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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK PIASTOWSKI
Jedno miejsce, jeden czas

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Piastów się szczepi

fot. Urząd Miejski w Piastowie

W Piastowie uruchomiony został drugi punkt szczepień. Znajduje się on w nowo
oddanym budynku filii przychodni SPZOZ Piastun, w północnej części miasta.

Nowy punkt szczepień w Piastowie rozpoczął swoją działalność w czwartek 10 czerwca. Został on zorganizowany w formie

Punktu Szczepień Powszechnych. To drugi punkt w mieście
umożliwiający
mieszkańcom
zaszczepienie się przeciwko Co-

vid-19, obok tego działającego
od kilku miesięcy w przychodni
przy ul. Reja 1.
Celem organizacji nowego
reklama

punktu było przyspieszenie akcji
szczepień. Jak pokazują statystyki, na tym polu wciąż mamy dużo
do zrobienia. Poziom zaszczepienia przeciwko groźnemu koronawirusowi SARS-CoV-2, co najmniej jedną dawką, w skali kraju
wynosił na dzień 15 czerwca ok.
40,5%. Dla powiatu pruszkowskiego odsetek ten wynosił już
tylko 31,2%. Dlatego tak ważne
jest, by umożliwiać wszystkim
chętnym zaszczepienie się bez
konieczności podróżowania,
w możliwie najprostszy sposób.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Piastowa,
Punkt Szczepień Powszechnych
umiejscowiony został w dogodnej, dobrze skomunikowanej lokalizacji – w nowo wybudowanej
filii przychodni SPZOZ Piastun
przy ul. Skorupki 16A. Punkt ten
posiada wymaganą przez wojewodę zdolność do wykonania
200 szczepień dziennie.
Szczepieniu w nowym punkcie w Piastowie mogą się poddać
wszystkie osoby posiadające
skierowanie, także osoby najmłodsze w wieku 12-15 lat, zarejestrowane w systemie.
Obecnie ww. punkt dysponuje szczepionką firmy Pfizer. Dodatkowe informacje i rejestracja
na szczepienia dostępne są pod
nr tel. 503-903-211.
Agata Atamańczuk

w numerze
Piastów 2020
W tym wydaniu wyjątkowo zamiast wkładki historycznej publikujemy krótki raport o stanie naszego miasta.
Czytaj - wkładka w środku gazety

Zapraszamy również na oficjalną prezentację raportu, która
odbędzie się 21 czerwca w budynku MOK (sala kina „Baśń”,
godz. 18).

Jedyny taki program
w Polsce
LO im. A. Mickiewicza w projekcie e(LO)Waste!
Czytaj - str. 5

Piastów miejscem
edukacyjnych szans
Ważne wyróżnienie dla piastowskiego szkolnictwa w rankingu
Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence Institute.
Czytaj - str. 7

Okiem zielarki
W szóstym odcinku naszego cyklu zielarskiego piszemy o robinii akacjowej, wyjątkowym i bardzo pożytecznym drzewie.
Czytaj - str. 8
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Znowu razem
W niedzielę 30 maja Miejska Biblioteka Publiczna
brała udział w pikniku rekreacyjnym „Znowu razem”
organizowanym przez Miasto Piastów na terenie
MOSiR Piastów.
fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie

Podczas pikniku zostały rozdane nagrody zwycięzcom konkursów: „Gdzie zabrałem swojego baśniowego przyjaciela”
i „Książka w podróży”. Ogromne i serdeczne podziękowania
dla naszych sponsorów: Miejski
Ośrodek Kultury, Grupa Creative i Muzeum Miasta Piastowa
za ufundowanie nagród. Zwycięreklama

skie i wyróżnione prace zostały
przedstawione na stoisku biblioteki. Ponadto każdy rodzic posiadający dziecko w wieku przedszkolnym mógł bezpośrednio na
miejscu zapisać je do biblioteki.
W zamian za to otrzymał kartę
biblioteczną, kartę młodego czytelnika oraz wyprawkę czytelniczą. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Udało nam się
zyskać mnóstwo nowych czytelników, nie tylko tych najmłodszych,
z czego bardzo się cieszymy i serdecznie zapraszamy do naszych
placówek.
Miejska Biblioteka Publiczna
w Piastowie
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II Turniej Andrzeja Gospodarczyka

swoją kontynuację i na stałe wpisała się w kalendarz tenisowych
imprez w mieście. 26 czerwca na
piastowskie korty ponownie zawitają osoby z najbliższego otoczenia Andrzeja Gospodarczyka,
jak i wszyscy uczestnicy, którzy
zgłoszą chęć udziału w turnieju ku jego pamięci. Podobnie
jak w zeszłym roku, uroczyste
otwarcie, jak i losowanie turnieju
poprowadzi znany dziennikarz,
prezenter radiowy i telewizyjny,
Zygmunt Chajzer. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy w dniach 26-27 czerwca
na korty przy ul. 11 Listopada 3
w Piastowie, zarówno graczy, jak
i kibiców.

W ostatni weekend czerwca w Piastowie rozegrany zostanie turniej tenisa ziemnego upamiętniający Andrzeja
Gospodarczyka. To już druga edycja tej imprezy.
Warto przypomnieć kim był
Andrzej Gospodarczyk. Śmiało
nazwać go można legendą piastowskiego tenisa. Na tutejszych
kortach aż 9-krotnie wywalczył
tytuł Mistrza Piastowa. Dorobek
ten z pewnością byłby jeszcze
większy, gdyby nie ciężka choroba, która pod koniec 2019 roku
przedwcześnie przerwała życie
fot. Anna Bartnicka-Ositek

Korty PTTiB, ul. 11 Listopada 3

fot. Anna Bartnicka-Ositek

tenisisty, jak i widzów przyglądających się rozgrywkom. W związku z dużym zainteresowaniem,
już podczas zeszłorocznej imprezy pojawił się pomysł na jej kolejne edycje.

fot. Anna Bartnicka-Ositek

Memoriał Andrzeja Gospodarczyka zorganizowany został
po raz pierwszy w czerwcu 2020
roku. Spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno wśród
uczestników, rodziny i bliskich
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tego utalentowanego tenisisty.
Już w czasie pogrzebu Andrzeja Gospodarczyka, pojawiła
się propozycja uczczenia jego
pamięci poprzez organizację
specjalnego turnieju tenisowego. Pierwszy turniej tenisowy ku
jego pamięci odbył się w czerwcu
2020 roku. Dzięki staraniom organizatorów, impreza ta znalazła

WSTĘPNY TERMINARZ
Sobota (26.06.2021):
- godz. 9:00 - zapisy
- godz. 9:15 - losowanie (drabinka lub grupy) i ustalenie planu
gier.
Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:
tel. 22 723 75 44
kom. 608 766 766, 609 331 140
Agata Ziąbska
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wywiad
Trzy pytania do Burmistrza

Czas Piastowa: Rozpoczął
właśnie swoją działalność Punkt
Szczepień Powszechnych w Piastowie. Czy punkt taki jest na ten
moment w naszym mieście potrzebny?
Grzegorz Szuplewski: Oczywiście, że jest potrzebny. Celem
organizacji tego punktu było
umożliwienie wszystkim chętnym
mieszkańcom naszego miasta,
ale nie tylko, zaszczepienie się
przeciwko Covid-19 w możliwie
ułatwiony sposób. Jak wiemy
akcję szczepienia już od kilku
miesięcy realizuje Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki zdrowot-

nej „Piastun” w swojej przychodni przy ul. Reja 1. Punkt, który
właśnie otworzyliśmy mieści się
w najlepszej z możliwych lokalizacji – w nowo wybudowanej
filii przychodni SPZOZ „Piastun”
przy ul. Skorupki 16A. Bardzo się
cieszę, że udało się w stosunkowo krótkim czasie przyspieszyć
finalne prace budowlane i po
przebyciu wymaganych kontroli,
zarejestrować nowy Punkt Szczepień Powszechnych. Spełnia on
wymagania postawione przez
wojewodę, czyli przede wszystkich zdolność do wykonania 200
szczepień dziennie. Mieszkańcy

fot. Urząd Miejski w Piastowie

już korzystają z tego punktu, co
niewątpliwie przyczyni się do skuteczności całej akcji szczepień.
Chciałbym, korzystając z okazji,
zaapelować do Państwa o skorzystanie z możliwości zaszczepienia
przeciwko ciągle groźnej chorobie Covid-19 w sposób dogodny
dla wszystkich w nowym Punkcie
Szczepień Powszechnych.
C.P.: Za nami festyn rekreacyjny „Znowu razem”. Jak Pan ocenia to wydarzenie?
G.S.: Bardzo się cieszę, że
udało nam się zorganizować to
wydarzenie. Cieszę się przede
wszystkim z dwóch powodów.
Pierwszy z nich i najważniejszy to
ten, że udało nam się spotkać po
wielu miesiącach trudnej dla każdego z nas izolacji. Stąd tytuł pikniku „Znowu razem!”. Potrzebujemy kontaktu i wspólnej zabawy
i taki właśnie był nasz piknik. Z racji jego terminu, 30 maja, dedykowaliśmy to wydarzenie przede
wszystkim dzieciom i rodzinom.
Cieszę się, że w pikniku wzięło

fot. Urząd Miejski w Piastowie

fot. Urząd Miejski w Piastowie

Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

udział tak wielu mieszkańców
naszego miasta. Drugi powód to
duża liczba organizacji, stowarzyszeń i instytucji zaangażowanych
w organizację pikniku. Dziękuję
wszystkim za podjęcie współpracy w tym zakresie z Urzędem
Miejskim.
C.P.: Czy jest szansa na wznowienie cyklu biegów ulicznych
jeszcze w tym roku?
G.S.: Tak, mam taką nadzieję! Już na początku tego roku
w uzgodnieniu z MOSiR-em,
głównym organizatorem tak popularnego cyklu Grand Prix Piastowskich Biegów Historycznych,
mieliśmy opracowany kalendarz
12 biegów. Niestety, przedłużający się stan walki z pandemią
Covid-19 i duże ograniczenia
w zakresie organizacji imprez masowych, skutecznie ten kalendarz

ograniczyły. Ale sytuacja znacznie
się poprawiła i możemy planować organizację sześciu imprez
biegowych w ramach tegorocznego Grand Prix. Rozpoczniemy
w połowie lipca Biegiem Mazurka
Dąbrowskiego na dystansie 1797
m, organizowanym dla uczczenia
powstania Pieśni Legionów w lipcu 1797 roku we włoskim mieście
Reggio Emilia, gdzie wówczas znajdowała się główna kwatera gen.
Jana Henryka Dąbrowskiego, dowódcy Legionów Polskich walczących u boku Napoleona Bonaparte. Autorem słów Pieśni Legionów
Polskich we Włoszech, nazwanej
potem Mazurkiem Dąbrowskiego, dzisiejszego polskiego hymnu
państwowego, jest jak wiemy generał Józef Wybicki, poseł i senator, jeden z najwybitniejszych polskich mężów stanu epoki schyłku
I Rzeczypospolitej i walk o niepodległość początku XIX wieku. Kolejne planowane biegi to: Bieg Bitwy
Warszawskiej (1920 m), Bieg Solidarności (1980 m), Bieg Obrońców
Ojczyzny (1939 m), Bieg Pamięci
Powstania Warszawskiego (10 km)
i kończący cykl Grand Prix, listopadowy Bieg Niepodległości (5 km).
Serdecznie już dziś zapraszam
wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w naszych biegach.

reklama

MARZYSZ O ZRZUCENIU ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW ?
Chcesz schudnąć w sposób naturalny, zdrowy i bezpieczny?
Korzyści programu zdrowia:
•
wysoka skuteczność
•
brak efektu jo-jo
•
poznanie zdrowych nawyków żywieniowych
•
stała opieka dietetyka klinicznego w cenie
•
pomagająca społeczność i grupy wsparcia na fb
•
dostęp do przepisów i ciekawostek dietetycznych
•

aplikacja mobilna

ZAPRASZAMY!
Dla czytelników
Czasu Piastowa
upominek do
pierwszego etapu
programu

605 653 981

suplements4you@mailplus.pl

BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

www.czaspiastowa.pl

wiadomości lokalne

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

Jedyny taki program w Polsce
cyjny dla liceów. Wdrożenie programu nastąpi już w nowym roku
szkolnym 2021/2022. Powstała
także interesująca koncepcja rozwinięcia programu również poza
szkołę, co będzie następować
w kolejnych edycjach programu.

LO im. A. Mickiewicza w projekcie e(LO)Waste!

Testowanie scenariuszy –
wyniki ankiet
W marcu tego roku z Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Piastowie otrzymano informację o zrealizowanych scenariuszach oraz przesłano przykładowe efekty pracy
uczniów. Z systemu pobrano
również wyniki ankiet, które przeprowadzono wśród nauczycieli
oraz uczniów. Ogólnie otrzymano
27 ankiet od nauczycieli i 302 ankiety od uczniów. Przetestowano
kilkadziesiąt scenariuszy.

ki dla wszystkich dotychczas zrealizowanych scenariuszy:
Na pytanie: „co najbardziej
podobało Ci się w lekcji?” uczniowie najczęściej odpowiadali:
możliwość dyskusji, rozmowy na
interesujący temat,
eksperymenty,
krzyżówka, quiz,
pisanie fraszki na temat ekologiczny, parafraza tekstu, kręcenie filmu,
możliwość dowiedzenia się
o szkodliwości,
praca w grupie.

W pytaniu dotyczącym tego,
co uczniowie chcieliby zmienić
w materiałach dydaktycznych,
z którymi pracowali, zdecydowana większość odpowiedziała: NIC.
Na podstawie analizy przeprowadzonych podczas pilotażu
ankiet można wyciągnąć ogólny
wniosek, że opracowane materiały spełniły ich oczekiwania i bardzo dobrze wypadły w oczach
uczniów.

Opinie uczniów
fot. Shutterstock

Od kilku lat młodzież piastowskiego liceum uczestniczy
w wielu projektach edukacyjnych
uatrakcyjniających i uzupełniających naukę w szkole. Tym razem
nauczyciele, we współpracy z doradcą metodycznym Mazowieckiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, podjęli się akcji promowania troski
o nasze środowisko. Wraz z zespołem specjalistów od edukacji
ekologicznej i dydaktyki oraz nauczycieli, przygotowano program
edukacyjny dla szkół licealnych
na temat baterii, akumulatorów
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Celami projektu są poszerzenie wiedzy z zakresu budowy
baterii i akumulatorów oraz sposobów postępowania z nimi jako
odpadami, zdobycie wiedzy na
temat korzyści płynących z recyklingu elektroodpadów, zwiększenie świadomości związanej
z zagrożeniami dla środowiska
oraz zdrowia człowieka wynikającej z niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami i elektrośmieciami,
a także informowanie o lokalizacji
punktów zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego, elektronicznego
i baterii, poszerzenie wiedzy na
temat oznakowania baterii oraz
elektroodpadów. Jednym z założeń programu jest stworzenie
narzędzi wspomagających realizację podstawy programowej dla
liceów i rozwijanie umiejętności
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kluczowych uczniów.
Projekt zakłada holistyczne
podejście do realizacji celów
w formie zajęć z poszczególnych
przedmiotów, ścieżek między-przedmiotowych oraz projektów
dydaktycznych. W ramach godziny wychowawczej oraz zajęć
przedmiotowych np. fizyki, matematyki, języka polskiego, angielskiego czy biologii uczniowie
będą realizować różnorodne zadania, których celem będzie zdobycie lub pogłębienie posiadanej
wiedzy z zakresu recyklingu baterii, akumulatorów oraz elektroodpadów. Uczniowie podczas
zajęć pracować będą metodami
aktywnymi, umożliwiającymi im
rozwój kompetencji kluczowych,
wynikających z Zaleceń Rady
Europy z dnia 22 maja 2018 r.,
jak również będą realizować wymagania wynikające z polskiej
podstawy programowej. Opracowane scenariusze były tworzone
m.in. w oparciu o metodę WebQuest, w której nauczyciel jest
mentorem, a nie źródłem wiedzy. To uczeń będzie poszukiwał
informacji,
eksperymentował,
analizował wskazane źródła lub
efekty eksperymentów, uczył się
właściwej argumentacji, wyciągał wnioski, a efektem jego pracy będzie np. spot, infografika,
ankieta, debata, scenariusz gry,
przygotowanie panelu dyskusyjnego lub sesji plakatowej. Scenariusze zostały opracowane w taki
sposób, aby umożliwić realizację

w sposób stacjonarny, zdalny lub
hybrydowy. Poszczególne zajęcia
oparte są o konkretne wskazania z podstawy programowej dla
liceum. Dzięki temu nie są działaniami „dodatkowymi” do programu nauczania, ale są pomocą
do realizacji tego materiału, który
jest obowiązkowy.
W programie, na razie pod
nazwą roboczą e(LO)Waste!, są
już przygotowane wszystkie zaplanowane scenariusze zajęć.
Ogromne podziękowania należą
się Dyrekcji, Nauczycielom oraz
Uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Piastowie, którzy realizowali
w szkolnej praktyce opracowane
przez naszych ekspertów scenariusze zajęć, a następnie podzielili się spostrzeżeniami i uwagami
na ich temat. Pozwoliło to dopracować przygotowywany materiał
tak, aby był jeszcze bardziej dostosowany do potrzeb i realiów
szkoły ponadpodstawowej.
Do stworzenia koncepcji programu, zorganizowania zespołu
autorów zaproszony został pan
Sławek Brzózek, doświadczony
ekspert ekologiczny, działający
na tym polu od blisko 25 lat, a na
czele zespołu autorów stanął
Michał Doliński, nauczyciel i doradca metodyczny fizyki i chemii
oraz specjalista-dydaktyk w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Jest to pierwszy w Polsce tak
skonstruowany program eduka-

Uczeń to główny beneficjent
naszego projektu edukacyjnego,
zatem jego opinia jest kluczowa.
Otrzymano łącznie 302 ankiet
uczniowskich. A oto ogólne wyniLp. Grupa
1
scenariusz
na lekcję
2
scenariusz
na lekcję
3
scenariusz
na lekcję
4
scenariusz
na lekcję
5
scenariusz
na lekcję
6
scenariusz
na lekcję
7
projekt
8
projekt
9
projekt
10 projekt
11 projekt
12 ścieżka
13 ścieżka

Przedmiot
Godzina
wychowawcza
Biologia

14
15

J. angielski
J. polski

ścieżka
ścieżka

Michał Doliński
Doradca metodyczny MSCDN

BLOK I – baterie i akumulatory
Temat
Baterie – problem czy wyzwanie? Tworzymy folder informacyjny
dla mieszkańców
Wpływ metali ciężkich na organizm człowieka.

Fizyka

Bateria a akumulator – podobieństwa i różnice.

J. angielski

How many batteries can we recycle?

J. polski

Zużyte baterie i akumulatory to nie fraszka.

Matematyka

Statystycznie o bateriach i akumulatorach.

Biologia
Fizyka
J. angielski
J. polski
Matematyka
Biologia
Fizyka

Wpływ rtęci na działanie synapsy chemicznej.
Owocowe baterie.
Why Can’t You Throw Away Batteries?
Debata o bateriach oraz akumulatorach i co dalej?
Baterie i akumulatory – prawda ukryta w statystykach.
Wpływ rtęci na działanie synapsy chemicznej.
Energia i sposoby jej gromadzenia. Wielkości fizyczne opisujące
baterie i akumulatory.
Why are They so Important?
Reklamą społeczną w niesegregowane baterie i akumulatory.

Lp. Grupa
1

BLOK II – elektroodpady
Temat
Moja walka z elektrośmieciami.

2

Wpływ aluminium i mikroplastiku na organizm człowieka.

7
8

Przedmiot
Godzina
wychowawcza
scenariusz Biologia
na lekcję
scenariusz Fizyka
na lekcję
scenariusz J. angielski
na lekcję
scenariusz J. polski
na lekcję
scenariusz Matematyka
na lekcję
projekt
Biologia
projekt
Fizyka

9
10
11
12
13
14
15
16
17

projekt
projekt
projekt
ścieżka
ścieżka
ścieżka
ścieżka
ścieżka
ścieżka

3
4
5
6

J. angielski
J. polski
Matematyka
Biologia
Fizyka
Informatyka
J. angielski
J. polski
Matematyka

Czy mój smartfon, laptop i telewizor to tylko elektrośmieci?
Today`s electronic gadgets, tomorrow electronic waste.
Co z tymi elektroodpadami?
Elektroodpady w liczbach.
Wpływ aluminium i mikroplastiku na organizm człowieka.
Co – oprócz substancji szkodliwych – jest w moich
elektroodpadach?
Where does it all end up?
Co tam Panie, w recyklingu… reportaż.
Elektroodpady, czy elektroskarby? - matematyka to rozstrzygnie.
Wpływ aluminium i mikroplastiku na organizm człowieka.
Ranking kosztowności elektrośmieci.
Elektroodpady w cyfrowym świecie.
Exporting Electronic Waste – Is it worth it?
Wy, którzy Rzeczpospolitą zamieszkujecie….
Elektroodpady – skarby z szuflady.
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Hasło – regeneracja
Według badań psychologów urlop wypoczynkowy powinien trwać nieprzerwanie
co najmniej dwa tygodnie. Tylko wtedy odpoczywamy, nasz organizm „ładuje
baterie” a nasza regeneracja staje się faktem.

fot. Rozbiegany Piastów

fot. Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)

Tyle z teorii. Praktycznie większość z nas, ze względu na obowiązki zawodowe oraz szereg innych zobowiązań, nie może sobie
pozwolić na tak długi okres nieobecności.
Zdecydowanie łatwiejsze, niż
wynegocjowanie dłuższego urlopu od naszego szefa, jest wprowadzenie w życie zasady odpoczynku
po aktywności fizycznej. Regeneracja, bo o niej mowa, jest jednym
z najważniejszych aspektów treningu, a zastosowanie kilku prostych zasad, może mieć kluczowe
znaczenie dla naszych wyników
sportowych.
Zbawienny wpływ na nasze
samopoczucie ma sen. Jest to najprostsza forma regeneracji i teoretycznie najbardziej dostępna.
Zapewne przez to też najczęściej
zaniedbywana.
Oczywiście zupełnie inaczej
wygląda zapotrzebowanie na sen
osoby, która dopiero zaczyna
swoją przygodę ze sportem i zaprawionego w bojach profesjonalisty. W przypadku początkującego
biegacza, gdy trening to zazwyczaj
połączenie marszobiegów i krótkich przebieżek, wystarczy po prostu dzień przerwy, aby organizm
zdążył się odpowiednio zaadoptować do nowej sytuacji. W miarę
zwiększania się liczby dni, które
przeznaczamy na treningi, warto
zadbać o 7-8 godzin nieprzerwanego snu. Oczywiście każdy z nas
jest inny, a nasz organizm z czasem przystosowuje się do tre-

fot. Pruszkowski Ultras

fot. Shutterstock

ningów. Ja przyjąłem zasadę, aby
niezależnie od pracy zawodowej
oraz planu treningowego, spać
minimum 6,5 godziny dziennie
oraz dodatkowo, aby dzień bezpośrednio po zawodach był wolny od
treningu.
Kolejnym sposobem na regenerację jest nasze odżywianie. Im
szybciej uzupełnimy nasze uszczuplone zapasy glikogenu, tym szybciej będziemy gotowi do kolejnego treningu. Zadbajmy przede
wszystkim o węglowodany. Co do
czasu, w jakim powinniśmy spożyć posiłek, zdania są podzielone. Jeżeli trenujemy rekreacyjnie,
wystarczy pamiętać o posiłku po
powrocie do domu. Jeżeli zaś trenujemy intensywnie, a zadania,
które wykonujemy, są wyczerpujące, warto mieć przy sobie przekąskę i w ciągu maksymalnie 30
minut uzupełnić zapasy. Badacze
są zgodni, że w tym drugim przypadku kluczowe jest dla nas właśnie pół godziny po zakończeniu
treningu. W tym czasie nasza przyswajalność wynosi aż 150%.
Znacie ten moment, kiedy trening był tak wyczerpujący lub jesteśmy już tak zmęczeni, że zapominamy o rozciąganiu? W czasie
treningów wtorkowych i czwartkowych to obowiązkowy punkt
każdego spotkania biegowego
z „Rozbieganym Piastowem”. Nawet 5-10 minut przeznaczone na
wykonanie kilku prostych ćwiczeń
sprawi, że nasze mięsnie staną się

rozluźnione i szybciej zaadoptują
się do kolejnego dnia.
Kilka prostych zasad, o których
wiemy, w praktyce najczęściej
jest zaniedbywanych. Z własnych
doświadczeń dodam jeszcze, że
warto konsultować nasze pomysły
co do terminów zawodów i czasu
na regenerację pomiędzy konkretnymi dystansami z trenerem lub
osobą z większym doświadczeniem.
Z czasem gdy nasze treningi
stają się nieodłącznym elementem praktycznie każdego dnia,
ilość substancji odżywczych, które jesteśmy w stanie dostarczyć
w naturalny sposób – w postaci
owoców, czy warzyw może nie wystarczyć na pokrycie deficytu wynikającego z ciężkich treningów.
Warto wtedy zastanowić się nad
suplementacją. W chwili obecnej
jest co najmniej kilka firm wyspecjalizowanych w przygotowaniu
odpowiednich zestawów witamin
i mikroelementów dedykowanych
danej dyscyplinie. Można też odkryć na nowo znane już wcześniej
metody. W moim przypadku było
tak z sokiem z buraka. Inspiracją
był tu wpis o właściwościach tego
warzywa dla sportów wytrzymałościowych, autorstwa kolegi
z Pruszkowa, Damiana Falandysza
prowadzącego profil „Pruszkowski
Ultras”. Damian wykorzystuje sok
z buraka jako element regeneracji
i suplementacji diety w czasie treningów do biegów długodystansowych.
Nasz organizm potrzebuje czasu, aby ponownie działać na najwyższych obrotach. Warto pamiętać o powyższych zasadach i nie
bać się korzystać ze sprawdzonych metod . Jestem przekonany,
że w połączeniu z sumienną, regularną pracą treningową, mogą
stać się kluczowe w zdobywaniu
kolejnych „życiówek” w sezonie
2021, czego z miejsca nam wszystkim życzę! Piona i do zobaczenia
na trasie.
Bartosz Nowicki
Zapalony biegacz i triathlonista amator

reklama

KrótKi rapOrt O stanie Miasta

wersja

rapOrtu

21 czerwca, godz. 18.00
MOK, sala kina „Baśń”
ul.Warszawska 24
Miasto piastów to jedna z sześciu gmin powiatu pruszkowskiego.
Od wschodu sąsiaduje bezpośrednio
z Dzielnicą ursus Miasta stołecznego
Warszawy i Gminą Michałowice; od południa i zachodu z Miastem pruszków,
a od północy z Miastem i Gminą Ożarów
Mazowiecki. Liczba mieszkańców piastowa przekracza 23 tys. i zasadniczo nie
zmienia się od kilku lat. powierzchnia
miasta to zaledwie 5,8 km2, co sprawia,
że piastów jest drugim co do gęstości zaludnienia miastem w polsce. Dogodne
położenie tuż obok stolicy polski sprawia, że miasto jest świetnie skomunikowane poprzez dostępność rozbudowanej sieci dróg i linii kolejowych. to silna
i zarazem słaba strona piastowa, bowiem łatwa dostępność rozbudowanej
sieci transportowej rozwiązuje w znacznym stopniu problemy komunikacyjne mieszkańców, ale jest też przyczyną
wzmożonego ruchu pojazdów przyczyniającego się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza i groźnego dla życia
i zdrowia zjawiska smogu. Walka z tym
zagrożeniem i ochrona klimatu, obok
troski o jakość usług publicznych oraz
podejmowanych działań inwestycyjnych, to jedno z najważniejszych dziś wyzwań stojących przed władzami samorządowymi i mieszkańcami piastowa.
trudne doświadczenie pandemii groźnej choroby Covid-19, która
w marcu 2020 roku dramatycznie wtargnęła w życie nas wszystkich, wywarło znaczący wpływ na realizację pla-

nów działania przyjętych na początku
roku. ale, co warte podkreślenia, nie na
tyle by radykalnie je ograniczyć. Dzięki
temu możemy dziś stwierdzić, że ostateczny bilans roku 2020 jest pozytywny,
a miasto nie straciło dynamiki swojego
rozwoju. Wśród działań inwestycyjnych
niewątpliwie na pierwszy plan wysuwa
się zakończenie w czerwcu 2020 roku
i etapu rozbudowy obiektów Liceum
Ogólnokształcącego im. a.Mickiewicza
i oddanie ich do użytku na rozpoczęcie
roku szkolnego 2020/2021. W tym czasie wykonawca przystąpił do realizacji
etapu drugiego, czyli gruntownej rewitalizacji istniejącego od drugiej połowy
lat trzydziestych ub. wieku dawnego
budynku. Warto przypomnieć, że inwestycja realizowana w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego to największe tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju.
W roku 2020 kontynuowane były
inne ważne inwestycje zaplanowane do realizacji w cyklu kilkuletnim:
rewitalizacja zabytkowej willi Millera
oraz budowa filii przychodni spZOZ
piastun. Wybudowane zostały kolejne
ulice, zmodernizowany kolejny fragment targowiska miejskiego, rozbudowana infrastruktura rekreacyjna. W ramach drugiego etapu konkursu rozwój
Lokalny na dofinansowanie z Funduszy
norweskich i eOG przy wsparciu środków krajowych rozwoju polskich miast
średnich, przygotowany został i złożony do Ministerstwa Funduszy i rozwoju
regionalnego wniosek „newCity. Wie-

lofunkcyjne Centrum Miasta piastowa”.
to kompleksowy plan rozwoju centralnego obszaru miasta w zakresie zarówno poprawy jakości świadczonych
usług (z uwzględnieniem powstania
nowego Centrum usług publicznych)
jak i realizacji kilkunastu programów
w zakresie rozwoju nowoczesnej edukacji, kształcenia dla potrzeb gospodarki 4.0, rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej, wsparcia dla Miejskiej Biblioteki publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury. Kierunki działania zapisane
w projekcie powstały z udziałem uczestników narady obywatelskiej i ogólnie
dostępnej ankiety internetowej. na potrzeby opracowanego wniosku powstały dwa dodatkowe dokumenty: plan
rozwoju Lokalnego i plan rozwoju instytucjonalnego, które stanowią podstawę merytoryczną dla nowej strategii
rozwoju miasta na dekadę 2021-2030.
Decyzję o przystąpieniu do jej opracowania podjęła rada Miejska uchwałą
z 27 października 2020 roku.
rekomendując Mieszkańcom piastowa zapoznanie się z niniejszym opracowaniem zachęcam jednocześnie do
przeczytania pełnego raportu o stanie miasta za rok 2020, dostępnego na
stronie naszego miasta www.piastow.pl
pod adresem:
https://bip.piastow.pl/raport-o-miescie-piastowie-za-rok-2020
Grzegorz Szuplewski
Burmistrz
Miasta piastowa

Budżet Piastowa 2020
utrzymane tempo rozwoju mimo mniejszych dochodów

pierwszy raz od wielu lat odnotowano spadek wpływów z tytułu udziału w pit, co było wynikiem zarówno wprowadzonego
w 2019 r. zniesienia podatku pit dla osób do 26. roku życia oraz obniżenia stawki podatku pit z 18% do 17%, a także panującej
od marca 2020 r. pandemii COViD-19. spadek dochodów z tego źródła wyniósł 1.184.044,00 zł. spadek dochodów nastąpił
także z tytułu podatku od nieruchomości. tutaj wpływy były mniejsze o 497.597.00 zł niż w roku 2019.
Wpływy do budżetu miasta w 2020 roku wyniosły 132.373.336,38 zł, natomiast wydatki osiągnęły poziom 138.235.492,17 zł,
co daje deficyt budżetu na poziomie 5.862.155,79 zł, to jest o 4.271.253,15 zł niższy niż planowano. te liczby najkrócej opisują
sytuację finansową piastowa w trudnym roku 2020.
struktura zrealizowanych
dochodów budżetu miasta w 2020 roku
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Do dochodów własnych zaliczamy wszystkie dochody z wyłączeniem subwencji i dotacji.
największe źródło stanowiły dochody z tytułu
udziału w pit (37.356.148,00.zł), które w 2020 r.
wyniosły 61% dochodów własnych oraz podatki
i opłaty lokalne (19.910.279,25 zł), które kształtowały się na poziomie 32%, z czego z tytułu samego
podatku od nieruchomości uzyskano dochody
na poziomie 8.796.485,39 zł, to jest 14% dochodów własnych. przy porównaniu poziomu dochodów własnych uzyskanych przez miasto w 2020 r.
do dochodów z tego tytułu w roku 2019, zauważalny jest ich spadek (o 618.733,19 zł rok do roku).
struktura dochodów majątkowych Miasta piastowa za 2020 r. ukazuje ich spadek
w porównaniu z latami poprzednimi, co związane jest przede wszystkim z niższymi wpływami

2019

2020

z tytułu dotacji i środków pozyskanych na inwestycje. W 2020 r. Miasto piastów złożyło w ramach
rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych (programu bezzwrotnego wsparcia dla samorządów,
których przychody zostały uszczuplone przez
pandemię) wnioski na łączną kwotę wsparcia
w wysokości 24.234.000,00 zł. Z tej kwoty Miasto
otrzymało dochody w wysokości 3.478.286,00 zł,
które były wynikiem pozytywnego rozstrzygnięcia jedynie i etapu naboru, w ramach którego
środki były dzielone algorytmem proporcjonalnie
pomiędzy wszystkie samorządy. również niższe
niż w latach ubiegłych były wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
Kryzys związany z występowaniem pandemii COViD-19 istotnie wpłynął w szczególności
na poziom wykonania zaplanowanych na rok

inwestycje
Głównymi zadaniami inwestycyjnym realizowanymi w naszym mieście w roku 2020
były: Budowa i rozbudowa LO im. a. Mickiewicza (realizacja w formule ppp), budowa
filii przychodni spZOZ piastun, rewitalizacja Willi Millera z otoczeniem, budowa ulic
s. Okrzei, uniwersyteckiej i st. Kostki, e. Orzeszkowej (pierwszy etap) i J. sułkowskiego.
należy również wspomnieć o programie dotyczącym „Odnowy tkanki mieszkaniowej”,
polegającej na rewitalizacji 11 budynków z mieszkaniami komunalnymi oraz budowie
Centrum przesiadkowego „parkuj i jedź”. ponadto wykonane zostały: oświetlenie
boiska stadionu miejskiego, remont kolejnej części targowiska miejskiego, oświetlenie
ul. W. pileckiego, przyłącze wodociągowe dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury oraz
koncepcja rozbudowy MOK i projekty budowy kolejnych ulic miejskich.

2020 dochodów budżetu Miasta piastowa. Czasowe
zamrożenie niektórych sektorów gospodarki spowodowało zahamowanie aktywności gospodarczej
wielu podmiotów, czego konsekwencją było istotne
zmniejszenie wpływów praktycznie we wszystkich
pozycjach dochodów własnych miasta.
Znaczny spadek dochodów odnotowano z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochodów z majątku oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pit).
spadek dochodów ma ogromny wpływ na
bieżącą płynność finansową miasta, czyli na zdolność do regulowania bieżących, zwłaszcza obligatoryjnych wydatków, które miasto musi pokrywać
w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego.

Odnowa tkanki mieszkaniowej
w mieście piastowie

3 339 383,05

poprawa jakości i dostępności świadczonych
usług medycznych i diagnostycznych oraz
wsparcie opieki koordynowanej przez spZOZ
piastun w piastowie

2 659 874,76

Budowa filii przychodni spZOZ piastun
w piastowie

1 027 645,01

Kompleksowy remont i modernizacja
Willi Millera wraz z otaczającym parkiem
i przebudową terenu targowiska

1 385 189,77

zewnętrzne środki finansowania
W 2020 roku miasto piastów kontynuowało realizację i pozyskiwanie funduszy krajowych oraz z unii europejskiej, co w efekcie dało
gminie 25.927.845,00 zł. Fundusze te pochodzą
z projektów z lat poprzednich, niezakończonych,
lecz będących w okresie trwałości. Było także
kontynuowane zadanie „rozbudowa Liceum
Ogólnokształcącego im. adama Mickiewicza” realizowane w ramach partnerstwa publiczno-pry-

watnego. W 2020 roku zawarto nowe umowy na
dofinansowanie projektów środkami zewnętrznymi w kwocie 4.097.552,39 zł. najważniejsze zadania realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym to: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście
piastowie”, „Budowa centrum przesiadkowego
parkuj i Jedź”, „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem
i przebudową terenu targowiska”, „Budowa filii

przychodni zdrowia spZOZ piastun”, „poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych
i diagnostycznych oraz wsparcie opieki koordynowanej przez spZOZ piastun w piastowie” oraz
czternaście innych działań, w tym: budowa dróg,
programy edukacyjne, sieć Wi-Fi, rewitalizacja placów zabaw i terenów rekreacyjnych.

edukacja
rok 2020 był dla oświaty wyjątkowo trudny.
W połowie marca Ministerstwo edukacji narodowej zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na odległość. uczniowie, zamiast w szkolnych ławkach,
przez większą część roku uczyli się w domach,
realizując program przy pomocy komputerów.
edukacja stanęła przed wyzwaniami, które wzbudziły najpierw poczucie zagrożenia, potem spowszedniały, a wreszcie objawiły szanse, których
nie powinno się zaprzepaścić.

W 2020 roku na zadania oświatowe obsługiwane przez Centrum usług Oświatowych Miasto piastów wydało 49.713.851,92 zł. (bez inwestycji). Otrzymana subwencja wyniosła 21.692.988 zł,
co oznacza dopłatę ponad 28 mln zł z dochodów
własnych. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz
edukacyjną opiekę wychowawczą stanowiły ok.

• ciąg oddziałów integracyjnych,
• szeroki zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia specjalistyczne prowadzone przez
psychologów, logopedów, reedukatorów,
• opieka i prowadzenie kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
prowadzona od lat w piastowie polityka stabilnego wsparcia finansowego dla całej sfery edukacji
przynosi oczekiwane efekty. potwierdzają to uzyskane przez uczniów w 2020 roku wyniki egzaminów
klas ósmych i egzaminów maturalnych w wielu dzidzinach lepsze od średnich dla powiatu, województwa i kraju.

W roku szkolnym 2020/2021 w piastowskich
placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach i jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej) zatrudnionych było 427 pracowników
pedagogicznych na 395,53 etatu oraz 168 pracowników administracji i obsługi na 155,13 etatu.

36% wydatków budżetu.

621

LO

Warunki realizacji procesu kształcenia
w piastowskich placówkach oświatowych sprzyjają uzyskiwaniu dobrych wyników tak w sferze
edukacji jak i wychowania:
• kameralne klasy - średnia liczebność 21 uczniów,
• liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczyciela – 8,
• liczba uczniów uzdolnionych otrzymujących
wsparcie – 381,

ochrona zdrowia
W Mieście piastowie, publiczne zadania
z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i promocji pro-zdrowotnych, są realizowane przez
samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej piastun, w którym narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologii, transportu sanitarnego
oraz rehabilitacji medycznej – domowej.

W roku 2020, po wygraniu postępowania konkursowego prowadzonego przez urząd Miejski
w piastowie, spZOZ piastun obsługiwał wszystkie
publiczne placówki oświatowe w zakresie medycyny szkolnej.
W obszarze usług transportu chorych, świadczonych przez zespoły ratowników medycznych,
znacznie rozszerzono zakres świadczeń dzięki
wprowadzeniu nowych podmiotów.
Mimo pandemii, bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się usługi Centrum rehabilitacji
świadczące w szerokim zakresie zabiegi fizjotera-

pii, kinezyterapii i terapii manualnej w warunkach
ambulatoryjnych. W 2020 roku udzielono 15 520
porad w ramach tego typu świadczeń. Wymagało to zakupu dodatkowego sprzętu i zatrudnienia
nowych specjalistów.
W centrum diagnostycznym wykonywano
badania laboratoryjne, badania rentgenowskie
(w pełnym zakresie), badania ultrasonograficzne (m. in. ogólne, naczyniowe, narządu ruchu, ginekologiczne), badania elektrokardiograficzne,
Holter ciśnieniowy, Holter eKG,itp. poza wyżej wymienionymi świadczeniami finansowanymi przez
narodowy Fundusz Zdrowia wykonywane były
świadczenia komercyjne. W działającym punkcie szczepień, analogicznie jak w latach poprzednich, prowadzone były obowiązkowe szczepienia
dla dzieci, wynikające z kalendarza szczepień,
zarówno w siedzibie jednostki jak i wyjazdowo,
które były wykonywane przez zespoły lekarsko
-pielęgniarskie we wszystkich szkołach w piastowie.

tych, co stanowi spadek o 333.700 złotych w porównaniu do roku poprzedniego.
Wybuch pandemii zmusił piastun spZOZ
do zaprzestania realizacji i zwrotu środków unijnych z projektu pn.: „Kompleksowe wsparcie spZOZ
piastun w zakresie chorób kręgosłupa dla dzieci
kl. i-Vi w woj. mazowieckim”, współfinansowanego
z europejskiego Funduszu społecznego. Jednostce przyznano środki w wysokości około 1.500.000 zł,
a wykorzystano jedynie około 160.000 zł.
Z tego samego powodu piastun spZOZ musiał odstąpić od realizacji projektu pn.: „Wykryj cukrzycę – profilaktyka cukrzycy w powiecie pruszkowskim”, współfinansowanego z europejskiego
Funduszu społecznego.
Wspomniane wyżej ograniczenia wynikające z pandemii zmusiły także spZOZ piastun, podobnie jak inne podmioty sektora ochrony zdrowia,
do wprowadzenia zmian w formie udzielania świadczeń medycznych. Główny ciężar został położony
na realizację świadczeń lekarskich w formie tzw. teleporad, które stały się codziennym elementem prowadzonej działalności. W sumie w roku 2020 udzielono 23.991 tego typu porad.

W roku 2020 piastun spZOZ zrealizował
w sumie 122.340 świadczeń medycznych finansowanych przez nFZ i komercyjnych. Jest to spadek
o 33% w stosunku do 2019 roku spowodowany pandemią COViD-19 i wprowadzonym lockdownem.
Znacząco zmniejszone było zainteresowanie
świadczeniami komercyjnymi, z których w roku
2020 uzyskano przychód w wysokości 952.518 zło-
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W roku 2018 stężenie pyłów pM 2,5 w piastowie wyniosło 32 mikrograma w metrze sześciennym, co spowodowało, że WHO zaliczyło piastów
do grona 50 miast europejskich z najgorszym
stanem powietrza. W roku 2020 podjęto szereg nowych, a także kontynuowano rozpoczęte
wcześniej działania na rzecz poprawy stanu środowiska w mieście. W ramach programu miejskiego „stop smog” zrealizowano 83 wymiany
pieców na łączną kwotę dofinansowania 253.549.
10 zł. Łącznie od początku programu „stop smog”
mieszkańcy piastowa wymienili z dopłatą z budżetu miasta 312 pieców (w tym 92 węglowe).
Koszty poniesione przez wnioskodawców wyniosły 1.911.068.20 zł, a wysokość dopłat to 867.461.01
zł.

Działałania te skutkują stopniową poprawą stanu powietrza w mieście, czego dowodem są analizy stężenia pyłów pM 2,5 i pM 10
odczytywane ze stacji pomiarowych umieszczonych w pięciu lokalizacjach na terenie piastowa.
W wyniku prowadzonych systematycznie działań,
w roku 2020 średnie stężenie zmniejszyło się do
wartości 17,8µg/m3. Z tym wynikiem piastów znalazł się na 124. miejscu w europie, wyprzedzony
m.in. przez 35 innych polskich miast. W celu jeszcze skuteczniejszego działania w tym zakresie,
w roku 2020 rozpoczęta została inwentaryzacja
źródeł ciepła.

W ogłoszonym wiosną konkursie dofinansowania ze środków norweskich i eOG działań w zakresie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury,
opracowany i złożony został wniosek Miasta piastowa obejmujący swym zakresem m.in. instalację zielonych dachów i żyjących ścian z wykorzystaniem obiektów publicznych, budowę ogrodów
deszczowych i instalacji retencji wody opadowej.
Wniosek uzyskał wysoką ocenę merytoryczną
i czeka na umieszczenie na liście rankingowej.
inny, ważny z punktu widzenia rozwoju czystej
technologii ciepłowniczej wniosek projektowy,
został przygotowany i złożony w ramach naboru
na dofinansowanie wykorzystania energii ze źró-

rozpoczęta w połowie roku 2020 współpraca
z saule technologies i Columbus energy zaowocowała podpisaniem trójstronnego porozumienia intencyjnego, co nastąpiło 16 września w piastowie
podczas wydarzenia perovskite Day promującego innowacyjne rozwiązania w oparciu o wykorzystanie technologii perowskitowej w fotowoltaice.
po otwarciu pierwszej fabryki produkcji perowskitów, polska jest liderem światowym w tej dziedzinie.
także projekt „newCity” Wielofunkcyjne Centrum Miasta piastowa” wytyczający nową ścieżkę rozwojową miasta opartą na strategicznym,
zintegrowanym i kompleksowym zarządzaniu
z wykorzystaniem dostępu do cyfrowej platformy
danych, zmierzającym do poprawy sytuacji mieszkańców, jako jeden z trzech celów nadrzędnych
formułuje działania w zakresie poprawy klimatu
i stanu środowiska piastowa.

deł geotermalnych. przygotowana jest koncepcja rozbudowy miejskiej sieci cieplnej w oparciu
o własne źródło geotermalne. W tej sprawie podpisane zostało wstępne porozumienie z pGniG
termika.
idąc dalej, Miasto przygotowało kompleksowy program miejski „Lepszy klimat dla piastowa”.
program uzyskał wysoką ocenę merytoryczną po
swojej pierwszej prezentacji na forum akademii
Miast przyszłości polskiego Funduszu rozwoju
w grudniu 2020 roku. Działania opisane w programie są przedmiotem analizy w kolejnych dwóch
ogólnokrajowych forach edukacyjnych edycji
2020/2021 z udziałem Miasta piastowa: Leadair
Forum energii oraz Zielony Lider Fundacji sendzimira i amerykańskiej Fundacji Wolności.

wydarzenia kulturalne i sPortowe
Mok

pandemia COViD–19 szczególnie dotknęła
sfery funcjonowania miasta związane ze sportem i kulturą ze względu na rygorystyczne zakazy i ograniczenia dotyczące wydarzeń masowych i zgromadzeń w okresie wiosennym
i jesiennym 2020 roku. Ograniczenia te praktycznie wyłączyły z użytkowania kino „Baśń”
i czytelnie Biblioteki, a wydarzenia, ograniczone do niewielkiej liczby użytkowników, odbywały się poza MOK. Jeszcze przed wprowadzeniem
ograniczeń
Miejski
Ośrodek
Kultury zorganizował Koncert noworoczny
„Kobiety wino i śpiew”, we współpracy z Fundacją im. Bogny sokorskiej, w którym wzięło udział
około 250 osób oraz spektakl teatralny „anioł
i kobiety” w reżyserii agnieszki Warchulskiej.
W lutum 2020 Klub plastyka Walor zorganizował
wystawę malarstwa „Czerń i biel”. W wydarzeniu
wzięło udział około 50 osób.
tradycyjne zima i lato w mieście dla dzieci
w wieku szkolnym, mogło się odbyć tylko przy
udziale 15 uczestników. W ramach Konfraterni
poetyckiej Biesiada odbyły się tylko dwa wieczory
poetyckie z robertem Baranowskim i tadeuszem
Hutkowskim przy udziale 40 osób. Odbył się
wernisaż wystawy „ptaki skrzydlate malarstwa”
teresy Biczyk, członkini Klubu plastyka Walor.
XXVii Piastowska Biesiada Poetycka
pod koniec września odbył się finał konkursu poetyckiego o zasięgu ogólnopolskim - konkurs odbył się pod patronatem starosty pruszkowskiego – wpłynęło 150 kompletów wierszy
konkursowych. Ze względu na restrykcje sanitar-

ne impreza odbyła się w Klubie novus. Zwieńczeniem był koncert Bogumiły Ostrovnoi.
Biblioteka
W 2020 roku sieć bibliotek publicznych na
terenie tworzyły: Miejska Biblioteka publiczna
ul. Warszawska 24, Filia nr 1 i Filia nr 3 . Ze zbiorów bibliotek publicznych w 2020 roku korzystało 2724 czytelników i 5492 użytkowników, liczba
wypożyczonych książek to 43180, a liczba wypożyczeń książki mówionej to 652. niestety w ostatnim
roku nastapił wyraźny spadek liczby czytelników
i użytkowników piastowskich bibliotek, zapewne
z powodu okresowego ich zamknięcia spowodowanego pandemią COViD-19. Cyklicznie odbywały
się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, ponadto Biblioteka brała udział w ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie wśród małych dzieci
„Mała książka – wielki człowiek”.

kiwanie pandemia groźnej choroby. Oprócz wspomnianych wcześniej dwóch biegów, odbył się jeszcze turniej siatkówki plażowej współorganizowany
przez MuKs tie-break i turniej piłki nożnej drużyn
chłopięcych. Oba wydarzenia odbyły się w czerwcu.
potem udało się jeszcze zorganizować turnieje piastowskiego towarzystwa tenisa i Bocce. sportowe
życie wróciło na obiekty MOsir wraz z nadejściem
zimy, gdy udało się zorganizować tradycyjne lodowisko. W minionym roku cieszyło się ono wyjątkową
popularnością, stanowiąc w tym czasie przymusowej izolacji i lockdownu obiektów sportowych jedyną
możliwość aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Z powodu zamknięcia szkół trudno było także
organizować tradycyjne zawody m.in. piastowskiej
Ligi szkół i okolicznościowe turnieje piłki siatkowej.
rok 2020 okazał się bardzo trudny dla zawodników
profesjonalnie uprawiających sport, jak i tych, którzy
zajmują się nim amatorsko lub rekreacyjnie.

sportowy rok 2020
rozpoczął się od inauguracji czwa tej
edycji Grand prix piastowskich Biegów Historycznych. Odbyły się pierwsze dwa z zaplanowanego cyklu 12 tradycyjnych biegów.
niestety, pozostałych nie udało się już zorganizować z powodu pandemii koronawirusa i cały
cykl został odwołany. Miejski Ośrodek sportu
i rekreacji, który jest organizatorem tradycyjnych wydarzeń sportowych: wspomnianego
cyklu biegowego, ale także piastowskiej Olimpiady niepełnosprawnych, festynu sportowego
z okazji Dnia Dziecka i imprez sportowych z okazji Dni piastowa oraz lata i zimy w mieście, w minionym roku nie miał możliwości zorganizowania
większości z nich. plany pokrzyżowała nieocze-
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W MIEŚCIE?

Miejsce edukacyjnych szans

fot. Urszula Nelken

Ważne wyróżnienie dla piastowskiego szkolnictwa w rankingu Pisma Samorządu
Terytorialnego Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence Institute.
Miejsca w przedszkolach dla
wszystkich maluchów i relatywnie niewielkie różnice w wynikach
sprawdzianów pomiędzy najlepszymi i najsłabszymi uczniami to najważniejsze elementy
wyrównywania szans edukacyjnych.
Piastowskie placówki działają
w ten sposób od lat. Wysiłek ten
został właśnie dostrzeżony. Miasto Piastów zostało wyróżnione
w rankingu Pisma Samorządu
Terytorialnego Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence Institute pod nazwą „Miejsca Edukacyjnych Szans”.
Wyrównywanie szans to ideał
edukacyjny, którego realizacja
nie jest prosta. Zajęcia wyrównawcze, indywidualizacja kształcenia, czy system wsparcia finansowego to ważne elementy
sprawdzania jakości pracy szkół,
ale też sens ich działania. Wysiłek
ten zmierza przecież do tego, by
wykształcić człowieka samodzielnego, zdolnego do kierowania
własnym życiem i wpływania na
bieg spraw publicznych. Ranking
pisma Wspólnota i Fundacji Naukowej Evidence Institute wska-
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i innych oraz stwarza szansę naprawy
wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede wszystkim z własnymi
dziećmi.
Czy Al-Anon jest dla Ciebie?
Miliony ludzi są dotknięte nadmiernym
piciem kogoś bliskiego. Zamieszczone poniżej pytania są po to, by pomóc Ci zdecydować, czy Al-Anon jest Ci potrzebny.
1. Czy martwi Cię to, jak wiele pije ktoś Ci bliski?
2. Czy masz kłopoty finansowe z powodu picia tej osoby?
3. Czy kłamiesz, by ukryć picie jakiejś osoby?
4. Czy czujesz, że gdyby osobie pijącej zależało na Tobie, to on czy ona przestaliby pić dla
Twojego dobra?
5. Czy z powodu osoby pijącej Twoje plany
często upadają lub są przekreślane, a posiłki
opóźniane?
6. Czy stosujesz pogróżki w rodzaju: „Jeśli nie
przestaniesz pić, to to od ciebie odejdę”?
7. Czy dyskretnie próbujesz wyczuć zapach
alkoholu w oddechu osoby pijącej?
8. Czy boisz się zdenerwować tę osobę w obawie, że to wywoła napad pijaństwa?
9. Czy cierpisz lub masz kłopoty z powodu zachowania osoby pijącej?
10. Czy z powodu picia masz zepsute święta
lub spotkania?
11. Czy z obawy przed brutalnym zachowaniem zdarzyło Ci się dzwonić po pomoc policji?
12. Czy szukasz ukrytego alkoholu?
13. Czy masz poczucie klęski, dlatego że nie
możesz kontrolować picia?
14. Czy przez większość czasu czujesz złość,
zmieszanie lub przygnębienie?
15. Czy czujesz, że nie ma nikogo, kto zrozumie Twoje problemy?

Szacując każdą składową rankingu uwzględniono również zamożność samorządów, ich wielkość oraz wskaźnik bezrobocia.
W modelu wzięto pod uwagę:
- dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca (dane GUS)
- wskaźnik udziału bezrobotnych
(dane GUS o bezrobociu rejestrowanym)
W ten sposób gminy, które
mają trudniejszą pozycję ekonomiczno-społeczną mogły być porównywane z gminami w obiektywnie lepszej sytuacji. Rezultaty
zaprezentowano w pięciu osobnych kategoriach dla różnej
wielkości jednostek samorządu
terytorialnego. Końcowa pozycja
w rankingu została obliczona jako
średnia trzech składowych. Dodatkowo, ze względu na specyfikę funkcjonowania gmin, ranking
podzielono na pięć kategorii:
1. Miasta wojewódzkie
2. Miasta na prawach powiatu
3. Miasta powiatowe, czyli gminy
z siedzibą powiatu
4. Małe miasta
5. Gminy wiejskie
Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie dyplomów
dla wyróżnionych nastąpiło podczas Ogólnopolskiej Konferencji
Samorządu i Oświaty „Edukacja
Przyszłości” w Lublinie.
Urszula Nelken
Dyrektor Centrum Usług Oświatowych
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Anonimowi Alkoholicy | Grupy Rodzinne Al-Anon
Uzależnienie od alkoholu, potocznie
zwane alkoholizmem, to ciężka choroba
dotykająca coraz więcej osób, również
ludzi bardzo młodych. Oprócz osoby
bezpośrednio dotkniętej uzależnieniem,
choroba ta ma wpływ na osoby bliskie
alkoholikowi, dlatego jej skutki są niezwykle dotkliwe dla całych rodzin. Jeżeli alkohol jest problemem w Twojej rodzinie,
możesz skorzystać ze wsparcia grupy rodzinnej Al-Anon, a jeśli sam/a jesteś uzależniony/a od alkoholu, możesz przyjść
na spotkania Wspólnoty Anonimowych
Alkoholików. Nie zwlekaj! Szukaj pomocy
już dziś!
Gdzie w Piastowie znaleźć grupę rodzinną Al-Anon?
Grupa rodzinna AL-ANON „Wdzięczność” spotyka się w każdy czwartek o godzinie 18:00 w Domu Parafialnym przy
ul. al. Krakowska 17 (wejście schodami
metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro).
Al-Anon to ludzie, którzy tak jak i Ty,
martwią się, że ktoś z bliskich pije za
dużo. Choroba alkoholowa wpływa na
każdego członka rodziny. Otoczenie pijącego zostaje przez tę chorobę jakby
„napromieniowane”, zachowanie najbliższych zmienia się, choć oni sami często
tego nie widzą. Rodziny i przyjaciele alkoholika otrzymują w Al-Anon szansę uczenia się od siebie nawzajem, jak – mimo
choroby – żyć w sposób satysfakcjonujący i szczęśliwy.
Na spotkaniach zwanych mityngami
nikt nikomu nie udziela rad, nie poucza,
nie polemizuje, a wszyscy zobowiązani są
do zachowania anonimowości – co gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Dłuższy czas uczestniczenia w spotkaniach
korzystnie wpływa na rozwój osobisty.
Wzmacnia odporność na manipulacje,
uczy pozytywnego spojrzenia na siebie

zał samorządy, które w wyjątkowy sposób wspierają słabszych
uczniów, wyrównując ich szanse,
dzięki czemu pomagają zbudować udane i szczęśliwe życie. Piastów zajął czwarte miejsce w kategorii małych miast.
Jakość
piastowskiej
edukacji została poddana ocenie,
która miała trzy składowe: poziom osiągany przez słabszych
uczniów, zróżnicowanie wyników
wszystkich uczniów oraz dostępność edukacji przedszkolnej. Do
opracowania rankingu wykorzystano publicznie dostępne dane
z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Analiza powstała na
bazie najnowszych dostępnych
danych i dotyczyła ostatnich czterech lat.
W przypadku egzaminów
ósmoklasisty pod uwagę brano
zróżnicowanie wyników uczniów
– im niższe nierówności, tym
wyższa pozycja w rankingu. Drugą składową były wyniki najsłabszych uczniów w gminie na tym
samym egzaminie. Im wyższe
wyniki najsłabszych, tym wyższa
pozycja w rankingu. Ostatnia
składowa to udział dzieci w wieku
3 – 5 lat objętych opieką przedszkolną. Im większy, tym wyższa
pozycja w rankingu.

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na któreś
z tych pytań, to Al-Anon mogą okazać Ci pomoc.
Gdzie w Piastowie znaleźć Wspólnotę
AA? Na terenie naszego miasta działają 4
grupy:
- Grupa „Piast”
- Grupa „Wszechświat”,
- Grupa „Anioły”,
- Grupa „Wszechświat II”.
Poniedziałek:
18:00 - grupa „Piast”, ul. al. Krakowska 17
(Dom Parafialny, wejście schodami metalowymi od ul. Powstańców Warszawy, I piętro.)
Środa:
18:30 - grupa „Wszechświat”, ul. 11 Listopada
8 (świetlica „Dom Jana Pawła II”).
Czwartek:
19:00 - grupa „Anioły”, ul. Elizy Orzeszkowej
23 (sala przy Kościele, wejście od ul. Norwida) .
Niedziela:
17:00 - grupa „Wszechświat II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica „Dom Jana Pawła II”).
Czy AA jest dla Ciebie? Odpowiedz na poniższe pytania i zastanów się czy niepokoi Cię
Twoje picie.
1. Czy często wypijasz więcej niż zamierzałeś/aś
lub chciałeś/aś?
2. Czy z powodu alkoholu wpadasz w kłopoty?
3. Czy podczas picia miewasz zaniki pamięci?
4. Czy najbliżsi mówią Ci, że pijesz za dużo?
5. Czy zdarza Ci się kłamać, aby ukryć przed innymi swoje picie?
Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na któreś
z powyższych pytań, przyjdź na mityng AA
albo zadzwoń na infolinię 801-033-242, która jest czynna we wszystkie dni tygodnia
w godz. 8:00-22:00.
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zdrowie

Piastów okiem zielarki

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Ich bardzo gruba kora z głębokimi bruzdami wyglądała jakby drzewa miały setki lat i jako
dziecko wyobrażałam sobie, że
pochodzą one z jakiegoś bajkowego lasu.
Niestety, w nocy z 21 na 22 lutego 2016 roku te 80-letnie drzewa zostały wycięte. Pomimo usilnych starań mieszkańców i władz
miasta nie udało się ich uratować. Do dziś nie mogę tego przeboleć. Czuję się, jakbym straciła
dobrych przyjaciół z dzieciństwa.
Na szczęście kilka starych robinii
jeszcze w Piastowie pozostało.

Piękne, bajkowo powyginane robinie rosną jeszcze na przykład
na ulicy Dygasińskiego i 11-go listopada.
Zawsze nazywaliśmy te drzewa „akacjami”, ale ich prawidłowa nazwa botaniczna to grochodrzew akacjowy albo robinia
akacjowa. Znana wszystkim ich
potoczna nazwa wiąże się z podobieństwem liści robinii do liści
akacji i wynika z łacińskiej nazwy
robinii akacjowej – Robinia pseudoacacia.
Grochodrzew akacjowy ma
złą opinię, bo należy do gatunków inwazyjnych i wypiera inne
gatunki. Drzewa te nie powinny
być zatem sadzone w pobliżu
cennych przyrodniczo miejsc,
rezerwatów czy parków narodowych. Zła opinia o „akacji” wynika
też z tego, że zawiera ona szkodliwe substancje. Występują w korze, korzeniach, liściach i nasionach. Nigdy jednak nie słyszałam,
aby ktoś zatruł się robinią. Nie
spotkałam nikogo, kto próbowałby jadać jej liście, korę czy surowe
nasiona.
Liście robinii służyły nam jedynie w podstawówce do wróżby: „Kocha, nie kocha…”. Niektóre moje koleżanki dziwiły się,
że zawsze wychodziło: „kocha”.
Ja wiedziałam, że liczba listków
jest w „akacji” zawsze nieparzysta. A dzięki mojej ulubionej nauczycielce matematyki, Pani Zofii
Miłosz, dobrze rozumiałam, że to
jest właśnie przyczyna zawsze po-

zytywnego wyniku takiej wróżby.
Kwitnące robinie akacjowe kojarzyły mi się kiedyś tylko z początkiem wakacji. Moje podróże
i zielarska pasja dodały do tego
skojarzenie z Transylwanią, wykwintnymi dworskimi deserami
i leczeniem różnych przypadłości.
Kwiaty akacji nie tylko nie są trujące, ale są jadalne i smaczne.
Można je ucierać z cukrem i stosować jako nadzienie do rogalików. Można robić z nich pyszny
syrop, który zmieszany z gazowaną wodą świetnie gasi pragnienie.
Syrop taki można kupić w każdym

sklepie w Transylwanii, która porośnięta jest robinią akacjową
i w porze jej kwitnienia wygląda
jak ośnieżona. W Rumunii robi się
także „szampana” z kwiatów robinii, którego smak jest wyjątkowy.
Niegdyś w polskich dworach podawano kwiaty robinii w cieście
jako wykwintny deser.
Ususzone kwiaty robinii to
także cenny surowiec zielarski.
Napar na kwiatach robinii poprawia krążenie krwi i oczyszcza organizm ze zbędnych produktów
przemiany materii. Jest przydatny w leczeniu dny moczanowej,
reumatyzmu i stanów zapalnych
dróg moczowych. Jedną łyżkę
suszonych kwiatów należy zalać
szklanką wrzątku i parzyć 20 minut pod przykryciem. Taką porcję naparu można pić dwa razy
dziennie. Napar zastosowany
jako okład na oczy pomoże przy
zapaleniu spojówek. Cerze z rozszerzonymi naczynkami pomoże
macerat z kwiatów robinii. Przygotowuje się go zalewając świeże
kwiaty zimną wodą mineralną
z dodatkiem maślanki. Po 6 godzinach kwiaty odcedzamy i powstałym tonikiem przecieramy
twarz.
Drewno robinii akacjowej jest
bardzo twarde i odporne na gnicie, dlatego świetnie nadaje się
do wystroju terrariów czy kompozycji roślinnych sadzonych w dużych szklanych słojach.

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Białe akacje tchną wonią opiłą
Pod nocą srebrzysto modrą
Jak gdyby innych kwiatów nie było
I wcale być nie mogło

Tak pisał o robinii Julian Tuwim. Białe, silnie pachnące kwiaty robinii akacjowej były inspiracją dla wielu poetów. Ale zawsze
nazywali ją „akacją”, no bo jak tu

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

użyć w wierszu słowa „grochodrzew”?
Dlatego nie ma się co dziwić,
że tak jak wiele innych osób właśnie „akacją” będę zawsze nazywała w myślach mijane podczas
spaceru robinie.
Robinia akacjowa jest rośliną
miododajną. W porze jej kwitnienia jedna pszczela rodzina może
wytworzyć z pyłku jej kwiatów
30 kg miodu.
Ochrońmy przed wycinką
pozostałe piastowskie „akacje”.
Z wdzięczności za poetyckie,
lecznicze i smaczne kwiaty, które są doskonałym lekiem dla ludzi i wspaniałym pożytkiem dla
pszczół.

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

Mieszkam w Piastowie od urodzenia i peron na dworcu w kierunku Warszawy
zawsze będzie przypominał mi „akacje”, które tam rosły.
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Małgorzata Adamiak-Zabłocka
blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl
fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila
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ogłoszenia / komunikaty

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

ogłoszenie zamówione

reklama

Nowoczesne segmenty z garażem
w standardzie PREMIUM
bezpośrednio

Ogłoszenia drobne
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

606 317 913

Pruszków,
ul.Wincenty Jaroszewskiej

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

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

Zamów ogłoszenie
reklama@czaspiastowa.pl, tel. 22 753 62 80

reklama

Cena za m :
2

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
reklama

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

Z TYM WYDANIEM GAZETY:

25

% rabatu

CENNIK REKLAM
DOSTĘPNY NA STRONIE
czaspiastowa.pl

NA PUBLIKACJĘ REKLAMY
W CZASIE PIASTOWA *

reklama@czaspiastowa.pl

*
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przyroda

CO SŁYCHAĆ

W MIEŚCIE?

fot. Shutterstock

Dalie to byliny, które niegdyś zdobiły babcine rabaty. Na jakiś czas odeszły
w zapomnienie.

fot. Shutterstock

tami i ogromem kolorów. Dalia
ma jeszcze jedną wielką zaletę.
Nadaje się na kwiat cięty, a to
oznacza, że nie zabraknie nam
kwiatów w wazonie przez całe
lato.
W ciągu ostatnich 200 lat
ogrodnicy z wielką pasją krzyżowali dalie, otrzymując tysiące
odmian. Zależnie od grupy, wy-

sokość roślin może sięgać nawet
2 metrów. Nie brakuje odmian
niższych, których wysokość sięga zaledwie 20 centymetrów.
Dalie mają charakterystyczny
wzniesiony pokrój. Na szczytach
sztywnych, pustych pędów pojawiają się kwiatostany w kształcie
koszyczków kwiatowych. Kwiaty
bardzo różne: pojedyncze, półpełne i pełne, o średnicy nawet
do 30 centymetrów. Liście pierzaste, ciemnozielone, bardzo
pięknie podkreślają kolorystykę
i kształt kwiatów. Część podziemna rośliny ma formę bulwiastych korzeni, tworzących karpę.
Trwałość bulw to zaledwie dwa
lata, ale w okresie wegetacyjnym
tworzą się nowe bulwy. Dlatego
dalie zaliczamy do roślin wieloletnich.
Aby dalia gościła w naszym
ogrodzie dłużej niż rok, musimy
pamiętać o wykopaniu karpy
przed zimą. Po lekkim osuszeniu,
przenosimy do pomieszczenia
z temperaturą 5-10 stopni Celsjusza. Karpy najlepiej rozłożyć
w skrzynce i przysypać torfem.
Takie zabiegi są obowiązkowe,
ponieważ dalie pochodzą z gorących terenów Ameryki Środkowej. W Europie pojawiły się

w XVIII wieku, a nazwę zawdzięczają szwedzkiemu botanikowi
Andreasowi Dala. We wschodniej Europie częściej używano
nazwy georginia, łącząc nową
roślinę z nazwiskiem pracującego w Petersburgu niemieckiego
przyrodnika Johanna Gottlieba
Georgi.
W Europie moda na dalie
rozpoczęła się w XIX wieku.
Przyczynił się do tego skandal,
jaki wydarzył się na dworze cesarzowej Józefiny, żony Napoleona I. Cesarzowa była dumna ze
swych ogrodów w Malmaison.
Hodowano tam również dalie,
które były zastrzeżone wyłącznie
dla ogrodów królewskich. Jedna
z dam dworu, hrabina Bugainville zapragnęła mieć w swoim
ogrodzie te piękne kwiaty. Wraz
ze swoim kochankiem przekupili
ogrodnika cesarzowej. Ten uległ
pokusie pieniężnej i wykradł rośliny. Radość hrabiny nie trwała
długo. Gdy zachwyty nad pięknymi daliami hrabiny dotarły do
Józefiny, ta w złości przepędziła
ogrodnika, wyrzuciła damę dworu i na dodatek, nakazała zniszczyć wszystkie dalie hrabiny.
Po tak mrożącej krew w żyłach historii kilka słów o wymaganiach i pielęgnacji rośliny. Dalia uwielbia miejsca słoneczne
i zaciszne. Glebę żyzną, próchniczą i przepuszczalną o odczynie
zbliżonym do obojętnego. Jest
wrażliwa na przymrozki. Z wysadzeniem do gruntu musimy więc

fot. Shutterstock

fot. Shutterstock

Postaw na dalie

Dziś powracają do ogrodów
nie tylko tych rustykalnych, lecz
i do tych nowoczesnych. Pojawiają się również na balkonach
i tarasach, stanowiąc doskonale
uzupełnienie kompozycji, zastępując nieśmiało pelargonie.
Kwitną od lata do pierwszych
przymrozków. Przyciągają uwagę wyjątkowo pięknymi kwia-
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zaczekać do końca maja. Chcąc
uzyskać wcześniej kwitnącą dalię, już w marcu należy podzielić karpy i posadzić w pojemnikach. Aby nie być zawiedzionym
latem, sadzimy tylko w pełni
zdrowe karpy. Posadzone rośliny przenosimy do jasnego pomieszczenia, a w cieplejsze dni
wystawiamy na zewnątrz. W ten
sposób przyzwyczajamy roślinę

do warunków, jakie będą panowały na zewnątrz. Ogrodnicy nazywają to hartowaniem rośliny.
Podłoże pod dalie powinno być
głęboko uprawnione i oczyszczone z chwastów. Doskonale
sprawdzi się dodatek w postaci
przerobionego kompostu, który zawsze poprawia strukturę
podłoża. Karpę sadzimy przykrywając warstwą ziemi na grubość
około 5 centymetrów. Podłoże
ściółkujemy, gdyż odpowiednia
wilgotność wpływa na jakość
kwitnienia. Dalie wytwarzają
dużo masy zielonej, więc nie zapominajmy o nawożeniu. Możemy stosować wieloskładnikowe
nawozy, lecz nie przesadzajmy
z azotem, ponieważ dalia wytworzy dużo liści a mniej kwiatów.
Stanie się też bardziej podatna
na choroby. Przyglądajmy się
naszym roślinom, aby w odpowiednim momencie zareagować
i nie dopuścić do poważnych
uszkodzeń. Przędziorki pojawiają się wtedy, gdy roślina jest
osłabiona przez niedobór wody.
Wszędobylskie mszyce bardzo
ograniczają rozwój rośliny tak
jak i ślimaki. Natomiast przy
zbytniej wilgotności podłoża,
musimy uważać na szarą pleśń.
Szara pleśń pojawia się na liściach, kwiatach i pąkach kwiatowych w postaci szarego nalotu,
doprowadzając do gnicia roślin.
Jeśli na naszej dalii pojawią się
jasne plamy, a także nienaturalna kolorystyka kwiatów, to znak,
że zaatakował ją wirus (mozaika
dalii). W takich wypadkach roślinę należy usunąć.
Na koniec największy sekret,
który powoduje, że dalia ciągle kwitnie. Odcinajmy starsze
kwiaty, nie zrobimy jej krzywdy,
wręcz przeciwne. Dalia będzie
wydawała więcej piękniejszych
kwiatów. Sprawdziłam, to działa.

Barbara Lipieta

reklama

reklama

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