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w numerze

Z burmistrzem Grzegorzem Szu-
plewskim rozmawialiśmy o  no-
wym roku szkolnym, letnio-je-
siennych inwestycjach miejskich, 
a także o preferencjach komuni-
kacyjnych piastowian.

Mieszkaniec naszego miasta, 
Bartosz Nowicki 7 sierpnia, na 
zawodach Enea Ironman 70.3 
w  Gdyni zdobył upragniony 
awans na mistrzostwa świata 
w Finlandii w 2023 roku.

Coraz częściej w miastach stosuje 
się ekologiczny sposób pielęgna-
cji terenów zielonych. Zamiast 
kosić trawę głośnymi kosiarkami 
spalinowymi czy elektrycznymi, 
wypasa się na miejskich traw-
nikach owce. Ciekawe, czy ktoś 
jeszcze pamięta, że w Piastowie 
takie „ekologiczne” kosiarki mie-
liśmy już w latach 80-tych. 

Nasturcja to niewymagającą ro-
ślina kojarząca się z wiejskimi 
ogródkami. Potrafi pięknie zdo-
bić tarasy swą zieloną masą liści, 
poprzeplataną kwiatami o cie-
płych, wręcz gorących barwach. 

Trzy pytania do 
burmistrza

Iron Man z Piastowa

Piastów okiem zielarki

Płomienna nasturcja 
na rabaty i na talerz

C ол і д а р н і  з  Ук р а ї н о ю
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Czytaj - str. 6

Czytaj - str. 3

Czytaj - str. 8

Czytaj - str. 9

różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu 
o  wysokich przepustowościach” 
Miasto Piastów uruchomiło 13 
HotSpotów w następujących lo-
kalizacjach:

 W ramach otrzymanego dofi-
nansowania z Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 
1 „Powszechny dostęp do szyb-
kiego Internetu”; Działanie 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych 

Piastów w sieci

reklama

Jak poinformował Urząd Miasta w Piastowie, z dniem 31 sierpnia 
uruchomiona została darmowa sieć dostępu do Internetu „Piastów. 
Centrum Wifi”. 

fot. Shutterstock

zewnętrzne

• trybuna „MOSiR Piastów”,

• patio przy LO im. Adama Mickie-
wicza,

• park im. Bogny i Jerzego Sokor-
skich przy tężni solankowej,

• park św. Stanisława Kostki przy 
siłowni plenerowej.

wewnętrzne

• budynek Urzędu Miejskiego 
w Piastowie przy ul, 11 Listopada 
2 (Kancelaria),

• budynek Urzędu Stanu Cywilne-
go w Piastowie przy ul. 11 Listo-
pada 8,

• Świetlica Środowiskowo - Inte-
gracyjna „Dom Jana Pawła II” przy 
ul. 11 Listopada 8,

• Biblioteka Miejska w Piastowie 
przy ul. 11 Listopada 2a (budynek 
LO im Adama Mickiewicza,

• budynek Miejskiego Ośrodka 
Kultury przy ul. Warszawskiej 24 
(hol przy sali kinowej),

• budynek Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piastowie 
przy ul. Lwowskiej 8,

• budynek MOSiR w Piastowie 
przy Al. Tysiąclecia 1 (sala posie-
dzeń rady),

• Willa Millera, ul. Bohaterów 
Wolności 23 (sala biblioteczna),

• przychodnia SPZOZ Piastun 
przy ul. Skorupki 16A.

 Całkowita wartość dofinan-
sowania wyniosła 64.337,94 PLN 
w podziale:

• Unia Europejska: 51 470,35 PLN
• Budżet Państwa: 12 867,59 PLN.
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Iron Man z Piastowa
Triathlon, konkurencja sportowa łącząca kolarstwo, bieg i pływanie, cieszy się 
ostatnio coraz większą popularnością. W czołówce polskich zawodników znaleźć 
można również mieszkańców naszego miasta. Jednym z nich jest Bartosz Nowicki, 
który 7 sierpnia, na zawodach Enea Ironman 70.3 w Gdyni zdobył upragniony awans 
na mistrzostwa świata w Finlandii w 2023 roku. Z Bartoszem Nowickim, zapalonym 
triathlonistą, współtwórcą projektu This is Sparta i prezesem stowarzyszenia 
Rozbiegany Piastów, rozmawiała Agata Ziąbska (25.08.2022 r.)

Agata Ziąbska: Na wstępie 
chciałabym Ci serdecznie pogra-
tulować kolejnego rekordu życio-
wego, no i oczywiście upragnionej 
kwalifikacji na Mistrzostwa Świata 
Ironman 70.3, które odbędą się 
w 2023 roku w Lahti, w Finlandii. 
Jadąc do Gdyni spodziewałeś się 
takiego sukcesu? Jak udało Ci się 
wywalczyć tak wysoką lokatę?

Bartosz Nowicki: Dziękuję. 
Cieszę się, że mamy chwilę, aby 
na spokojnie porozmawiać. Przy-
znaję, że uzyskanie awansu na 
finały, właśnie w Gdyni, zamyka 
symboliczną „klamrą” okres 3 lat. 
Mogę powiedzieć z czystym su-

mieniem, że w tym okresie zrobi-
łem wszystko co mogłem, aby być 
w tym miejscu, w którym teraz je-
stem. Po powrocie z Meksyku, we 
wrześniu 2021 roku, na spotkaniu 
z trenerem ustaliliśmy, że w przy-
szłym sezonie walczymy o  awans 
na mistrzostwa świata i cały plan 
treningowy podporządkujemy pod 
walkę o  awans. Na udany start na 
dystansie Ironman 70.3 składa się 
kilka zmiennych, począwszy od 
oczywiście przygotowania fizycz-
nego i mentalnego, skończywszy 
na specyficznych aspektach danej 
trasy oraz dyspozycji dnia. Założy-
łem, że podejmę się trzech startów 

w walce o awans w Polsce oraz, 
jeżeli jakiś element zawiedzie, do-
datkowo jednego startu za grani-
cami naszego kraju. W Gdyni, ze 
względu na wymagającą trasę ro-
werową oraz zróżnicowaną trasę 
biegową, pierwotnie zakładałem, 
że będzie to najtrudniejszy start 
ze wszystkich planowanych w tym 
sezonie. Niedosyt po zawodach 
w Warszawie sprawił natomiast, 
że postanowiłem od samego po-
czątku walczyć o jak najwyższą 
lokatę. Na trasie każdy aspekt ma 
znaczenie. Na etapie pływackim, 
uwzględniając nasze możliwości, 

Dokończenie - str. 4-5
fot: Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)



zajmujemy miejsce w  odpowied-
niej grupie czasowej tj. grupie, 
gdzie zakładamy, że ukończymy 
pływanie np. poniżej 32 minut 
lub pomiędzy 32 a 40 minutą. Je-
żeli uważamy, że na tym etapie 
mamy braki, zajmujemy miejsce 
na końcu kolejki. Ja, mimo że nie 
oceniam się wysoko na etapie 
pływackim, postanowiłem zary-
zykować i rozpocząć z najszybszą 
grupą. Konsekwencje takiej de-
cyzji mogą być różne. Zazwyczaj 
szybsi zawodnicy „przepłyną” koło 
osoby wolniejszej spychając ją na 
bok, a  utrzymanie pozycji wyma-
ga walki o miejsce w  najbardziej 
sprzyjającym miejscu, wzdłuż boi 
wyznaczających linię prostą. Po 
rozpoczęciu rywalizacji wszystko 
dzieje się dynamicznie, ale decy-
zje, które podejmiemy, mogą się 
niestety „zemścić” na kolejnych 
etapach. Znając czas z etapu pły-
wackiego, wiedziałem, że mam 
stratę ok 5 minut do założonego. 
Po tym etapie zajmowałem 51. 
miejsce w AG35-39 [red. AG - Age-
-Group, grupa wiekowa], kolej-
ne musiały być już tylko szybsze. 
Po szybkiej strefie zmian tzw. T1, 
gdzie zostawiamy wyposażenie 
pływackie w worku i zabieramy 
sprzęt potrzebny do jazdy rowe-
rem, od w zasadzie pierwszego 
kilometra goniłem rywali. Miałem 
świadomość, że jeśli chcę się li-
czyć w walce, muszę być szybszy 
na podjazdach, gdzie zazwyczaj 
zawodnicy zwalniają oraz jesz-
cze szybciej niż inni pokonywać 
zjazdy. O ile w czasie tych pierw-
szych możemy szybciej opaść z sił, 
tak ten ostatni element wiąże się 
z  ryzykiem wypadku ze względu 
na prędkość. Przeglądając staty-
styki po zawodach stwierdzam, 
że faktycznie nie było tu spacero-
wej jazdy, prędkość maksymalna 
wyniosła 65km/h. Etap rowero-
wy zakończyłem na 7. miejscu 
w AG35-39, nie ustępując po dro-
dze miejsca żadnemu zawodniko-
wi. Oczywiście w czasie zawodów 
zdarzały się pościgi i ucieczki, ale 
ostatecznie obroniłem 7. miejsce. 
I w końcu ostatni etap, o którym 
mówi się, że tak naprawdę to tu 
zaczyna się walka o klasyfikację 
końcową. Organizator zadbał 
o  każdy element tej części zawo-
dów, a kibice wraz z wolontariu-
szami do ostatnich metrów, na 
każdej z trzech pętli biegowych 
dopingiem motywowali do walki, 
do końca. Ostatecznie rywaliza-
cję zakończyłem w TOP10 swo-
jej AG35-39, poprawiając wynik 
o minutę w stosunku do zawodów 
w Warszawie, gdzie, co warto do-
dać, trasa była nieporównywalnie 
bardziej przystępna, czytaj płaska 
jak stół.. 

Na pewno nie każdy wie czym 
są „sloty”, dające awans na triath-
lonowe mistrzostwa świata. Czy 
mógłbyś przybliżyć nam ten ter-
min. W ogólnej klasyfikacji można 
znaleźć się nawet w dalszych dzie-

siątkach, a mimo to zakwalifikować 
się do tych rozgrywek. Jak to działa?

Slot to przede wszystkim wy-
różnienie i nobilitacja, a mówiąc 
wprost, kwalifikacja do udziału w fi-
nałach Ironman 70.3. Co roku finały 
popularnej „połówki” odbywają się 
w innym państwie. W zależności 
od miesiąca, w którym odbywają 
się zawody, sloty są przydzielane 
odpowiednio na rok następny, np. 
w Warszawie, Gdyni oraz Poznaniu, 
kwalifikacje zdobywa się na finały 
w Finlandii w Lahti. Zasada przyzna-
wania slotów miała swój początek 
w czasie zawodów Ironman 140.6 
z  tą różnicą, że finały najbardziej 
znanego wyścigu odbywają się co 
roku na wyspie Big Island Kona 
na Hawajach. Poza ustępstwem 
w czasie pandemii, od ponad 30 lat, 
w tym samem miejscu. Ilość slotów 
zależy od kilku czynników. Wśród 
najważniejszych można wymienić 
ilość z danej kategorii wiekowej, 
płeć oraz ilość miejsc, jakie federa-
cja przydziela na daną część świata. 
W przypadku Gdyni na kilkuset za-
wodników czekało 45 slotów. O  ile 
walka o trzy pierwsze miejsca w kla-
syfikacji generalnej jest dla amato-
ra trudnym zadaniem, żeby nie po-
wiedzieć niemożliwym, o tyle walka 
w grupach wiekowych dla osób 
w  podobnym wieku, jest bardziej 
realna i tak było w moim przypad-
ku. W AG35-39 było najwięcej osób 
spośród wszystkich zawodników, 
dlatego w tej kategorii do rozda-
nia przypadało siedem miejsc na 
finały. Ceremonia rozdania slotów 
odbywa się zwyczaj w dniu zawo-
dów w godzinach popołudniowych. 
Prawo do odbioru mają w pierwszej 
kolejności zawodnicy, którzy zajęli 
najwyższe miejsca. Zdarzają się też 
sytuacje, w których ktoś się kwa-
lifikuje, ale nie przyjmuje slota, ze 
względu na fakt, że miał już slota, 
którego zdobył wcześniej w danym 
roku. Wtedy obowiązuje zasada roll 
down i do odbioru kwalifikowana 
jest kolejna osoba z  listy. W Gdyni, 
mimo że uzyskałem najlepszy wy-
nik, jaki do tej pory osiągnąłem na 
zawodach IM70.3, do ogromu pracy 
włożonej w przygotowania i wyścig, 
musiałem dołożyć jeszcze 1% szczę-

ścia. W moim przypadku jedna 
osoba z tych, które były ode nie 
lepsze w czasie wyścigu, musia-
ła odmówić przyjęcia slota, więc 
emocje w czasie ceremonii dawa-
ły o sobie znać do samego końca. 
Ostatecznie uzyskałem kwalifika-
cję odbierając 5. slota.

 W ostatnich dniach triathlon 
zyskał w Polsce sporo na popular-
ności. Stało się to dzięki sukcesom 
naszych rodaków w ekstremal-
nym biegu Swiss Ultra, odbywają-
cym się na dystansie 10-krotnego 
Ironmana. Najlepszy z Polaków, 
Adrian Kostera, przyznał, że swoje 
początki w tym sporcie zawdzię-
cza nałogowi, a dokładnie chęci 
jego pokonania. Jak widać triath-
lon to skuteczny sposób na rzu-
cenie palenia. A co skłoniło Ciebie 
do wyboru tej dyscypliny? Co było 
Twoją motywacją? 

Tak, to temat, który mocno 
elektryzuje środowisko za spra-
wą naszych rodaków. Również 
z zapartym tchem śledziłem ich 
poczynania w czasie przygotowań 
do zawodów, jak również w ich 
trakcie. Triathlon sam w sobie jest 
wymagającą dyscypliną, wymaga 
od nas systematyczności, dyscy-
pliny, zaangażowania w codzien-
nej pracy oraz na treningu. Wy-
maga też uczciwego podejścia do 
samego siebie. Walka z nałogiem 
nie jest dla mnie pojęciem ob-
cym. Powiem więcej, mój powrót 
do sportu w zasadzie równolegle 
rozpoczął się w momencie, w któ-
rym podjąłem się terapii leczenia 
uzależnienia od alkoholu. W 2019 
roku, w lipcu zdecydowałem się 
skorzystać z pomocy. Początki nie 
były łatwe. W zasadzie musiałem 
przewartościować całe swoje ży-

cie i zacząć budować je od postaw. 
Niestety do momentu odbicia się 
od „dna” ta choroba zbiera potęż-
ne żniwa. Nauczyłem się mówić 
o niej otwarcie, ponieważ właśnie 
w ciszy moim zdaniem najlepiej 
się rozwija. W moim przypadku, 
kiedy w zasadzie sam już proble-
mu nie widziałem, nie byłem sobie 
w stanie z nią poradzić. Wiedzia-
łem natomiast, że poza terapią 
potrzebuję czegoś więcej. Potrze-
buję czegoś na tyle trudnego, aby 
wymagało to ode mnie ciągłej pra-
cy nad sobą i przede wszystkim sy-
tuacji, w której będę miał kontrolę 
nad swoim życiem. Przed rokiem 
2019 miałem już kontakt z triath-
lonem, patrząc jednak z perspek-
tywy czasu nie traktowałem tego 
sportu poważnie. Wymaga on 
uczciwej postawy względem sie-
bie. Kiedy zamiast przygotowywać 
się do startów, zamiast na trenin-
gu, jesteś na imprezie, która trwa 
z przerwami tygodnie poprzedza-
jące zawody, nie osiągniesz w tym 
sporcie nic więcej poza frustracją 
na mecie… Mogę mówić tylko 
o  sobie, ale naturalnie ten sport 
wpasował się w moje potrzeby 
i pomógł mi systematycznie, po 
kawałeczku wrócić na dobrą dro-
gę. Triathlon ma wpływ na każdy 
aspekt mojego życia. Uczy pokory 
i równocześnie stawiać sobie po-
przeczkę wyżej. Co ciekawe i waż-
ne, coraz więcej osób ze świata 

sportu mówi otwarcie o tej choro-
bie i innych swoich nałogach, da-
jąc świadectwo, że nasze życie to 
proces i tylko od nas zależy jak je 
przeżyjemy. 

Ile czasu upłynęło od Twojego 
pierwszego startu? Jak zmieniły 
się Twoje wyniki od tego czasu? 
Jaką drogę trzeba przejść, by za-
cząć odnosić realne sukcesy w tak 
wymagającej dyscyplinie, jaką jest 
triathlon?

Pierwszy start w zawodach 
triathlonowych to 2016 rok, gdzie 
zaliczyłem wypadek na zakręcie 
trasy rowerowej. Był to dystans 
1/4 Ironmana w Piasecznie. Trasę 
pokonałem w czasie 3h i 5min zaj-
mując 39. lokatę. W sumie w  se-
zonie 2016 ukończyłem zawody 
w pięciu lokalizacjach. W  między-
czasie również debiutowałem na 
biegach górskich. Później coraz 
częściej wybierałem inne formy 
spędzania wolnego czasu i poza 
pojedynczymi startami, do roku 
2019 nie trenowałem regular-
nie. Dziś mogę powiedzieć, że 
w  moim przypadku, droga, którą 
przeszedłem, daje mi na pewno 
duży bagaż doświadczeń, dzię-
ki którym mogę korzystać z nich 
w  dobry sposób i mają one real-
ny wpływ na wyniki teraz. W 2021 
roku w czasie zawodów w Tallinie, 
przed startem kolega powiedział 
mi coś, co mocno utkwiło mi w pa-
mięci, że realne sukcesy można 
odnieść po 2-3 latach pracy z tre-
nerem. Nie wiem czy u wszystkich 
tak jest, ale w moim przypadku 
tak się właśnie stało. Realnie po 
trzech latach udziału w zawodach 
triathlonowych, w cyklu Iron Tria-
thlon, niezmiennie na dystansie 
1/4 Ironmana, w tym roku mój 
czas systematycznie się skraca. 
Obecnie kończę zawody na po-
dium w AG35 z czasem w okolicy 
2:12. Oczywiście jest sporo pracy 
przede mną. Najlepsi zawodnicy 
kończą z czasem w okolicy 2:00. 
Uważam, że taki wynik jest w za-
sięgu, ale wymaga ciągłego dosko-
nalenia się i wytrwałości w dąże-
niu do celu.

Jak oceniasz, ile w tym to za-
sługa „wyścigu zbrojeń” i wciąż 
unowocześnianego sprzętu, a ile 
treningu i podnoszenia granic wła-
snych możliwości. Czy w czołówce 
tej dyscypliny można wciąż spo-
tkać zawodników nie przykładają-
cych dużej wagi do posiadanego 
sprzętu sportowego?

Jak zawsze w przypadku ta-
kiego pytania, odpowiedź nie jest 
oczywista i wymaga chwili zasta-
nowienia. Wszystko zależy od na-
szego nastawienia. Osobiście uwa-
żam, że sprzęt ma duże znaczenie, 
podobnie jak nasze podejście. 
Wielokrotnie widziałem zawodni-
ków wyposażonych w  najlepszy 
sprzęt, którzy w trakcie zawodów 
po prostu odpuszczali. Z  drugiej 
strony, miałem przyjemność roz-
mawiać z osobami wyposażonymi 
w sprzęt relatywnie gorszy, którym 
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zawziętości i determinacji mogliby 
pozazdrościć zawodnicy będący 
kilka miejsc wyżej w klasyfikacji 
końcowej. Mogę powiedzieć na 
swoim przykładzie, że jeżeli jeste-
śmy wystarczająco zdetermino-
wani i otaczamy się ludźmi, którzy 
myślą podobnie jak my, jesteśmy 
w stanie, w miarę jak nasze wy-
niki się poprawiają, znaleźć spo-
sób, aby modernizować sprzęt. 
Pierwsze swoje zawody Ironman 
70.3 w Gdyni ukończyłem na po-
życzonym sprzęcie. W  2019 roku 
miałem kłopoty finansowe, które 
były pokłosiem mojego wcześniej-
szego postępowania. Jednak na 
tamten moment rower szosowy, 
strój oraz buty i  kilka jeszcze po-
życzonych elementów wyposaże-
nia wystarczyły, aby wziąć udział. 
Z czasem 6:45 przekroczyłem linię 
mety. Motywacja jaką miałem i sa-
tysfakcja sprawiły, że po 3 latach 
ciężkiej pracy, w zasadzie każde-
go dnia w tym samym miejscu, 
przekroczyłem linię mety na nieco 
innym sprzęcie, faktycznie wypo-
sażony w profesjonalny sprzęt, na 
którym ściga się czołówka AG. Re-
asumując, daj sobie czas, wypra-
cuj wyniki i stopniowo dokładaj 
sprzęt. Najlepszy na jaki cię stać, 
bo jest to pasja i hobby, ale real-
nie niech będzie on odzwierciedle-
niem naszej formy, a nie portfela.

Jak udaje Ci się godzić życie za-
wodowe ze sportowym? Czy prze-
chodząc od amatorskich rywali-
zacji do profesjonalnych startów, 
w życiu triathlonisty nadchodzi 
w końcu taki moment, w którym 
musi on wybierać między tymi ob-
szarami?

Wiesz, myślę że ten sport wy-
maga planu. Jeżeli przygotowuje-
my się do zawodów typu Ironman 
70.3, treningi wymagają objętości. 
Mówiąc w skrócie, jest ilość go-
dzin, które musimy przepalić na 
treningu. Ostatecznie nasz orga-
nizm musi być przygotowany na 
to, że będzie na 100% obciążany 
wysiłkiem kilkugodzinnym, wielo-
krotnie w sezonie. Aby się solid-
nie do tego przygotować, trzeba 
poukładać sobie pozostałe spra-
wy. Wbrew pozorom możliwości 
mamy co najmniej kilka, aby nie 
zawalić naszym hobby pozosta-
łych aspektów życia. Powiem 
więcej, mi triathlon pomaga go-
spodarować czasem i dzielić go 
pomiędzy różne aktywności. Sta-
ram się, aby w czasie danej aktyw-
ności, inne nie zaprzątały mi gło-
wy. W  czasie, w którym spędzam 
czas z synem jestem w  100% dla 
Franka. W czasie treningu sku-
piam się na zadaniach trenera 
Pawła Janiaka. W ciągu dnia, będąc 
w pracy zajmuję się zadaniami, ja-
kie mam i które należą do moich 
obowiązków. Niby banał, ale bez 
jasno postawionych granic, zarów-
no w pracy nie będziemy produk-
tywni, jak i w czasie treningu lub 
zabawy. W tej materii dużą inspi-

racją są osoby z mojego otoczenia. 
Myślę że to klucz do sukcesu, aby 
inspirować się i otaczać ludźmi, któ-
rzy mają podobne cele i  ambicje, 
są podobnie jak my zmotywowane 
i  w  razie gorszych momentów po-
trafią wesprzeć lub w razie potrzeby 
służyć pomocą. W moim przypadku 
wielokrotnie pomagała mi Domi-
nika. Mogę śmiało powiedzieć, że 
wielu zawodników mogłoby brać 
z niej przykład, mimo że w zasadzie 
w triathlonie debiutuje w tym roku. 
Nie pamiętam treningu, który nie 
został wykonany na 100%, zgodnie 
z planem trenera. Powiem więcej, 
gdyby nie fakt, że zgodnie z usta-
leniami o 6.00 spotykamy się na 
basenie, na bieżni lub na początku 
trasy rowerowej, nie jeden trening 
realizowałbym w  innym dniu lub 
wieczorem. Wspólny cel sprawia, że 
szuka się takich rozwiązań, które na 
koniec sprawią, że go zrealizujemy. 
Obserwuję również zawodników, 
którzy łączą, podobnie jak ja, pracę 
zawodową ze sportem i życiem pry-
watnym. Skoro oni potrafią, ja rów-
nież. Oczywiście wszyscy jesteśmy 
tylko ludźmi i zdarzają się sytuacje 
wyjątkowe. Pracuję w branży infor-
matycznej, często wyjeżdżam na 
spotkania z klientami. Zdarza się, że 
o 6.00 jestem już w aucie, a wracam 
późnym wieczorem, więc ciężko jest 
zrobić trening według planu. Nic nie 
stoi jednak na przeszkodzie, aby 
w  samochodzie czekał sprzęt i  po 
spotkaniu, jeszcze przed powrotem 
do domu wykonać go w dowolnym 
miejscu w Polsce. To kwestia szuka-
nia rozwiązań.  

Adrian Kostera, za 3. lokatę 
w  biegu Swiss Ultra otrzymał 400 
euro, koszt wpisowego wyniósł zaś 
3400. Dysproporcja jest dość spo-
ra. Czy w tej dyscyplinie jest szansa 
na zdobycie dobrych sponsorów 
i utrzymywanie się w  pełni z tego 
sportu, czy to raczej tylko kosztow-
ne hobby?

Przyznaję, dysproporcja w przy-
padku zawodów Swiss Ultra jest 
faktycznie znacząca. Natomiast 
ciężko jest porównać tego typu 
konkurencje z przyjętymi i bardziej 
popularnymi dystansami typu Iron-
man lub Ironman 70.3. Jeżeli spoj-
rzymy na ten sport tylko z ekono-
micznego punktu widzenia, to jest 

to bez wątpienia drogie hobby. 
W zasadzie limit wyznacza nasz 
zdrowy rozsądek oraz zasobność 
portfela. Z drugiej strony, jeżeli 
podejdziemy z głową do wydat-
ków i zaczniemy modernizować 
sprzęt w miarę jak rozwija się 
nasza pasja, a wyniki poprawiają, 
jestem przekonany, że krok po 
kroku będzie na takim poziomie, 
który sprawia nam satysfakcję. 
Często słyszę pytanie, jaki sens 
jest wydawać tyle na rower i na 
hobby, przecież w zasadzie nic 
z tego nie zarabiasz tylko dokła-
dasz. Po chwili zastanowienia, wi-
dzę sposób na spędzanie wolnego 
czasu, z ludźmi, których doceniam 
i którzy potrafią zmotywować do 
działania. Widzę cały świat moż-
liwości, pięknych miejsc do zo-
baczenia. Widzę również sport, 
rywalizację i doskonalenie się na 
każdym kroku. Mam okazję speł-
niać swoje marzenia i być może, 
również moją historią, motywo-
wać innych. Pokazywać, że nawet 
jeśli w naszym życiu nie zawsze 
wszystko układało się po naszej 
myśli i popełnialiśmy błędy, mo-
żemy mieć własne cele i tylko od 
nas zależy, czy jesteśmy w stanie 
je zrealizować. Sponsorzy również 
dostrzegają potencjał w ludziach. 
Oczywiście wybiorą tych, którzy 
będą dostatecznie zdetermino-
wani. Z drugiej strony, przyjaźnię 
się z kilkoma osobami bardzo uta-
lentowanymi i ciężko pracującymi 
na swój sukces, które odmawiały 
na pewnym etapie współpracy ze 
sponsorem i wybierały inne firmy. 
Dlaczego? Ponieważ firmy ofero-
wały im zamiast płacenia swoje 

produkty, a na koniec dnia, na 
pewnym etapie, sport u niektó-
rych zawodników staje się pracą, 
a za pracę powinniśmy dostawać 
wynagrodzenie i uważam to za 
bardzo dobry kierunek.

Jaki najdłuższy dystans triath-
lonowy pokonałeś w swoim życiu? 
Czy rozważałeś swój start w ultra 
długim wydaniu Ironmana?

Tu pojawia się wątek pytania, 
które ostatnio dosyć często słyszę 
„Bartek, to kiedy zrobisz „pełnego” 
Ironmana?” W chwili obecnej, czyli 
w sezonie 2022, skupiłem się na 
osiągnięciu najlepszego możliwe-
go wyniku na dystansie Ironman 
70.3. Jestem jeszcze przed Mi-
strzostwami Polski na dystansie 
średnim, które odbędą się w Po-
znaniu, czekają mnie też ostatnie 
starty na dystansie 1/4 Ironman 
w cyklu Garmin Iron Triathlon. 
Ten cykl stanowił dla mnie ele-
ment sprawdzenia, czy wszystkie 
założenia idą zgodnie z planem. 
Z drugiej strony, to również moc-
no angażujący udział – to aż 11 lo-
kalizacji w różnych częściach Pol-
ski. Na ten moment jestem bardzo 
zadowolony z rezultatów. Obecnie 
jestem na 1. miejscu w AG35 oraz 
na 7. w klasyfikacji generalnej, na 
ponad 1500 zawodników i zawod-
niczek. Reasumując, obecnie sku-
piam się właśnie na tych dystan-
sach. Chciałbym zdobyć najwyższe 
możliwe miejsce w przyszłym 
roku, w czasie finałów. Będę się 
tam ścigał z najlepszymi na świe-
cie, więc dużo pracy przede mną.

Jakie starty planujesz w na-
stępnych miesiącach? 

Do zakończenia sezonu, tak 
jak wcześniej wspominałem, po-
zostały jeszcze dwa starty w cyklu 
Garmina oraz Mistrzostwa Polski 
w Poznaniu. To był bardzo inten-
sywny sezon, dlatego po Poznaniu 
rozpoczynam roztrenowanie. Być 
może spotkamy się jeszcze na za-
wodach biegowych w Piastowie. 
Mimo że starty w cyklu Piastow-
skich Biegów Historycznych nie 
były dla mnie priorytetem, parę 
razy podjąłem to wyzwanie, co 
w  rezultacie daje mi okolice trze-
ciego miejsca w klasyfikacji gene-
ralnej. Znając moje nastawienie 
na walkę, wpadnę tu jeszcze się 
pościgać. Tym bardziej, że mój syn 
Franio również uczestniczy w tym 

cyklu biegów, w grupie dzieci do 
lat 13.

Już po urlopie? Jak w ogóle 
wyglądają wakacje profesjonal-
nie podchodzącego do sprawy 
triathlonisty? Odpuszczasz sobie 
całkiem treningi? Jesz co dusza 
zapragnie, czy pilnujesz się swojej 
sportowej diety? Ile dni można so-
bie pofolgować, żeby nie wypaść 
z formy?

Co do urlopu, podobnie jak 
większość z nas, mam 26 dni. 
Układam plan na początku roku, 
mniej więcej, aby zobaczyć jak 
ten czas najlepiej wykorzystać. 
W bieżącym roku, w marcu 10 dni 
spędziłem na obozie przygoto-
wawczym do sezonu w Hiszpani, 
w Calpe, gdzie wspólnie z grupą 
Triwawa, trenowałem pod okiem 
Marcina Fabiszewskiego. Kolej-
nym mini urlopem można nazwać 
kilka dni poprzedzające zawody 
właśnie w Gdyni. W tym roku or-
ganizacja była o tyle trudna, że 
termin zawodów w Gdyni pokrył 
się z drugim tygodniem „urlopu” 
u Franka w przedszkolu. Dlatego 
musiałem podzielić ten czas pół 
na pół. Mówiąc w skrócie, faktycz-
nie w przypadku urlopu osoby, 
która planuje starty, ten element 
ma duże znaczenie. Po zakończe-
niu sezonu startowego każdy za-
wodnik rozpoczyna roztrenowa-
nie. Moment, w którym amatorzy 
sportu pozwalają sobie na więcej. 
Dla jednych będzie to wyjście na 
miasto i napój wyskokowy, dla 
jeszcze innych rozpusta w cukier-
ni, dla następnych to spanie po 
7-8 godzin bez presji porannej 
pobudki. Każdy jest inny, dlatego 
ten czas dla każdego znaczy coś 
innego. Z drugiej strony w czasie 
sezonu, jeżeli mam ochotę na coś 
słodkiego, nie ograniczam się. 
Zdaję sobie sprawę, że to może 
mieć wpływ, nie martwię się jed-
nak w żaden sposób o wagę. Przy 
10-12 godzinach treningu w tygo-
dniu, pączek zostanie przepalony 
już na starcie. W czasie zbliżają-
cego się roztrenowania zamie-
rzam wysypiać się lepiej i pozwolić 
głowie odpocząć od presji czasu. 
Myślę, że to najlepiej się sprawdzi 
w moim przypadku. Co do zasa-
dy, czas roztrenowania ustala się 
wspólnie z trenerem, ale każdy 
ma swoje indywidualne potrzeby. 
Spotkałem się również z opinią, że 
często roztrenowanie trwa do mo-
mentu, kiedy organizm sam powie 
ci, że to już ten moment, już czas 
wracać na bieżnię, basen i rower.
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fot: Bartosz Nowicki (archiwum prywatne)
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Trzy pytania do Burmistrza
Rozmowa z Grzegorzem Szuplewskim

Czas Piastowa: 1 września to 
początek nowego roku szkol-
nego. Z jakimi oczekiwaniami

rozpoczynamy ten rok?
Grzegorz Szuplewski: Rok 

szkolny 2022/23 rozpoczynamy 
w nowej sytuacji, gdy w naszej 
szkolnej społeczności obecni 
są w dużej liczbie uczniowie 
z  Ukrainy. Oczywiście pojawi-
li się już wcześniej, na wiosnę 
po agresji Rosji na Ukrainę, ale 
to było już w drugiej połowie 
poprzedniego roku szkolnego. 
Teraz jest inaczej, są z nami od 
początku. Jeśli chodzi o nasze 
miasto, to szczególnie w dwóch 
szkołach – SP nr 2 i SP nr 3 zna-
leźli w większej liczbie swoje 
miejsce uczniowie ukraińscy. 
Dlatego dziękując władzom 
naszych szkół za znalezienie 
dla nich miejsca, szczególnie 
wdzięczny jestem dyrekcji obu 
tych szkół. To sytuacja nowa 
dla nas wszystkich i dlatego 
też powinniśmy w tej niezwy-
kłej sytuacji okazać maksymal-
nie dużą otwartość, życzliwość 
i  chęć znalezienia najlepsze-
go rozwiązania. Nie wiemy, 
jak wielu naszych przyjaciół 
z  Ukrainy znajdzie swoje miej-
sce wśród nas, czy zostaną tu 
w Piastowie na krótki czas czy 
na dłużej, a może już na stałe, 
ale powinniśmy zadbać o to, by 
czuli się tu dobrze wśród nas. 
Wiem, że wielu mieszkańców 
Piastowa okazało i okazuje na-
dal im swoje wielkie serce i za 
to też, korzystając z tej okazji 

raz jeszcze dziękuję. Wojna, 
która trwa niestety nadal na 
terytorium naszego sąsiada, 
Ukrainy, szczególnie mocno 
w  tym roku przypomina nam 
o wydarzeniu, które nieodłącz-
nie wiąże się z datą 1 września. 
To drugi wymiar refleksji, która 
towarzyszy nam w tym szcze-
gólnie ważnym dla Polaków 
dniu. Troska o Ojczyznę, o na-
sze bezpieczeństwo i jej po-
myślność. Dlatego też wiążemy 
szczególne nadzieje z począt-
kiem tego roku szkolnego – by 
był dobrym rokiem dla wszyst-
kich. Bezpiecznym – w każdym 
wymiarze, pomyślnym i spo-
kojnym. Po prostu lepszym niż 
ostatnie.

Lato i jesień to czas inwesty-
cji miejskich. Czy przebiegają 
one w tym roku zgodnie z pla-
nem?

Tak, choć moglibyśmy reali-
zować więcej inwestycji – jeste-
śmy przygotowani, mamy pro-
jekty. Tu oczywiście ograniczają 
nas możliwości finansowe. Nie 
powinniśmy jednak narzekać – 
wszystkie zaplanowane działa-
nia realizujemy. Trwa budowa 
ulic: Wysockiego i Jaśminowej 
z łącznikiem wzdłuż Placu Sło-
necznego. Lada chwila roz-
pocznie się budowa wodociągu 
w ulicy Dworcowej. Z niewiel-
kim opóźnieniem przystępuje-
my do odbudowy straconych 
w wyniku ubiegłorocznego po-
żaru mieszkań komunalnych 
w budynkach przy ulicy Ma-

zurskiej. Rozpoczęliśmy dzia-
łania w zakresie budowy hali 
sportowej przy SP3, na którą 
otrzymaliśmy dofinansowanie. 
Jest już przygotowana wstępna 
koncepcja. Trwa projektowanie 
szczegółowych działań w zakre-
sie rozbudowy zielono-niebie-
skiej infrastruktury w  mieście. 
To duże zadanie inwestycyjne, 
na które także otrzymaliśmy 
dofinansowanie z funduszy 
norweskich i EOG. Rozpoczy-
namy długo oczekiwany przez 
społeczność SP nr 1 remont 
boiska, oczywiście też z do-
finansowaniem – z  budżetu 
sejmiku województwa mazo-
wieckiego. W kolejnym nabo-
rze w ramach Polskiego Ładu 
złożyliśmy wniosek na remont 
ulicy Ogińskiego i oczywiście 
liczymy na korzystne rozstrzy-
gnięcie, co pozwoliłoby na 
radykalną poprawę stanu tej 

ważnej arterii komunikacyjnej. 
W ciągu najbliższych tygodni 
powinny rozpocząć się także 
prace wiertnicze w ramach 
zadania budowy odwiertu 
geotermalnego „Piastów GT1” 
dofinansowanego ze środków 
Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Jak widać, dużo się 
dzieje i sporo jeszcze w tym 
roku przed nami.

Trwają konsultacje w spra-
wie preferencji komunikacyj-
nych mieszkańców Piastowa. 
Jaki jest ich cel?

Właśnie dokładnie taki – po-
znanie preferencji komunika-
cyjnych piastowian. Określone 
w ramach konsultacji prefe-
rencje i nawyki komunikacyj-
ne mieszkańców Piastowa, 
ale także osób spoza naszego 
miasta korzystających z naszej 
infrastruktury komunikacyjnej, 

stanowić będą ważny wkład do 
opracowania Planu Zrównowa-
żonej Mobilności Miejskiej. To 
nowy dokument o charakterze 
strategicznym, opracowanie 
którego będzie wymagane przy 
ubieganiu się o środki UE z za-
kresu mobilności w nadchodzą-
cej perspektywie finansowej. 
Informacje uzyskane w ramach 
tych konsultacji wykorzystamy 
także podczas prac związa-
nych także z przygotowaniem 
innych ważnych dokumentów 
– strategii rozwoju miasta do 
roku 2030 i planu adaptacji do 
zmian klimatu. Dlatego też pra-
gnę podziękować tym z Pań-
stwa, którzy wzięli już udział 
w konsultacjach i wypełnili pro-
stą ankietę oraz zachęcić do 
tego pozostałych mieszkańców 
– ta czynność nie zabiera wię-
cej czasu niż 2-3 minuty.

reklama

reklama

fo
t. 

 E
w

a 
M

ilu
n-

W
al

cz
ak



/ czaspiastowa

I

21 sierpnia 1944 roku pod 
Surkontami niedaleko Grodna 
stoczona została jedna z ostat-
nich bitew żołnierzy Okręgu No-
wogródzkiego Armii Krajowej. 
W  walce z oddziałami sowiec-
kiego NKWD zginęło 36 pol-
skich żołnierzy, straty po stro-
nie przeciwnika szacowane są 
na trzykrotnie większe. Wśród 
poległych żołnierzy polskich 
byli ppłk Maciej Kalenkiewicz 
ps. „Kotwicz”, komendant Okrę-
gu Nowogródzkiego AK, pięciu 
innych oficerów zgrupowania 
oraz łączniczka i sanitariuszka 
Eugenia Myszkówna ps. „Gien-
ka”. W trakcie bitwy zginęło 
także siedemnaścioro polskich 
mieszkańców wsi Surkonty. Po 
47 latach polegli żołnierze AK 
doczekali się godnego upamięt-
nienia poprzez wybudowanie 
cmentarza w miejscu ich po-
chówku. 

Cmentarz poświęcono 8 
września 1991 roku. Przetrwał 
bezpiecznie niemal 31 lat… Nie-
stety, 25 sierpnia 2022 roku 
cmentarz w Surkontach został 
zniszczony na zlecenie władz 
białoruskich, a żołnierskie gro-
by zbezczeszczone. 

Surkonty 
1944 - 1991 - 2022

fot. Robert Wielgórski

źródło: doomedsoldiers.com
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 W wyniku operacji „Ostra Brama” oddziały AK z Wi-
leńszczyzny i Nowogródczyzny, walcząc ramię w ramię 
z Armią Czerwoną, w lipcu 1944 roku oswobodziły Wilno 
z rąk niemieckich. W walkach nie wziął udziału ranny ma-
jor Maciej Kalenkiewicz, współautor planu całej operacji. 
Nieufny wobec radzieckich „sojuszników”, uniknął losu 
dowódcy Okręgu Wileńskiego AK, pułkownika Krzyża-
nowskiego „Wilka” i jego żołnierzy, zwabionych na rzeko-
me rozmowy z Sowietami i tam podstępnie rozbrojonych 
i aresztowanych, a następnie zamordowanych. Wraz 
z „Kotwiczem” z zasadzki wydostało się kilka tysięcy pol-
skich żołnierzy, którzy schronili się w Puszczy Rudnickiej. 
Część z nich postanowiła przedzierać się na zachód, inni 
wybrali trwanie na miejscu. Major Kalenkiewicz, dowo-
dząc Okręgiem Nowogródzkim AK, zreorganizował dzia-
łającą tu konspirację wojskową, formując oddziały party-
zanckie, tym razem do walki z Sowietami.

 Szymon Nowak, autor wydanej w wydawnictwie Fron-
da w roku 2016 książki pt. „Bitwy Wyklętych” tak opisuje 
bitwę, w której niewielki oddział ppłka Maciej Kalenkiewi-
cza starł się z liczącym kilkuset żołnierzy pułkiem NKWD. 
Stosunek sił obu stron wynosił 9:1 na korzyść wojsk so-
wieckich. 

 21 sierpnia 1944 r. polska grupa zatrzymała się na dzienny od-
poczynek w Surkontach na skraju Puszczy Ruskiej. Oddział prowa-
dzony przez mjr. „Kotwicza” liczył ponad 70 ludzi. Oprócz Kalenkie-
wicza wśród polskich partyzantów znajdowali się m.in. oficerowie: 
rtm. Jan Skrochowski „Ostroga”, kpt. Franciszek Cieplik „Hatrak”, 
kpt. Bolesław Wasilewski „Bustromiak”, por. Walenty Wasilewski 
„Jary” (brat „Bustromiaka”) oraz adiutant „Kotwicza” - pchor. Hen-
ryk Nikicicz „Orwid”.
 Po nocnym marszu ludzie spali, odpoczywali i jedli posiłki. Za-
raz po południu wystawione warty zaalarmowały polskie dowódz-
two, że do sąsiedniej litewskiej wsi Pielasy przyjechało ciężarów-
kami sowieckie wojsko. Najprawdopodobniej na skutek donosu, 
do akcji przeciwko polskim partyzantom ruszyła kompania z 3 ba-
talionu 32 zmotoryzowanego pułku Wojsk Wewnętrznych NKWD, 
którymi dowodzili starszy lejtnant Korniejko i młodszy lejtnant Ble-
skin. Kiedy Sowieci wyładowali się z samochodów i tyralierą ruszyli 
w stronę polskiego zaścianka, „Kotwicz” zarządził po cichu alarm 
i rozstawił swoich żołnierzy na stanowiskach. Prawym skrzydłem 
dowodził osobiście mjr Kalenkiewicz, a lewym kpt. Bolesław Wasi-
lewski „Bustromiak”.
 Zbliżający się do polskich stanowisk Sowieci pokonywali pod-
mokłą łąkę gęsto pokrytą małymi sadzawkami. To wówczas omi-
jając te wodne oczka, enkawudziści złamali dotychczasowy szyk 
i zbili się w ciasne grupki. Wtedy, na znak swojego dowódcy, Polacy 
otworzyli ogień. Strzelanina była krótka, aczkolwiek bardzo gwał-
towna. W jej wyniku Sowieci wycofali się w popłochu, unosząc cięż-
ko rannych swych dowódców, którzy wkrótce zmarli. Na polanie 
pozostało około 30 ciał w radzieckich mundurach. W tej pierwszej 
fazie bitwy po stronie polskiej również zginęło kilku partyzantów, 
m.in. por. „Jary”. Byli także ranni, w tym kpt. „Bustromiak”, które-
mu kula rozorała skroń niedaleko oka. Nastąpiła przerwa w walce, 
w czasie której Polacy przeprowadzili naradę. Ranny „Bustromiak” 
opowiadał się za natychmiastowym wycofaniem się. Przeciwny 
temu był mjr „Kotwicz”, który nie chciał pozostawić ciężko ran-
nych na łaskę czerwonych. Ostatecznie uzgodniono, że „Bustro-
miak” natychmiast odejdzie z grupą lżej rannych - co też uczynił, 
a „Kotwicz” z resztą polskich partyzantów pozostanie w obronie do 
zmroku i wtedy będzie próbował wycofać się, zabierając ze sobą 
także ciężko rannych.
 Podczas przerwy w walce nie próżnowali również Sowieci, któ-
rzy przez radiostację wezwali posiłki. Około godziny 15 do Piela-
sy na 30 ciężarówkach dotarła sowiecka odsiecz i cały batalion 
NKWD ruszył do walki. Pod Surkontami Rosjanie mieli wtedy około 
600 żołnierzy, Polaków została już garstka.
 W tym samym czasie nad zaściankiem pojawiły się samolo-
ty z  czerwonymi gwiazdami na skrzydłach, strzelając i zrzucając 
małe bomby, wzniecały pożary pośród drewnianych zabudowań 
i słomianych dachów. Tym razem sowieckie natarcie ruszyło z dru-
giej strony wsi, a pochód enkawudzistów wspomagały ogniem roz-
stawione na skrzydłach cekaemy. Szczególnie jeden z nich, usytu-
owany na niewielkim wzgórzu, miał znakomity wgląd w pozycje 
polskiej obrony. To jego ogień unieszkodliwił stanowisko polskiego 
erkaemu, a po chwili wybił polskie dowództwo. Major „Kotwicz” 
padł martwy, ten sam los spotkał jego adiutanta pchor. „Orwida” 
oraz rotmistrza „Ostroga”. W płonącym chutorze, polscy partyzan-
ci pozbawieni dowództwa nie byli w stanie skutecznie się bronić. 
Chwilę później enkawudziści wpadli do płonących zabudowań 
i rozbili resztki polskiego ugrupowania.

Sierpień 1944

Bitwa

Major Maciej Kalenkiewicz Porucznik Wojciech Kalenkiewicz

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Major Maciej Kalenkiewicz i pchor. „Orwid” zostali pocho-
wani w dwóch drewnianych skrzyniach w płytkim grobie. 
Zginęli niemal jednocześnie i teraz spoczęli jako pierwsi. 
Obok grobów „Kotwicza” i „Orwida” przygotowano miej-
sca pochówku dla wszystkich pozostałych trzydziestu 
czterech polskich żołnierzy. Już bez trumien. Nad ciałem 
pomodlił się przez chwilę miejscowy ksiądz Litwin i po-
kropił nieboszczyków. Potem groby zasypano. Jako że 
polskich partyzantów pochowano przy starym cmenta-
rzyku Powstańców Styczniowych, świeże groby nakryto 
połamanymi płytami z 1863 roku. Przez wiele lat był to 
jedyny ślad po bohaterach z Surkont”. (Sz.Nowak „Bitwy 
Wyklętych”, Fronda, Warszawa 2016, str. 42).

Pamięć

Pochowani w sierpniu 1944 roku polscy bohaterowie 
czekali na budowę cmentarza aż do 1991 roku. Za cza-
sów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej nie-
opodal miejsca spoczynku polskich partyzantów pobu-
dowano wielkie obory i zasiano trawą hektary pastwisk. 
Hodowla bydła kwitła w  najlepsze (jeśli tak można po-
wiedzieć o komunistycznych kołchozach i sowchozach). 
I tylko stare popękane płyty nagrobków Powstańców 
Styczniowych przypominały o  „Kotwiczu” i jego żołnier-
zach. Dopiero w roku 1991, dzięki staraniom Cezarego 
Chlebowskiego i Rany Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, naturalnie również za zgodą białoruskiego MSZ, 
wybudowano w tym miejscu cmentarz poświęcony po-
chowanym tam przed wielu laty Polakom. Na głównym 
pomniku znalazł się ogólny napis, że spoczywający w tej 
ziemi żołnierze AK zginęli za Polskę. Nie pozwolono na 
żaden dodatkowy dopisek, na przykład że walczyli za pol-
skie Kresy i zginęli z rąk Rosjan z NKWD. Jednocześnie 
na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie pojawił się 
napis „Surkonty 21 VIII 1944”, upamiętniający tamto wy-
darzenie. (Sz.Nowak „Bitwy Wyklętych”, str. 42).

źródło: doomedsoldiers.com  

źródło: znadniemna.plźródło: znadniemna.plźródło: znadniemna.pl
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Wobec barbarzyństwa 2022

 Po zniszczeniu cmentarza w Surkontach na polecenie władz 
białoruskich, co nastąpiło 25 sierpnia 2022 roku, protest wobec 
tego aktu barbarzyństwa wystosowały m.in. polskie MSZ i rząd 
USA, wiele instytucji i organizacji. Natychmiast też zareagowali 
żyjący w Białorusi Polacy, którzy ustawili brzozowe krzyże na 
zniszczonych grobach polskich żołnierzy. Informacje o tych 
działaniach zamieszcza na bieżąco portal Związku Polaków na 
Białorusi: glosznadniemna.pl  (Polscy patrioci tworzą w Surkon-
tach prowizoryczny memoriał - Związek Polaków na Białorusi 
(glosznadniemna.pl).
 Stanowisko w tej sprawie zajęły również władze samorządo-
we Miasta Piastowa w Stanowisku Nie wolno milczeć, przyję-
tym na sesji Rady Miejskiej 30 sierpnia 2022 roku. 

 Treść Stanowiska:

 Mamy szczególny obowiązek wyrażenia protestu wobec 
tego niesłychanego barbarzyństwa pamiętając, że młodszy 
brat ppłka Macieja Kalenkiewicza, Wojciech, zginął rozstrze-
lany przez Niemców w Piastowie 12 września 1939 roku. Obaj 
bracia zginęli za wolną Polskę, obaj zostali odznaczeni krzyża-
mi najwyższego orderu wojennego Virtuti Militari. Porucznik 
Wojciech Kalenkiewicz spoczywa w pokoju, mając swój grób – 
najpierw w miejscu, gdzie zginął, w centrum Piastowa, u zbie-
gu ulic Warszawskiej i Bohaterów Wolności (miejsce upamięt-
nione obeliskiem), a potem w kwaterze żołnierzy Września’39 
na cmentarzu w Gołąbkach. Ppłk Maciej Kalenkiewicz pocho-
wany został potajemnie czekając na godne upamiętnienie 47 
lat. Minęło kolejnych 31 lat i jego grób został zniszczony. Dla-
tego nie wolno milczeć. Pamięć o bohaterach polskiej walki 
o wolność wymaga obrony – zawsze i wszędzie. 

źródło: znadniemna.pl

źródło: znadniemna.pl

źródło: znadniemna.plźródło: Urząd Miejski w Piastowie
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• FRYZJERSTWO 
  DAMSKO-MĘSKIE

• KOSMETYKA

• PIELĘGNACJA PAZNOKCI

• MANICURE HYBRYDOWY

• JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY

22 723 59 30

Piastów, ul. Dworcowa 27

malgorzata.com.pl

/malgorzatasalon

 Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie stanowi na-
grodę dla osób, które przeżyły 
co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim, zgodnie 
z ustawą z 1992 r. o orderach 
i odznaczeniach. Z inicjatywą 
ich przyznania występują jubi-
laci lub ich krewni do Urzędu 
Stanu Cywilnego ze względu 

na miejsce stałego pobytu 
pary małżeńskiej.
 Wyróżnieni Jubilaci to:

Barbara i Jan Błażejczyk
Anna i Józef Giżyńscy
Elżbieta i Bohdan Mularscy

 Odznaczenia w imieniu Pre-
zydenta RP wręczył Małżon-

kom Burmistrz Miasta Piasto-
wa, Grzegorz Szuplewski wraz 
z Przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Piastowie, Agatą Kor-
czak oraz Kierownikiem USC, 
Ewą Soroką.
 Odznaczonym parom jesz-
cze raz gratulujemy!

26 sierpnia trzy piastowskie pary odebrały medale nadane przez 
Prezydenta RP za przeżycie ponad pięćdziesięciu lat w jednym związku 
małżeńskim.

Piękni długowieczni

fot. Małgorzata Nowicka

fot. Małgorzata Nowicka

fot. Małgorzata Nowicka

fot. Małgorzata Nowicka
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Małgorzata Adamiak-Zabłocka 

blog osobisty:
www.klinikapodagryka.pl

konsultacje i kursy zielarskie:
www.chwilaznatura.pl

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

Na polach ograniczonych 
ulicami Harcerską, Elizy Orzesz-
kowej, Aleją Tysiąclecia i Alejami 
Jerozolimskimi stado owiec wy-
pasał ojciec mojego kolegi z  li-
ceum.

Teren, na którym pasły się 
owe owce, nazywaliśmy „góry 
– doły”.  W „dołach” zbierała się 
woda i kumkały żaby, a na „gó-
rach” rosła trawa i cała masa 
różnych roślin. Teraz są tu domy 
szeregowe i wielorodzinne blo-
ki, a roślinność to gównie iglaki. 
Jedynie u zbiegu ulic Harcerskiej 
i  Orzeszkowej pozostała piękna 
jarzębina. 

Jarzębina to potoczna nazwa 
drzewa o nazwie jarząb pospo-
lity (albo zwyczajny). Jarzębina 
pojawia się w legendach i poda-
niach w całej Europie. W Wielkiej 
Brytanii uważano, że odstrasza 

czarownice. We Włoszech wie-
rzono, że jarzębinowa gałązka 
niesiona w torbie albo jeszcze 
lepiej w ustach, chroni podróż-
nych podczas nocnej wędrówki. 
W Polsce jarzębinowa gałązka 
w  dożynkowym wieńcu miała 
przynosić obfite zbiory w kolej-
nym roku. W  Irlandii z jarzębi-
nowego drewna robiono różdżki 
mające wykrywać rudy metali. 
W fińskiej mitologii jarzębina jest 
atrybutem Rauni, bogini płodno-
ści i urodzaju. 

Niegdysiejsi ptasznicy używali 
owoców jarzębiny, aby wabić pta-
ki, które chcieli schwytać. Czer-
wone owoce służyły także do wy-
robu korali, a kiedy nie wiadomo 
czemu spadały z drzewa jesienią 
na ziemię, miało to zwiastować 
wojnę, zarazę lub inne nieszczę-
ście. Z elastycznego jarzębinowe-

go drewna o ładnym rysunku sło-
jów wyrabia się flety i laski. Cenią 
je także rzeźbiarze. 

Z owoców jarzębiny wyra-
biano dawniej sorbitol, słodzący 
i utrzymujący wilgotność dodatek 
do żywności, który wziął nazwę 
od łacińskiej nazwy drzewa (Sor-

Coraz częściej w miastach stosuje się ekologiczny sposób pielęgnacji 
terenów zielonych. Zamiast kosić trawę głośnymi kosiarkami spalinowymi 
czy elektrycznymi, wypasa się na miejskich trawnikach owce. Ciekawe, czy 
ktoś jeszcze pamięta, że w Piastowie takie „ekologiczne” kosiarki mieliśmy 
już w latach 80-tych. 

Piastów okiem zielarki

fo
t. 

M
ał

go
rz

at
a 

Ad
am

ia
k-

Za
bł

oc
ka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka

fot. Małgorzata Adamiak-Zabłocka
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bus aucuparia), a który dziś otrzy-
muje się syntetycznie. 

Jarzębina to roślina stosowa-
na od wieków w medycynie tra-
dycyjnej. Do celów leczniczych 
zbiera się jej kwiaty i owoce. Na-
par z łyżki suszonych kwiatów 
jarzębiny na szklankę wrzątku, 
parzony przez pół godziny, jest 
pomocny przy alergii, zapaleniu 
układu moczowego, przeziębie-
niu, grypie i pękających naczyn-
kach. Można go także stosować 
do celów kosmetycznych. Dobrze 
wpływa na cerę z rozszerzonymi 
naczynkami, podrażnioną i z wy-
pryskami. 

Owoce jarzębiny można wy-
suszyć w piekarniku czy suszarce 
do owoców i stosować w postaci 
odwaru, jako źródło soli mine-
ralnych i witamin. Odwar taki 
wspomaga także usuwanie z or-
ganizmu zbędnych produktów 
przemiany materii, pomaga przy 
reumatyzmie, dnie moczanowej, 
cukrzycy, miażdżycy i otyłości. 
Można go także stosować w ka-
micy moczowej, przy obrzękach 
i infekcjach układu moczowego. 
Przyda się również do okładów 
na skórę, która dzięki nim odzy-
skuje sprężystość i staje się nawil-
żona i elastyczna. 

Owoce jarzębiny mogą być 
też wykorzystane kulinarnie. 
Przemrożenie lub zalanie wodą 
z octem w proporcji 2:1 na 24 go-
dziny, pozbawia je goryczy i moż-
na ich wówczas używać do wy-
robu soków, syropów, dżemów 

i wódek. W handlu dostępne są 
owoce jarzębiny kandyzowane, 
w czekoladzie i suszone. Zajada-
jąc się nimi warto jednak pamię-
tać, że spożyte w większej ilości 
działają przeczyszczająco. 

Jarzębina na rogu Harcerskiej 
zawsze przypomina mi „góry – 
doły” i pasące się na nich owce. 
Do dziś uśmiecham się na wspo-
mnienie mojego kolegi z klasy tłu-
maczącego się ze spóźnienia na 
lekcję koniecznością „wyprowa-
dzenia baranów”. Takim uspra-
wiedliwianiem się doprowadzał 
zawsze nauczycieli do szewskiej 
pasji. 

W moich czasach licealnych 
wypasanie owiec w mieście bu-
dziło irytację, zdziwienie, albo po-
błażliwe uśmieszki i uchodziło za 
fanaberię ekscentryka albo zaję-
cie, które przynosi wstyd na całą 
okolicę. 

A w dzisiejszych czasach za-
pewne piastowskie owce wraz 
z właścicielem wystąpiłyby w wia-
domościach.
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 Daje sobie radę w wiszących 
koszach, z których wypuszcza 
długie pędy, wdzięczące się do 
nas i do słońca. Jest rośliną cie-
płolubną, kwitnącą od czerwca 
do pierwszych przymrozków. 
Piękna nasturcja przywędro-
wała do nas z Ameryki, gdzie 
rośnie dziko i jest byliną. Po-
łudniowa i Środkowa Ameryka 
jest jej domem. Jest ważną ro-
śliną spożywczą dla tamtejszej 
ludności. Pąki kwiatowe i mło-
de, mięsiste owoce, zakonser-
wowane w słonej wodzie lub 
occie, stanowią cenną przy-
prawę przypominającą sma-
kiem kapary.
 Spośród osiemdziesięciu 
gatunków nasturcji, w Polsce 
najczęściej uprawia się nastur-
cję większą. Innymi popularny-
mi gatunkami są nasturcja ka-
naryjska i nasturcja bulwiasta. 
Poszczególne odmiany różnią 
się wysokością, wielkością, 
barwą kwiatów i liści.
 W naszych warunkach na-
sturcja jest uprawiana jako 
roślina jednoroczna. Nadaje 
się na miejsca słoneczne i lek-
ko zacienione. W cieniu słabiej 
kwitnie, bądź wcale. Lubi pod-
łoże próchnicze, wilgotne, ale 
nie mokre. Jeśli ziemia przed 
posadzeniem była wzbogaco-
na kompostem, nasturcja bę-
dzie pięknie się rozrastać. Nie 

lubi przesadzania, więc należy 
się zastanowić gdzie chcemy ją 
wysiać. Po przesadzeniu może 
długo chorować lub w  ogóle 
się nie przyjąć. Nasiona najle-
piej wysiać do gruntu w dru-
giej połowie maja. W  dołku 
na głębokości 3  centymetrów 
umieszczamy po trzy nasiona 
w odstępie trzydziestu centy-
metrów. Roślina bardzo szyb-
ko rośnie i szybko zakwita. 
Doskonale sprawdza się jako 
roślina okrywowa. Potrafi też 
wspinać się po barierkach 
balkonów, murkach i ogrodze-
niach. Zdarza się, że w następ-
nym roku nasturcja da nam 
samosiew i nowe roślinki wy-
rosną w zupełnie innym miej-

scu, sprawiając nam niespo-
dziankę.
 Rośliny mają okrągłe ciem-
nozielone liście osadzone na 
niezbyt grubych łodygach. 
Łodygi są mięsiste i mogą 
osiągnąć 2-4 metry długości. 
Z soczystą zielenią liści pięknie 
kontrastują kwiaty w żywych 
kolorach żółci, pomarańczy, 
a nawet bordo. Zdarzają się 
również kwiaty dwubarwne. 

Kwiaty wyrastają na długich 
szypułkach i mają po pięć płat-
ków i bardzo charakterystycz-
ną ostrogę. Kwiaty nasturcji są 
jadalne. Mają lekko pikantny 
smak, przypominający rzeżu-
chę. Można dodawać je do sa-
łatek, twarożków lub zapiekać. 
Ciekawie przyprawiają potra-
wy i jednocześnie je dekoru-
ją. Liście nasturcji nadają się 
również do jedzenia, smakują 
podobnie jak chrzan.
 Walory dekoracyjne i sma-
kowe to nie wszystkie zalety 
nasturcji większej. Z owoców 
nasturcji produkuje się wy-
ciągi, syropy, różnego rodza-
ju ekstrakty, które mają silne 
działanie odkażające, prze-
ciwwirusowe, przeciwbakte-
ryjne i  przeciwgorączkowe. 
Pobudzają trawienie, regulują 
przemianę materii, działają 
moczopędnie i żółciopędnie. 
Mają silne właściwości prze-
ciwpasożytnicze. Herbatki 
z  nasturcji rozgrzewają i czę-
sto serwowane są przy prze-

Nasturcja to niewymagającą roślina kojarząca się z wiejskimi ogródkami. 
Potrafi pięknie zdobić tarasy swą zieloną masą liści, poprzeplataną 
kwiatami o ciepłych, wręcz gorących barwach. 

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

fot. Shutterstock

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

Płomienna nasturcja na rabaty i na talerz

ziębieniach i  stanach grypo-
wych. Wysuszone pąki rośliny 
działają przeczyszczająco i nie 
uszkadzają flory bakteryjnej. 
Preparaty z nasturcji stoso-
wane zewnętrznie działają 
korzystnie na skórę. Hamują 
łojotok, wysuszają wypryski, 
eliminują łupież, przyspiesza-
ją gojenie się ran, zapobiega-
ją obrzękom. Przynoszą ulgę 
w  reumatycznych bólach. 
Dzieci, kobiety w ciąży i kar-
miące, osoby cierpiące na 
choroby wrzodowe żołądka 
i  schorzenia nerek, powinny 
zachować szczególną ostroż-
ność w stosunku do prepara-
tów nasturcjo-pochodnych. 
 Ta piękna roślina, którą 
najczęściej możemy spotkać 
w warzywnikach, skutecznie 
odstrasza wełnowce od pomi-
dorów. Posadzona obok ziem-
niaków, rzodkiewki, fasoli, 
bobu, zwabi swoim zapachem 
mszyce, a te pozostawią nasze 
rośliny uprawne w spokoju. 
Zapachu nasturcji nie cierpią 
gryzonie i ślimaki. Niestety, 
mogą ją atakować gąsienice 
bielinka kapustnika i pająki 
przędziorka. Może jej się przy-
darzyć szara zgnilizna, rdza 
czy mozaika. Jeśli będziemy 
korzystać z dobrodziejstw na-
sturcji w kuchni, pamiętajmy, 
aby używać tylko naturalnych 
środków ochrony. 
 Nasturcja po dotarciu do 
Europy była towarem luksuso-
wym. Gościła jedynie w ogro-
dach najbardziej zamożnych. 
Z tego też powodu kojarzona 
była z dobrobytem i wysoką 
pozycją społeczną. Jest sym-
bolem życzliwości i płomien-
nej miłości. Porośnięte nastur-
cją altany i balkony, tworzą 
bardzo romantyczną scenerię, 
idealną do wspaniałego relak-
su. 

Barbara Lipieta
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Bezpłatne konsultacje ze specja-
listą psychoterapii uzależnień

Szanowni Mieszkańcy, 
informujemy, iż w dalszym cią-
gu jest możliwość skorzystania 
z bezpłatnych konsultacji ze 
specjalistą psychoterapii uzależ-
nień. 
 Konsultacje są skierowane 
do osób (zarówno kobiet, jak 
i  mężczyzn) żyjących w bliskiej 
relacji z osobą uzależnioną od 
alkoholu i/lub innych substancji 
psychoaktywnych czy zachowań 
(hazardu, gier komputerowych, 
Internetu, pracy, zakupów), któ-
re z tego powodu doświadczają 
problemów emocjonalnych oraz 
nie wiedzą jak sobie z nimi po-
radzić, mają poczucie, że ich ży-
cie utknęło w jakimś martwym 
punkcie i potrzebują impulsu, 
aby ruszyć do przodu, przeży-
wają wiele trudności, frustracji 
i przykrych sytuacji oraz mają 
wrażenie, że są z tym sami. Na 
konsultacje nie obowiązują za-
pisy, wystarczy przyjść w każdy 
wtorek między godziną 18:00 
a 20:00 do Filii Świetlicy Środowi-
skowo-Integracyjnej „Dom Jana 
Pawła II” w Piastowie przy ul. 
Pułkownika Józefa Sułkowskiego 
29 A. Na spotkanie z terapeu-
tą można również zabrać małe 
dziecko, jeśli w tym czasie jest 
problem z zapewnieniem mu 
opieki. 
 Być może właśnie, to jest ten 
moment, w którym warto byłoby 
zastanowić się po co przedłużać 
swoje cierpienie i zwrócić się po 
profesjonalną pomoc.
 Serdecznie zapraszamy!

każdy wtorek
w godzinach 18:00 – 20:00

Filia Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej 
„Dom Jana Pawła II” w Piastowie przy ul. Pułkownika Józefa Sułkowskiego 29 A

SERWIS SPRZĘTU
OGRODNICZEGO I BUDOWLANEGO

PIASTÓW ul. CHOPINA 2

ZAPRASZAMY
CZYNNE:

PON-PT: 9.00-17.00  
SOBOTA: 9.00-13.00 

tel: 572 338 308
NAPRAWA KOSIAREK

OSTRZENIE PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH
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 Listę różnego typu placó-
wek, które w ramach świad-
czeń Narodowego Funduszu 
Zdrowia prowadzą terapię 
uzależnień, można znaleźć na 
stronie internetowej: 

www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.

 Osoby uzależnione mogą 
skorzystać z pomocy grup 
Anonimowych Alkoholików.
 Listę grup AA można zna-
leźć na stronie internetowej 

www.aa.org.pl.

 Na terenie Piastowa dzia-
łają 4 grupy AA: grupa „Piast”, 
grupa „Wszechświat”, grupa 
„Anioły” oraz grupa „Wszech-
świat II”, których spotkania 
odbywają się zgodnie z poniż-
szym harmonogramem:

Poniedziałek: 

18:00 - grupa „Piast”, ul. al. 
Krakowska 17 ( Dom Parafial-
ny, wejście schodami metalo-
wymi od ul. Powstańców War-
szawy, I piętro.) 

Środa:

18:30 -  grupa „Wszechświat”,  
ul. 11 Listopada 8 (Świetlica 
„Dom Jana Pawła II” - wejście 
od ul. Popiełuszki).

Czwartek: 

19:00 -  grupa „Anioły”, ul. Eli-
zy Orzeszkowej 23 (sala przy 
Kościele, wejście od ul. Norwi-
da).

Niedziela:

17:00 -  grupa „Wszechświat 
II”, ul. 11 Listopada 8 (świetlica 
„Dom Jana Pawła II” - ”-wejście 
od ul. Popiełuszki).

 Pomocy we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików 
można także szukać poprzez 
infolinię: 801-033-242 (co-
dziennie w godz. 8:00-20:00).
 Natomiast krewni i przy-

jaciele osób uzależnionych 
mogą skorzystać z pomo-
cy grup rodzinnych Al-Anon 
(www.al-anon.org.pl)”.
 Na terenie naszego miasta 
działa grupa „Wdzięczność”. 
Spotkania odbywają się w każ-
dy czwartek o godzinie 18:00 
w  Domu Parafialnym przy 
ul.  al. Krakowska 17 (wejście 
schodami metalowymi od ul. 
Powstańców Warszawy, I pię-
tro). 

 W wielu miejscowościach 
funkcjonują tzw. kluby absty-
nenta, które w ramach swojej 
działalności proponują pomoc 
i wsparcie w trzeźwieniu oraz 
zmianie stylu życia poprzez 
alternatywne do picia formy 

spędzania wolnego czasu. Li-
stę takich stowarzyszeń i klu-
bów można znaleźć na stronie 
internetowej www.krajowara-
da.pl.

 W każdym województwie 
funkcjonuje Wojewódzki Ośro-
dek Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu i Współuzależnienia 
(WOTUW), w którym można 
uzyskać informacje o działa-
jących na terenie danego wo-
jewództwa placówkach terapii 
uzależnień. 

Opracowano na podstawie informacji pocho-
dzących ze strony internetowej: https://www.
parpa.pl/index.php/e-publikacje/category/5-
-uzaleznienie-od-alkoholu - broszura pn. 
„Wpływ kontaktów z osobą uzależnioną na 
funkcjonowanie rodziny”.

W Polsce jest dobrze działający system pomocy dla osób uzależnionych 
i ich bliskich. Z terapii mogą skorzystać zarówno osoby uzależnione, 
osoby pijące alkohol szkodliwie, jak i bliscy tych osób (osoby 
współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików).

Choroba alkoholowa. Gdzie szukać pomocy?

reklama
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sport

 Przez wszystkie dni prowa-
dzenia zajęć pogoda i frekwen-
cja dopisywały. Dzieci i  mło-
dzież korzystały bezpłatnie 
z  kortów, rakiet tenisowych, 
piłek, domku klubowego i po-
rad w zakresie techniki i  tak-
tyki gry. W dniu 31 sierpnia 
zorganizowano dla chętnych 
turniej tenisowy, kończący wa-
kacje.
    
Wyniki turnieju

Grupa pierwsza:
1.Dębski Piotr   
2.Laskowyj Sasza   
3.Ziąbski Mikołaj

Grupa druga: 
1.Krośnicki Mateusz   

2.Krośnicki Łukasz   
3.Marszalenko Leon   
4.Marszalenko Hugo

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki.

Na kortach Piastowskiego Towarzystwa Te-
nisa i Bocce zakończyła się druga część akcji 
„Lato w mieście-2022”.

Koniec lata na kortach
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Leszek Grabarczyk


