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1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
program na www.serock.pl

4 marca, godz. 18:00, Grupa teatralna Między Nami: “Wieczór poezji koszykowej”
sala widowiskowa CKiCz, wstęp wolny

5 marca, godz. 16:00, koncert z okazji Dnia Kobiet - Forever Young
sala widowiskowa CKiCz, wejściówki do odbioru w sekretariacie od 27 lutego

10  i 24 marca, godz. 19:00, Tango Argentyńskie - Praktyka tangowa w Centrum Kultury i Czytelnictwa 

11 marca, godz. 16:00-19:00, Maraton Zumby z CatFit
sala widowiskowa CKiCz

11 marca, godz. 16:00, Warsztaty z psychologii sportu 
sala audio CKiCz, informacje w sekretariacie  (22 782 80 70)

11 marca, godz. 14:00, warsztaty z emisji głosu
sala plastyczna CKiCz, zapisy w sekretariacie (22 782 80 70)

12 marca, godz. 18:00, Muzyczny Podwieczorek: Aruto Matsumoto, “Mistrzowski recital fortepianowy”
sala widowiskowa CKiCz, wstęp wolny

16 marca, godz. 10:00, Warszawska Syrenka – eliminacje gminne
sala widowiskowa CKiCz

19 marca, godz. 18:00, Wieczór w Teatrze - spektakl “Dobranoc, Panowie!” (od 16 r.ż.)
sala widowiskowa CKiCz, bilety 25/20 PLN (zniżka z kartą serocczanina)

24 marca, godz. 19:00, Wiosenny koncert poezji śpiewanej: Grupa na Swoim
sala widowiskowa CKiCz, bilety 25/20 PLN (zniżka z kartą serocczanina)

25 marca, godz. 9:30, Teatr Młodego Widza: Teatr Wariacja, “Wielkanocna Chata Mazowsza" 
sala widowiskowa CKiCz, zapisy w sekretariacie (22 782 80 70)

25 marca, godz. 10:00, Warsztaty bębniarskie
sala muzyczna CKiCz, 25 PLN 

25 marca, godz. 17:00, koncert grupy Na Rev oraz Viva el Cajon
wstęp 20/15 PLN (zniżka z kartą serocczanina), po koncercie Drum Circle

25 marca, godz. 9:00-13:00, Szycio-kawiarnia 
sala plastyczna CKiCz, zapisy w sekretariacie (22 782 80 70)

4 marca, godz. 8:30, Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - gminne eliminacje w piłce ręcznej dziewcząt 

hala sportowa PZSP w Serocku przy ul. Wolskiego 8

11 marca, godz. 8:30, Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej - gminne eliminacje w piłce ręcznej chłopców 

hala sportowa PZSP w Serocku przy ul. Wolskiego 8

18 marca, godz. 8:30, Mistrzostwa Mazowsza Skrzatów w Tenisie Stołowym 

hala sportowa PZSP w Serocku przy ul. Wolskiego 8

25 marca, godz. 13:00, Mecz MZPN - V liga „Decathlon”: KS Sokół Serock - KTS Weszło Warszawa

boisko piłkarskie w Jadwisinie przy ul. Szkolnej 48

Od 13 marca 2023 r. do 27 marca 
2023 r. do godz. 15:00 będzie prowa-
dzona rekrutacja do przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Serock, z wykorzysta-
niem systemu informatycznego. 

W postępowaniu rekrutacyjnym 

biorą udział dzieci urodzone w latach 
2017-2020 oraz dzieci z odroczonym 
obowiązkiem szkolnym, zamieszkujące 
na terenie Miasta i Gminy Serock.

Wniosek o przyjęcie do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej można złożyć 
do przedszkola/szkoły pierwszego wy-

boru ze wskazaniem przedszkola/szko-
ły drugiego i trzeciego wyboru, które 
prowadzą postępowanie rekrutacyjne 
dla dzieci w określonym wieku.

Więcej informacji, w tym kryteria 
i zasady rekrutacji, znajduje się na stro-
nach: www.serock.pl oraz www.oswia-
ta.serock.pl .

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram pracy przedszkoli w okresie wakacji

Zachęcamy do pobrania aplikacji Time4BUS

Zgłoszenia dzieci 
do klas pierwszych szkół podstawowych

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Redakcja: Referat Promocji i Wizerunku, tel. 22 782 88 43, promocja@serock.pl

Redaktor naczelna: Agnieszka Woźniakowska
Skład i druk: MERITUM Bożena Zimmermann, e-mail: meritum@by.home.pl

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej, przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców. 
Zgłoszenia na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowane od 1 do 31 marca 2023 r. 
Druki stosownych zgłoszeń dostępne są dla rodziców w poszczególnych szkołach oraz na stronach internetowych szkół.

W okresie lipiec-sierpień 2023 roku samorządowe przed-
szkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
będą pracowały według załączonego harmonogramu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki pracującego 
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
składają wniosek w danej placówce w terminie do 31 maja 
2023 r. 

Wnioski mogą składać rodzice dzieci, które uczęszczają do 
samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowa-
dzonych przez Miasto i Gminę Serock w roku szkolnym 2022/2023.

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Se-
rocku - przedszkole pracujące w lipcu, w sierpniu przerwa 
wakacyjna

Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka 
w Zegrzu - przedszkole pracujące w lipcu, w sierpniu prze-
rwa wakacyjna

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Woj-
ska Polskiego w Zegrzu* - przedszkole pracujące w sierp-
niu, w lipcu przerwa wakacyjna

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. 
J. Szaniawskiego w Jadwisinie - przedszkole pracujące 
w sierpniu, w lipcu przerwa wakacyjna

Przedszkole w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Woli Kiełpińskiej - przedszkole pracujące w sierpniu, 
w lipcu przerwa wakacyjna

*Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Ze-
grzu przyjmowane są dzieci 6-letnie (ewentualnie 5-letnie).

Zmiana dotycząca dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu 
w Zegrzu ma związek z budową nowego budynku przedszkola.

ZOSiP Serock

Aplikacja Time4BUS prezentuje rzeczywiste czasy przyjazdów i odjazdów pojazdów Lokalnej Komunikacji Autobusowej 
na przystanki na podstawie danych GPS, co oznacza, że umożliwia śledzenie na mapie pozycji konkretnego autobusu. Odjaz-
dy można sprawdzać dla jednego przystanku lub dla całej grupy przystankowej. Odjazdy można wybrać na kilka sposobów: 
• znajdując go na mapie (również przy wykorzystaniu Twojej lokalizacji), • korzystając z wyszukiwarki przystanków, • wybrać go 
z listy ulubionych, • wskazując go z listy ostatnio szukanych, • przeglądając trasy linii dostępnych w danym mieście. 



Informator GmIny Serock

INWESTYCJEINWESTYCJE

Informator GmIny Serock 54

Nowe przedszkole i żłobek w Zegrzu

Sukcesywnie sięgamy po nowe wyzwania 
w obszarze inwestycyjnym. 
Konsekwentnie realizujemy między innymi 
przedsięwzięcia w obrębie obiektów oświatowych. 
Ciężar tych wyzwań wzrasta, kiedy zadania 
prowadzone są podczas nieprzerwanej pracy 
placówek. Obecność najmłodszych użytkowników 
w pobliżu robót powoduje, że musimy z największą 
troską podchodzić do kwestii związanych 
z odpowiednią organizacją procesu inwestycyjnego 
i zachowania bezpieczeństwa na placu budowy 
oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Przy planowaniu inwestycji oświa-
towych nie bez znaczenia są też kwe-
stie finansowe, gdyż z reguły są to 
przedsięwzięcia, które stanowią znacz-
ną część budżetu inwestycyjnego. Dla-
tego  ich realizacja bez pozyskania środ-
ków zewnętrznych staje się trudna, o ile 
nie niemożliwa. 

I tak -  podejmując się kolejnego 
tego typu wyzwania rozpoczynamy, już 
w terenie, działania związane z rozbu-
dową budynku placówki oświatowej 
w Zegrzu. Ideą przedsięwzięcia jest 
stworzenie nowoczesnego miejsca, łą-
czącego funkcję żłobka i przedszkola.

Dlaczego Zegrze
W ostatnich latach wszystkie pla-

cówki oświatowe na terenie gminy 
Serock potrzebowały wsparcia, jeśli 
chodzi o rozbudowę czy modernizację. 
Oczywistym jest fakt, że inwestycje nie 
mogły się odbyć w jednym roku, dlate-
go zadania musiały zostać rozłożone w 
czasie. Po Serocku, Woli Kiełpińskiej i Ja-
dwisinie przyszedł więc czas na Zegrze. 

Konieczność przeprowadzenia grun-
townego remontu, a ściślej rzecz uj-
mując przebudowy, dostosowującej 
pomieszczenia do obecnie obowiązu-
jących standardów architektonicznych, 
doprowadziła do idei utworzenia w tym 
miejscu obiektu łączącego dwie funkcje 
– przedszkolną i żłobkową. Niefunkcjo-
nalny układ pomieszczeń zabytkowego 
budynku, a także jego mała powierzch-

nia, nie pozwoliłyby na utworzenie tu 
czterech pełnowymiarowych sal zaję-
ciowych z pomieszczeniami towarzy-
szącymi dla setki dzieci. Konieczna oka-
zała się rozbudowa obiektu i wyjście 
poza istniejący obrys. Wykorzystaliśmy 
więc ten fakt, aby przy okazji koniecznej 
rozbudowy stworzyć tu funkcjonalną, 
nowoczesną przestrzeń przedszkolną. 
I w tym momencie pojawił się pomysł 
o zaadaptowaniu istniejącego budynku 
na niewielki żłobek. Obecny budynek 
spełnia wymagania architektoniczne, 
niezbędne do funkcjonowania tego 
typu placówki, co pozwali nam w mak-
symalnym stopniu wykorzystać istnie-
jący układ pomieszczeń (z niewielkimi 
tylko korektami), bez żadnej straty dla 
funkcjonalności obiektu i bezpieczeń-
stwa przyszłych podopiecznych.

Dodatkowym argumentem prze-
mawiającym za tym, aby połączyć tu 
wspomniane wyżej funkcje jest towa-

rzystwo dużego terenu wokół budynku, 
który stwarza możliwości zaaranżowa-
nia go i zagospodarowania w taki spo-
sób, aby dzieci w każdym wieku miały 
swoją przestrzeń do zabawy.

Roboty budowlane 
ruszyły

Inwestycja realizowana jest w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że na 
podstawie opracowanego przez nas pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego (czyli 
dokumentu, który szczegółowo określa 
parametry architektoniczno-techniczne, 

wytyczne do projektów instalacyjnych i 
aranżacyjnych, sposób zagospodarowa-
nia terenu oraz wymagania materiałowe 
dla przedsięwzięcia) ogłosiliśmy postę-
powanie przetargowe, w wyniku które-
go zawarliśmy umowę na opracowanie 
szczegółowej dokumentacji budowlanej 
(której głównym celem było uzyskanie 
pozwolenia na budowę) i zrealizowanie 
robót budowlanych. Obecnie zostały już  
zakończone prace projektowe, a organ 
administracji architektoniczno-budowla-
nej wydał decyzję o pozwoleniu na budo-
wę.  Zakończenie tego etapu umożliwiło 
rozpoczęcie prac budowlanych.

W związku z koniecznością zachowa-
nia ciągłości pracy placówki, i z uwagi na 
bezpieczeństwo dzieci, prace budowla-
ne będą prowadzone w dwóch etapach.

Etap I obejmie dobudowę do istnie-
jącego budynku obiektu, w którym będą 
zlokalizowane wszystkie pomieszczenia 
nowego przedszkola oraz kuchnia i ko-

tłownia, obsługujące docelowo również 
część żłobkową. Roboty w tym etapie 
będą prowadzone w sposób nieza-
kłócający  pracy przedszkola tj. bez 
ingerencji w część istniejącą, w której 
obecnie przedszkole funkcjonuje.

Zakładamy, że po wakacjach udo-
stępnimy dzieciom nowy obiekt, skła-
dający się z czterech przestronnych, 
nowoczesnych, kompleksowo wyposa-
żonych sal zajęciowych wraz ze wszyst-
kimi pomieszczeniami pomocniczymi.

Etap II rozpocznie się po udostępnie-
niu do prowadzenia zajęć nowo wybu-
dowanej części przedszkolnej i obejmie 
przebudowę istniejącego budynku. Bę-
dzie ona miała na celu dostosowanie go 
do potrzeb pełnienia funkcji nowocze-
snego żłobka. W tym etapie całość robót 
budowlanych będzie prowadzona poza 
nową, oddaną do użytkowania częścią, 
czyli także w sposób niezakłócający pra-
cy przedszkola.

Zakładamy, że ten etap zostanie za-
kończony w czwartym kwartale roku, 
a żłobek rozpocznie funkcjonowanie 
w przyszłym roku. 

Żywimy ogromną nadzieję, że oddany z końcem roku 
obiekt będzie właściwą odpowiedzią na oczekiwania 
rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki 
ale także tych, które swoją przygodę w tym miejscu 
dopiero zamierzają zacząć, albo zaczną - zachęceni 
efektem tej realizacji.  

Środki zewnętrzne 
na realizację zadania

Jak już wspomnieliśmy zadania 
inwestycyjne w obrębie placówek 
oświatowych z uwagi na obszerny 
zakres, konieczność dostosowania do 
obowiązujących restrykcyjnych wymo-
gów, a także dbałość o komfort dzieci, 
które będą z tych placówek korzystać, 
należą do stosunkowo kosztownych 
przedsięwzięć. 

Niestety bez wsparcia ze środ-
ków zewnętrznych niemożliwe sta-
łoby się urzeczywistnienie wszyst-
kich naszych planów w tej sferze. 
Dlatego, mając świadomość wyso-
kiego priorytetu tego typu inwesty-
cji, jesteśmy mocno zdeterminowani 

w poszukiwaniu możliwości ich fi-
nansowania. 

Aby wspomóc realizację inwestycji, 
o której mowa, wystąpiliśmy o wsparcie 
finansowe z dwóch źródeł:

- rządowego programu Maluch+, 
który ma dofinansować realizację części 
żłobkowej,

- instrumentu wsparcia zadań waż-
nych dla równomiernego rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego, realizo-
wanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego, któ-
ry miałby wesprzeć realizację części 
przedszkolnej.

Wnioskujemy o ponad 5 mln dofi-
nansowania, co stanowi ponad połowę 
kosztów planowanej inwestycji. 

Jesteś lokalnym przedsiębiorcą? 

Planujesz nową inwestycję lub zastanawiasz się nad rozwojem swojej firmy?

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

udziela wsparcia w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT 

z tytułu nowej inwestycji, 

a  pomoże Twojej firmie w kontakcie ze Strefą.Urząd Miasta i Gminy Serock

SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ 

NAWET DO 55% KOSZTÓW NOWEJ INWESTYCJI

WSPIERANE 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI:

  PRODUKCJA ORAZ USŁUGI 

 MAGAZYNOWANIA

  NOWOCZESNE USŁUGI DLA BIZNESU  

 (IT,BPO,SSC)

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE?
 WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU 

 INFORMACYJNYM (termin 02.03.2023)

 ZŁÓŻ WNIOSEK I BIZNESPLAN DO ŁSSE

 UZYSKAJ DECYZJĘ O WSPARCIU

 ZAINWESTUJ W ROZWÓJ SWOJEGO  

 PRZEDSIĘBIORSTWA

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SPOTKANIU 

INFORMACYJNYM (20.02.2023 r.) PROSIMY O KONTAKT: 

tel.: 22 782 88 31  , e-mail: j.szymanski@serock.pl

tel.:22 782 88 27, e-mail: o.korniychuk@serock.pl

Monika Głębocka-Sulima
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Dobre rady na odpady

Jednym z najbardziej rozpowszech-
nianych mitów głosi, że posegregowa-
ne odpady i tak trafiają do jednej śmie-
ciarki, która je miesza, powodując, że 
nasze segregowanie nie ma sensu. Nic 
bardziej mylnego. Nowoczesne pojaz-
dy odbierające odpady mają zazwyczaj 
podział na różne przegrody, do których 
trafiają poszczególne odpady. 

Segregowanie odpadów ma wiele 
korzyści. Przynosi także korzyści finan-
sowe, bowiem – segregując odpady, 
płacimy mniej za odbiór śmieci. Recy-
kling pozwala także na oszczędność 
energii, surowców i ochronę środowi-
ska naturalnego. Każda wykorzystana 
ponownie szklana butelka, to oszczęd-
ność energii potrzebnej do oświetlenia 
pokoju żarówką przez 4 godziny. Prze-
tworzenie tony aluminium, to oszczęd-
ność 4 ton boksytu i 700 kilogramów 
ropy naftowej. Poddane recyklingowi 
odpady, to także mniej wysypisk.

 Co powstaje 
 z recyklingu?
Szkło i aluminium podlegają recy-

klingowi w 100%, można je też przetwa-
rzać nieskończoną ilość razy. W przy-
padku aluminium jest to o tyle ważne, 
że produkcja aluminium z rud jest rela-
tywnie droga, a złoża boksytu nie od-
nawiają się. Dzięki recyklingowi szkła 
możemy ograniczyć zużycie piasku, do-
lomitu i sody. Wprowadzając tylko jed-
ną szklaną butelkę do wtórnego obie-
gu, ograniczamy zużycie energii równe 
4 godzinom pracy 100 watowej żarów-
ki!  Tymczasem  statystyczny  mieszka-
niec Polski wyrzuca do pojemników 
na odpady zmieszane aż 56 szklanych 

opakowań rocznie. Zdecydowanie więc 
warto zmienić przyzwyczajenia i śmie-
cić mniej.
Tworzywa  sztuczne  powstają  z po-

chodnych ropy naftowej. Zamiast zu-
żywać ropę, której zasoby są ograni-
czone, i której wydobycie jest bardzo 
kosztowne, tworzywa sztuczne można 
ponownie wykorzystać – jako wyso-
kokaloryczne źródło energii lub jako 
surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych 
butelek PET można wyprodukować blu-
zę z polaru. Plastik może być też prze-
twarzany na innego rodzaju ubrania 
specjalistyczne lub sportowe. Powstają 
z niego także namioty, plecaki czy buty. 
Aby uratować jeno drzewo, wystarczy 
59 kg makulatury.

O recyklingu warto pomyśleć już 
na etapie zakupów: weźmy na zakupy 
torbę wielorazowego użytku, unikaj-
my produktów jednorazowych i zbęd-
nych opakowań, wybierajmy produkty 

w opakowaniach, które nadają się do 
recyklingu, albo są wykonane z ma-
teriałów biodegradowalnych. Zanim 
kupimy kolejny produkt, zwróćmy 
uwagę, czy materiał, z którego został 
wykonany, nadaje się do recyklingu. 
Innym rozwiązaniem jest wymiana 
zbędnych rzeczy. Zamiast wyrzucać 
starą kanapę, oddajmy ją w dobre ręce. 
To samo tyczy się sprzętu RTV/AGD. Nie 

Zbieranie osobno papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych wraz z metalem, 
a także oddzielanie odpadów biode-
gradowalnych, pozwala uzyskać naj-
bardziej pełnowartościowe surowce do 
ponownego przetworzenia.

 Ulga  
za kompostowanie
Chcąc zachęcić mieszkańców do 

gospodarowania bioodpadów we wła-
snym zakresie, poprzez poddawanie 
ich kompostowaniu na własnej nieru-
chomości, w Mieście i Gminie Serock 
wprowadzono możliwość skorzystania 
ze zwolnienia w części z opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wynosi ono 15% od obliczonej wyso-
kości opłaty. Przypominamy jednak, że 
mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć 
kompostowania, nie mogą wystawiać 
odpadów biodegradowalnych przed 
swoją posesje, w dniu ich odbioru.

PSZOK
Pamiętajmy, że na terenie gminy 

funkcjonuje także Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest 
on czynny codziennie, od wtorku do 
soboty w godzinach 7:00-15:00, z wy-
łączeniem dni świątecznych ustawowo 
wolnych od pracy. Właściciele nieru-
chomości mogą przywieźć do PSZOK 
większość rodzajów odpadów powsta-
jących w gospodarstwach domowych 
np. odpady opakowaniowe, odpady 
biodegradowalne, odpady wielkoga-
barytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny a także odpady proble-
matyczne, np. opakowania po farbach, 
lakierach, świetlówki, zużyte opony 
czy odpady poremontowe z drobnych 
remontów przeprowadzanych we wła-
snym zakresie. 

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych, mogą korzystać 
właściciele nieruchomości położonych 
na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy 
złożyli deklarację i wnoszą do gminy 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.  

Osoby prowadzące działalność go-
spodarczą muszą mieć podpisane indy-
widualne umowy na odbiór odpadów 

powstających w wyniku prowadzenie 
tejże działalności. 

Pamiętajmy także, że zgodnie 
z obecnie obowiązującym prawem wła-
ściciele nieruchomości, z chwilą zamiesz-
kania na swojej nieruchomości, są zobo-
wiązani do złożenia w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Serocku deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Deklaracja jest wiążąca, 
co oznacza, że nie możemy jedynie za-
deklarować sortowania, a potem i tak 
wyrzucać „wszystkiego” do jednego ko-
sza. W takim przypadku firma odbierają-
ca odpady ma obowiązek powiadomić 
gminę o przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów i po-
traktować je jako zmieszane odpady ko-
munalne, za co trzeba zapłacić wyższą 
stawkę. Odpady segregowane można 
gromadzić w workach o pojemności co 
najmniej 60 l, a worki każdorazowo zo-
stawia firma odbierająca odpady segre-
gowane z posesji.

Odpady zmieszane
oddajemy w pojemnikach
Każde gospodarstwo powinno 

także wyposażyć swoją nieruchomość 
w pojemniki na zmieszane, niesegre-
gowane odpady komunalne. Pojemni-
ki o pojemności 120 l przeznaczone są 
dla nieruchomości, którą zamieszkuje 
do 4 osób włącznie, pojemniki 240 l 
lub dwa pojemniki po 120 l dla nieru-
chomości, którą zamieszkuje od 5 do 
8 osób włącznie. Dodatkowo pojem-
nik 120 l na każde kolejne 4 osoby, dla 
nieruchomości, którą zamieszkuje po-
wyżej 8 osób.

Pojemniki o pojemności powyżej 
240 l do 1100 l przeznaczone są dla nie-
ruchomości wielorodzinnych, stąd też 
takie pojemniki nie będą opróżniane 
przez firmę realizującą odbiór odpadów 
sprzed posesji, a wyłącznie z zabudowy 
wielorodzinnej

Odpady w dniu odbioru powinny 
być wystawiane w taki sposób, aby 
umożliwić ich identyfikację z właści-
wym adresem, co nie tylko usprawnia 
pracę firmy odbierającej odpady ale 
także pozwala stwierdzić, czy właści-
ciele nieruchomości segregują odpady. 

Większość towarów, które dziś użytkujemy, 
jest wykonana z plastiku, szkła, papieru, aluminium 
i innych tworzyw, które możemy wykorzystać 
do ponownej produkcji. Aby było to możliwe, 
potrzebujemy odpowiednej segregacji odpadów, 
które po oczyszczeniu przestają być śmieciami, 
a stają się surowcami wtórnymi. 

każdy może sobie pozwolić na kupno 
nowej lodówki lub pralki. Dzięki wymia-
nie, my pozbędziemy się kłopotu, a ktoś 
inny ucieszy się z prezentu. Wymienia-
jąc, naprawiając i pożyczając przedmio-
ty dajemy im szansę na drugie życie.

 Spójny system  
segregacji
Na terenie całego kraju obowiązuje 

jednolity system segregacji odpadów 
(JSSO), którego główna zasada jest 
jedna – należy oddzielać surowce od 
odpadów, które nie nadają się do po-
wtórnego przetworzenia. Jakie surowce 
oddzielamy?
• papier (kolor worka niebieski);
•  metale i tworzywa sztuczne (kolor 

worka żółty);
• szkło (kolor worka zielony);
• bio (kolor worka brązowy);
• zmieszane (kolor worka czarny).

P r z y p o m i n a m y , 
że od 1 lutego odpady sprzed 
posesji odbiera nowa firma, 
wyłoniona w drodze przetar-
gu - firma PARTNER Dariusz 
Apelski. Odbiór odpadów ko-
munalnych z nieruchomości re-
alizowany jest od godziny 7.00, 
w terminach wyznaczonych 
w harmonogramie odbioru od-
padów. W związku z tym, do 
godziny 7.00 odpady powinny 
być wystawione przed posesję, 
zaś altany śmietnikowe otwar-
te. W przypadku jednak jakich-
kolwiek nieprawidłowości, bądź 
jeśli odpady nie zostaną ode-
brane w obowiązującym termi-
nie, należy zgłosić reklamację 
w dniu następującym po usta-
lonym terminie odbioru odpa-
dów. Reklamacje przyjmowa-
ne są pod nr tel.  22 782 88 40.  
Więcej informacji o systemie 
odbioru odpadów w Mieście 
i Gminie Serock a także o pra-
widłowej segregacji znajduje się 
na naszej stronie www.serock.pl 
w zakładce Dla mieszkańca. 

P r z y p o m i n a m y , 
że opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uisz-
czamy za trzy miesiące z góry raz 
na kwartał, a najbliższa rata tej 
płatności przypada na 15 marca.  
Opłatę wnosimy na indywidualne 
numery kont, które otrzymaliśmy 
wraz z zawiadomieniem o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na dany 
rok. Płatności można dokonać 
przelewem, w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku – kartą płat-
niczą lub w kasie Banku Spół-
dzielczego w Legionowie, filia 
w Serocku. Na terenach wiejskich 
opłatę można uiścić także w for-
mie inkasa u sołtysów wsi.

Redakcja
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Gwieździste noce w Serocku

Koncerty noworoczne w Serocku, 
to tradycyjnie już, wydarzenia wiel-
kiego kalibru. Nic zatem dziwnego, że 
tegoroczny Koncert Noworoczny 28 
stycznia zaszczycił swoją obecnością 
nie kto inny, jak Grzegorz Turnau, który 
wszędzie, gdzie się pojawia, przywozi 
ze sobą kawałek Krakowa, dystansu, 
zadumy i humoru. Ciężko o większą 
przyjemność i większego artystę na 
tak wspaniałą okoliczność! Pan Grze-
gorz zagrał fantastyczny, dwugodzinny 
koncert, pełen cudownych utworów, 
znaczących jego artystyczną drogę… 
Przy okazji organizacji tego wydarzenia, 
podziękowania należą się także partne-
rowi koncertu - Hotelowi Narvil Confe-
rence & Spa****, który udostępnił salę 
Amazonka oraz zadbał o celebracyjny 
aspekt przedsięwzięcia! 

Nie był to jednak koniec koncertów 
- przedwalentynkowy weekend przy-
niósł nam dwa wyjątkowo czarowne 
wydarzenia. Pierwszym z nich był kon-
cert Pawła Domagały, zorganizowany, 

ponownie, w partnerstwie z Hotelem 
Narvil 10 lutego. Był to wyjątkowo 
„wtulny” i przytulny czas dla wszystkich 
zakochanych par, które dbają o to, żeby 
ich miłość Domagała… I zdecydowanie 
udało się stworzyć cudowną walentyn-
kową atmosferę, w akompaniamencie 
ciepłych i prawdziwych utworów gra-
nych przez Pawła wraz z zespołem.

wyśnione sny 
o marzeniach 

11 lutego zaś odbył się debiutancki 
recital Katarzyny Łapińskiej zatytuło-
wany  “Trzeba  marzyć”.  Ten  pierwszy 
solowy projekt Kasi powstawał przez 
wiele miesięcy w CKiCz w Serocku 
pod kierunkiem wokalnym Elżbiety Za-
pendowskiej  oraz w  reżyserii  Tomasza 
Woty. Efektem tej pracy był dojrzały 
artystycznie koncert, złożony z kobie-
cych portretów w piosenkach o miłości. 
Umiejętne połączenie śmiechu i wzru-

szenia to pewien znak rozpoznawczy 
wszystkich przedsięwzięć, wychodzą-
cych spod ręki Eli  i Tomka - nie  inaczej 
było i tym razem. Nie sposób również 
było nie dostrzec wielkiej różnorodno-
ści wykonań - kto zaś śledził muzyczną 
drogę Kasi, na pewno nie mógł też nie 
zauważyć ogromnego postępu, którego 
dokonała podczas swoich wokalnych 
wojaży. Jesteśmy bardzo dumni z drogi, 
którą udało się przejść Kasi tu, w Seroc-
ku. Cieszymy się, że nie tylko miała ma-
rzenia, ale też nie brakowało jej odwagi, 
by je spełniać! Mamy nadzieję, że pro-
gram ten ruszy w podróż po Mazowszu, 
a może i Polsce - bo zdecydowanie jest 
się czym pochwalić!

Gdy jednak mowa o deskach rodzi-
mej serockiej sceny, nie moglibyśmy 
pominąć niezwykłego spektaklu, który 
przywiózł do nas w niedzielę 5 lutego 
znany już serockiej publiczności ama-
torski Teatr Południe. Poprzednie spek-
takle tej formacji: “Metoda selekcji” oraz 
“Zamężek” pozostawiły po sobie bardzo 
silne wrażenia, dlatego też nie mogliśmy 
przegapić ich najnowszej sztuki! “Panny 
dworskie”, bo o tym właśnie najśwież-
szym projekcie Teatru Południe mowa, 
zdecydowanie nie rozczarował. Umie-
jętne budowanie napięcia oraz powol-
ne rozpakowywanie skomplikowanych 
relacji i zależności pomiędzy postacia-
mi, zaskoczenia i chwile autentycznego 
wzruszenia - to znaki rozpoznawcze 
tego spektaklu oraz wielka zasługa re-
żysera, Bartłomieja Goli. Nie zdradzając 
zbyt wiele, zakończenie tej sztuki, to 
przecudnej klasy twist na typowej dla 
Hitchcocka strzelbie, powieszonej na 
ścianie. Jeśli ktoś nie miał okazji obej-
rzeć tego spektaklu, zachęcamy do 
śledzenia  Teatru  Południe  w  mediach 
społecznościowych. Zdecydowanie nie 
chcecie tego przegapić, aczkolwiek 
ostrzegamy - spektakl “Panny dworskie” 
potrafi dostarczyć silnych wrażeń na 
wiele sposobów!

I o ile silne wrażenia, to rzecz na swój 
sposób oczekiwana w sztuce, o tyle mało 
kto spodziewałby się ich podczas wy-
stępów amatorskich grup scenicznych, 
złożonych z seniorów… Nic bardziej 

mylnego! Z okazji dni Babci i Dziadka 
21 stycznia naszą scenę odwiedził Ze-
spół kabaretowo-teatralny MODERATO, 
działający przy Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Jabłonnie, z czarującym przed-
stawieniem “Bal na Gnojnej… na bis!”. 
Pełen życia i charakteru, humoresek, żar-
tów i dowcipów oraz znanych utworów 
z dwudziestolecia międzywojennego 
program podbił z miejsca serca widowni. 
Ogromne gratulacje za ten sukces należą 
się również Gosi Andrzejewskiej-Składa-
nek, która prowadzi grupę ku kolejnym 
przedsięwzięciom!

i o wielkich 
sercach

Początek roku jest też, zwyczajo-
wo już, czasem Wielkiej Głośności… Co 
roku bowiem gra wtedy Wielka Orkie-
stra  Świątecznej  Pomocy!  Tegoroczny 
- już 31. - finał poświęcony był walce 
z sepsą. Naturalnie, Serock grał razem 
z  całą  Polską!  Tego wyjątkowego  dnia 
można było zobaczyć u nas spektakl dla 
dzieci “Królowa Śniegu”, oglądać po-
kazy taneczne i sportowe, przejechać 
się wozem strażackim razem z serocką 

Ochotniczą Strażą Pożarną, spróbować 
wyjątkowych smakołyków dla dużych 
i małych, wziąć udział w kiermaszu 
książek i gazetek, posłuchać rodzimych 
wokalistów (wraz z księdzem Rafa-
łem Winnickim!), a także wziąć udział 
w aukcjach. Nie zabrakło wśród nich 
nietypowych usług i przedmiotów: ze-
stawów ogrodnika i rolnika, przeglądu 
technicznego pojazdów, mioteł rodem 
z Hogwartu, fantastycznego rękodzieła 
z zaprzyjaźnionych pracowni artystycz-
nych, voucherów do okolicznych ka-
wiarni i restauracji, pokazu tańca ognia 
i żonglerki, zestawów upominków, vo-
ucherów do kina Helios… Wszystko to, 
oczywiście - dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy! Dzięki hojności miesz-
kańców Serocka udało nam się zebrać 
kwotę niebanalną: 33 396,82 złotych! 
Nie zabrakło w Serocku SERCA… Serca 
WYKONAWCÓW, którzy wystąpili na 
naszej scenie, Serca PRZYBYŁYCH, któ-
rzy dobrze się bawili, Serca DARCZYŃ-
CÓW, którzy zaoferowali swoje pro-
dukty, dzieła i usługi w ramach licytacji, 
Serca WOLONTARIUSZY, którzy dzielnie 
pomagali nam w realizacji wydarzenia 
oraz  Serca  tych  WSZYSTKICH,  którzy 
Wielką Orkiestrę wsparli i grali razem z 

nami! Serdecznie Wam wszystkim dzię-
kujemy za to, że chcecie zmieniać świat 
na lepsze!

W chwili zamknięcia tego nume-
ru Informatora mamy też już za sobą 
pierwszy tydzień ferii zimowych w wo-
jewództwie mazowieckim. Co się z tym 
wiąże? W dniach 13-17 lutego najmłodsi 
mieszkańcy miasta i gminy Serock mo-
gli wziąć udział w zimowych atrakcjach 
podczas otwartej części półkolonii zi-
mowych! Każdego dnia czekały na nich 
inne atrakcje i niespodzianki: pokazy 
najnowszych filmów animowanych dla 
dzieci, biblioteczne warsztaty walen-
tynkowe, animacje taneczne z elemen-
tami choreografii, dekorowanie bardzo 
niskokalorycznych pączków, warsztaty 
z Capoeiry oraz fantastyczny bal kar-
nawałowy z Panem Sprężynką! Radości 
było co niemiara, tak,  jak być powinno 
podczas zimowej przerwy od szkoły. 
I chociaż śniegu nie było teraz zbyt wie-
le, to po minach uczestników wniosku-
jemy, że to nic nie szkodzi…

Po tak udanym początku roku, cięż-
ko nie myśleć z ekscytacją, co też nie-
zwykłego czeka nas jeszcze w kolejnych 
miesiącach…?

Tomasz Wota

Wolontariusze poszukiwani!
Czy jesteś uczniem klas VII-VII szkoły podstawowej, poszuku-

jącym możliwości odbycia wolontariatu w ciekawy sposób?
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku zaprasza młodzież 

do współpracy przy wydarzeniach artystycznych oraz wspieraniu 
działań bibliotecznych! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
telefoniczny (22 782 80 70) lub bezpośrednio w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35 ( Przystanek Kultura :) !

Święta Bożego Narodzenia i początek nowego roku 
zawsze otulają wszystkich sennie i świątecznie 
w atmosferze spokoju, radości i celebracji, 
które rozciągają się na styczniowe wieczory... 
Czas ten jednak nigdy nie trwa zbyt długo. 
Nie inaczej było tym razem i u nas, w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku! 
Spokojny początek roku wybuchł nagle 
w feerii wyjątkowych wydarzeń…



Informator GmIny Serock

SPORT

11

HISTORIA

Informator GmIny Serock10

Konspiracja antykomunistyczna na ziemi serockiej Paweł Kozarzewski - motorem po niebie

Latasz od 2012 roku, kiedy to – 
trochę przypadkiem – pojawiłeś się 
na niebie. Opowiedz proszę, jak to się 
zaczęło. 

Wiele razy w moim życiu przypa-
dek miał znaczący wpływ na to, co się 
wydarzyło dalej i z moim lataniem było 
podobnie. Interesowałem się fotogra-
fią, jeździłem i ścigałem się na moto-
cyklu. Któregoś razu kolega motocykli-
sta zaprosił mnie na „parapetówkę” do 
nowo zakupionego mieszkania i tam 
zasugerował mi, że powinienem zainte-
resować się motoparalotniarstwem, by 
móc robić zdjęcia z powietrza. Wtedy 
jeszcze drony nie były tak popularne, 
jak dziś. Nie było to jakoś mocno prze-
konywujące, dopóki nie zobaczyłem 
jego sprzętu, złożonego w szafie. Za-
wsze urządzenia tego typu kojarzyły mi 
się z dużym hangarem na lotnisku, a tu 
cały sprzęt mieścił się w rogu szafy, w 
kawalerce. Postanowiłem spróbować 
i zapisałem się na kurs paralotniarstwa 
w Kroczewie koło Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. Mogłem go ukończyć, 
bo pas startowy na lotnisku w Modli-
nie był wówczas w remoncie i lotnisko 
było nieczynne. Po ukończonym kursie 
paralotniowym od razu zapisałem się 
na kurs latania z silnikiem i przepadłem 
w tym sporcie. Sprzedałem motocykl i 
zająłem się tylko lataniem. Na początku 
miało to być latanie wyłącznie rekre-
acyjne i przy okazji fotografowanie z 
góry, ale również przez przypadek po-
znałem pilotów kadry narodowej, któ-
rzy powiedzieli mi, że mam potencjał, 

by być dobrym zawodnikiem. Zacząłem 
jeździć na treningi kadry a później na 
zawody i tak to się dalej potoczyło. Po 
kilku latach intensywnego ścigania się 
oraz udziału w nietuzinkowych projek-
tach, takich jak pierwszy lot motopa-
ralotnią w obiekcie zamkniętym – na 
stadionie PGE Narodowym – zostałem 
zaproszony w 2016 roku na pokazy do 
Kataru, gdzie otrzymałem propozycję 
pracy  i  zostania  trenerem. Trzy  lata za-
jęło mi skompletowanie wszystkich do-
kumentów niezbędnych do pracy i od 
2019 roku dołączyłem do największego 
i najbardziej profesjonalnego teamu na 
świecie. W tym sporcie, można powie-
dzieć, że team katarski jest jak team for-
muły 1. Mamy dwóch trenerów – dwóch 
Polaków, dwóch mechaników, lekarza, 

odwiedzić. Latałem między innymi za 
kołem podbiegunowym na tle zorzy 
polarnej i na gorącej pustyni w Katarze 
czy  Tajlandii.  Ale  chyba  najpiękniejszy 
lot miałem w kwietniu ubiegłego roku 
– lot nad statuą Chrystusa w Rio de 
Janeiro. Latałem również „nad Chry-
stusem” w Świebodzinie i nie było 
to tak spektakularne, jak w Brazylii.  
To był  zawsze  TOP1 na mojej  liście  la-
tania,  aktualnie  w  TOP3  są:  Islandia, 
pustynia Wadi Rum w Jordani i pusty-
nia w Omanie. Aktualnie do czerwca 
latam w pięknej hiszpańskiej Andaluzji, 
gdzie średnio co roku przez trzy-cztery 
miesiące mamy obozy treningowe. Na 
pewno chciałbym w tym roku zobaczyć 
polskie Tatry z góry i ponownie Półwy-
sep Helski. 

Paweł KozarzewSKi
pochodzi z Zalesia Borowego. Od czasów nauki w liceum 
w Serocku, znany jest jako Lojak i ten pseudonim stał się także 
jego wizytówką w środowisku lotniczym na całym świecie. 
Pierwsze starty na motoparalotni rozpoczął w 2012 roku. 
Prawdopodobnie był pierwszym pilotem motoparalotni 
w naszej gminie, z pewnością zaś pierwszym pilotem 
w Motoparalotniowej Kadrze Narodowej z powiatu 
legionowskiego. Przez sześć lat reprezentował Polskę na 
arenie międzynarodowej jako pilot Motoparalotniowej Kadry 
Narodowej i był to okres największych sukcesów polskiej kadry. 
Od 2019 roku pełni funkcję instruktora w Special Force 
oraz trenera Motoparalotniowej Kadry Narodowej Kataru. 

fizjoterapeutę i kilku administratorów 
odpowiedzialnych za szeroko pojęty 
PR, od materiałów marketingowych po 
catering, no i budżet na każdy sezon 
w wysokości, o jakiej inne reprezentacje 
mogą niestety tylko pomarzyć. Od 2014 
jestem także pilotem tandemowym. 

Który z dotychczasowych lotów 
był najbardziej nietypowy?
To  bardzo  trudne  pytanie,  bo  mia-

łem okazję latać w wielu pięknych 
miejscach na świecie i nadal mam kilka 
miejsc na swojej liście, które chciałbym 

W momencie wkroczenia na ziemie 
polskie w 1944 r. oddziały sowieckie 
rozpoczęły proces rozbrajania i likwi-
dowania polskiego podziemia niepod-
ległościowego. Część żołnierzy była za-
chęcana do wstępowania do 1. i 2. Armii 
Wojska Polskiego, walczących u boku 
Armii Czerwonej, mimo wyraźnego za-
kazu ze strony rządu londyńskiego i Ko-
mendy Głównej Armii Krajowej.

Fale represji ze strony sowietów 
i Urzędu Bezpieczeństwa doprowadziły 
do wydania przez Komendanta Głów-
nego AK gen. Leopolda „Niedźwiad-
ka” Okulickiego rozkazu o rozwiązaniu 
Armii Krajowej w styczniu 1945 r. Nie 
wszyscy jednak złożyli broń, żołnierze 
zamierzali dalej walczyć o Polskę wol-
ną od komunizmu. W ramach tego po-
wstały nowe organizacje konspiracyjne, 
m.in. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość 
(WiN), organizacja „Nie” czy Armia Kra-
jowa Obywatelska. Oprócz nich istniały 
oddziały Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego.

W okresie działalności podziemia 
antykomunistycznego gmina Zegrze 
oraz miasto Serock należały do powia-
tu pułtuskiego. W związku z tym na na-
szym terenie funkcjonowały oddziały 
Ruchu Oporu Armii Krajowej Obwodu 
Pułtusk „Maciejka”, będące samodziel-
nymi jednostkami, złożonymi z wielu 
organizacji samoobronnych powstałych 
po rozwiązaniu AK. 

Jednym z nich był działający na na-
szym terenie oddział pod dowództwem 
ppor. Stanisława „Rafała” Janickiego. 
Był on synem Franciszka, uczestnika 
wojny polsko-bolszewickiej i wnukiem 
Feliksa – powstańca styczniowego. Ja-
nicki dowodził oddziałem w strukturach 
ROAK „Maciejka” Ośrodka III „Łasica” 
oraz był komendantem Placówki Zegrze. 
8 lipca 1946 r. z powodu fali aresztowań 
członków organizacji Stanisław Janicki 
wraz z dwudziestoma sześcioma żołnie-
rzami ujawnił się siłom bezpieczeństwa.

Innym serocczaninem związanym 
z konspiracją był Artur Maciejewski, 

uczeń Gimnazjum Męskiego im. Piotra 
Skargi w Pułtusku. Był członkiem dwóch 
konspiracji młodzieżowych działających 
w szkole – „Partii Antykomunistycznej” 
(od 1946 r. do 1947 r.) oraz Grupy Opo-
ru Armii Krajowej (od jesieni 1947 r.). 
W obu zajmował wysokie stanowiska. 
Konspiracje te zajmowały się głównie 
publikowaniem antykomunistycznych 
haseł i gromadzeniem broni. W wyniku 
inwigilacji przez Urząd Bezpieczeństwa 
wszyscy członkowie GOAK w styczniu 
1948 r. zostali aresztowani.

Kolejną osobą bardzo związaną z Se-
rockiem lecz niebędącą w konspiracji był 
ks. Franciszek Kuligowski, proboszcz 
parafii w Serocku. W latach 40. czyli 
w okresie utrwalania się władzy komuni-
stycznej w Polsce za sprawą referendum 
ludowego z 1946 r. i wyborów ze stycznia 
1947 r. Ks. Kuligowski otwarcie z ambony 
podczas nabożeństwa głosił: „że refe-
rendum zostało sfałszowane i zachodzi 
obawa, że wybory blok też sfałszuje”.

Bartłomiej Błachnio

 Ppor. Stanisław „Rafał” Janicki
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Czy dziś cała Twoja rzeczywistość 
skoncentrowana jest wokół latania?
Tak, od 2019 roku zajmuję się zawo-

dowo tylko lataniem. Porzuciłem swo-
je biurko informatyka w warszawskiej 
kancelarii prawnej i spełniam się jako 
instruktor i trener. Praca trenerska wią-
zała się z rezygnacją z latania w polskiej 
Kadrze Narodowej, mam nadzieję, że 
za jakiś czas będę mógł do niej wrócić, 
bo na pewno chciałbym się nadal ści-
gać. Aktualnie mogę brać udział w kilku 
imprezach poza rangą FAI, czyli rangą 
międzynarodowej federacji lotniczej. Je-
stem jedynym polskim pilotem między-
narodowej grupy pokazowej Parabatix 
oraz jako jedyny Polak dostałem zapro-
szenie na pierwszą imprezę organizo-
waną przez Red Bulla. Zawody odbędą 
się w czerwcu w Grecji, weźmie w nich 
udział czterech pilotów teamu Red Bull 
oraz dwóch pilotów spoza teamu RB. 
Jest mi tym bardziej miło, że oficjalnie 
Red Bull zaprosił mnie do grona tej naj-
lepszej światowej szóstki pilotów. 

Oczywiście w Polsce również la-
tam, pojawię się zapewne kilka razy 
nad Serockiem. Jeden z obozów przy-
gotowawczych naszego teamu zapla-

nowałem w Polsce, na przełomie lipca 
i sierpnia. Regularnie otrzymuję ciekawe 
propozycje pracy od funkcji trenera re-
prezentacji Kuwejtu czy pracy jako in-
struktor w Brazylii. 

Jakie masz plany na najbliższą przy-
szłość?

Zawodowo przygotowujemy swo-
ich pilotów do obrony tytułu slalomo-
wych Mistrzostw Świata, wywalczonego 
we wrześniu zeszłego roku w Czechach. 
W czerwcu bieżącego roku zawody od-
będą się w hiszpańskim Bornos, gdzie ak-
tualnie trenuję ze swoimi podopiecznymi. 
Kolejne duże wyzwanie czeka mnie na po-
czątku 2024 – Katar będzie wtedy gospo-
darzem Slalomowych Mistrzostw Świata 
i jestem tam szefem Scoringu (punktacji). 
Już teraz mam dużo pracy przy organizacji 
tego przedsięwzięcia, m.in. wybór idealne-
go miejsca do zawodów, zorganizowanie 
w listopadzie zawodów próbnych. Mó-
wiąc kolokwialnie – mam pełne ręce ro-
boty, chciałbym to zrobić jak najszybciej, 
ponieważ w lecie w Dosze temperatury w 
cieniu dochodzą do +56 stopni. Staramy 
się wtedy nie wychodzić na zewnątrz lub 
ten czas spędzamy w Europie na obozie. 

Również prywatnie w tym roku czeka 
mnie kilka wyzwań. Na pewno prioryte-
tem są pierwsze zawody Red Bulla i wrze-
śniowe pokazy Parabatix na największej 
imprezie paralotniowej we francuskich 
Alpach. Oprócz tego mam w planach dwa 
projekty, o których na razie nie chciałbym 
mówić, a które wymagać będą ode mnie 
dużo zaangażowania. A propos mówienia 
– w planach na ten rok mam również do-
szlifowanie języka hiszpańskiego i inten-
sywną naukę języka arabskiego. 

Cały czas angażuję się w rozwój 
motoparalotniarstwa, między innymi 
przez ostatnie dwa lata komentowa-
łem relacje na żywo z zawodów rangi 
mistrzostw  świata. Staram się wprowa-
dzać nowe technologie, by nasz sport 
był jeszcze bardziej bezpieczny, przez 
ostatnich kilka lat dużo czasu poświę-
całem na testowanie nowego sprzętu. 
W tym roku chciałbym również trochę 
odpocząć, by poświęcić więcej czasu 
rodzinie i na pewno więcej latać bez sil-
nika, czyli poświęcić się paralotniarstwu. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów! 

Agnieszka Woźniakowska


