenia
i przyjęcie na siebie odpowiedzialności za środowisko, w którym
żyjemy. Wszyscy jesteśmy odpo-

wiedzialni za otaczającą nas przestrzeń, czy nam się to podoba czy
też nie. To wynika z naszej kultury
i obyczaju, wynosimy to z domu.
Dla mniej ogarniętych państwo
precyzuje zasadne zachowania
przepisami prawa.
Dwa spostrzeżenia po Spacerze z Workiem.
Pierwsze – Struktura śmieci zalegających przy głównych arteriach
to frakcje: papier, plastik i szkło.
Źródło pochodzenia to artykuły
konsumpcyjne: bilety, niedopałki
papierosów (głównie przy przystankach autobusowych), szklane
i plastikowe butelki po napojach,
rzadziej tekstylia.
Drugie – Struktura dzikich wysypisk jest znacząco inna i tutaj pojawiają się głównie gabaryty, w tym
szczególnie meble, AGD, oraz budowlanka, tj. gruz oraz urządzenia
sanitarne.
Temat szeroki, złożony i niezwykle interesujący. Na pewno
mocno oscylujący w kręgu moich
samorządowych zainteresowań.
Wracając do tematu. Spacer
z Workiem rozpoczęliśmy punktualnie o godz. 16:00 na Rondzie im.
R. Kaczorowskiego. Z uwagi na pogodę skróciliśmy trasę Spaceru. Jak
już wspomniałem wcześniej, rozpoczęliśmy na Rondzie R. Kaczorowskiego, szliśmy wzdłuż Al. Wojska Polskiego oraz ul. Bohaterów
Wolności do Al. Piłsudskiego.
Niestety pogoda nie dopisała

w pełni ale dopisali uczestnicy Spaceru, a były to uczennice i uczeń
klasy 2a ze Szkoły Podstawowej nr
4 (Natalia, Marianna i Julka i Mikołaj) uczennica klasy 1b ze Szkoły
Podstawowej nr 5 (Oliwia). Uczniowie wykazali się wzorową postawą
proekologiczną. Bardzo serdecznie
dziękuję.
Składam serdeczne podziękowania dla Anny Dudek, Małgorzaty
Szmit, Łukasza Dudkiewicza oraz
Moniki Ropelewskiej – Radnej Rady
Miejskiej w Piastowie za wsparcie
inicjatywy.
Dzieci były zachwycone Spacerem. Będą kolejne Spacery. Dziękuję również za podsyłane przez
mieszkańców do mnie drogą elektroniczną zdjęcia z Państwa Spacerów z Workiem.
Refleksje po Spacerze, to na
pewno bardzo zauważalny brak
śmietników i świadomości społecznej. Dwie, niezwykle ważne kwestie
i obie trudne do szybkiej zmiany.
Dzisiaj Spacerując z Workiem przełamaliśmy społeczne tabu. W Radzie Miejskiej, jako Klub „Samorządowy Piastów” wnioskowaliśmy
o zwiększenie nakładów na śmietniki miejskie.
Wspólnie, jako mieszkańcy,
dziś zdaliśmy egzamin. Czy będzie
na tyle determinacji w Radzie Miejskiej żeby problem śmieci w Piastowie rozwiązać za tej kadencji?
Ufam, że tak się stanie i trzymam
kciuki za powodzenie.
Przemysław Worek
Zastępca Burmistrza Piastowa

reklama
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Trzy pytania do Burmistrza

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Akcja szczepień przeciwko Covid-19 od kilku
tygodni wyraźnie nabiera dynamiki. Jest więcej szczepionek. Zgodnie
z rządowym planem walki z pandemią podejmowane są działania
zmierzające do utworzenia nowych
punktów szczepień. Czy taki punkt
powstanie także w Piastowie?
Grzegorz Szuplewski: Tak. Od
niedawna przygotowujemy otwarcie punktu szczepień z założeniem
wykonywania ich dla nawet dwustu
osób dziennie. To jeden z formalnych wymogów stawianych przez
wojewodę organizatorom takich
punktów. Nasz punkt uruchomiony będzie w nowym obiekcie – filii
SPZOZ Piastun przy ul. Skorupki
16 a – którego budowa właśnie
dobiega końca. Trwa procedura
odbioru budynku przez instytucje
do tego uprawnione, a następnie
przekazania go do użytkowania
naszemu SPZOZ. Prace przygotowawcze do otwarcia punktu szczepień prowadzimy w ścisłej i owocnej współpracy z Piastunem, który
jest podmiotem prowadzącym już
akcję szczepień w placówce przy
ul. Reja i ta jego funkcja rozszerzona zostanie na nowy punkt. Bardzo się z tego cieszę i chciałbym
podziękować, korzystając z okazji,
Panu Dyrektorowi Mateuszowi
Kuczabskiemu i wszystkim pracownikom SPZOZ Piastun. Oczywiście
szczególne podziękowania należą
się wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tej tak bardzo
potrzebnej mieszkańcom Piastowa
inwestycji z Panem Dyrektorem
Konradem Rytlem na czele. Jak się
spodziewamy, nowy punkt szczepień powinien rozpocząć działalność na początku maja.
C.P.: Wraz z wiosną, której z utęsknieniem wyglądaliśmy, nadeszły
cieplejsze dni. To, pomimo obowiązujących ciągle obostrzeń, czas naszej większej aktywności fizycznej,
spacerów, jazdy na rowerze, ćwiczeń na siłowniach zewnętrznych
i obiektach sportowych, którym
przywracane jest powoli ich pod-

stawowe przeznaczenie. Jesteśmy
bardziej ruchliwi i więcej widzimy,
np. potrzebę uzupełnienia oferty miejsc rekreacyjnych i większej
dbałości o estetykę i czystość przestrzeni publicznej.
G.S.: Oczywiście to bardzo dobrze, że sytuacja poprawia się na
tyle, że możemy powoli wychodzić
z przymusowej izolacji. Każdy z nas
potrzebuje aktywności fizycznej,
choćby najprostszej – w formie
spaceru. Potwierdzam spostrzeżenia zawarte w końcowej części
pytania, mam bardzo podobne.
Szczególnie teraz bogata i zróżnicowana oferta spędzenia czasu na
wolnym powietrzu nabiera szczególnej wagi. Podjęliśmy wyzwanie
opracowania kompleksowego planu wsparcia mieszkańców naszego
miasta w wychodzeniu z pandemii – w wymiarze indywidualnym
i szerszym, wspólnotowym. Istotnym filarem planowanego działania jest rewitalizacja istniejących
i uruchamianie nowych miejsc
rekreacji i wypoczynku, takich jak
place zabaw, parki, skwery i siłownie plenerowe. Mam nadzieję, że
już niedługo dostrzeżemy oczywiste zmiany na lepsze. Inną sprawą
jest czystość i estetyka przestrzeni
publicznej. Tutaj musimy podzielić
się odpowiedzialnością, oczywiście nierównomiernie. Zadaniem
władz samorządowych jest dbanie
o czystość i estetykę, organizacja
zadań z tym związanych i ich finansowanie. Tu są pewne działania do
poprawy i takie działania podejmiemy. Ale chciałbym też prosić
i zaapelować do Państwa o zwracanie uwagi na najbliższe otoczenie,
na to co się w nim dzieje. Zdarza się
przecież, że widzimy czyjeś nieodpowiedzialne zachowanie – śmiecenie, nie posprzątanie nieczystości pozostawionych przez psa
wyprowadzonego na spacer, nie
mówiąc o aktach wandalizmu, mazania po ścianach, murach, nawet
chodnikach, bezmyślnego niszczenia. Proszę, reagujmy, nie bądźmy
obojętni! Nie pozostawiajmy takich
sytuacji bez refleksji. Chodzi przecież o nasze miasto, nasze wspólne
dobro. Niedawno przypadał Dzień
Ziemi, wypełniony różnymi akcjami mającymi zwrócić powszechną
uwagę na dzisiejsze problemy naszej planety. Oczywiście dobrze, że
jest taki dzień. Ale jeśli mamy coś
zmienić na lepsze w skali globalnej,
potrzebna jest też zmiana w naszym codziennym postępowaniu
poprzez chociażby ograniczenie
produkcji odpadów m.in. z opakowań, oszczędność zużycia wody

i energii, a także właśnie dbałość
o przestrzeganie zasad utrzymania czystości i estetyki w najbliższym choćby otoczeniu. Chodzi
o świadomość tego, że Dzień Ziemi przypadać powinien każdego
dnia. Dopiero wtedy naprawdę coś
zmienimy.
C.P.: W Piastowie powstało
szczególne miejsce realnej pomocy
dla ubogich. To jadłodzielnia, czyli
punkt, w którym można podzielić
się jedzeniem. Czy takie miejsce
jest naszemu miastu potrzebne?
G.S.: To pytanie potraktować
należy jako w oczywisty sposób
retoryczne. Miejsca, w których oferowana jest realna pomoc zawsze
są potrzebne, bo zawsze są osoby
oczekujące wsparcia i osoby, które
mogą pomóc. Jadłodzielnia to także
takie szczególne miejsce spotkania
człowieka z człowiekiem, miejsce
zbudowania szczególnej, humanitarnej relacji. Jedyne w swoim rodzaju, bo przecież podzielenie się
z bliźnim posiłkiem od najdawniejszych czasów jest postawą wpisaną
w istotę człowieczeństwa. Bardzo
się cieszę z otwarcia piastowskiej
jadłodzielni także z dwóch dodatkowych powodów. Pierwszy wynika z faktu potwierdzenia dobrej
współpracy samorządu z organizacjami tzw. pozarządowymi. Idea
zorganizowania jadłodzielni od samego początku znalazła poparcie
w kręgu członków Stowarzyszenia
Nasz Piastów i kiedy propozycja
nabrała realnych kształtów poprzez skierowanie do UM stosownego wystąpienia, trudno było
nie podjąć działania. Zakupiliśmy
niewielki kontener, wskazaliśmy
lokalizację i doprowadziliśmy energię elektryczną. To po stronie UM.
Strona społeczna zakupiła lodówkę, opracowała regulamin i oznakowała nowy obiekt, zapewni także
jego bieżącą obsługę. To przykład
modelowej współpracy dla wspólnego dobra. Przypomniało mi się
podobne działanie podjęte przez
środowisko Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” sprzed ponad
trzydziestu lat. Wówczas zorganizowaliśmy akcję pomocy potrzebującym mieszkańcom Piastowa
poprzez wsparcie dla prowadzonej
przez oo. Kamilianów kuchni przygotowującej dla nich ciepłe posiłki.
Tamta akcja rozwinęła się na dużą
skalę niosąc realną pomoc wielu
potrzebującym. Nie wątpię, że teraz też tak będzie – to drugi powód
radości z otwarcia piastowskiej jadłodzielni.

Opracowano na podstawie materiałów Polskiego Radia Kierowców oraz Fundacji Poza Schematami
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Siatkówka w Piastowie Nakręceni na

Na nowoczesnym obiekcie naszej szkoły rozegrane zostały pełne emocji mecze. Wzięły w nich
udział zespoły UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki – gospodarz
turnieju oraz trzy inne drużyny
z Polski: UKS MOSiR Jasło, ŁKS
Siatkówka Żeńska Łódź i UKS AS
KYUBI Zduńska Wola.
Zgodnie z potrzebą czasu, tur-

niej można było oglądać na żywo
w Internecie. Ogólnie dostępna
transmisja dała szansę zaprezentowania szerokiemu gronu
odbiorców, sportowych możliwości naszego miasta, z których
niewątpliwie możemy być dumni.
Na szczególną pochwałę zasługuje zaplecze sportowe Liceum
Ogólnokształcącego A. Mickiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Piastowie, jak i utalentowana
drużyna prowadzona przez Tomasza Łukowskiego – nauczyciela wspomnianego liceum.
Już pierwszy dzień turnieju
był pełen emocji. Dostarczył ich
gospodarz UKS Sparta Grodzisk
Mazowiecki, który pod czujnym
okiem trenera Tomasza Łukowskiego po trudnym pięciosetowym spotkaniu pokonał zespół
ze Zduńskiej Woli. Był to początek sukcesu – zwycięstwa w turnieju. Gospodarz turnieju docenił jakość obiektu, na którym
rozgrywano mecze, wyrażając
chęć dalszej współpracy. Hala

sportowa naszego liceum zrobiła
wrażenie również na pozostałych
zespołach. Doceniły one nie tylko
obiekt sportowy, ale także profesjonalną organizację turnieju.
Kilka słów warto poświęcić Tomaszowi Łukowskiemu. Odnosi
on nie tylko sukcesy z drużyną
UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki,
ale jest także wspaniałym pedagogiem. Swoją pasję do sportu
przekazuje dzieciom na prowadzonych zajęciach. Jego wychowankowie zarówno dziewczęta
jak i chłopcy stawiają pierwsze
kroki w rozgrywkach wojewódzkich Kinder Sport. Może to właśnie tu narodzi się niejedna
gwiazda piłki siatkowej. Aby się
o tym przekonać zapraszamy
na zajęcia organizowane przez
MUKS Tie-break Piastów. Kontakt
na stronie klubu i profilu Facebook. Nabór trwa cały rok. Czekamy
na Ciebie!
L.O. im. Adama Mickiewicza

pomaganie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 od zawsze
chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych.
Regularnie organizujemy zbiórki żywności,
zabawek, pieniędzy, a od kilku lat zajmujemy
się zbieraniem nakrętek.

fot. SP4 w Piastowie

fot. L.O. im. Adama Mickiewicza

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama
Mickiewicza w Piastowie było gospodarzem rozgrywek centralnych
o awans do 2. ligi kobiet w piłce siatkowej.

Z tej ostatniej akcji jesteśmy
szczególnie dumni - wspiera ona
rehabilitację małej mieszkanki
Piastowa – Karolinki. W ubiegły
piątek, 9 kwietnia 2021 r. spotka-

liśmy się z dziewczynką i jej rodzicami celem przekazania worków pełnych nakrętek. Rodzice
opowiedzieli nam o potrzebach
i trudnościach rodziny. Wyrazili
również ogromną wdzięczność za
naszą bezinteresowną pomoc.
Cieszymy się, że możemy się
przyczynić do poprawy jakości życia Karolinki. Dziękujemy wszystkim uczniom SP4 i ich rodzicom,
którzy wzięli udział w zbiórce
i oczywiście zachęcamy wszystkich do dalszej aktywności. Na
takie zadania jesteśmy wciąż
otwarci, niezależnie od sytuacji.
Nakręcajmy się dalej!
Dyrekcja i Samorząd Uczniowski
SP4 w Piastowie

reklama

Zapraszamy do kameralnej szkółki
nauki jazdy konnej i hipoterapii.

Wspaniały sport, który można
gorąco polecać jako odskocznia
od codziennych obowiązków.
Może być również doskonałym
źródłem pozytywnej energii.
Gwarantujemy miłe przeżycia
i doznania płynące z kontaktu
z naszymi przyjaznymi końmi.

Zajęcia rekreacyjne polegające na nauce jazdy konnej prowadzone są na świeżym powietrzu,
na ogrodzonym terenie. Nauka
jazdy prowadzona jest indywidualnie, a tym samym dopasowana
jest do możliwości każdej uczestniczącej osoby.

Zapraszamy również na zajęcia hipoterapii.
Hipoterapia to forma rehabilitacji i terapii, stosowana zarówno wobec dzieci jak i dorosłych.
Wykorzystuje ona konia – jego
obecność i stwarzane przez niego
możliwości terapeutyczne. Zatem
hipoterapia to zarówno rehabilitacja poprzez jazdę konną jak
i terapia poprzez sam kontakt
z koniem, kiedy najważniejszy
jest kontakt emocjonalny z tym
wspaniałym zwierzęciem i związana obecnością konia sytuacja
terapeutyczna.
Hipoterapia to ogół zabiegów
terapeutycznych, do których
wykorzystuje się konia. Stanowi
jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, a swoją specyfikę
zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie
obecność konia „współterapeuty” sprawia, że jest to wyjątkowa
i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Hipoterapia daje szereg

korzyści zdrowotnych.
Jazda konna koryguje postawę ciała. Konieczność utrzymania
prawidłowego dosiadu zmusza
do aktywnego prostowania się.
Wzmocnieniu ulegają mięśnie
grzbietu, brzucha i obręczy barkowej. Dzięki wzmocnieniu mięśni kształtuje się nowa, prawidłowa postawa ciała.
Kontakt z koniem relaksuje
dzięki jego łagodnym, kołyszącym ruchom, sprzyja odprężeniu. Świat widziany z końskiego
grzbietu jest większy i piękniejszy. Obcowanie z tym dużym,
imponującym,
przyjacielskim

zwierzęciem ma wpływ na równowagę emocjonalną i powoduje
osłabienie reakcji nerwicowych.
Dodatkowym atutem jest nasza dogodna lokalizacja i łatwy
dojazd z Warszawy i okolic autem
lub kolejką WKD. Nasza szkółka
znajduje się w miejscowości Kanie.
Zapraszamy wszystkich chętnym do aktywnego spędzenia
czasu w miłej i przyjaznej atmosferze na świeżym powietrzu.
Kontakt dla zainteresowanych: tel. 512-035-577
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sport

Sezon czas zacząć
Ostatni tydzień kwietnia tradycyjnie upływa na przygotowaniach do długiego
weekendu, strategicznych decyzjach dotyczących grilla, „gorączkowych”
zakupach na ostatnią chwilę. Mimo że nasza rzeczywistość w tym roku
wygląda nieco inaczej, niż w latach ubiegłych, jedna rzecz nie zmieniła się od
lat. To czas szlifowania formy i ostatnich przygotowań do kolejnego sezonu
zawodów triathlonowych.

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Triathlon ze względu na
zróżnicowane dystanse, na
których rozgrywane są zawody,
sprawia, że mogą wziąć w nim
udział zarówno osoby, które
uczestniczyły wcześniej w zawodach pływackich, rowerowych lub biegowych (tu zdecydowanie łatwiej), jak też osoby,
które nie miały wcześniej do
czynienia z którąkolwiek z powyższych dyscyplin.
Czym właściwie jest triathlon? Według najbardziej popularnej definicji to: wszechstronna dyscyplina sportowa
będąca kombinacją pływania,
kolarstwa i biegania. Zawodnik
kolejno płynie, jedzie na rowerze i biegnie, a czas końcowy
obejmuje również zmianę stroju i sprzętu sportowego. Trwa
on nieprzerwanie od momen-

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Z reguły czas ten poprzedzony był kilkoma miesiącami
ciężkiej treningowej pracy. Połącznie trzech dyscyplin tj. pływania, jazdy na rowerze oraz
biegania wymaga zarówno od
amatora jak i profesjonalisty
odpowiedniej organizacji i planu. Z jednej strony samodyscypliny, z drugiej natomiast
elastyczności w dostosowaniu
naszej pasji do prozy życia codziennego.
Triathlon jest bardzo dynamicznie rozwijającą się Polsce
dyscypliną sportu. Wśród entuzjastów sportów wytrzymałościowych, większość osób,
z którymi miałem przyjemność
rozmawiać, deklarowała, że jeden sport to za mało. Wśród
odpowiedzi pojawiały się również rywalizacja i tzw. „wyścig
zbrojeń” – po najlepszy sprzęt
sportowy.
Faktycznie, również będąc
triathlonistą amatorem zgadzam się z powyższymi odpowiedziami. Naszym zadaniem
jest jak najszybsze pokonanie
trasy z punktu A do punktu B.
„Wyścig zbrojeń” najbardziej
widoczny jest w części rowerowej. Specjalnie zaprojektowane rowery, kaski oraz akcesoria
sprawiają, że zawody, jak i sam
wyścig są bardzo widowiskowe
i emocjonujące.

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

tu, gdy zawodnik wbiega do
wody (lub skacze z pomostu),
przebiera się w strój rowerowy, następnie wraca ponownie do tzw. strefy zmian, gdzie
pozostawia rower i wyrusza
na ostatni etap rywalizacji, czyli trasę biegową. Dopiero po
dobiegnięciu na metę czas się
zatrzymuje. Wiele osób jest
zdania, że poza trzema dyscyplinami sportowymi w triathlonie występuje czwarta – jest
to umiejętność szybkiej zmiany
i płynnego przejścia pomiędzy
dyscyplinami właśnie w strefie
zmian. Zdarza się, że zwodnicy o podobnej predyspozycji
sportowej przegrywają właśnie
czasem poświęconym na przebranie się w strefie zmian.
Ze względu na dystans i charakter zawodów, mamy zasadniczo podział na tzn. „olimpijkę” czyli dystans olimpijski: tj
1,5 km pływania, 40 km jazdy
na rowerze oraz 10 km biegu
oraz sprint: 0,75 km pływania,
15 km jazdy rowerem oraz
5 km biegu (dyscyplina olimpijska od 2000 roku). Rozróżniamy także tzw. długi dystans.
Mówimy tu o 3,9 km pływania,
180 km jazdy rowerem oraz
zakończeniu rywalizacji dystansem maratońskim.
Historycznie długi dystans
pojawił się kilka lat wcześniej.
Pierwsze zawody odbyły się
18 lutego 1978 roku i były one
efektem sprzeczki kilku przyja-

ciół. Rozmówcy nie mogli dojść
do porozumienia, który dystans
jest najtrudniejszy do pokonania: pływacki wyścig Waikiki Rough na dystansie 4 km, kolarski
wyścig dookoła wysp Oahu
długości 180 km, czy bieg maratoński Honolulu. Ostatecznie
do wody wskoczyło 15 śmiałków, a pierwszym „człowiekiem
z żelaza” został Gordon Halter
z czasem 11 godzin 46 minut
(z zawodu taksówkarz). Po kilku latach zawody zostały przeniesione na wyspę Kona gdzie
co roku odbywają się najważniejsze zawody Iron Man, czyli
Mistrzostwa Świata na długim
dystansie (w tym roku odbędą
się 9 listopada).
Stosunkowo niedawno pojawiły się również dystanse pośrednie tj.1/2 Iron Man, gdzie
mamy do pokonania 1,8 km
pływania, 90 km jazdy rowerem oraz 21,1 km biegu, czy
też 1/4 Iron Man, 1/8 Iron Man,
w przypadku których dystans
proporcjonalnie się zmniejsza.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko i wyłącznie pokonaną
odległość, najkrótsze dystanse
wydają się być dobrym pomysłem na początek naszej przygody z triathlonem. Tą drogą
stosunkowo łatwo wdrożyć
się w tę wymagającą dyscyplinę sportową. Jeśli zaś kieruje
nami chęć walki o jak najwyższe miejsca, osobiście uważam, że sprint czy odpowiednio
1/8 Iron Man wymaga znacznie
więcej wysiłku i zadbania najmniejsze szczegóły. Powiem
więcej, jestem sobie w stanie
wyobrazić zawodnika, który nie
będąc mocnym pływakiem jest
w stanie nadrobić zaległości
mocnym rowerem lub bardzo
szybkim bieganiem. W przypadku sprintu strata 2-3 minut
powoduje spadek w klasyfikacji
generalnej o kilkanaście miejsc
w dół stawki.
Każdy triathlonista amator
uwzględniając, tak jak wcześniej wspominałem, prozę życia codziennego przygotowuje
swój kalendarz startowy. Są
w nim terminy zawodów oraz
planowane dystanse. Wśród
nich zazwyczaj starty A – starty
na których nam najbardziej zależy, czyli takie, na które przygotowujemy się w czasie okresu przygotowawczego oraz
starty kontrolne. Osobną kategorią jest inauguracja sezonu.
Tu zazwyczaj zależy wszystkim,
aby wypaść jak najlepiej. W tym
roku zarówno profesjonaliści,
jak i amatorzy, sezon rozpoczną
16 maja w Żyrardowie. Po raz
pierwszy najstarszy cykl zawodów triathlonowych w Polsce
rozpocznie się praktycznie po
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„sąsiedzku”. Zawodnicy w zawodach Garmin Iron Triathlon
będą rywalizowali na trzech dystansach 1/2 Iron Man, 1/4 Iron
Man oraz 1/8 Iron Man.
Kolejne
ważne
zawody
w okolicy odbędą się w Warszawie. Tym razem rywalizacja odbędzie na dystansie 1/2
Iron Man (06 czerwiec 2021).
Zawody, pod nazwą Iron Man
70.3 Warsaw rozpoczną się
pływaniem w Zalewie Zegrzyńskim. Następnie zawodnicy
pokonają pętlę rowerową drogami Mazowsza, aby zakończyć
rywalizację półmaratonem na
Bulwarach Wiślanych.
Myślę, że wszyscy jesteśmy
już zmęczeni kolejnymi falami
pandemii, lockdownami. Potrzebujemy powrotu do normalności. Trzymam mocno
kciuki i wierzę, że jesteśmy na
dobrej drodze, aby cały sezon
2021, choć z pewnym opóźnieniem, odbył się zgodnie
z planem. Znów będziemy się
ścigać, a zawody dostarczą
nam niezapomnianych emocji,
czego nam wszystkim szczerze
życzę.
PS. Zapisy na zawody cały
czas trwają. Jeżeli zastanawiasz
się, czy to dobry moment aby
zacząć, to ostatnia chwila. Do
zobaczenia na trasie!
Bartosz Nowicki
Prezes Stowarzyszenia Rozbiegany Piastów,
Triathlonista Amator
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Konstytucja majowa czyli próba ratowania Rzeczypospolitej
Historyczne dzieło reformy polskiego ustroju państwowego schyłku XVIII wieku, jakim jest
Konstytucja 3 maja, jest swoistym fenomenem
zgodnej współpracy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wybitnych parlamentarzystów obozu reformatorskiego. Niezależnie od późniejszych
postaw głównych aktorów majowych wydarzeń
1791 roku, a szczególnie króla, w tym szczególnym
czasie połączyła ich troska o los zagrożonej Rzeczypospolitej i wysiłki podejmowane na rzecz jej
ratowania. Można ocenić pierwsze dwa lata prac
Sejmu Wielkiego, zakończone uchwaleniem konstytucji, za wyjątkowy czas w dziejach polskiego
parlamentaryzmu. W rozmowie opublikowanej na
stronie internetowej Muzeum Historii Polskiej dr
Anna Rosner przybliża okoliczności przygotowania
i uchwalenia majowej konstytucji.

W 1789 roku, kiedy rozpoczynał obrady Sejm, później
zwany Wielkim, powszechne było przeświadczenie o konieczności przeprowadzenia reformy ustrojowej. Toteż już we wrześniu
tego roku powołano Deputację do Ułożenia Poprawy Formy Rządu.
Po trzech miesiącach, w grudniu, przedstawiła ona Zasady
do poprawy formy rządu, wskazujące kierunek zmian, wyraźnie
republikańskich. Sejm dokument zaakceptował, podjęto więc
dalsze prace. Latem następnego roku deputacja przedstawiła
pod dyskusję Izby Projekt do formy rządu. Działać trzeba było
szybko, bo zbliżał się koniec kadencji, ustalony na styczeń 1791
roku. Tymczasem dyskusja w Izbie się przeciągała, nie wychodząc właściwie poza rozdział I, tyczący praw kardynalnych.

Historia ilustrowana
Jesienią zapadła więc decyzja o przeprowadzeniu wyboru nowego kompletu posłów i utrzymania węzła konfederacji na następne dwa lata.
Nie oznaczało to jednak przyspieszenia prac nad
reformą – dyskusja zapowiadała się na lata. W tej
sytuacji – poza Sejmem i w swoistej konspiracji –
prace nad reformą podjął król Stanisław August
wraz ze Stanisławem Małachowskim, Ignacym
Potockim, Hugonem Kołłątajem i królewskim lektorem i sekretarzem Scipionem Piattolim. To oni
przygotowali szybko – projekt był gotowy w marcu
1791 roku – tekst Ustawy Zasadniczej. Nie chciano poddawać go normalnej procedurze sejmowej,
był nazbyt kontrowersyjny: obawiano się dyskusji.
Wobec tego podjęto działania, które część historyków określa jako zamach stanu, choć nie ma dowodów, że istniał spójny plan „przewrotu”. Rzeczywiście jednak stwierdzić trzeba, że prace nad ustawą
przebiegały poza Sejmem i prowadzone były bez
umocowania Izby, a król i jego współpracownicy
przygotowywali się do ominięcia zwykłych procedur i głosowania ustawy en bloc.
Za moment politycznie dogodny uznano czas po
uchwaleniu przez Sejm ustaw ważnych z punktu
widzenia reformy: Prawa o sejmikach w marcu
1791 i Prawa o miastach w kwietniu. Korzystając
Józef Poniatowski
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z nieobecności większości oponentów z powodu poselskich ferii
wielkanocnych i agitując w przeddzień posiedzenia Izby przyjaznych reformie posłów – wprowadzono projekt pod obrady. Taki
tryb naruszał praktykowane zwyczaje i regulamin prac Sejmu.
Zasady te nakazywały, aby każdy projekt ustawy, zredagowany
przez marszałka sejmowego i Deputację, był wydrukowany i rozdany posłom na minimum trzy dni przed posiedzeniem. Miało
to usprawnić prace Sejmu, ułatwić posłom przygotowanie się do
dyskusji i zapobiec wszelkim niespodziewanym działaniom politycznym.
Niepewnością, ale i determinacją króla i jego współpracowników tłumaczyć można nagłe przyspieszenie całej akcji i przeniesienie terminu posiedzenia z 5 na 3 maja. Od rana
w okolicach Zamku Królewskiego gromadziły się tłumy mieszczan. Zamek otoczyły też oddziały wojska dowodzone przez ks.
Józefa Poniatowskiego. Wieść o nadzwyczajnych wydarzeniach
w Sejmie spowodowała, że zapełniły się galerie dla publiczności.
Napięcie w Izbie stopniowano, pewne elementy zaplanowano.
Obrady rozpoczęto lekturą depesz od posłów zagranicznych, tak
dobranych, aby – donosząc o zagrożeniach dla kraju – sugerowały wniosek, iż uratować kraj przed rozbiorem może ustanowienie „dobrego rządu”. Do przedstawienia środków zaradczych
wezwano króla, ten zaś odwołał się do przygotowanego projektu. Oponenci natychmiast podchwycili wątek naruszenia regulaminu, odwoływali się też do zaprzysięganych przez króla przy
elekcji artykułów pacta conventa. Najbardziej spektakularne i teatralne były wystąpienia posła kaliskiego, Jana Suchorzewskiego.
Po wielogodzinnym sporze wezwano jednak zebranych do głosowania przez aklamację. Następnie król zaprzysiągł Konstytucję; w chwilę potem w katedrze św. Jana większość obecnych senatorów i posłów powtórzyła zbiorowo tę rotę, przysięgając na
wierność nowej Ustawie. W Izbie pozostali polityczni przeciwnicy
zmian i legaliści, negujący sposób przyjęcia Konstytucji. Z prawa
protestacji skorzystało i wpisało je do ksiąg grodu warszawskiego 26 posłów i jeden senator.

Historia ilustrowana
5 maja na posiedzeniu Sejmu ostatecznie
zalegalizowano nową ustawę: podpisała ją Deputacja Konstytucyjna i jej przewodniczący. Spełniono
w ten sposób wymóg formalny tyczący jej ważności.
Jednocześnie uchwalono Deklarację Stanów Zgromadzonych, unieważniającą wszelkie wcześniejsze
a sprzeczne z nowym prawem przepisy, wprowadzającą środki karne i procesowe przeciwko łamiącym Konstytucję i zawierającą też treść ślubowania
na wierność Ustawie. Tego samego dnia – 5 maja
– marszałek Małachowski oblatował Konstytucję
w grodzie warszawskim. Tym samym stała się ona
obowiązującym prawem.
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Napisany oryginalnie przez Józefa Wybickiego w
układzie sześciu zwrotek, tekst Pieśni Legionów od
samego początku niósł potężny ładunek emocji
patriotycznych. Wyzwalały one w sercach Polaków
zarówno żal za utraconą zaledwie dwa lata wcześniej wolnością Ojczyzny, jak i przede wszystkim
wzywały do czynu – walki zbrojnej o jej odzyskanie.

/https://muzhp.pl/pl/e/1140/uchwalenie-konstytucji-3-maja/.

Niestety, po początkowym okresie konsternacji i swego rodzaju szoku, opozycja antyreformatorska przystąpiła do
kontrakcji. Znalazła silnego protektora w Rosji, która traktowała
uchwalenie Konstytucji 3 Maja jako zagrożenie dla swoich interesów w Polsce. Z kolei obóz reform nie zadbał skutecznie o życzliwą neutralność innych sąsiadów Polski. Przeminęła krótka, niestety, koniunktura międzynarodowa na obronę i zabezpieczenie
zapisanych w konstytucji reform. Zapewne też ich szeroki zakres
wzbudził obawy niektórych wpływowych, choć umiarkowanych
polskich polityków. Sygnał z Rosji pobudzający do aktywności
licznych jej zwolenników przyniósł zawiązanie konfederacji targowickiej, której celem było obalenie konstytucji. Przystąpienie
króla do konfederacji podczas toczącej się w 1792 roku wojny
z Rosją przesądziło o klęsce wojsk polskich i losie dzieła reform.
W efekcie doszło do II rozbioru Polski z udziałem Rosji i Prus
(1793) i splotu kolejnych tragicznych dla Polski wydarzeń: klęski
insurekcji kościuszkowskiej (1794) i ostatniego rozbioru dokonanego przez Rosję, Austrię i Prusy (1795).

Historia ilustrowana
Upadek I Rzeczypospolitej

Ostatni, dramatyczny akt powstania kościuszkowskiego 1794 roku, poprzedzający III rozbiór Polski rozegrał się na warszawskiej Pradze. Po
jej zdobyciu wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni
wymordowania tysięcy bezbronnych mieszkańców
stolicy. Padła Warszawa, upadła Polska – by odrodzić się do niepodległości dopiero w 1918 roku.
Tak ten ponury obraz upadku I Rzeczypospolitej
opisał w swoich pamiętnikach Józef Wybicki, jeden
z najwybitniejszych Polaków w dziejach naszej Ojczyzny, przyszły twórca Mazurka Dąbrowskiego –
dzisiejszego hymnu polskiego.
„…wtem śmierci godzina dla naszego powstania wybiła! Suworow podstąpił pod Pragę i dnia
4 listopada zniósł nasze koło niej stojące wojska…
W krwawej walce zginęło na Pradze do 12 000 osób.
Wojskiem około Pragi dowodził generał Zajączek, który ranny do Warszawy się szczęściem dostał. Naczelnik Wawrzecki równie szczęśliwie się przedarł. Wszystkich ogarnęła rozpacz; król dopiero wtenczas znowu
stanął na czele rządu i z Suworowem negocyował.
Ja od rana, zostawiwszy generała Dąbrowskiego pod Starąwsią, pojechałem do siebie do Krobowa.
Wracając w wieczór przez Grójec do Warszawy, spotykam pełno uciekających z Warszawy. Łzy i jęki ledwo
im pozwoliły opowiedzieć okropny los Pragi. Wtenczas
wszystkie nieszczęścia ojczyzny i moje osobiste stanęły
mi przed oczami! W obłąkaniu spotykam pana Łyszkiewicza, bankiera, który również Warszawę porzucił

Następny odcinek już wkrótce

Zbierz całą kolekcję!

CZAS

PIASTOWA

i do Galicyi przez Pilicę się przebierał. Był to dobrze życzący mi obywatel; radził mi, abym bez stracenia czasu z nim jechał, zaręczając,
iż mnie przez swe znajomości przeprowadzi do Zamościa, gdzie była
moja żona i dzieci i gdzie mój siostrzeniec pan Owidzki zarządzał ordynacyą zamojską. Skłoniłem się do tej propozycyi. Przeprawiliśmy
się przez Pilicę pod Białobrzegiem, i już mi pan Łyszkiewicz aż do
Zamościa towarzyszył.’
Jeszcze dotąd zanadto mam bólem ściśnione serce, abym tej
pielgrzymki malował obraz. Nie widziałem nigdzie, jak tylko grób
ukochanej ojczyzny, jak tylko mogiły walecznych i cnotliwych jej
synów. Dla siebie sto razy wzywałem śmierci. Przepędzałem dzień
i noc w myśleniu. Na próżno wystawiałem sobie upadek tylu wielkich
walecznych narodów! Nie ma znaku Troi, Kartaginy! Ojczyzna Leonidasa, Ateny, stały się łupem barbarzyńców! Rzym, ów pan świata,
ugiąwszy tyle razy kark pod ostrzem żelezca barbarzyńskiego, stał
się na koniec własnością mnichów!
To wszystko nie goiło mej rany. Wszystkie te narody upadły
w swej już zgrzybiałości. Polska przez konstytucyę 1791 roku była
w kwiecie swej młodości, i jak w tej wiosennej porze, miała się w całej swej wielkości rozwinąć; nieszczęsne wrogi sprzysięgły się na jej
zgubę!
Gdy mnie tak okropne trawiły myśli, mój anioł pocieszyciel,
Łyszkiewicz, ucierał się z Kroatami nad Wisłą, którzy nas wpuścić
do Galicyi nie chcieli; wzywał pomocy żydów z Kazimierza, którzy go
znali i już o milę od Zamościa mnie w bezpieczeństwie zostawiwszy,
sam do Lwowa pojechał.
W pierwszym folwarku do ordynacyi należącym, zwierzyłem
się urzędnikowi, kto jestem; ten natychmiast wysłał z mym listem
do pana Owidzkiego do Zamościa. Odebrałem odpowiedź, że generał Zajączek, ksiądz Kołłątaj aresztowani byli w Galicyi i do fortec
zawiezieni; że ja, nie mogę się dać poznać w Zamościu bez niebezpieczeństwa, dopókiby od generała, tam stojącego, nie było zezwolenia. Przy tym liście przysłał mi ukochany siostrzeniec człowieka,
który mnie tymczasem na ustronny miał zaprowadzić folwark. Droga przypadała przez Zamościa przedmieście.
Gdy się tam zbliżyłem – Boże! co za widok dla ojca! dwaj moi
synkowie wracali z kucharzem ze spaceru do matki. Zakrywałem
oczy łzami zalane; przecież jakiejś natury natchnienie, dorozumiewały się moje dziatki, jak się później dowiedziałem, że to ich ojciec!
Generał nastawał na mój wyjazd, uprosiłem więc żonę, aby
z dziećmi wróciła do kraju, gdy siebie nieprzyjaznym losom oddać
wypadało. Skłoniła się do tego. Nadzieja, ta szczególna pociecha dla
żyjących, wystawiła mi zmianę okoliczności; łudziliśmy się nawzajem
z żoną pomyślnemi widokami na naszem ostatniem tkliwem pożegnaniu!”
Pamiętniki Józefa Wybickiego: senatora wojewody Królestwa Polskiego, Wyd. Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1881 (str. 144-146)/.

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia naszego dodatku. Chętnie przyjmiemy wszelkie ciekawe fotografie i opowieści związane z historią naszego miasta (prosimy o kontakt:
tel. 22 753 62 80, redakcja@czaspiastowa.pl, facebook.com/czaspiastowa)
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W MIEŚCIE?
ogłoszenie zamówione

ogłoszenie zamówione

Ogólnopolskie Telefony Zaufania, Linie Wsparcia,
Poradnie telefoniczne i e-mailowe.
Udostępniamy ważne telefony,
które mogą okazać się pomocne
w rozwiązywaniu różnych problemów życia codziennego.
116 111 – Telefon Zaufania Dla
Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, całodobowy / 7 dni w tygodniu)
Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz
z kim porozmawiać lub wstydzisz
się o czymś opowiedzieć. Pod
wskazanym numerem telefonu
możesz porozmawiać o wszystkim:
o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu,
kontaktach z rodzicami czy rodzeństwem, problemach w szkole, a także o przemocy, której być
może doświadczasz lub jesteś jej
świadkiem. Możesz też, poprzez
stronę www.116111.pl przesłać
wiadomość.
800 080 222 - Linia Dzieciom (całodobowa, bezpłatna infolinia dla
dzieci i młodzieży, rodziców oraz
nauczycieli).
Jesteś dzieckiem lub nastolatkiem: masz problemy w szkole
lub w domu? Potrzebujesz z kimś
porozmawiać? Czujesz się przygnębiony? Jesteś ofiarą przemocy?
Myślisz, że „jest z Tobą coś nie tak”?
Jesteś rodzicem lub opiekunem:
masz problem z dzieckiem, dorastającym nastolatkiem i nie wiesz
jak mu pomóc?
Skorzystaj z pomocy anonimowej infolinii lub opisz swój problem
w wiadomości (porady@liniadzieciom.pl) albo porozmawiaj na czacie poprzez stronę: http://www.
liniadzieciom.pl/.
800 12 12 12 – Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny, całodobowy/7 dni w tygodniu)
Zostałeś sam, pogubiłeś się
w życiu, straciłeś przyjaciela, nie
masz z kim pogadać? Pod telefonem czekają tam na Ciebie ludzie,
którzy Ci pomogą. Nie musisz się
przedstawiać ani mówić, skąd
dzwonisz. Możesz pozostać całkowicie anonimowy. Nikt się nie dowie o tej rozmowie, ani rodzice, ani
szkoła, ani znajomi. Eksperci z Telefonu Zaufania pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, jak się zachować, gdzie znaleźć
konkretne wsparcie. Pod numer
interwencyjny mogą też dzwonić
osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania
względem nich.
Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na
stronie Rzecznika: www.brpd.gov.
pl.
800 100 100 – Infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie
bezpieczeństwa dzieci (bezpłatna
pomoc dostępna pon.-pt. w godz.
11:00 - 17:00)
Pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia
i informacji w zakresie pomocy
psychologicznej dla dzieci przeżywających kłopoty i trudności takie
jak: agresja i przemoc w szkole,
cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami,
wykorzystanie seksualne, kontakt
z substancjami psychoaktywnymi,
depresja i obniżony nastrój, myśli

samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
udzielają konsultacji w zakresie
podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw
wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz
pomocy psychologicznej dla dzieci
doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków
i pokrzywdzonych w procedurach
prawnych.
Porady i konsultacje e-mail:
pomoc@800100100.pl.

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatna
pomoc dostępna przez całą dobę)
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej
rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz opowiedzieć o swojej
sytuacji i uzyskać pomoc i wsparcie,
a także dowiedzieć się gdzie szukać
pomocy w Twoim otoczeniu.
600 07 07 17 - Fundacja Centrum
Praw Kobiet (całodobowy, ogólnopolski telefon interwencyjny)
Pomoc skierowana do kobiet
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – doświadczających różnego rodzaju przemocy.
W przypadku natychmiastowej interwencji, kobiety wraz z dziećmi
mogą skorzystać z bezpiecznego
schronienia w Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia w Warszawie
(kontakt przez telefon interwencyjny).
Zdalne konsultacje ze specjalistami
(psychologiem, prawnikiem) od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
tel. 509-790-232
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
Porady mailowe:
prawne:
porady.prawne@cpk.org.pl
psychologiczne:
porady.psychologiczne@cpk.org.pl
socjalne: pomoc@cpk.org.pl

888 88 33 88 - Telefon dla kobiet
(w tym kobiet transseksualnych)
i dziewcząt powyżej 15. roku życia doświadczających przemocy
w rodzinie i poza nią (bezpłatny,
czynny pn. – pt. w godzinach 8.0020.00)
Możesz liczyć na poufność
i anonimowość oraz uzyskać
wsparcie psychologiczne i prawne.
Jeśli nie chcesz dzwonić, to skontaktuj się poprzez
e-mail: pmoc@feminoteka.pl lub
bezpłatną aplikację AvonAlert.
pl (pomoc udzielana jest przez
Fundację Feminoteka).
116 123 - Poradnia telefoniczna
dla osób dorosłych w kryzysie
emocjonalnym (bezpłatna, dostępna pn. – pt. w godz. 14:0022:00)
Pomoc skierowana do osób
będących w kryzysie emocjonalnym związanym np. z problemami w małżeństwie, trudnościami
w związkach, przemocą w rodzinie,
problemami w relacjach z bliskimi, utratą bliskiej osoby, uzależ-

nieniami, poczuciem samotności,
depresją,
niepełnosprawnością,
bezrobociem, zadłużeniem oraz
zaburzeniami psychicznymi.
Poradnia e-mail pod adresem:
poradnia@116123.edu.pl.

22 484 88 01 - Antydepresyjny
Telefon Zaufania Fundacji ITAKA
Podejrzewasz, że masz depresję? Wiesz, że chorujesz na
depresję, lecz nadal masz opory
przed pójściem do specjalisty? Jesteś w trakcie leczenia, ale leki nie
działają? Twój bliski jest chory na
depresję, a Ty nie wiesz jak możesz
mu pomóc?
Nie wstydź się zadzwonić, specjaliści czekają na Twój telefon.
Dyżury psychologów:
poniedziałek 15.00 - 20.00
wtorek 15:00 - 20:00
środa 10.00 - 15.00
piątek 10.00 - 15.00
niedziela 15:00 - 20:00
Dyżury psychiatrów:
czwartek 16:00 - 21:00
piątek 15.00 - 20.00

800 108 108 - Linia wsparcia dla
osób po stracie bliskich. (bezpłatna pomoc dostępna pon.-pt.
w godz. 14:00 - 20:00)
Pomoc adresowana jest do
wszystkich osób w żałobie, które
potrzebują pomocy. Dzwoniący
mogą anonimowo porozmawiać
o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady.
801 140 068 - Pomarańczowa Linia (bezpłatna pomoc dostępna
pon.-pt. w godz. 14:00 - 20:00)
Pomoc i wsparcie dla rodziców i opiekunów, obawiających się
o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, mających poczucie, że
są bezradni wobec faktu sięgania
przez nastolatka po alkohol lub
inne środki psychoaktywne (narkotyki, leki, itp.).
Możliwe są również konsultacje e-mailowe: pomoc@pomaranczowalinia.pl.

801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” (bezpłatny, czynny codziennie w godz. 16:00-21:00)
Dzwoniąc, uzyskasz informacje na temat systemu interwencji,
leczenia i adresów konkretnych
placówek, a także skorzystasz
z profesjonalnych porad nt. mechanizmów uzależnienia czy motywowania do leczenia, jak również
wsparcia psychologicznego.
801-033-242 - Infolinia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
(czynna we wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00-22:00)
Masz problem z alkoholem?
Chcesz przestać pić? Szukasz pomocy? Zadzwoń, a uzyskasz wsparcie oraz informacje o spotkaniach
grup AA.
Możesz też skontaktować się e-mailowo: aa@aa.org.pl lub za pomocą czatu
poprzez stronę: https://aa24.pl/pl.

aktualna oferta Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Pruszkowie

OFERTA WOTUW w Pruszkowie
Kierownik WOTUW:
Bernarda Kejres
Adres: 05-804 Pruszków,
ul. Partyzantów 2/4
e-mail: wotuw@mscz.pl
strona internetowa:
www.wotuw.pl
Informację można uzyskać pod
numerami telefonów:
tel. 22 739 13 41, 22 758 68 09 – sekretariat całodobowego oddziału
terapii uzależnienia od alkoholu,
tel. 22. 739 10 42 - rejestracja poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.
Leczenie w WOTUW jest bezpłatne również dla osób nieubezpieczonych.

Całodobowy Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu
Oddział oferuje 8 tygodniowy
program terapeutyczny dla osób
uzależnionych od alkoholu a także
osób uzależnionych mieszanie od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w tym uzależnionych od alkoholu i hazardu.
Podstawowe formy terapii to:
psychoterapia indywidualna i grupowa,
grupy edukacyjne,
treningi radzenia sobie z uzależnieniem.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące leczenia w Ośrodku
można uzyskać, telefonicznie każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 14.30 tel.
22 739 13 41.
Wyznaczanie terminu przyjęcia do
Całodobowego Oddziału Terapii
Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego
skierowania wystawionego przez
lekarza oddziału szpitalnego, lekarza rodzinnego lub lekarza innej
poradni.
Skierowanie powinno być wypisane na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

Poradnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie
Do poradni mogą zgłaszać się
osoby uzależnione od alkoholu,
a także uzależnione mieszanie od
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Udzielamy konsultacji i wsparcia
rodzinom osób uzależnionych.
W godzinach popołudniowych
w poradni odbywają się grupy terapeutyczne do udziału w których

kwalifikują terapeuci:
trzymiesięczna grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej - poniedziałki godz. 17.0019.30,
grupa dalszego zdrowienia – środa
godz. 16.30-19.30
comiesięczne zjazdy absolwentów, organizowane w każdą
ostatnią sobotę miesiąca w godz.
10.00-18.00, na których absolwenci rozliczają się ze swojego planu
zdrowienia oraz uczestniczą w zajęciach uczących ich umiejętności
rozwiązywania na trzeźwo własnych problemów.
indywidualne sesje terapeutyczne: poniedziałki i czwartki w godz.
15.30-19.00.
grupa psychoterapeutyczna DDA
( Dorosłe Dzieci Alkoholików) odbywająca się we wtorki godzina
17:00
grupa pracy nad mechanizmami
uzależnienia w procesie trzeźwienia – w formie maratonowym/
warsztaty 1 x w miesiącu w soboty.
grupa dla osób współuzależnionych – czwartki godzina 17:30 –
20:00
Oferta dla rodzin leczących się
pacjentów.
W Ośrodku dwa razy w miesiącu
(w niedziele) odbywają się spotkania konsultacyjno-edukacyjne
z rodzinami leczących się pacjentów. Są one prowadzone przez
terapeutów. Ich celem jest przekazanie rodzinom wiedzy na temat
tego czym jest uzależnienie, na
czym polega leczenie odwykowe
i zdrowienie w chorobie alkoholowej, z jakimi problemami borykają
się rodziny alkoholików, co to jest
współuzależnienie oraz na czym
polega zjawisko przemocy w rodzinie.
Do pierwszego kontaktu z terapeutami zapraszamy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
- tel. 22. 739 10 42.
Poradnia czynna jest we wszystkie dni robocze, poza środą. Porady diagnostyczne i sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się
w poniedziałki, w czwartki w godzinach 8.30-19.30, we wtorki i piątki
– w godzinach 8.30-15.00.
Aktualnie nie odbywają się mitingii
AA.
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zdrowie

Piastów okiem zielarki

mi krew”, a także dobroczynnym wpływem na cerę. Sok ten
zwiększa odporność. Pity po pół
szklanki dwa razy dziennie doda
sił i przywróci równowagę w naszym organizmie. Sok można
mrozić bez utraty jego cennych
właściwości. Można także przez
odparowanie zrobić z niego syrop, który świetnie zastąpi cukier.
Ostatnio modny stał się ksylitol,
czyli cukier brzozowy. Nie jest
to jednak cukier z soku brzozowego. Ksylitol jest to organiczny
związek chemiczny otrzymywany

na ułatwić sobie pracę zbierając
młode gałązki z liśćmi i susząc je
w całości. Dopiero po wyschnięciu odrywamy ususzone listki
i przechowujemy w szczelnie zamkniętym szklanym pojemniku.
Napar z liści brzozy przyda się
w stanach zapalnych dróg moczowych, obrzękach, dnie moczanowej, zaburzeniach przemiany
materii, łuszczycy i reumatyzmie.
Napar z liści brzozy przygotowuje
się zalewając łyżkę suszonych liści szklanką wrzątku na 30 minut.
Taki napar stosujemy dwa razy
dziennie przez trzy tygodnie.
Innym dobrodziejstwem, którym obdarza nas brzoza, jest
sok brzozowy nazywany oskołą.
W okresie jego obfitości można
cieszyć się jego właściwościami
wzmacniającymi i „czyszczący-

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Brzoza uchodziła za symbol
władzy u starożytnych Rzymian
i za drzewo święte w wierzeniach
słowiańskich i nordyckich. Jeśli
dziś popatrzeć na naukowe badania dotyczące brzozy, okazuje
się, że jest to rzeczywiście drzewo
„magiczne”.
Biały kolor brzozowej kory jest
związany z betuliną, która ma
udowodnione naukowo działanie
przeciwalergiczne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe.
Badania pokazały, że wywołuje
„samobójczą” śmierć komórek
raka skóry.
W liściach i pączkach brzozy
występuje także pochodna betuliny – kwas betulinowy. On także
posiada liczne właściwości lecznicze.
Samemu trudno uzyskać betulinę z kory brzozowej, ponieważ
nie rozpuszcza się ona w wodzie.
Ale można kupić różne preparaty,
kremy i maści, które betulinę zawierają.
Kwas betulinowy oraz wiele innych substancji leczniczych
zawartych w brzozie rozpuszcza
się na szczęście w wodzie. Dzięki
temu w łatwy sposób możemy
skorzystać z ich dobroczynnych
właściwości. Wystarczy zebrać
młode liście brzozy, wysuszyć
je i zamknąć w szklanym słoiku. Najbardziej wartościowe są
młodziutkie, jeszcze lepkie liście
brzozy. Trudno się je zbiera. Moż-

z kory brzozowej w specjalnych
reaktorach z użyciem między innymi niklu i glinu. I chyba tylko
Finowie robią go jeszcze z kory
brzozy. Inni używają do tego celu
kukurydzy. Dlatego lepiej zrobić
sobie syrop z brzozowego soku.
O ile ktoś ma to szczęście i może
soku z brzóz utoczyć. Bo niestety nie można tego robić w lesie,
a jedynie w ogrodach i lasach prywatnych za zgodą właściciela.
W Piastowie nietrudno spotkać
brzozę.
Bardzo smucą mnie jednak
„ogłowione” brzozy w naszym
mieście. Takie drzewa pozbawione prawie całej korony mają
marne szanse na długie życie.
Jak się domyślam wielu właścicieli ogrodów chce pozbyć się tego
drzewa ze względu na alergizujący pyłek, którym zapełnia wiosną
okolicę. W czasie kwitnienia brzoza może bowiem mieć w pobliżu
siebie 16 milionów ziaren pyłku
w 1 m3 powietrza. Stwierdzono
także, że brzozy rosnące w pobliżu ruchliwych ulic wydzielają
znacznie więcej alergenów, niż
drzewa rosnące z dala od ruchu.
Dlatego miejskie ogródki nie są
najlepszym miejscem dla nich.

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Shutterstock

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Wystarczy kilka ciepłych dni z temperaturą 10 – 15 stopni, aby „ruszyły” soki w brzozie.
W mieście pełnym szumu samochodów trudno usłyszeć szum brzozowego soku
pod korą drzewa, ale jeśli wybierzecie się do najbliższego lasu nie będzie to wcale
trudne.
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Ale w lesie czy na skwerku nikomu nie będą przeszkadzały.
Często na obumarłych brzozach rośnie pniarek brzozowy,
zwany też białoporkiem brzozowym, hubą brzozową albo żagwią
brzozową. To grzyb o ciekawych
właściwościach leczniczych. Od
wieków pokrojony w plasterki
i wysuszony białoporek był używany do tamowania krwawień
i opatrywania ran. Znaleziono
go nawet przy „człowieku lodu”,
który żył ponad 5000 lat temu.
Współczesne badania wykazały
przeciwnowotworowe właściwości tego grzyba.
Czasem na brzozie występuje
też inny grzyb – błyskoporek podkorowy. Jest on nazywany także
guzem brzozowym, hubą brzozową (co często powoduje mylenie
go ze wspomnianym wyżej pniarkiem brzozowym), czagą, czyrem
brzozowym, czarcim okiem albo
czerniakiem brzozy. Ten grzyb
również wykazuje właściwości
przeciwnowotworowe. W dawnym ZSRR prowadzono wiele badań, które wykazały przydatność
czagi w leczeniu łuszczycy, zakażeń Helicobacter Pylori, a także
we wspomaganiu terapii przeciwnowotworowych. Stosując guz
brzozy należy jednak pamiętać,
że nie można używać go zbyt długo. Najlepiej robić to pod okiem
doświadczonego fitoterapeuty.
Błyskoporek podkorowy z kolei
jest mylony z czeczotą. Czeczota
to obrzęk na brzozie, który zbudowany jest ze zdrowego drewna
o zmienionej budowie. Często
posiada spiralne desenie i plamki, co czyni czeczotę bardzo cenioną w meblarstwie.
Zwolennicy tzw. sylwoterapii
(leczenia kontaktem z drzewami)
bardzo lubią brzozę. Nikt naukowo nie udowodnił jeszcze, że
przytulanie się do brzozy działa
na człowieka leczniczo. Ale mi to
nie przeszkadza. Wiem, że taki
dowód to tylko kwestia czasu.
W końcu co dawni Słowianie wiedzieli o betulinie czy kwasie betulinowym? A przecież wiedzieli, że
brzoza może ich wyleczyć.
Uwierzmy zatem w moc
brzozy i przytulmy się do niej,
jeśli spotkamy ją spacerując po
mieście. Jeśli ktoś popatrzy na
nas dziwnie, to tylko dlatego, że
jeszcze się z tym drzewem nie zaprzyjaźnił. A ci, którzy, tak jak ja,
są z nim w wielkiej przyjaźni od
lat, nic sobie z takich spojrzeń nie
robią.
Małgorzata Adamiak-Zabłocka
blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl
fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
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ogłoszenie zamówione
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Nowoczesne segmenty z garażem
w standardzie PREMIUM
bezpośrednio

Ogłoszenia drobne
NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę lokal użytkowy 56 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl
Wynajmę lokal użytkowy 27,55 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl
Wynajmę lokal mieszkalny 13,91 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl
Wynajmę lokal mieszkalny 17,50 m²
Więcej informacji: www.smwpiastowie.pl

606 317 913

Pruszków,
ul.Wincenty Jaroszewskiej

• Powierzchnia: 142 m2
• 4 pokoje, 2 łazienki,
• powierzchnia działki: 322 m2
• Planowany termin realizacji: wiosna 2022 r.
Cena za m2:

6 900,00 zł

Ogłoszenie nieruchomości ma jedynie charakter informacyjny i może ulegać zmianom. Tym samym nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Ostateczny wygląd budynku może
różnić się od wizualizacji.

reklama

USŁUGI
Skrzypce, pianino, keyboard, nauka muzyki 692-825-344
Bieżąca pomoc z matematyki - liceum; technikum. Pomoc w przygotowaniu do matury, zaliczenia poprawki.
U mnie w domu - Pruszków, ul. Działkowa
cena : 90,- za 1,5 godziny. Tel. 501 081 603

PRACA
Tak może wyglądać Twoje ogłoszenie
wyróżnione. Zapraszamy do składania
zamówień: reklama@czaspiastowa.pl

reklama

Poszukujemy osób na stanowiska: Elektryk, Konserwator Budynku, Operator Kotłowni. Praca w Duchnicach.
Tel. 511 899 867.

FRYZJERSTWO DAMSKO-MĘSKIE
KOSMETYKA
PIELĘGNACJA PAZNOKCI
MANICURE HYBRYDOWY
JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

Fryzjerkę zatrudnię do salonu w Piastowie.
Warunki dobre. Godziny pracy do uzgodnienia.
Kontakt: tel. 608 223 045

Czytasz to? Inni też przeczytają.
W tej rubryce jest miejsce
na Twoje ogłoszenie!
reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80
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Niezwykła moc nasion

Wspaniałą ściągą jest informacja na opakowaniu, która
w kilku zdaniach prezentuje nam
roślinę. Postępowanie zgodnie
z zaleceniami producenta zapewni powodzenie i zachęci do
odważniejszych wyzwań. Kluczowa informacja jest taka, że rośliny mają różną tolerancję na niskie temperatury, różną długość
okresu kiełkowania, czy długość
okresu wegetacji. Te ostatnie,
wysiane do gruntu, zakwitłyby
dopiero późnym latem bądź
wcale, dlatego wysiewa się je
bardzo wcześnie w szklarniach,
bądź na parapetach. Bezpośrednio na rabaty najlepiej wysiewać
rośliny, które potrzebują krótkiego czasu od siewu do zakwitnięcia. Nie możemy też zapominać
o wrażliwości młodych siewek na
niskie temperatury. Bywa tak, że
mamy piękny koniec marca, który zachęca nas do różnych prac
na działce, ale też do szybkiego
wysiewu nasion. Jednak po kilku tygodniach nadchodzi spore
ochłodzenie, które uszkadza,

a czasem niszczy wychylające
się ku słońcu młode siewki. Te,
którym uda się przeżyć, długo
leczą swoje uszkodzenia i ich
wzrost często jest niezadowalający. Możemy minimalizować
skutki uszkodzeń związanych
z niską temperaturą, nakrywając uprawy włókniną. Włóknina
chroni rośliny przy wahaniach
temperatury, ale również przyczynia się do utrzymania odpowiedniej wilgotności w podłożu.
Uczulam jednak na zachowanie
ostrożności i wczytanie się w zalecenia producenta, który dobrze
wie o zróżnicowanych i bezpiecznych okresach wysiewu nasion
do gruntu bez osłon. Z własnego
doświadczenia wiem, że warto.
Bezpośrednio przed siewem
podłoże powinno być dokładnie oczyszczone, spulchnione
i wyrównane. Nasiona możemy
wysiać rzutowo, punktowo lub
w rzędach na taką głębokość,
jaką wymaga dana roślina. Nasiona drobne siejemy najczęściej
na głębokości 1-2 centymetra,

Oto kilka propozycji najpopularniejszych i niezawodnych jednorocznych roślin ozdobnych.
Nagietek lekarski, kwitnący aż
do późnej jesieni. Nagietki powtarzają kwitnienie, wystarczy
usuwać przekwitnięte kwiaty.
Groszek pachnący. Jednoroczne pnącze, którego kwiaty, jak
sama nazwa mówi, kuszą nas
delikatnym zapachem. Kwiaty są
różowe, białe, fioletowe i niebieskie. Kwitnie przez dwa miesiące.
Możemy przedłużać kwitnienie
usuwając przekwitnięte kwiaty.

Cynia, o pomarańczowych, czerwonych, żółtych kwiatach. Zakwita 3 miesiące po wysiewie i kwitnie do października. Wysiewamy
w połowie maja, gdyż jest wrażliwa na przymrozki. Uwielbiam ją
w wazonie.

fot. Shutterstock

Ogromne głowy, kiwając się, zapraszają do podziwiania. Zakwita
po 3 miesiącach od wysiewu.
Godecja wielkokwiatowa, bardzo przyjemna roślina o białych
i różowych kwiatach. Gdy wysiejemy ją pod koniec kwietnia zakwitnie w połowie czerwca. Jest
wrażliwa na deszcz, który szybko
niszczy jej duże i delikatne kwiaty.

fot. Shutterstock

grubsze na głębokości 2-5 centymetra. Przyjęta jest zasada
2-3-krotności średnicy nasion.
Na glebach ciężkich nasiona wysiewa się płycej niż na glebach
piaszczystych. Nasionom trudniej przebić zbitą, grubą warstwę
gleby i ma to wpływ na długość
kiełkowania. W drugim przypadku głębszy siew nasion ograniczy
ryzyko wyschnięcia ziemi na początkowym etapie rozwoju.
Gdy wybierzemy wysiew nasion w rzędach, to przed umieszczeniem nasion w ziemi wyznaczmy płytkie rowki. Rozmieszczamy
w nich niezbyt gęsto nasiona. Potem przysypujemy lekko ziemią
i delikatnie podlewamy.
Kilka tygodni po wschodzie
musimy siewki przerwać, czyli usunąć ich nadmiar, aby tym
pozostałym zapewnić optymalne
warunki rozwoju. Każda roślina
musi mieć odpowiednią ilość
miejsca do dobrego wzrostu. Nie
powinny się wzajemnie zacieniać, a ich korzenie swobodnie
rozrastać.

Nasturcja, o pomarańczowo-żółtych kwiatach. Lubi miejsca
słoneczne i ma niewielkie wymagania. Wysiew do gruntu pod koniec kwietnia.
Chaber bławatek, łąkowy kwiat
o pięknym błękitnym kolorze.
Wysiewamy do gruntu w kwietniu. Kwitnie od lipca do września.
Kosmos, zwany też Warszawianką, tworzy piękne różowe i białe
kępy. Nadaje się na kwiat cięty.
Kwitnie do mrozów. Ma niewielkie wymagania.
Portulaka
wielkokwiatowa,
o różnokolorowych kwiatach.
Lubi miejsca słoneczne i przepuszczalną glebę.
Słonecznik zwyczajny, król
ogródków działkowych, dorastający nawet do trzech metrów.

Maciejki nie muszę charakteryzować, wszyscy znamy jej upojny
zapach unoszący się w letnie wieczory. Pierwszy wysiew do gruntu na przełomie kwietnia i maja.
Smagliczka nadmorska, niska
roślinka o niewielkich kwiatach
z miodowym aromatem. Wabi
zapylacze i kwitnie do jesieni.

przyroda

Aksamitka - dla niektórych
śmierdziuszka. Kwitnie nieprzerwanie przez całe lato i jesień.
Dodatkowo odstrasza nicienie,
ale przyciąga ślimaki. Wysiew do
gruntu w połowie maja.

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Robiąc codzienne zakupy, mijamy półki z mnóstwem kolorowych opakowań,
w których znajdują się niezliczone ilości nasion wszelkiego gatunku. Zatrzymujemy
się na chwilę, ale zaraz dopada nas myśl, że nie damy sobie rady i lepiej kupić
gotową sadzonkę. Planując wysiew nasion do doniczek na domowych parapetach,
myślimy o powstałym bałaganie, kurzu, itp. Jeśli to nas powstrzymuje, a mamy
wielką ochotę poeksperymentować, wysiejmy nasiona prosto do gruntu lub
skrzynek na balkonie. Jak to w życiu - i tutaj są zasady, których poznanie rozwieje
nasze obawy i strach przed nieznanym.
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Mam też kilka propozycji roślin,
które nie tylko dobrze wyglądają, ale również świetnie smakują. Wysiewamy je na grządkę
w kwietniu kiedy pogoda na to
pozwoli.
Cebula zwyczajna, marchew,
pietruszka korzeniowa, pasternak, koper, burak ćwikłowy, rzodkiewka i sałata.
Druga połowa maja jest wystarczająco ciepła na wysianie dyni,
cukinii, fasoli tycznej i szparagowej. Możemy tez wysiać
gruntowe ogórki. Nie pomińmy
prostego w uprawie zielonego
groszku, który nie tylko będzie
pięknie wyglądał, ale, zerwany
prosto z krzaczka, będzie niezwykle jędrny i słodki.
Przez ostanie lata znacznie
wzrosło zainteresowanie ogródkami działkowymi. Nowi właściciele odkrywają zalety takich
miejsc. Na niewielkim kawałku
mogą wyprodukować pyszną
zdrową żywność i mieć z tego
ogromną frajdę. Przebywanie
w gronie rodziny i wspólna edukacja ekologiczna, to bezcenne
atuty posiadania takiego miejsca.
Zachęcam młodych, dzielnych
działkowców do podejmowania nowych wyzwań. Pokazanie
dzieciom, z jakiego ziarenka wyrosła sałata, czy ogromna dynia
- wspaniałe! Rozbudzajmy w naszych dzieciach ciekawość natury. Dajmy im dobry przykład życia w zgodzie i w poszanowaniu
otoczenia.

Barbara Lipieta

reklama

reklama

Masz dla nas temat albo felieton o nurtujących Cię sprawach?
A może chcesz zareklamować swoje przedsiębiorstwo?
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