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w numerze

Wiele cennych wskazówek znaj-
dziesz w specjalnym dodatku.

Rdzenni mieszkańcy Ameryki Pół-
nocnej używali je m.in. w rytuale 
oczyszczania przestrzeni. Nawłoć 
i przymiotno kanadyjskie, zwane 
też konyzą kanadyjską, szczegól-
nie upodobały sobie opuszczone 
działki. Te zawleczone z Ameryki 
rośliny można spotkać również 
w  Piastowie. Warto poznać ich 
wyjątkowe właściwości. 

17 listopada Burmistrz Miasta 
Piastowa, Grzegorz Szuplewski 
podpisał umowę na budowę hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 3. Grupa Ekoenergia Sp. 
z o.o. ma na wykonanie inwesty-
cji 14 miesięcy.

Jak oszczędzać energię?

Piastów okiem zielarki

Hala SP3 – umowa podpisana

J e d n o  m i e j s c e ,  j e d e n  c za s

czaspiastowa.pl

Czytaj - wkładka w środku gazety

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 2

ska i Anna Ślusarczyk. Wśród 
mężczyzn najszybciej na mecie 
zameldowali się kolejno: Paweł 
Krochmal, Konrad Kobiałka i Ar-
kadiusz Pajdosz.

Poza dekoracją związaną 

Pięciokilometrową trasę wio-
dącą ulicami naszego miasta, 
ze startem i metą na stadionie 
miejskim, w kategorii kobiet, naj-
szybciej pokonały kolejno: Marta 
Wojtkowiak, Małgorzata Rędziń-

reklama

Bieg Niepodległości zakończył tegoroczny, szósty już cykl Grand Prix 
Piastowskich Biegów Historycznych. Na starcie stanęło blisko 70-ciu 
zawodników.

fot. Ewa Milun-Walczak

fot. Ewa Milun-Walczak

z  Biegiem Niepodległości, pod-
czas wydarzenia przeprowadzo-
no także ceremonię podsumowa-
nia całego sezonu. W klasyfikacji 
generalnej miejsca na podium 
zdobyły/li:

KOBIETY: 1. Anna Ślusarczyk, 
2. Małgorzata Rędzińska, 3. Karo-
lina Słomczyńska,

MĘŻCZYŹNI: 1. Paweł Kroch-
mal, 2. Konrad Kobiałka, 3. Arka-
diusz Pajdosz.

Nagrodę główną – Toyotę na 
tydzień – dla najlepszej zawod-
niczki i zawodnika Grand Prix Pia-
stowskich Biegów Historycznych 
ufundował salon Toyota W&J Wi-
śniewski.

Grand Prix Historycznych 
Biegów Piastowa to cykl nieza-
leżnych biegów na różnych dy-
stansach, z historią Polski w tle. 
Głównym celem cyklu jest pro-
pagowanie zdrowego trybu ży-
cia wśród lokalnej społeczności 
poprzez aktywność fizyczną na 
świeżym powietrzu, a także inte-
gracja rodzin oraz umożliwienie 
osobom dopiero zaczynającym 
przygodę z tym sportem, poczu-
cie atmosfery imprezy biegowej.

Dodatkowe informacje i wyni-
ki dostępne na stronie organiza-
tora: www.mosir.piastow.pl

6. edycja Grand Prix za nami

źródło: Urząd Miejski w Piastowie

ogłoszenie własne wydawcy
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na w formule zaprojektuj i wybu-
duj.

Przedmiotem inwestycji jest 
budowa hali wraz z łącznikiem 
do istniejącego budynku hali.

Obiekt wykonany zostanie 
w technologii spełniającej aktual-
ne wymagania w budownictwie 
w zakresie spełnienia norm wy-
sokiej energooszczędności.

Budynek wyposażony zo-

Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. 
wykona inwestycję w czasie 14 
miesięcy od daty podpisania 
umowy.

Całkowita wartość umowy 
to 14 592 710 ,63 zł z czego 90% 
zadania będzie dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych.

Inwestycja będzie realizowa-

Kształtowanie patriotycznych 
postaw i rozwijanie poczucia toż-
samości narodowej już od naj-
młodszych lat jest dla piastow-
skich placówek oświatowych 
sprawą priorytetową. W Przed-
szkolu Miejskim Nr 1 w Piastowie 
dzieci z najstarszych grup wraz 
ze swoimi nauczycielkami przy-
gotowały uroczystość, w ramach 
której wykonane zostały pieśni 
patriotyczne, dumnie zaprezen-
towano symbole narodowe oraz 
postać wielkiego marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Na uroczystości 
miło nam było gościć Panią Ma-
rię Makowską, zastępcę Burmi-
strza Miasta Piastowa.

17 listopada br. Burmistrz Miasta Piastowa, Grzegorz Szuplewski podpisał 
umowę z wykonawcą inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Piastowie”.

fot. Jacek Mikołajko

fot. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piastowie

fot. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piastowie fot. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piastowie

stanie w pompy ciepła i ogniwa 
fotowoltaiczne, które w pełni po-
zyskają energię ze źródeł odna-
wialnych. Powstały obiekt zosta-
nie wyposażony w profesjonalne 
urządzenia sportowe. Teren wo-
kół hali zostanie zagospodarowa-
ny poprzez wykonanie elemen-
tów małej architektury.

Umowa podpisana

Święto Niepodległości w Przedszkolu

reklama

Wszystkim naszym Klientom
i Przyjaciołom

życzymy Wesołych Świąt
oraz Pomyślności w Nowym Roku!

W artykule pt. „Odznaczenie dla pia-
stowianki” opublikowanym w  Czasie 
Piastowa w październiku 2022 r. (nr 68) 
zamieszczona została nieprawdziwa in-
formacja, jakoby p. Anna Dyda została 
zwolniona z pracy w Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Piastowie za zorganizowanie 
wycieczki do grobu ks. Jerzego Popie-
łuszki, za co przepraszamy. 

SPROSTOWANIE

Redakcja Czasu Piastowa

źródło: Urząd Miejski w Piastowie

Przedszkole Miejskie 
Nr 1 w Piastowie

ogłoszenie własne wydawcy
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reklamareklama

Pełnych radości i spokoju 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wiele pomyślności i sukcesów 
w nadchodzącym 2023r.

życzy Państwu 

Zarząd Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego i Bocce



ogłoszenie zamówione



BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

CO SŁYCHAĆ
W MIEŚCIE? wiadomości lokalne

5www.czaspiastowa.pl

reklamareklama

reklama

Dziecię z Betlejem przynosi światu pokój, dobro i miłość.
Przyjmijmy je, by każdego dnia czynić dobro i dzielić się nim z innymi.
 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęścia w Nowym Roku 2023

życzą

Burmistrz i Rada Miejska w Piastowie

Krzysztof Kamil Baczyński

Kolęda

Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,

po coście tak skrzydełkami trzepocząc
płatki śniegu rozsypali czarną nocą? 

Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić
tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? 

Czyście kwiaty, srebrne liście posiali
na mogiłach tych rycerzy ze stali,

na mogiłach tych rycerzy pochodów,
co od bata poginęli i głodu? 

Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,

i pod tymi obłokami ciemnemi
nasze serce w ciemność się zmieniło. 

Aniołowie, aniołowie biali,
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,

by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 

aniołowie, aniołowie biali.
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: Rok 2022 do-
biega końca. W ostatnim czasie 
zakończyły się prace inwesty-
cyjne prowadzone w kilku loka-
lizacjach naszego miasta. Czy 
realizowane są jeszcze jakieś 
zadania?

Grzegorz Szuplewski: Tak, 
właściwie sezon na inwesty-
cje miejskie nigdy się kończy. 
Nawet jak nie widać pracow-
ników na ulicach czy w innych 
miejscach miasta. W tym czasie 
trwają prace m.in. w budynkach 
z mieszkaniami komunalnymi 
przy ul. Mazurskiej, gdzie od-
twarzamy mieszkania utracone 
w wyniku pożaru sprzed blisko 
dwóch lat. To jest zadanie kom-
pleksowe, na które otrzymali-
śmy dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 
Swoim zakresem obejmujące 
nie tylko same mieszkania, ale 
także nowe instalacje, rewi-
talizację systemu ogrzewania 
i zagospodarowanie otoczenia. 
To bardzo dobra wiadomość, 
bo oznacza, że już za kilka mie-
sięcy - na wiosnę - będziemy 
mogli oddać odnowione dwa 
budynki osobom oczekującym 
na mieszkanie. Pragnę dodać, 
że w niedługim - mam taką na-
dzieję - czasie będziemy mogli 
podjąć zadanie odbudowy dru-
giego zniszczonego w pożarze 
budynku przy ul. Dworcowej. 
Projekt i pozwolenie na budo-
wę już mamy. Podjęte zostały 
już także prace związane z ge-
neralnym remontem budynku 
przy ul. Lwowskiej 6 z przezna-

czeniem na nową, docelową już 
siedzibę Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Czas już 
najwyższy, by ta bardzo ważna 
instytucja miejska miała swoją 
własną siedzibę w dobrej loka-
lizacji. Koniecznie trzeba także 
wspomnieć o  dużym zaawan-
sowaniu prac projektowych 
realizowanych dla potrzeb 
kolejnego działania na rzecz 
poprawy środowiska i  klimatu 
w naszym mieście, czyli pro-
jektu rozwoju zielono-niebie-
skiej infrastruktury, na który 
otrzymaliśmy dofinansowanie 
z tzw. funduszy norweskich. 
Z punktu widzenia troski o tę 
bardzo istotną sferę naszych 
warunków życia, chciałbym 
wyrazić swoją radość z faktu 
przygotowania dwóch ważnych 
dokumentów jakimi są „Plan 
adaptacji do zmian klimatu 
Miasta Piastowa”, który już 
został przyjęty uchwałą Rady 
Miejskiej oraz „Plan działań na 
rzecz zrównoważonej energii 
i klimatu SECAP dla Miasta Pia-
stowa”. Oba nie są dokumen-
tami obligatoryjnymi dla miast 
tej wielkości co Piastów, ale ich 
opracowanie i przyjęcie świad-
czy o naszej trosce o stan śro-
dowiska, w którym żyjemy.

Nie sposób zapomnieć o in-
westycji, która budzi powszech-
ne zainteresowanie mieszkań-
ców...

... czyli - tak się domyślam 
- budowę hali sportowej przy 
SP3? Tu także mam dobre wia-
domości. Po rozstrzygnięciu 

przetargu na realizację tej in-
westycji i podpisaniu umowy 
z wyłonionym wykonawcą, co 
nastąpiło 17 listopada, każdy 
właściwie dzień przynosi jakieś 
nowe fakty. Ale po kolei: zada-
nie realizować będzie Grupa 
Ekoenergia Sp. z o.o. i ma na 
to 14 miesięcy. Całkowita war-
tość umowy to 14 592 710 ,63 
zł z czego 90% zadania będzie 
dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. In-
westycja będzie realizowana 
w formule zaprojektuj i wybu-
duj, a przedmiotem inwestycji 
jest budowa hali wraz z łączni-
kiem do istniejącego budynku 
hali. Dodajmy, że nowy obiekt 
będzie korzystał w szerokim 
zakresie z odnawialnych źró-
deł energii. co jest niejako zna-
kiem firmowym realizowanych 
w ostatnich latach w naszym 
mieście inwestycji. Wykonawca 
rozpoczął już prace projektowe 
hali i jej otoczenia. Czekamy 
z niecierpliwością na ich pierw-
sze efekty.

Odbiór odpadów to jeden 
z gorących tematów dotyczą-
cych nas wszystkich. Czy mamy 
spodziewać się jakiejś istotnej 
zmiany w nadchodzącym roku?

Kilka dni temu otwarte zo-
stały oferty w przetargu na od-
biór odpadów z naszego miasta 
w przyszłym roku. Otrzymali-
śmy oferty trzech firm, najniż-
szą złożył obecny operator tej 
usługi. Wydaje się więc, że od-

pady z miasta nadal odbierać 
będzie ta sama firma, ale na 
razie nie ma jeszcze oficjalne-
go rozstrzygnięcia przetargu. 
Sprawa druga to opłaty za od-
biór odpadów od mieszkań-
ców. Teraz płacimy 35 zł mie-
sięcznie od osoby mieszkającej 
w zabudowie jednorodzinnej 
(zgodnie z deklaracją) i 10 zł za 
m3 wody zużytej w mieszkaniu 
w zabudowie wielorodzinnej 
przy ilości 3,5 m3/osoba/mie-
siąc. Dzięki temu rozwiązaniu 
udało nam się dosyć skutecz-
nie „uszczelnić” system poboru 
opłat, ale nadal są mieszkańcy 

Piastowa, którzy nie płacą za 
odbiór odpadów co jest prze-
cież obowiązkiem każdego. 
W  ten sposób, przy rosnącej 
masie produkowanych w mie-
ście i odbieranych odpadów 
cały system, niestety, nie sa-
mofinansuje się. Oznacza to, że 
musimy dopłacać do tej usługi 
z naszego budżetu, co zgodnie 
z prawem nie powinno mieć 
miejsca. Oznacza to także, że 
być może nie uda się uniknąć 
podniesienia dotychczasowej 
stawki opłaty. Na razie skrupu-
latnie liczymy koszty.
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 Durchgangslager 121 to nie-
miecki obóz przejściowy utworzo-
ny na terenie Warsztatów Kolejo-
wym w Pruszkowie, przez który 
od VIII 1944 do I 1945 r. przeszło 
kilkaset tysięcy wypędzonych ze 
stolicy podczas Powstania War-
szawskiego i po jego zakończe-
niu. Główną funkcją obozu było 
pozyskanie spośród wypędzo-
nych jak największej liczby osób 
zdolnych do przymusowej pracy 
na terenie III Rzeszy. Osoby, któ-
re uznano za niezdolne do pracy, 
transportowano do wsi i miejsco-
wości na terenie Generalnego 

Gubernatorstwa, a około 70 tys. 
z  nich wywieziono do obozów 
koncentracyjnych.
 Obóz Dulag 121 nie został 
w żaden sposób przygotowany 
na przybycie tysięcy osób, które 
wymagały natychmiastowej po-
mocy medycznej i żywnościowej. 
– mówi dyrektor Muzeum Dulag 
121 Małgorzata Bojanowska – 
Na pomoc wypędzonym ruszyli 
mieszkańcy Pruszkowa i okolic, 
a  organizacją wyżywienia i po-
mocy medycznej dla więźniów 
obarczono pruszkowskie RGO. 
Ale dzięki temu, że w obozie pra-

cowali jako wolontariusze miesz-
kańcy Pruszkowa i okolicznych 
miejscowości, udało się uratować 
od wywózki nawet do 100 tys. 
osób. 

Ekspertyza IPN w sprawie 
obozu w Pruszkowie

 W 2019 roku Instytut Pamięci 
Narodowej podjął ponownie te-
mat obozu przejściowego Dulag 
121 w Pruszkowie. Efektem tych 
działań jest wydana w 2022 roku 
publikacja „Ekspertyza w sprawie 
obozu przejściowego w Pruszko-
wie (Durchgangslager 121 Prusz-
ków) i jego statusu” autorstwa 
Marii Zimy-Marjańskiej, która 
ukazała się w październiku 2022 
roku.
 Książka Pani Zimy zawiera eks-
pertyzę w sprawie statusu obozu 
przejściowego w Pruszkowie, któ-
ra stała się podstawą do zmiany 
prawnej i nadania uprawnień 
osób represjonowanych byłym 
więźniom Dulag 121 Pruszków. 

Spotkanie 
w Muzeum Dulag 121

W sobotę 10 grudnia o godz. 
15.00 zapraszamy na spotkanie 
z autorką książki „Ekspertyza 
w  sprawie obozu przejściowego 
w Pruszkowie […]”. W trakcie spo-
tkania zostanie przedstawiona 
historia obozu Dulag 121, jego 
struktura i funkcjonowanie. 
 Podczas spotkania w szcze-
gólności chcielibyśmy oddać głos 

Świadkom Historii – byłym więź-
niom obozu Dulag 121 w Prusz-
kowie, aby mogli opowiedzieć 
o  swoich losach i historii tego 
miejsca – dodaje dyrektor Mu-
zeum. 
 Wstęp na spotkanie jest bez-
płatny.

Spotkanie z Marią Zimą, autorką ekspertyzy 
w sprawie obozu Dulag 121

Durchgangslager 121

fot. Muzeum Dulag 121 Pruszków

mat. Muzeum Dulag 121 Pruszków

Muzeum Dulag 121, 
ul. 3 Maja 8A, Pruszków

reklamareklama
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zdrowie

Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

konsultacje i kursy zielarskie:
www.chwilaznatura.pl

fanpage:
www.facebook.com/klinikapodagryka
www.facebook.com/przystanekchwila

Aby uatrakcyjnić te prze-
chadzki nadawaliśmy im jakiś cel. 
Na przykład obejście Piastowa 
dookoła granicznymi ulicami albo 
przejście wzdłuż Żbikówki. Po-
mysł na takie tematyczne spacery 
bardzo mi się spodobał. Ostatnio 
zaplanowałam więc odnalezienie 
wszystkich ślepych uliczek w Pia-
stowie. I tak oto pandemiczna 
rozrywka skierowała moje kroki 
na ulicę Zieloną. Już na samym 
jej początku moją uwagę zwróci-
ła zapuszczona działka, na której 
stoi stary kolejowy wagon. Prze-
czytałam kiedyś, że w Piastowie 
na placu dzisiejszego liceum stał 
na przełomie lat 20-tych i 30-tych 
ubiegłego wieku wagon kolejowy 
w którym mieścił się sklep zwany 
„Kooperatywą”. Pomyślałam, że 
to może ten sklep. Musiałby mieć 
ze sto lat. Ale w końcu widziałam 
niejeden starszy wagon kolejowy 
w całkiem dobrej kondycji, więc 
kto wie…

Działką, na której stoi ów wa-
gon, zawładnęła nawłoć kanadyj-

ska. To nie dziwi. Roślina ta jest 
bardzo ekspansywna i upodoba-
ła sobie nieużytki. Bardzo lubią 
ją pszczoły w przeciwieństwie do 
botaników. Dla nich jest to rośli-
na inwazyjna, wypierająca nasze 
rodzime rośliny i w gruncie rzeczy 
zgubna dla pszczół. Wtedy, kiedy 
kwitnie, mają one pod dostatkiem 
pożywienia. Ale po przekwitnię-
ciu nawłoci całe porośnięte nią 
przestrzenie stają się pokarmową 
pustynią. Dlatego nawłoć śmiało 
możemy zbierać i to w dużych 
ilościach. O leczniczych właściwo-
ściach różnych gatunków nawłoci 
napisano już bardzo wiele i nic 
dziwnego, bo od wieków uży-
wana była na wszystkich prawie 
kontynentach. Ma właściwości 
chelatowania, czyli „wyłapywa-
nia” związków chemicznych szko-
dliwych dla organizmu, takich jak 
pestycydy, metale ciężkie i diok-
syny. W  Ameryce Północnej uży-
wana jest przez indiańskich sza-
manów w rytuale oczyszczania. 
W Piastowie nawłoci kanadyjskiej 

mamy sporo. Wystarczy przejść 
się od ulicy Zielonej, Szarych 
Szeregów i  Przejazdową, żeby 
się o tym przekonać. Ale nawłoć 
nie jest jedynym „kanadyjskim” 
przybyszem z Ameryki w naszym 
mieście. Przy ulicy Dworcowej 
jest pusta działka po spalonym 
niedawno starym domu. Mieścił 
się w nim kiedyś sklep Muszelka, 
zwany w moich czasach szkol-

W czasie pandemii zdarzały się momenty, kiedy wyjście na spacer trzeba 
było uzasadniać względami zdrowotnymi i czasem trzeba było tłumaczyć się 
z niego służbom porządkowym. Codzienny spacer jest uzasadniony względami 
zdrowotnymi każdego człowieka i takiego argumentu postanowiłam się 
trzymać, gdybym została zatrzymana w celu wytłumaczenia się z obecności 
poza domem. I przez cały lockdown spacerowałam z mężem codziennie po 
Piastowie. 

Piastów okiem zielarki
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nych „cukierenką”. Teraz rośnie 
tam cała masa przymiotna kana-
dyjskiego, należącego do tej sa-
mej rodziny co nawłoć. 

Roślina ta nazywana jest 
też konyzą kanadyjską. Rdzenni 
mieszkańcy Ameryki Północnej 
używali jej w rytuale oczyszcza-
nia przestrzeni oraz w celu prze-
żywania „szamańskich podróży”. 
Leczyli nim także trudno gojące 
się rany. Jadali też sproszkowane 
wierzchołki pędów, które smaku-
ją trochę jak cebula. U nas zioło 
to stosowane jest w gotowych 
bardzo skutecznych ziołowych 
preparatach na hemoroidy oraz 
zbyt obfite miesiączki. Stosując je 
trzeba pamiętać, że nie wolno ich 
stosować przy chorobie zakrze-
powej ani łączyć z lekami prze-
ciwzakrzepowymi. 

Olejek eteryczny z konyzy pro-
dukowany w Stanach Zjednoczo-
nych jest używany w perfumiar-
stwie. Nie należy jednak z  nim 
przesadzać, gdyż to właśnie jego 
składniki mają działanie narko-
tyczne i to one są odpowiedzialne 
za szamański trans. I  niech nikt 
nie próbuje bawić się w szamana 
z konyzowym olejkiem, bo może 
się to skończyć tragicznie. 

W domu możemy z przymiot-
na kanadyjskiego zrobić napar, 
który pomoże przy przetłuszcza-
jących się włosach i przy łupieżu. 
Można nim też płukać jamę ustną 
przy stanach zapalnych, aftach 
i  nadżerkach. Jest także skutecz-
ny przy zapaleniu spojówek. Na-
par taki przygotowujemy zalewa-
jąc 1 łyżkę suszonego ziela wraz 
z kwiatami na 30 minut. 

Jak zawsze rozmarzyłam się, 
że oto w tym starym kolejowym 
wagonie na ulicy Zielonej (tyle, 
że może pomalowanym na zie-
lono i  obwieszonym suszonymi 
ziołami) robię nawłocią kuracje 

oczyszczające z wszechobecnych 
toksyn wszystkim mieszkańcom 
Piastowa i oczyszczam naszą 
miejską przestrzeń przymiotnem 
kanadyjskim. Zupełnie jak sza-
man Odżibwejów.
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 Grabienie liści to bardzo pro-
sta i przyjemna czynność, która 
do niedawna była postrzegana 
za nieodzowną cześć prac ogro-
dowych. Obecnie uważa się, że 
powoduje więcej szkód niż po-
żytku. Aktywiści i działacze coraz 
częściej protestują przeciwko 
grabieniu liści w parkach i na 
skwerach. To sprawia, że włoda-
rze rezygnują z ich sprzątania. 
Biolodzy zgadzają się, że rozkła-
dające się liście użyźniają glebę, 
a jednocześnie pomagają jej dłu-
żej zachować wilgoć. Służą ochro-
nie bioróżnorodności, poczynając 
od mikroorganizmów rozkłada-
jących ten materiał roślinny, po 

owady i małe zwierzęta zimujące 
w liściowych pryzmach. To w nich 
lubią zagrzebywać się jeże, które 
z przyjemnością pożerają ślimaki 

Jesień w tym roku pokazała się z najpiękniejszej strony. Słońce, babie 
lato, obfitość grzybów, mieniące się wszystkimi odcieniami złota 
i miedzi liście – to polska jesień. Ten show nie trwa długo, więc cieszymy 
się każdą chwilą. Jak co roku liście opadną, a drzewa pokażą gołe, szare 
gałęzie. Zostaniemy z nadzieją, że niebawem te gołe pędy obsypią się 
ponownie piękną, soczystą zielenią. Jednak zanim tak będzie, czeka 
nas kilka sezonowych prac ogrodowych. Jedna z nich dotyczy liści, 
których o tej porze roku mamy w nadmiarze.
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Grabić czy nie grabić, 
oto jest pytanie

panoszące się na naszych dział-
kach. Wraz z nimi w opadłych li-
ściach żyją chrząszcze z rodziny 
biegaczowatych, zjadające licz-
ne gąsienice, pająki likwidujące 
uciążliwe muchy, biedronki ży-
wiące się mszycami. Zostawiając 
liście, dbamy o mikroorganizmy 
glebowe. Nasza wiedza o nich 
jest bardzo skromna, gdyż mało 
się mówi o ich roli i znaczeniu 
w  ogrodnictwie i  rolnictwie. Gle-
ba uboga w tego rodzaju orga-
nizmy szybciej przesycha, jest 
bardziej podatna na wywiewanie, 
a rośliny rosnące w  takiej glebie 
są słabsze i mniej odporne na 
choroby. Równowaga mikrobio-
logiczna jest zaburzona z powo-
du szeroko stosowanej chemii. 
Wyjałowiona gleba, to nic innego 
jak brak organizmów odpowiada-
jących za krążenie materii w gle-
bie. To warstwa listowia na ziemi 
tworzy naturalną powłokę termo-
izolacyjną i jest częścią natural-
nego cyklu przyrody, tworzącego 
tak potrzebny składnik odżywczy 
jakim jest kompost. Pozostawie-
nie liści na grządkach i rabatach 
kwietnych ma sens, gdyż będą 

miały pozytywny wpływ na pro-
cesy zachodzące na powierzchni 
rabaty i  w jej głębi. Trzeba rów-
nież wspomnieć, że pozostawio-
ne liście na rabatach założonych 
na glebach ubogich i jałowych 
w składniki azotowe, będzie mia-
ło wpływ na wydłużenie czasu ich 
rozkładania biologicznego. Bio-
rąc pod uwagę, że pozostawio-
ne liście powoli dostarczą glebie 
próchnicy i użyźnią ją, zaliczamy 
to na plus. Można zastosować 
liście jako ściółkę hamującą roz-
wój chwastów, które podbierają 
składniki odżywcze roślinom ra-
batowym. 
 Inaczej wygląda zostawienie 
liści na trawniku. Narażamy go 
na rozwój pleśni śniegowej, lub 
innych chorób grzybiczych. Po-
zostawienie liści na łące kwietnej 
nie zaszkodzi jej wcale, a nawet 
pomoże w rozwoju kwiatów łą-
kowych. Liście pozostawione na 
roślinach zimozielonych, takich 
jak bukszpany, bluszcze, rośliny 

iglaste, czy niskie byliny skalne, 
odcinają im dostęp światła sło-
necznego, doprowadzając do 
ich zamierania. Rośliny te, aby 
być zdrowe, i przetrwać trudniej-
sze warunki, potrzebują światła 
przez okrągły rok. Gruba pokry-
wa liści utrudnia również wzrost 
młodych pędów roślin cebulo-
wych i  bylin wiosną. W czasie 
zimy, liście przyciśnięte śniegiem 
mocno się sklejają, tworząc twar-
dą skorupę, którą trudno usunąć 
wiosną nie uszkadzając roślin.
 Opadłe wilgotne liście na 
ścieżkach i chodnikach, to bardzo 
niebezpieczny dywan. Dla nasze-
go bezpieczeństwa usuwajmy je 
z ciągów komunikacyjnych. Gra-
bienie i wywóz liści z chodnika 
przylegającego do posesji jest 
obowiązkiem jej właściciela. Tak 
samo jak z odśnieżaniem. Właści-
ciel posesji jest obowiązany dbać 
o bezpieczeństwo w jej okolicy.
 Usuwajmy liście z rynien. Na-
wiane i wymieszane z gałązkami, 
ptasimi piórami i odchodami, 
mogą przysporzyć nam proble-
mów zimą. Zadbajmy o to już te-
raz. 
 Nadmiar zagrabionych liści 
możemy przeznaczyć na kom-
post i zrobić z nich ziemię liścio-
wą. Dobrze jest taką pryzmę liści 
przesypać mocznikiem, to przy-
spieszy rozkład masy. 
 Wśród liści zdarzają się liście 
porażone chorobami. Jeśli na li-
ściach występują czarne plamy 
lub są one pokryte brunatnym 
nalotem, to bądźmy ostrożni. Ta-
kie liście mogą być niebezpieczne 
dla naszych roślin i ściągnąć na 
nie choroby. Liście kasztanowca 
mogą posiadać larwy szrotówka. 
Liście dębu i orzecha włoskiego 
posiadają substancje, które nie-
korzystnie wpływają na rozwój 
wielu roślin. Takie liście oddajmy 
podczas zbiórki odpadów zielo-
nych lub odwieźmy do naszego 
rejonowego PSZOKu.
 Kiedyś liście palono. Prawie na 
każdej posesji unosił się dym z li-
ściowych kopczyków. Teraz jest 
to zabronione.
 Co zrobimy w naszym ogro-
dzie z liśćmi, zależy tylko od nas. 
Mam nadzieję, że sprowokowa-
łam tym tekstem do zastanowie-
nia się nad tematem i poszukania 
mądrego rozwiązania. 
 Grabienie liści to również 
ruch. W słoneczny dzień, taka 
rodzinna współpraca wśród ko-
lorowych liści, może okazać się 
wspaniałą zabawą z elementami 
edukacyjnymi, na tematy doty-
czące przyrody i jej mądrości. Bo 
dzięki tym właśnie liściom do gle-
by wraca to, co z niej wyrosło. Tak 
zamyka się pętla obiegu materii, 
jednocześnie użyźniająca naszą 
ziemię.

Barbara Lipieta
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W czasie całorocznego szko-
lenia dzieci i młodzieży w szkółce 
tenisowej PTTiB, prowadzone są 
gry w ramach listy rankingowej. 
Chętni uczestnicy i potrafiący 
grać na punkty, mogą rozgrywać 
mecze o miejsce na wspomnia-
nej liście. Jest to fajna i popularna 
forma rywalizacji. W prosty spo-
sób określa poziom umiejętności. 
Wygrana wiąże się z utrzyma-
niem miejsca, jeśli pojedynek roz-
grywany jest z niżej notowanym 
graczem. Awans zaś zapewnia 
pokonanie przeciwnika notowa-
nego wyżej.

Po dziesiątkach meczy lista 
ukształtowała się następująco :

1. Mrożek Szymon
2. Hatem Szymon
3. Winnicki Krzysztof
4. Pawłowska Iga
5. Tarczyński Staś
6. Stasiak Adam
7. Nestuk Sofija
8. Kapłan Franek
9. Krajnik Michał
10. Wikieł Filip
11. Naijira Leon

Na kortach Piastowskiego Towarzystwa Tenisa i Bocce skończył się sezon 
letni. Siatki są zdejmowane, a korty przygotowywane do przezimowania.

Lista rankingowa PTTiB – 2022

Leszek Grabarczyk
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