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W planach na 2020 rok mamy dochody 
w wysokości 136 590 000 zł i wydatki w kwo-
cie 137 400 000 zł. Na niezmienionym od sied-
miu lat poziomie pozostają podatki i opłaty 
lokalne.

Znaczącą część dochodów miasta stano-
wią wpływy z udziału w podatkach PIT, pła-
conych przez mieszkańców. W 2020 roku, na 
podstawie wskaźnika ustalonego przez Mi-
nisterstwo Finansów, do miejskiego budżetu 
z tego tytułu powinno wpłynąć 51 345 905 zł. 

Na co wydajemy 
gminne pieniądze

Podczas dyskusji w komisjach merytorycz-
nych Rady Miasta, po gruntownej analizie po-
trzeb i możliwości budżetowych ustalono, że 
w związku z zamieszaniem na rynku odbioru 
śmieci i odpadów komunalnych oraz galopa-
dą cen, na tę usługę budżet miasta musi mieć 
rezerwę fi nansową, by móc interweniować. 
Józefowski budżet taką rezerwę ma, kosztem 
przebudowy ulic. Na utrzymanie dróg gmin-
nych, komunikację miejską i łączność, remont 
przystanków autobusowych, dopłaty do linii 
autobusowych 702 i N72, wspólnego biletu 
KM i SKM oraz karty metropolitalnej „War-
szawa+” zaplanowano 4 347 000 zł.

Oznacza to, że w roku 2020 wykonywane 
będą wyłącznie niezbędne remonty i popra-

wiające bezpieczeństwo doświetlanie przejść 
dla pieszych.

16,3 mln zł na wydatki 
majątkowe

Aż 8 190 249 zł przewidziano na inwestycje 
w ochronie środowiska – kontynuację rozbu-
dowy sieci wodno-kanalizacyjnej na obrzeżach 
miasta. 3 458 251 zł to przewidziane inwestycje 
w kulturę m.in. modernizacja i renowacja bu-
dynku przy ul. Wyszyńskiego 2.

Do oświaty dokładamy 
ponad 50% wydatków

Oświata to jeden z budżetowych priory-
tetów. Na prowadzenie szkół podstawowych 
i gimnazjów, zarówno publicznych, jak i niepu-
blicznych oraz realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki, a tak-
że metod pracy dla dzieci i młodzieży w pla-
cówkach oświatowych, gmina otrzymuje sub-
wencję oświatową w kwocie 17 125 855 zł. 
Subwencja wystarcza na pokrycie zaledwie 
43,28% bieżących wydatków na oświatę 
i edukacyjną opiekę wychowawczą – resztę 
dokłada miasto. 

Na oświatę zaplanowano w miejskim bu-
dżecie 39 568 893 zł. Ponadto została utwo-
rzona rezerwa celowa na zadania oświatowe 

(odprawy emerytalne, niezbędne remonty 
placówek i nieprzewidziane wydatki) w kwo-
cie 500 000 zł. 

Gospodarka komunalna 
– 16 904 500 zł

Taką kwotę przewidziano w budżecie na 
gospodarkę odpadami komunalnymi miesz-
kańców, utrzymanie czystości, pielęgnację 
zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, odła-
wianie i szczepienie zwierząt, ochronę środo-
wiska oraz dopłaty dla mieszkańców do kosz-
tów odbioru ścieków.

Kultura, ochrona dziedzictwa 
narodowego i kultura 
fi zyczna – 5 391 200 zł

To pieniądze na działalność Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej i Integracyjnego Centrum Sportu i Rekre-
acji. Z kasy gminnej wspierana jest także dzia-
łalność kulturalna i sportowa prowadzona 
przez stowarzyszenia i kluby sportowe. 

Pomoc społeczna i ochrona 
zdrowia – 3 509 603 zł

Miasto fi nansuje profi laktyczne programy 
zdrowotne oraz działania przeciwdziałające 
alkoholizmowi i zwalczające narkomanię. Z tej 
kwoty fi nansowane są także wydatki związane 
z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz opłaty za osoby korzy-
stające z domów pomocy społecznej, a także 
wypłacane są zasiłki stałe, okresowe i celowe, 
dodatki mieszkaniowe, energetyczne i usługi 
opiekuńcze.  (W.Z.)

Budżet miasta na 2020 rok uchwalony

XIX sesja Rady Miasta
W obecności 14 radnych, tuż przed świętami – 20 grudnia, przy jednomyślnym 
poparciu uchwalony został budżet miasta na 2020 rok. 

Aby ułatwić mieszkańcom wywiązanie się 
z obowiązku wymiany kotłów starego typu 
oraz przyspieszyć proces poprawy jakości po-
wietrza, miasto Józefów oferuje swoim miesz-
kańcom dopłaty do wymiany źródeł ciepła. 
Złóż wniosek już teraz!

Na co dofi nansowanie?

• na wymianę starego kotła na paliwo stałe 
na nowy piec na paliwo gazowe/olej opało-
wy lub pompę ciepła,

• na wymianę starego kotła, który nie spełnia 
wymagań w zakresie sprawności cieplnej 
i emisji zanieczyszczeń, na nowy kocioł na 

paliwo stałe (szczegóły w uchwale).

Wysokość dotacji:

• gdy inwestycja obejmuje również wykona-
nie przyłącza gazowego lub wewnętrznej 
instalacji gazowej – kwota dotacji wynosi 
maksymalnie 80% kosztów kwalifikowa-
nych, jednak nie więcej niż 9000 zł,

• gdy inwestycja obejmuje tylko wymianę sta-
rego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy, 
olejowy bądź pompę ciepła (bez budowy 
przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej) 
kwota dotacji wynosi do 80% kosztów kwa-
lifi kowanych, maksymalnie 6000 zł.

Miasto pomaga w wymianie „kopciuchów”
Coraz mniej czasu pozostaje właścicielom „kopciuchów” na ich wymianę. Teraz można to zrobić korzystając z dofi nan-
sowania z budżetu miasta. Dopłaty sięgają nawet 9 tys. zł.

III edycja naboru wniosków
Zestawienie dotyczące dotacji 

na wymianę kotłów 
– stan na 10.01.2020 roku

Nabór wniosków (4.11.2019–10.01.2020)
Liczba złożonych wniosków ogółem 38
Liczba wniosków odrzuconych 1
Łączna kwota dotacji 303 240 zł

Przypominamy: 
termin zgłoszeń do 1 marca 2020 r. 

 NA SZE MIA STO



Zostało coraz mniej czasu – dokładnie 35 miesięcy – na wymianę 
„kopciuchów” na kotły zgodne z ekologicznymi wymogami. 
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Od 1 lipca 2019 roku obowiązuje zakaz 
spalania:
● mułów i fl otokoncentratów węglowych 

(oraz mieszanek z ich wykorzystaniem),
●  węgla brunatnego (oraz paliw stałych 

produkowanych z jego wykorzystaniem),
●  węgla kamiennego w postaci sypkiej 

o uziarnieniu 0–3 mm,
●  paliw zawierających biomasę o wilgotno-

ści w stanie roboczym powyżej 20 proc. 
(np. mokrego drewna).

 Regulacje krajowe
Na poziomie krajowym także obowiązują 

przepisy, które wyznaczają normy służące po-
prawie jakości powietrza. Jednym z nich jest 
rozporządzenie ministra rozwoju i fi nansów (z 
października 2017 roku) w sprawie wymagań 
dla kotłów na paliwa stałe. Wskazano w nim 
graniczne wartości emisji, które musi spełnić 
każde urządzenie wprowadzane do obrotu 
i do użytkowania od 1 lipca ub.r. 

Przepisy te zostały znowelizowane, gdyż 
– pod szyldem kotłów wytwarzających cie-

pło wyłącznie na potrzeby zapewnienia cie-
płej wody użytkowej czy kotłów opalanych 
biomasą niedrzewną – nadal można było 
nabywać piece i kotły pozaklasowe. Noweli-
zacja rozporządzenia jednoznacznie zakazuje 
wprowadzania ich do obrotu.

Drugą regulacją jest rozporządzenie mi-
nistra energii w sprawie wymagań jakościo-
wych dla paliw stałych. 

Przepisy weszły w życie w listopadzie ub.r. 
Określają normy jakościowe paliw stałych 
wprowadzanych do obrotu lub objętych pro-
cedurą celną dopuszczenia do obrotu. Uregu-
lowaniem objęto: węgiel kamienny, brykiet 
lub pellet, zawierające co najmniej 85 proc. 
węgla kamiennego, produkty w postaci stałej 
otrzymywane w procesie przeróbki termicz-
nej węgla kamiennego lub brunatnego prze-
znaczone do użycia w gospodarstwach do-
mowych oraz instalacjach o nominalnej mocy 
cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Trzeba pamiętać
●  Podczas zakupu kotła należy upewnić się 

(np. u sprzedawcy bądź producenta), czy 
ma on certyfi kat i jest zgodny z wymaga-
niami ekoprojektu.

●  Właściciele kotłów 5 klasy, którzy uru-
chomili je przed 11 listopada 2017 roku, 
mogą z nich korzystać do końca ich ży-
wotności.

●  Kupując paliwo na opał należy domagać 
się od sprzedawców dokumentów po-
twierdzających odpowiednie parametry 
jakościowe towaru (świadectwo jakości) 
oraz dowodu sprzedaży. Są one potwier-
dzeniem w razie kontroli.

(W.Z.)

Jakie warunki muszą być spełnione?

• dotacją mogą być objęte tylko nowe insta-
lacje i urządzenia,

• dotychczasowe źródło ciepła musi zostać 
trwale zlikwidowane – właściciel musi prze-
kazać je do likwidacji i zachować do okaza-
nia dowód tego przekazania,

• w danym roku budżetowym jedna dotacja 
dla jednej nieruchomości i jedna dotacja dla 
jednego wnioskodawcy (niezależnie od licz-
by posiadanych nieruchomości),

• dotacja nie będzie udzielana na budowę 
kotłowni w nowo budowanych budynkach,

• wnioskodawca musi posiadać prawo do 
dysponowania nieruchomością w celu re-
alizacji inwestycji.

Formalności:
Wnioski o udzielenie dofi nansowania przyj-

mowane są do wyczerpania środków na ten 

cel, jednak nie później niż do 1 marca 2020 
roku.

Więcej informacji: Maciej Bogusz
m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779 00 39

Zapamiętaj!
Do końca 2022 roku wszystkie kotły na 

paliwa stałe, które nie spełniają wymogów 
emisyjnych dla klas 3, 4 lub 5 wg normy 
PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchy”, 
muszą zostać wymienione. Nowe kotły na 
paliwa stałe muszą być zgodne z wymogami 
ekoprojektu, czyli dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego. 

W przypadku nowoczesnych urządzeń 
grzewczych dyrektywa obliguje do zapewnie-
nia wysokiej sprawności oraz niskich warto-
ści emisji, niezależnie czy pracują one z mocą 

maksymalną czy obniżoną. Piec z certyfi katem 
ekoprojektu daje gwarancję, że spełnia normy 
ekologiczne przez cały okres eksploatacji (pod 
warunkiem spalania w nim odpowiedniego pa-
liwa). 

Do końca 2022 roku
Posiadacze kominków będą musieli wymie-

nić je na takie, które spełniają wymogi ekopro-
jektu, albo wyposażyć je w urządzenia ograni-
czające emisję pyłu do wartości określonych 
w unijnym dokumencie. 

Do końca 2027 roku
Muszą zostać wymienione wszystkie kotły 

na paliwa stałe, które spełniają wymogi emi-
syjne dla klas 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-
5:2012.  (opr. W.Z.)

Jak podaje Polski Alarm Smogowy, mieszkańcy Nowego Targu (dopuszczalna norma BaP została przekroczona aż 
o 1800 procent!) „wypalają” dziennie aż 22 papierosy. Mieszkańcy Zakopanego i turyści – 10 na dobę. Kto jest wino-
wajcą? „Kopciuchy”, czyli piece pozaklasowe, w których spalane są węgiel i drewno. Nadal są eksploatowane w ponad 
4 mln polskich gospodarstw domowych, generując blisko 50 proc. pyłów PM10 i aż 84 proc. benzo[a]pirenu.

Na Mazowszu uchwała antysmogowa
Im szybciej zdecydujemy się na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, tym lepiej. Sprzyja temu przyjęta przed dwo-
ma laty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa na Mazowszu:  wszystkie nowe instalacje 
na paliwa stałe (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu.

SMOG STOP



Dyżury radnych 
Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Batorski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Urszula Zielińska przyjmują interesantów w czwartki 
w godz. 16.30–17.00 po uprzednim umówieniu. 
Damian Podolski 20 stycznia, Izabela Szczeblewska 27 stycznia, Monika Wachnik 3 lutego, Stanisław Zduńczyk 10 lutego, 
Urszula Zielińska 17 lutego – godz. 16.30–17.00. 
Termin spotkania prosimy konsultować telefonicznie: 22 779 00 27 lub e-mailowo: m.wronska@jozefow.pl

4 PISMO SAMORZĄDOWE 
Styczeń 2020 nr 1 (319)

W NA SZ YM MIEŚCIE

Reagujemy coraz częściej
Działanie józefowskiej straży miejskiej na 

polu walki o czyste powietrze nie ogranicza się 
jedynie do sezonu grzewczego. Rośnie liczba 
interwencji (w 2016 roku było ich 98, w 2017 
– 228, w 2018 – 295, w 2019 – 330) i kon-
troli pieców (w 2016 roku – 47, w 2017 – 94, 
w 2018 – 112, w 2019 – 169).

Wymieniono w tym czasie ok. 100 pieców 
węglowych, tzw. pozaklasowych, co stanowi 
kilkanaście procent ich liczby (pozostałe mu-
szą zostać wymienione do końca 2022 roku). 

W 2018 roku na 112 kontroli kotłowni i pie-
ców aż w 107 przypadkach nie stwierdzono 
nieprawidłowości, nałożono dwa mandaty, 
trzy osoby pouczono. Podobnie było w latach 
poprzednich, w których liczba wykroczeń nie 
była wyższa niż 5%. 

Wyposażona w wilgotnościomierz WRD-
100 straż miejska dokonuje pomiarów wilgot-
ności drewna. Przekroczenie dopuszczalnej 
wartości stwierdzono jeden raz (wilgotność 
wynosiła 23,9%, nałożono mandat karny) na 
kilkaset przeprowadzonych badań.

Czego nie wolno
Strażnicy miejscy są wyposażeni w upo-

ważnienia burmistrza do sprawowania kon-
troli przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska. Przepisy te regulują sprawy eks-
ploatacji instalacji, w których spalane są pa-
liwa stałe. Zakazują używania w nich mułów, 
fl otokoncentratów węglowych, ich pochod-
nych, węgla brunatnego, jego pochodnych, 
węgla kamiennego o ziarnistości poniżej 3 
mm, paliw zawierających biomasę (np. drew-

no) o wilgotności >20%.
Zakazane jest spalanie poza spalarniami 

śmieci i pozostałości roślinnych.

Straż miejska może 
wejść do domu

Kontrolujący ma prawo wstępu na teren 
nieruchomości (na te, na których prowadzona 
jest działalność gospodarcza przez całą dobę, 
na pozostałe w godzinach 6.00–22.00), pro-
wadzenia badań niezbędnych do dokonania 
kontroli, żądania pisemnych i ustnych infor-
macji związanych z interwencją. Brak zgody 
na działanie straży miejskiej może być karany 
sądownie. 

Ogniska nie zapalisz
Inna aktywność SM to przeciwdziałanie pa-

leniu ognisk na posesjach. Takich wypadków 
jest niezbyt wiele, a ich liczba utrzymuje się na 
stałym poziomie 30–40 rocznie. Część inter-
wencji w sprawie spalania odpadów w ogni-
skach zakończyło się karą grzywny. Incyden-
talnie wnioski o ukaranie trafi ają do sądu (pięć 
w ciągu czterech ostatnich lat). Grzywny na-
kładane w sądach wynoszą od 310 do 620 zł 
i niech to będzie przestrogą dla próbujących 
podobnych praktyk.

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego odczuwa-
my dyskomfort, dlaczego liczba interwencji jest 
coraz większa? Przypisać to zapewne należy 
dwóm czynnikom: niskiej jakości części paliw 
dostępnych na rynku oraz rosnącej świadomo-
ści ekologicznej obywateli. Pierwszy czynnik 
jest natury ekonomicznej – dotyczy osób, któ-
rych nie stać na wysokiej klasy węgiel. 

Także palenie najwyższej jakości węglem 
w istniejących i legalnie działających (do końca 
2022 roku) urządzeniach pozaklasowych bę-
dzie do końca wiązało się z odczuwanym dys-
komfortem – sytuacji nie da się zmienić z dnia 
na dzień. 

Działanie straży miejskiej, wbrew obie-
gowym opiniom, skutecznie wyeliminowało 
palenie odpadami (torby plastikowe, stare 
meble). 

Częściej reagujemy 
i alarmujemy

To coraz większa świadomość ekologiczna 
powoduje, że częściej niż kilka lat temu reagu-
jemy na przykry zapach unoszący się w powie-
trzu. Strażnicy miejscy chętnie przypominają, 
jak to jedna z mieszkanek Józefowa zmęczona 
powtarzającymi się kontrolami przyspieszyła 
wymianę kotła, który był utrapieniem dla są-
siadów. 

Oprócz kontroli kotłowni i materiału opało-
wego przeprowadza się również kontrolę resz-
tek pozostałych po paleniu w piecu. Nie jest to 
jednak tanie– jedna analiza tego, co zostało po 
spaleniu, to koszt ok. 1000 zł. 

Strażnicy zostali przeszkoleni
Funkcjonariusze straży miejskiej wzięli 

udział w szkoleniach na temat tego, jak sto-
sować w praktyce przepisy antysmogowe. 
Ponadto znają rodzaje urządzeń grzewczych, 
systemy kominowe, rozpoznają rodzaje paliw, 
umieją w odpowiedni sposób pobrać próbki 
popiołu (dla kontroli jakości odpadów paleni-
skowych). 

Natomiast straż miejska nie zajmuje się 
badaniem czystości spalin samochodowych 
oraz ilości pyłów zawieszonych, wynikłych ze 
ścierania się tarcz hamulcowych przejeżdża-
jących naszymi drogami samochodów (co po-
woduje nawet 30% powstających zanieczysz-
czeń powietrza). Leży to w ges  i Inspekcji 
Transportu Drogowego. 

Zbigniew Kozłowski

Dziękuję komendantowi straży miejskiej 
w Józefowie Mirosławowi Kułakowi za pomoc 
w przygotowaniu informacji.

Walczymy o czyste powietrze

Co może strażnik miejski?
Jak społeczność Józefowa radzi sobie na co dzień z problemem zanieczysz-
czenia powietrza? W jaki sposób reagujemy? Co można zrobić, gdy powietrze 
„pachnie”?
Powołana do utrzymywania porządku straż miejska jest do naszej dyspozycji. 
Pełni dyżury w dni powszednie w godzinach 7.00–22.00 pod numerami tele-
fonów: (22) 789 22 12, 513 188 882 i adresem sm_jozefow@wp.pl.



5PISMO SAMORZĄDOWE 
Styczeń 2020 nr 1 (319)

Wiole  a Nojek z ul. Bema
Uważam,  że 

dodatkowe lekcje 
wychowania komu-
nikacyjnego w szko-
le i przedszkolu to 
dobry pomysł i po-
winny być kontynu-
owane. Z pewnością 
uświadamiają naszym dzieciom, jak bardzo 
ważne jest odpowiednie zachowanie na ulicy. 
Uczą zasad ruchu drogowego tak, by dzieci 
czuły się bezpiecznie w drodze do szkoły i nie 
tylko. Obserwując moje dzieci mogę powie-
dzieć, że nauka nie poszła w las. Potrafi ą zasto-
sować wyuczone przepisy w praktyce.

Marta Augustynowicz
Zajęcia komu-

nikacyjne prowa-
dzone w naszym 
mieście w szkołach 
i przedszkolach są 
bardzo potrzebne. 
Moje dzieci zawsze 
po takich zajęciach 
z dużym zaangażowaniem pilnują siebie i nas – 
dorosłych. Upominają podczas jazdy rowerem 

czy na spacerze, rozpoznają znaki drogowe, 
chętnie zakładają kaski i ochraniacze. Jednak 
obserwuję, że wraz z dorastaniem dzieci i mło-
dzież zapominają o zasadach bezpieczeństwa, 
np. o założeniu kasku na rower. Powinno się 
więc w klasach starszych również realizować 
zajęcia przypominające zasady bezpiecznego 
poruszania się po wszelkiego rodzaju drogach.

Marcin Pawlak z ul. Nowowiejskiej
Przede wszystkim 

należy pochwalić po-
mysł stworzenia mia-
steczka ruchu drogo-
wego, które często 
odwiedzają nasze 
dzieci. To dobrze, 
że w polskiej szkole 
dzieje się coś praktycznego. Lekcje wychowa-
nia komunikacyjnego powinny być prowadzone 
w każdej klasie. Potrzeba jednak więcej prakty-
ki – dobrze, że w miasteczku ruchu drogowego 
uczniowie uczą się znaków drogowych – lepsze 
to niż zajęcia w klasie. Brakuje tam jednak prak-
tycznych sytuacji, np. zjazdu do osi jezdni i skrę-
tu w lewo, spojrzenie za siebie, wystawienia ręki 
– rowerzysta kieruje wtedy jedną ręką, co jest 
trudne. Widzę na przykładzie swoich dzieci, że 

to trudny manewr do opanowania. W Józefo-
wie powstało dużo ścieżek rowerowych, który-
mi dzieciaki są w stanie wszędzie dojechać, więc 
to także powinno być ćwiczone. Przykładowo 
przejeżdżanie na pasach ścieżką rowerową po 
jezdni. Tu można dać się zabić mając pierwszeń-
stwo. To wiedza dla uczniów nieoceniona, ale 
musi być ćwiczona w praktyce. Poza tym wyda-
je mi się, że dzieci jeżdżą bezpieczniej niż dorośli 
– są bardziej od nich przewidywalne. Do tej pory 
nie miałem niebezpiecznej sytuacji z udziałem 
najmłodszych. 

Anita Osęka z ul. Górki
Bardzo się cieszę, 

że moje dzieci mogą 
korzystać z miastecz-
ka ruchu drogowe-
go. Nie chodzi tylko 
o znajomość przepi-
sów do egzaminu na 
kartę rowerową, ale 
także tę wcześniejszą edukację, która odbywa 
się już na poziomie przedszkolnym. Biorąc pod 
uwagę, że w Józefowie jest kilkanaście kilome-
trów ścieżek rowerowych, jest to w terenie wie-
dza bezcenna, z całą pewnością wpływająca 
na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego. W „Trójce” zajęcia komuni-
kacyjne odbywają się od pierwszej klasy. Zresztą 
elementy wychowania komunikacyjnego są za-
warte w podstawie programowej. Co roku odby-
wają się m.in. spotkania z policjantami z komend 
józefowskiej, powiatowej, czy też stołecznej.

Tekst i foto: Sylwia Papis

Dariusz Rogowski, kierownik Referatu Za-
gospodarowania Przestrzennego UM przypo-
mniał ostatnio radnym zakres projektowanych 
przez kolej prac, które zmienią oblicze central-
nej części Józefowa. Przebudowa miała rozpo-
cząć się w 2020 roku, ale roboty rozpoczną się 
najwcześniej w latach 2022–2023. Jak zapew-
nia burmistrz Marek Banaszek, po spotkaniu 
władz miasta z przedstawicielami PKP PLK oraz 
projektantami nie ma zagrożenia dla plano-
wanego w Józefowie wiaduktu i tunelu oraz 
przejść podziemnych na perony. Istnieje rów-
nież duża szansa na zachowanie części drzew 
sąsiadujących z torami oraz budowę parkin-
gów wzdłuż torów.

Modernizacja linii kolejowej polegać ma na 
wybudowaniu dodatkowych torów: trzecie-
go i czwartego po zewnętrznych stronach już 

istniejących. Wiąże się to z przebudową ukła-
du drogowego – znikną przejazdy na poziomie 
gruntu – zastąpią je wiadukt na granicy z Faleni-
cą i tunel w ciągu ulic Matejki-Cicha. Powstanie 
sześć tuneli dla ruchu pieszego i rowerowego 
(pisaliśmy o tym w majowym numerze „JnŚ”).

Niezwykle istotną z punktu widzenia wygo-
dy mieszkańców jest wiadomość, że w efekcie 
przebudowy znikną miejsca parkingowe przy 
przystankach kolejowych, ale zostaną zastą-
pione nowymi. Dariusz Rogowski poinformo-
wał, że projektanci przewidzieli możliwość 
wybudowania 300 miejsc parkingowych dla 
systemu P&R (parkuj i jedź) w miejscu betono-
wych skrzyń odwadniających – w Michalinie 
po stronie zachodniej od ul. Armii Krajowej 
do Westerpla  e, po stronie wschodniej od 11 
Listopada do przejazdu kolejowego, od poczty 
do Sobieskiego; w Józefowie od przejazdu ko-

lejowego do Leśnej (po obu stronach torów) 
oraz między Leśną i Powstańców Warszawy 
(po zachodniej stronie torów). 

W trakcie prowadzenia prac modernizacyj-
nych niezbędna będzie tymczasowa organiza-
cja ruchu, którą w całości zapewni inwestor 
– PKP PLK.

Pod koniec roku dowiedzieliśmy się, że 
w PKP PLK zapadła decyzja o rezygnacji z inwe-
stycji modernizacji linii kolejowej na odcinku 
Warszawa Wschodnia-Otwock w planowa-
nym okresie 2020–2022. Władze spółki poin-
formowały, że prace zostaną ograniczone do 
odcinka Warszawa Wschodnia-Warszawa Wa-
wer. Inwestor nie rezygnuje z modernizacji, ale 
będzie ona realizowana później. 

To zaskakująca wiadomość, gdy przypomni-
my lata uzgodnień, dziesiątki spotkań z wła-
dzami samorządowymi, mozolne dochodzenie 
do kompromisu w sprawie organizacji ładu 
transportowego w naszej okolicy. Dobrze, że 
władze Józefowa zostały zapewnione, że obo-
wiązują wszystkie dotychczasowe ustalenia.

ZK

Ludzie mówią, że…
Józefowskie przedszkola i szkoły samorządowe prowadzą, fi nansowane przez 
miasto, lekcje wychowania komunikacyjnego. Jak oceniasz efekty tej formy 
dbałości o bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły?

Przebudowa ruszy później niż zakładano

Trzeci i czwarty tor

W NA SZ YM MIEŚCIE
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Stowarzyszenie „Forum Chrześcijańskie”, 
jak co roku, zaprosiło na spotkanie z Mikoła-
jem wiele józefowskich rodzin. 

4 stycznia dolny kościół pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Józefowie rozbrzmiewał 
gwarem dzieci. Jarosław Grudziński, przewod-

niczący organizacji powitał przybyłych gości. 
Choć dzieci nie mogły doczekać się podarun-
ków, to z radością wzięły udział we wspólnej 
zabawie, którą zapewnił Teatr Złoty Dukat.

Dzień później spotkanie z Mikołajem odby-
ło się również w kościele parafi alnym w Micha-
linie. W sumie dzieci otrzymały ponad 400 pa-
czek ze słodkościami.

Już po raz kolejny w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Józefowie odbyło się spotkanie 
opłatkowe seniorów z naszego miasta, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W świąteczny nastrój zebranych gości wprowadziły występy dzieci z józefowskich 
szkół, a tradycyjne kolędy, choć zaprezentowane przez młodych wykonawców w no-
woczesnej formie, również przypadły seniorom do gustu. Po krótkiej modlitwie, którą 
odmówił proboszcz józefowskiej parafi i – ksiądz prałat Kazimierz Gniedziejko, wszyscy 
przełamali się opłatkiem składając sobie moc świątecznych życzeń. 

W.S.

W MOK-u, jak co roku odbyło się spotka-
nie mieszkańców miasta, chętnych do działań 
artystycznych i charytatywnych. Pod okiem 
Małgorzaty i Grzegorza Kruków malowano 
anioły i bombki na choinkę, a z Agatą Kałasą 
przygotowywano ozdoby bożonarodzeniowe 
uszyte z tkaniny. Wszystkie prace przekazywa-
ne są Stowarzyszeniu „Forum Chrześcijańskie” 
w Józefowie. Fundusze uzyskane ze sprzedaży 
artystycznych wyrobów przeznaczane są na 
pomoc najbiedniejszym rodzinom z naszego 
miasta.

Fot. Lidia Dańko

Co roku na te otwarte serca w okresie 
przedświątecznym czeka spora grupa najbied-
niejszych józefowian. Już od 15 lat członkowie 
grupy charytatywnej, skupionej wokół „Forum 
Chrześcijańskiego”, przygotowują i obdarowu-
ją ich bożonarodzeniowymi paczkami. 

Fundusze na zakup podarunków pochodzą 
m.in. z kiermaszów przedświątecznych or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie „Forum 
Chrześcijańskie” w parafi ach Matki Bożej Czę-

stochowskiej w Józefowie oraz Jana Chrzciciela 
w Michalinie. 

Stoiska ze świątecznymi dekoracjami jak 
zawsze przyciągnęły tłumy. Były stroiki, bomb-
ki, pierniczki, aniołki. W przygotowywanie 
ozdób, oprócz członków grupy charytatywnej, 
włączyły się dzieci uczęszczające do świetlic 
środowiskowych i ich rodzice. Jak co roku nie 
zawiedli uczniowie józefowskich szkół pod-
stawowych oraz wychowankowie Młodzieżo-

wego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”. Środki 
na zakup świątecznych paczek zbierano także 
podczas kwest prowadzonych przy kościołach.

Dzięki sąsiedzkiej, bezinteresownej pomo-
cy 112 rodzin z terenu miasta (ok. 400 osób) 
przeżyło pełniejsze i bogatsze święta Bożego 
Narodzenia. Pozostałe fundusze ze świątecz-
nej akcji zostały przekazane na zakup obiadów 
dla dzieci z józefowskich szkół i przedszkoli. 
W 2018 roku „Forum Chrześcijańskie” ufundo-
wało dzieciom 2778 ciepłych posiłków, na co 
przeznaczono kwotę 15 325,20 zł. Dodatkowo 
stowarzyszenie dofi nansowało pobyt na obo-
zie jednej z uczennic „Dwójki” (1530 zł).

Sylwia Papis

Ponad 400 obdarowanych dzieciaków

Mikołaj najmłodszym

Przy opłatku z seniorami

Stowarzyszenie „Forum Chrześcijańskie”

Świąteczna pomoc
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Artysta urodził się w Wilnie 14 listopada 
1836 roku (wg kalendarza juliańskiego 2 listo-
pada) jako czwarte dziecko Francesco i Petro-
neli Andriollich. Księga ochrzczonych z 1836 r. 
zawiera wpis z imionami Elwiryon [Elwiro] Mi-
chał Andriolli, a kolejne dokumenty zachowują 
ich metrykalną kolejność. W młodości Andriolli 
brał udział w powstaniu styczniowym i ze zro-
zumiałych względów konspiracyjnych nazywa-
no go imieniem Michał. Imię to przylgnęło do 
niego i zostało zapamiętane przez znajomych 
oraz przyjaciół. Nie zmienia to faktu, iż artysta 
równolegle i konsekwentnie posługiwał się 
metrykalną kolejnością imion, o czym świad-
czą np. metryka chrzcielna, wyrok skazujący, 
dokumenty policyjne z czasów zesłania, akt 
ślubu, dokumenty majątkowe, dokumenty 
rozwodowe oraz testament, z których jedno-
znacznie wynika, że Andriolli nigdy nie zrezy-
gnował z kolejności imion: Elwiro Michał.

Kilka lat po śmierci artysty przyjaciele wy-
stawili pomnik na grobie w Nałęczowie i wpi-
sali na nim kolejność imion „Michał Elwiro”, ale 
najbliższy przyjaciel i wykonawca testamentu 
Andriollego, który nadzorował i finansował 
budowę pomnika – Henryk Dobrzycki zawsze 
używał metrykalnej kolejności imion i zwracał 
się do artysty „mój Elwiro” lub „Elwiro”. Po-
dobnie czynił jego biograf Henryk Piątkowski. 
W korespondencji i w autografach artysta naj-
częściej używał podpisu – Andriolli.

W literaturze i wspomnieniach do 1935 r. 
występują dwie formy kolejności imion, po 
których można ocenić, z jakich kręgów pocho-
dziła osoba pisząca o Andriollim. 

W latach 30. XX w. Tadeusz Jabłoński opu-
blikował dwa artykuły dotyczące Andriollego. 
Jabłoński nie rozstrzygnął, która kolejność 
imion jest poprawna i stosował je wymiennie. 
Jednym z artykułów był biogram artysty, któ-
ry ukazał się w pierwszym tomie „Polskiego 
Słownika Biografi cznego” (1935). Autor arty-
kułu wymienił metrykalną kolejność imion, 
a ze wspomnień powstańców oraz z inskrypcji 
na pomniku w Nałęczowie odczytał inną, którą 
podał jako pierwszą. Z powyższego może wy-
nikać, że Jabłoński nie przywiązywał do tego 
zagadnienia dużej wagi.

W drugiej połowie XX w. prof. Janina Wier-
cińska zwróciła uwagę na właściwą kolejność 
imion artysty – najczęściej nadużywaną przy 
książkowych wydaniach „Pana Tadeusza” z ilu-
stracjami Elwiro Michała Andriollego („Słownik 
Artystów Polskich”, 1971; „Andriolli świadek 
swoich czasów. Listy i wspomnienia”, 1976). 
W 2015 r. „Polski Słownik Biografi czny” opu-
blikował erratę dotyczącą m.in. imion artysty, 
podając ich metrykalną kolejność – Elwiro 
Michał („Polski Słownik Biografi czny”, Zeszyt 
207, s. XIII, „Uzupełnienia i sprostowania”). 
W „Roczniku Józefowskim” (t. 1/2015) zostały 
opublikowane materiały źródłowe poświęco-
ne temu zagadnieniu.

Metrykalna kolejność imion artysty stoso-
wana jest coraz częściej w miejscach upamięt-
niających jego życie i twórczość (m.in. nazwa 
ulicy w Brentonico, patron b. gimnazjum w Na-
łęczowie i Liceum Plastycznego w Mińsku Ma-
zowieckim, tablice okolicznościowe w Otwoc-
ku i Karczewie).

W latach 2017–2018 Fundacja Andriollego 
mająca siedzibę w Józefowie przyczyniła się 
do uruchomienia realizacji projektu pt. „Zapo-
mniane i nieznane dziedzictwo Andriollego”. 
Efektem podjętych działań były m.in. kolejne 
23 tomy „Bibliografi i Andriollego”, które uka-
zały się w 2018 r. Trwają prace nad przygoto-
waniem kolejnych tomów. 

Robert Lewandowski 
roblewandowski@wp.pl

Tekst wykładu dla studentów UTW w Józefowie 

Karta tytułowa albumowego wydania „Pana 
Tadeusza” z ilustracjami Andriollego (1882). 
Fot. Robert Lewandowski

Andriolli – patron naszego ronda
Sylwetkę M.E. Andriollego, wybitnego ilustratora przypomina Robert Lewandowski.

Tablica pamiątkowa w Otwocku. Fot. Robert Lewandowski Sztandar b. gimnazjum w Nałęczowie. Fot. Robert Lewandowski

HISTORIA  TR ADYC JA



Pani Anna urodziła się w 1927 r. w Warszawie jako córka Marii z Dębowskich z Opoczna i Juliana Józefa Łuniewskiego. Od najmłodszych lat 
przyjeżdżała z rodzicami na odpoczynek do Józefowa. Po wojnie wyszła za mąż za Tadeusza i zamieszkała w Józefowie. Z tego okresu pochodzą 
fotografi e znad Wisły i Świdra z mostami w tle, Jeziorka Gąseckiego (Łachy), fotografi e rodzinne Katanowskich. Kolejne odsłony miasta sprzed 
lat przed nami.

Lata 60. Dzieci państwa Katanowskich, ul. Polna

Lata 20. Maria Łuniewska z d. Dębowska Lata 40. Anna Katanowska z d. Łuniewska Lata 50. Nad Jeziorem Gąseckiego, Józefów

Lata 60. Dzieci państwa Katanowskich; ul. Polna
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Z kolekcji pani Anny Katanowskiej 
z domu Łuniewskiej
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CATL – to szansa na ocalenie naszych wspo-
mnień od zapomnienia. Dzięki programowi 
Fundacji Ośrodka KARTA mamy szansę na za-
chowanie pamiątek dla przyszłych pokoleń. 
Proszę zadzwonić do nas lub przyjść do biblio-
teki. Wykonamy cyfrową kopię takiego doku-
mentu lub fotografi i, u Państwa nadal będzie 
oryginał, a w Archiwum Społecznym w naszej 
bibliotece – kopia. 

Zapraszamy do współpracy fi rmy i insty-
tucje z terenu Józefowa, każda na pewno ma 
swoją historię do opowiedzenia. To Państwo 
tworzycie społeczne archiwum historyczne 
naszego miasta. Udostępniając je bibliotece 
do zeskanowania możesz ocalić je przed zapo-
mnieniem i bezpowrotnym zniszczeniem.

Zapraszamy!
Anna Sobota, MBP Józefów

www.biblioteka.jozefow.pl 
tel. 22 789 23 63, czytelnia.jozefow@wp.pl

1930. Rodzina Łuniewskich, Warszawa

1946. Most na Świdrze.jpg
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Biuro parlamentarzystów PSL 
już działa

21 grudnia 2019 roku w Otwocku w Ga-
lerii Forum przy ul. Kołłątaja 4 posłanka 
Bożena Żelazowska i senator Michał Ka-
miński otworzyli biuro parlamentarne. Biu-
ro jest czynne codziennie. Posłanka Bożena 
Żelazowska dyżuruje w nim w każdy po-
niedziałek i piątek, z wyjątkiem terminów 
posiedzeń sejmu. Oboje parlamentarzyści 
podkreślają, że biuro jest otwarte dla każ-
dego mieszkańca powiatu, bez względu na 
jego przekonania i sympa  e polityczne.

Uwaga podatnicy
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Otwocku informuje, że od 7 stycznia 
zmienione zostały godziny obsługi po-
datników. Urząd przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 8.00–18.00, zaś od 
wtorku do piątku w godz. 8.00–15.00. 

Józefowianie w kadrze Polski
Bardzo dobre wieści na początku stycz-

nia napłynęły do nas z Polskiego Związku 
Judo. Aż ośmioro zawodników Uczniow-
skiego Klubu Judo Yuko Józefów otrzymało 
powołania do kadry narodowej na pierwsze 
półrocze 2020 roku: w kategorii juniorek: 
Zuzanna Woźniak (48 kg),– Alicja Soko-
łowska (+78 kg), w kategorii juniorów: 
Igor Matusiak (66 kg),– Szymon Szymański 
(66 kg), w kategorii kadetów: Jakub Pec 
(60 kg), Michał Kaliniecki (60 kg), Michał Je-
siotr (66 kg), Franciszek Zawistowski (81 kg).

Za rok fajerwerki przycichną?
1 stycznia o godz. 20.00 tłumnie wypeł-

niły się skwer im. JP II, ulica Wyszyńskiego 
przy MOK-u i Urzędzie Miasta oraz peron 
stacji Józefów. Na tradycyjne w naszym mie-
ście powitanie nowego roku stawiliśmy się 
całymi rodzinami. Krótkie, ale serdeczne ży-
czenia, jakie złożył mieszkańcom burmistrz 
Marek Banaszek, odwzajemnione zostały 
brawami. A potem kwadrans pokazu fa-
jerwerków z towarzyszeniem muzyki na-
grodzony oklaskami, a także okazja do po-
gawędek ze znajomymi i zawarcia nowych 
znajomości.

Od organizatora pokazu (Urzędu Miasta) 
dowiedzieliśmy się, że w trakcie tej 15-mi-
nutowej, fajerwerkowej gali było kilka se-
kwencji cichych wybuchów – to nowość. Na 
razie oferta w tej kategorii jest skromna, ale 
wszystko wskazuje na to, że szybko się po-
szerzy, bo zainteresowanie cichymi wystrza-
łami jest bardzo duże. 

Tegoroczny józefowski pokaz kosztował 
18 tys. zł. (z)

FLESZFLESZ
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EKOLOGIA I ZDROWIE

SPORT

Pracownicy obsługują wszystkich na ogół 
szybko, choć kolejka do wjazdu bywa spora. 
Zdarza się jednak, że kierowcy nie są wpusz-
czani na teren i odjeżdżają z kwitkiem. Dla-
czego? Bo, mimo dość jasnych informacji na 
stronie internetowej miasta, ciągle nie przygo-
towujemy się wystarczająco dobrze do wizyty 
w PSZOK-u.

Przypominamy:
Należy mieć przy sobie dowód osobisty 

oraz kwit, że opłaciliśmy na konto UM Jó-
zefów należność za wywóz śmieci z naszej 
posesji.

Każdy rodzaj segregowanych odpadów 

powinien być wcześniej zapakowany w worki. 
Do odpadów oddawanych miastu kupuje-

my worki sami. Nie wkładamy śmieci do wor-
ków fi rmy Lekaro – takie możecie Państwo 
oddać fi rmie Lekaro.

Segregujemy tak samo, jak w domu, przy-
gotowując do odbioru. Poza papierem, szkłem, 
plas  kiem i odpadami zielonymi możemy od-
dać w PSZOK-u zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, odpady domowe wielkogabarytowe, 
zużyte baterie i akumulatory, przeterminowa-
ne leki i chemikalia (leki można wrzucać także 
do oznakowanych pojemników w każdej apte-
ce na terenie miasta), zużyte opony. 

Uwaga! Poza oponami nie są przyjmowa-
ne żadne części samochodowe!

Odpady po samodzielnie wykonywanym 
remoncie możemy oddać do PSZOK-u, ale 
tylko do 100 kg w miesiącu z jednego go-
spodarstwa domowego. Warunek kolejny 
– odpady muszą być posegregowane i spa-
kowane. 

Jeśli przywozicie Państwo wrzucone na fur-
gonetkę odpady budowlane luzem, gruz zmie-
szany ze styropianem, resztkami desek i innych 
materiałów – niestety nie zostaniecie przyjęci, 
nawet jeśli byłoby tych odpadów mniej niż 100 
kg. W PSZOK-u nie ma ani miejsca, ani czasu 
na segregowanie waszych śmieci. Blokowało-
by to zresztą możliwość odbioru odpadów od 
pozostałych mieszkańców, stosujących się do 
regulaminu.

Do tego typu odpadów budowlanych, 
które pozostały po większych remontach 
i budowach, musicie Państwo na własny 
koszt wynająć fi rmę, która podstawi Wam 
kontener i zabierze wszystko razem.

Im lepiej się przygotujecie do oddania od-
padów, tym sprawniej uda się Wam to zrobić. 
Ułatwicie też działania innym mieszkańcom 
Józefowa oraz pracownikom Zakładu Obsługi 
„Piękne Miasto”.

Gruz z remontu, stare meble, zużyty sprzęt elektryczny

PSZOK
Przy ulicy Jarosławskiej 35, z wjazdem od strony rzeki Świder, funkcjonuje Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK. Mieszkań-
cy miasta korzystają z możliwości oddawania nadmiaru odpadów w każdą so-
botę w godzinach 8.00–16.00 zimą, a wiosną i latem do godz. 18.00.

Pierwszy weekend po Bożym Narodzeniu 
w józefowskim sporcie od lat należy do teni-
sistów stołowych, którzy spotykają się w hali 
Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji, by 
powalczyć w silnej stawce o atrakcyjne nagro-
dy. A tych nie brakuje, bowiem od 2018 roku 
sponsorem rozgrywek oraz występującego 
w II lidze IKRTS-u jest Decathlon Targówek, 
dystrybutor marek Artengo i Pongori. Nie dzi-
wi zatem, że mimo silnej konkurencji w postaci 
dwóch podobnych turniejów rozgrywanych 
tego dnia w Warszawie, 28 grudnia w Józefo-
wie było dużo jakości i dobra frekwencja. Ry-
walizowano w sześciu kategoriach, w tym wi-
dowiskowych deblach oraz od lat kojarzonych 
ze szkolnymi korytarzami „deskach”. 

Ponadto w pokazowym pojedynku zmie-
rzyli się znany miejscowej publiczności repre-
zentant IKRTS-u Kamil Smoliński z Michałem 
Murawskim – zawodnikiem mającym za sobą 
występy w polskiej pierwszej lidze, a obecnie 
grającym w niemieckim klubie z Zella Mehlis.

MVP turnieju bez wątpienia został jednak 
pingpongista z pierwszej dziesiątki w Polsce 
Marcin Litwiniuk, którego łupem padły naj-
ważniejsze kategorie – debli i open. Spośród 

józefowian najlepiej zaprezentowali się zaś 
wspomniany już Kamil Smoliński (minimalnie 
przegrał 2:3 fi nałowy mecz w open z Litwi-
niukiem) oraz Hubert Mucha (także po walce 
uległ Litwiniukowi, tyle że w półfi nale). 

II Turniej Pongori Artengo IKRTS Józefów 
tradycyjnie współfi nansowany był w ramach 
zadania publicznego naszego miasta pod ty-
tułem „Rozwój tenisa stołowego w Józefowie”.

Wyniki II Turnieju Pongori 
Artengo IKRTS Open

Kadetki (6 zawodniczek): 1. Magdalena Zaty-
ka, 2. Julia Balcerzak, 3. Zofi a Włodarczyk
Kadeci (11 zawodników): 1. Mateusz Cymer-
man, 2. Krzysztof Hałubek, 3. Hubert Mucha
Amatorzy (38 zawodników): 1. Jacek Madej, 
2. Wojciech Soszyński, 3. Iha Prashant
Deska (18 zawodników): 1. Michał Kwaśniew-
ski, 2. Bartosz Lebrecht, 3. Kamil Smoliński
Deble (15 par): 1. Litwiniuk/Wardzyński, 2. Le-
brecht/Buza, 3. Kluczewski/Rzepczyński
Open (22 zawodników): 1. Marcin Litwiniuk, 
2. Kamil Smoliński, 3. Paweł Chułerański

Maciej  Piłat

Turniej tenisa stołowego
Aż w sześciu kategoriach rywalizowało 125 pingpongistów, którzy 28 grudnia 
wzięli udział w tradycyjnym świąteczno-noworocznym turnieju tenisa stołowe-
go, rozegranym w hali sportowej przy ulicy Długiej 44.
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ZDROWIE

Zabiegi fi zjoterapeutyczne będą wykony-
wali profesjonalni fi zjoterapeuci na podsta-
wie skierowania otrzymanego od wskazane-
go lekarza lub fi zjoterapeuty zatrudnionego 
w przychodni.

Mieszkaniec korzystający z dotacji Urzędu 
Miasta zobowiązany będzie do przedstawie-
nia jednego z dokumentów potwierdzających 
miejsce zamieszkania na terenie Józefowa. 
Mogą to byći: 

• kopia pierwszej strony zeznania podatko-
wego (PIT) za rok ubiegły podatku od osób 
fi zycznych oznaczona prezentatą Urzędu  
Skarbowego – pieczęcią wpływu z datą,

• kopia pierwszej  strony zeznania podatko-
wego od osób fi zycznych  za  rok ubiegły 
(PIT) wraz z dokumentem nadania na po-
czcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz 
odbiorcy Urzędu Skarbowego w Otwocku 
jako zeznanie PIT,

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego po-
twierdzające fakt złożenia zeznania o wy-
sokości osiągniętego dochodu/poniesionej 
straty ze  wskazaniem  gminy Józefów jako 
miejsca zamieszkania,

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego po-
twierdzające fakt niezłożenia zeznania 
podatkowego ze względu na nieosiąganie 
dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną in-
formacją o zarejestrowaniu w Urzędzie 
Skarbowym w Otwocku ze wskazaniem 
gminy Józefów jako miejsca zamieszkania 
i rozliczaniu podatku w latach ubiegłych,

• kopia  pierwszej  strony zeznania podat-
kowego od osób fi zycznych za rok ubiegły 
(PIT) wraz z urzędowym poświadczeniem 
odbioru  zeznania podatkowego za rok 
ubiegły, wydanym przez elektroniczną 
skrzynkę podawczą systemu elektroniczne-
go administracji podatkowej,

• bilet metropolitalny wydany przez Urząd 
Miasta Józefowa.  
Z zabiegów rehabilitacyjnych w przy-

chodni będą mogli korzystać ponosząc cał-
kowite koszty zabiegu także pacjenci spoza 
Józefowa.

Tel.  do gabinetu rehabilitacji:
22 714 03 38 w godz. 9.00–14.00

Aplikacja VisiMed
Najprostszym sposobem dla pacjentów 

naszej przychodni jest posiadanie na własnym 
telefonie aplikacji VisiMed. Jest ona bezpłatna 
i pracownicy rejestracji w każdej chwili po-
mogą ją uruchomić. Wystarczy jedna wizyta 
w przychodni, aby zatwierdzić kod na telefonie 
i następne usługi medyczne można realizować 
przez telefon z dowolnego miejsca pobytu. Le-
karz wypisuje e-receptę na telefon, a pacjent 
realizuje ją w aptece pokazując kod w telefonie. 
Nie musi posiadać papierowego kodu ani do-
wodu osobistego. Wykupi leki w każdej aptece 
w całej Polsce na kod we własnym telefonie. 
Na telefonie można założyć konta członkom 
rodziny, np. tym, którzy takiego telefonu nie 

posiadają lub nie mogą pójść do apteki po leki. 
Posiadając na telefonie konta innych członków 
rodziny możemy także wykupić im leki. 

Aplikacja mobilna VisiMed zapewnia pa-
cjentowi wiele innych korzyści. Pozwala na 
szybki dostęp do historii leczenia bez wy-
chodzenia z domu, umożliwia umówienie się 
w dogodnym terminie na wizytę do konkret-
nego lekarza POZ, przypomina o terminie za-
żywania przepisanych leków, informuje nawet 
o miejscach dostępności zapisanych leków 
w najbliższych aptekach, alarmuje o zbliżają-
cym się końcu zażywanych leków, aby można 
było wcześniej zamówić kolejną receptę itp. 
Jest to bardzo wygodny sposób realizacji usług 
medycznych przede wszystkim dla osób star-
szych i chorych. 

Internetowe konto pacjenta
Inna forma wydawania e-recept to posia-

danie przez pacjenta Internetowego Konta 
Pacjenta. Tu jednak konieczne jest posiadanie 
komputera i Internetu. Jest to bezpłatna apli-
kacja Ministerstwa Zdrowia, posiadająca róż-
ne możliwości informacji dla pacjenta. Można 
szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje 
o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, 
która Cię do tego upoważniła. Aby zalogować 
się do Internetowego Konta Pacjenta należy 
na komputerze wejść na stronę www.pacjent.
gov.pl. Aby się zalogować potrzebny jest profi l 
zaufany. Profi l zaufany to podpis elektronicz-
ny, za pomocą którego można załatwić online 
wiele różnych spraw urzędowych, np. złożyć 
wniosek o 500+, złożyć PIT, wyrobić dowód 
osobisty itp. Profi l zaufany można założyć albo 
online przez swoje internetowe konto w Ban-
ku, albo osobiście złożyć wniosek np. w ZUS, 
Urzędzie Skarbowym, aby potwierdzić wła-
snoręczność podpisu. 

Posiadając Internetowe Konto Pacjenta, 
otrzymamy e-receptę SMS-em lub e-mailem. 

Pacjenci mogą otrzymać także e-recepty 
bez wizyty w gabinecie lekarskim w przy-
padku choroby przewlekłej, po wcześniej-
szym ustaleniu z lekarzem prowadzącym. 



Ruszyła w styczniu 2020 roku

Rehabilitacja 
w Przychodni Miejskiej
To dobra wiadomość dla mieszkańców Józefowa – w styczniu ruszy w naszej 
miejskiej przychodni gabinet rehabilitacji. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta miesz-
kańcy Józefowa będą przyjmowani bez kolejki na zabiegi fi zjoterapeutyczne. 
Miasto sfi nansuje 70%, a 30% całkowitego kosztu udzielonych świadczeń zdro-
wotnych poniesie mieszkaniec. Pacjentowi z Józefowa przysługują dwa świad-
czenia po maksymalnie 10 zabiegów każde, tj. razem maksymalnie 20 zabie-
gów w ciągu roku kalendarzowego.

Od 8 stycznia 2020 roku obowiązkowe w całym kraju

E-recepty
Już od roku w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie wypisywane są e-recep-
ty. Nasi pacjenci nie muszą się więc obawiać zmian w przychodni, ponieważ ta-
kie recepty już otrzymywali. Aby korzystać z e-recepty pacjent nie musi mieć 
dostępu do Internetu czy telefonu komórkowego. Pacjent dostaje w przychodni 
wydruk z numerem kodowym, który podaje w aptece. 
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Jak co roku w świetlicach środowiskowych 
prowadzonych przez Stowarzyszenie „Forum 
Chrześcijańskie” przy parafiach Matki Bożej 
Częstochowskiej w Józefowie i św. Jana Chrzci-
ciela w Michalinie w czasie ferii zimowych z całą 
pewnością będzie tłoczno, wesoło i atrakcyjnie.

Zajęcia prowadzone będą od 10 do 21 lu-
tego w godzinach 8.00–16.00 pod opieką wy-

kwalifi kowanej kadry. Gwarantowane – świet-
na zabawa, ciekawe wycieczki, warsztaty oraz 
różnorodne zajęcia plastyczne, muzyczne, ta-
neczne i komputerowe. Organizatorzy zapew-
niają także wikt: kanapki, owoce, przekąski oraz 
napoje.

Przyjmowane są wszystkie dzieci od szóste-
go roku życia. Zajęcia są nieodpłatne.

• PŁYWALNIA – Od 10 do 23 lutego w godz. 
9.00–16.00 młodzi józefowianie będą mo-
gli korzystać z godzinnych, darmowych 
wejść na basen. Chętni powinni zbierać 
się w grupy przy recepcji ICSiR przed każ-
dą pełną godziną. Wszyscy zainteresowani 
muszą pamiętać o legitymacjach szkolnych 
lub studenckich, potwierdzających fakt za-
mieszkiwania na terenie naszego miasta. 
Dzieci w wieku przedszkolnym skorzystają 
z promocji na podstawie dowodu osobiste-
go opiekuna. Przez całe ferie na pływalni 
rozstawiony będzie tor przeszkód Wibit 
– z toru będzie można korzystać w godzi-
nach 9.00–16.00.

• HALA SPORTOWA – Przez dwa tygodnie 
ferii od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–19.00, pod okiem wykwalifi kowanych 
instruktorów, odbywać się będą zajęcia 
w hali sportowej. Wśród nich z pewnością 
pojawi się piłka nożna, siatkówka, koszy-
kówka i tenis stołowy. Szczegółowy harmo-
nogram godzinowy powstanie na początku 
akcji „Zima w mieście”.

• TURNIEJE I ZAWODY – W ramach zimo-
wej akcji sportowo-rekreacyjnej przy ulicy 
Długiej 44 odbędzie się także cykl turnie-
jów. A wśród nich: młodzieżowe zawody 
na zjeżdżalni, młodzieżowy turniej gry 
w piłkarzyki – zarówno indywidualny, jak 

i drużynowy, młodzieżowe zawody na to-
rze przeszkód Wibit, koszykarskie rzuty za 
trzy punkty, piłkarskie strzały na bramkę, 
turniej w siatkonogę.

• WYCIECZKI AUTOKAROWE – W harmo-
nogramie „Zimy w mieście 2020” znajdą 
się także dwa wyjazdy autokarowe. Wśród 
propozycji znajdują się lodowisko na Stadio-
nie Narodowym, park trampolin, kino lub 
Centrum Wspinaczkowe Murall. 
Szczegóły dotyczące wycieczek i innych 

atrakcji będą na bieżąco publikowane na 
stronie internetowej www.icsir.pl, na face-
bookowym profi lu centrum, a także dostęp-
ne będą w recepcji i u prowadzących zajęcia.

Ferie w świetlicach 
środowiskowych

Stowarzyszenie „Forum Chrześcijańskie” zaprasza dzieci

„Zima w mieście 2020” w ICSiR
Jak co roku specjalną ofertę sportowo-rekreacyjną dla dzieci, młodzieży i studentów z Józefowa przygotowało Integracyj-
ne Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Długiej 44. W programie m.in. bezpłatne wejścia na basen, gry i zabawy w hali 
sportowej oraz wyjazdy autokarowe do Warszawy.

10 21 LUTEGO  ZIMOWE FERIE



Bezpieczne ferie
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Program dla dzieci w wieku 6–11 lat

Wtorki w godz. 10.00–11.30: 
Szyfry, pudełka i czekolada

11 lutego – „Pudełko szyfrów”. W poszuki-
waniu przygody uczestnicy wykonają pudełko 
szyfrów. Użyte zostaną specjalne farby świe-
cące w ciemności, co sprawi, że nie każdy bę-
dzie mógł zobaczyć tajny kod. W odczytaniu 
kodu będzie pomocna mapa, którą również 
wykonają uczestnicy spotkania. Prowadzenie: 
Małgorzata Kruk
18 lutego – BI-TW-AO-CH-MU-RY czyli „Czy 
czekolada może posłużyć do zaszyfrowania 
listu?” Ćwiczenie myślenia, wytrwałości i pra-
cy w grupie poprzez zabawę z szyframi. Zajęcia 
prowadzone będą przez instruktorów ze Sto-
warzyszenia Harcerskiego „Tropiciele”, które 
organizuje letnie obozy dla dzieci i młodzieży. 
Miejsce: Dom Nauki i Sztuki

Środy w godz. 10.00–11.30: Czy to król 
czy kosmita? – warsztaty teatralne
Prowadzenie: Przemysław Kaczyński
Miejsce: Dom Nauki i Sztuki

Piątki w godz. 10.00–11.30: 
Tajemnicze warsztaty
Zapraszamy na tajemnicze warsztaty dla de-
tektywów i miłośników zagadek.
14 lutego – Tajemniczy atrament. Odpowie-
my sobie na pytanie, co łączy chemię i kryp-
tologię. Wspólnie wykonamy kilka rodzajów 
atramentów sympatycznych i napiszemy ta-

jemniczy list. 
21 lutego – Escape room. Warsztat historycz-
no-detektywistyczny z serią zagadek. Dzieci 
nauczą się ściągania odcisków palców i będą 
miały okazję rozwiązać mnóstwo ciekawych 
zagadek, które będą łączyły się w całość.
Miejsce: Dom Nauki i Sztuki

Program dla młodzieży (12+)

Wtorki w godz. 12.00–13.30: 
Koszulki i czekolada
11 lutego – Zaprojektuj swoją koszulkę. 
Warsztat, podczas którego wykonasz własną, 
unikatową koszulkę.
Prowadzenie: Małgorzata Kruk.
18 lutego – BI-TW-AO-CH-MU-RY czyli „Czy 
czekolada może posłużyć do zaszyfrowania 
listu?” Ćwiczenie myślenia, wytrwałości i pra-
cy w grupie poprzez zabawę z szyframi. Zajęcia 
prowadzone będą przez instruktorów ze Sto-
warzyszenia Harcerskiego „Tropiciele”, które 
organizuje letnie obozy dla dzieci i młodzieży. 
Miejsce: Dom Nauki i Sztuki

Środy w godz. 12.00–13.30: 
Warsztaty teatralne
Warsztaty teatralne z aktorem fi lmowym i te-
atralnym oraz autorem bajek – Przemysławem 
Kaczyńskim. Będziemy poszerzać wyobraźnię, 
odkrywać kreatywność i pewność siebie. Zaję-
cia opierają się na improwizacji i składają z roz-
maitych ćwiczeń oraz scenek aktorskich. 
Miejsce: Dom Nauki i Sztuki

Piątki w godz. 12.00–13.30: 
Tajemnicze warsztaty

14 lutego – Tajemniczy atrament
21 lutego – Escape room 
Miejsce: Dom Nauki i Sztuki

Międzypokoleniowe popołudnia 
w godz. 14.00–15.00
Wtorki: Zbuduj własnego świdermajera. 
Czekamy na Ciebie z naszym nowym projek-
tem. Samodzielnie wykonasz tekturowego 
świdermajera, poznasz wspaniałą historię tej 
architektury oraz swojej małej ojczyzny.
Miejsce: Dom Nauk i Sztuki
Środy „Żyj zdrowo, żyj świadomie”. Podczas 
dwóch spotkań z edukatorką żywieniową 
Martą Jung poznamy zasady zdrowego żywie-
nia w praktycznej formie. 
12 lutego – „Zdrowe odżywianie w prakty-
ce”. Podstawy prawidłowego żywienia – pira-
mida zdrowego żywienia, czytanie etykiet.
19 lutego – „Co młodzież powinna wiedzieć 
o żywieniu”. Jak zwiększyć koncentrację pod-
czas nauki oraz nie dać się mitom żywieniowym.
Miejsce: Dom Nauki i Sztuki

Kino „Pod parasolem”
Dzieci w wieku 3–6 lat czwartki o godz. 10.00
Serdecznie zapraszamy do naszego kina dzieci 
wraz z opiekunami oraz przedszkolne grupy 
zorganizowane na specjalne pokazy. Seanse 
odbywać się będą w półmroku i przy ściszo-
nym dźwięku. 
Dzieci w wieku 6–12 lat poniedziałki i czwart-
ki o godz. 11.30 
Młodzież czwartki o godz. 17.00
Miejsce: sala widowiskowa MOK
Na wszystkie wydarzenia odbywające się w ra-
mach „Artystycznej zimy w MOK-u” wstęp jest 
bezpłatny. Na warsztaty i spotkania obowiązu-
ją zapisy tel. 22 789 22 84 lub e-mail: agniesz-
ka.jung@mokjozefow.pl. Organizator zastrze-
ga sobie możliwość modyfi kacji programu.

Gwarancją udanego wypoczynku jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i  najbliższych. Aby zmi-
nimalizować ryzyko niebezpieczeństw i aby czas zimowego wypoczynku dostarczał niezapomnianych wrażeń Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Otwocku przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu przestrzegając zasad bezpieczeństwa: 
→ nie przechodźmy przez ulice w miejscach niedozwolonych, bądźmy widoczni na drodze
→ ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze
→ unikajmy kontaktów z osobami chorymi, a w przypadku wystąpienia objawów choroby zgłaszajmy się do lekarza
→ nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk
→ pamiętajmy o zdrowym odżywianiu
→ nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu dróg oraz zbiorników wodnych
→ nie doczepiajmy sanek do samochodów
→ nie rzucajmy śnieżkami w nadjeżdżające samochody
→ nie ślizgajmy się po lodzie na rzekach, jeziorach i stawach
→ pamiętajmy o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi
→ pamiętajmy, że alkohol, narkotyki i środki psychoaktywne prowadzą do zagrożenia zdrowia, a nawet życia

Artystyczna zima w MOK-u
Zachęcamy do miłego spędzania czasu wolnego w Miejskim Ośrodku Kultury. 
W tym roku przygotowaliśmy program pełen zagadek i szyfrów, warsztatów 
teatralnych, manualnych i żywieniowych. Łączymy artystyczne doświadczenia 
i edukację z międzypokoleniową zabawą. 

10 21 LUTEGO  ZIMOWE FERIE
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W razie awarii 
oświetlenia ulicznego
O oświetlenie uliczne w Józefowie dba 
fi rma ELVOT Bogdan Uziębło. Zgłosze-
nia awarii: tel. 698 500 084, e-mail: 
elvot@tlen.pl
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W sprawie odpadów 
komunalnych
Referat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta ul. Kard. Wyszyńskie-
go 1, tel. 22 779 00 55
Zakład Obsługi Piękne Miasto
tel. 22 612 13 37, kierownik@zojoze-
fow.pl
Biuro Obsługi Klienta Lekaro
tel. 22 185 52 51, lekaro@lekaro.pl

Ważne telefony: 
Burmistrz Marek Banaszek i wice-
burmistrz Piotr Gąszcz: 22 779 00 25
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego: 22 779 00 00, fax 22 779 00 15
Przewodniczący Rady Miasta Ma-
riusz Batorski: 22 779 00 40
Straż Miejska: 22 789 22 12, 
513 188 882
Straż Miejska w Józefowie pełni służbę 
w dni robocze w godz. 7.00–22.00
Policja: 22 789 21 07, dzielnicowy 
rejonu nr 1 mł. asp. Piotr Chudek 
tel. 600 997 498, dzielnicowy rejonu 
nr 2 mł. asp. Tomasz Wasążnik tel. 
600 997 472, dzielnicowy rejonu nr 3 
st. sierż. Piotr Firląg tel. 600 997 484

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych czynny w soboty 
w godz. 8.00–16.00. Uwaga! Dojazd 
od rzeki Świder.

Sosny naszych lasów budzą podziw dla swych fantazyjnych wielokrotnie kształtów. Najwięk-
szą popularnością cieszy się sosna parasolowata, która rośnie po wschodniej stronie torów przy 
wjeździe do Warszawy. To sosna – celebryta. Miesiącami trwała walka o uratowanie jej przed 
wycięciem, co groziło jej ze strony Polskich Linii Kolejowych. Dziś wiadomo, że sosna ocaleje. Zda-
niem leśników z Celestynowa warto byłoby ją zbadać dendrologicznie, czy nie jest przeżarta przez 
grzyby, aby wiedzieć, w jakim jest stanie. Najważniejsze jest to, czy funkcje życiowe tej sosny nie 
są zagrożone. Pod korą jest łyko, które jest tkanką przewodzącą, należy zbadać czy wszystkie 
procesy życiowe gwarantują, że ta sosna będzie żyła.

Kształty sosen – „krzywulców” są takie z kilku powodów: mają słabe siedlisko, co powoduje, 
że choć sosny mają niewielkie wymagania, są słabo odżywione, brakuje im wilgoci, dostępu do 
światła, zacienienie determinuje, w jaki sposób rosną. Prócz tego do fantazyjnych kształtów przy-
czynia się grzybowa choroba skrętak sosny, a także przymrozki (pęd wierzchołkowy przymarza) 
oraz działalność ludzka – człowiek przycinając wierzchołek sosny, zniekształca ją. Sosen o dziw-
nych kształtach nie należy wycinać, a jeśli się to już zdarzy, to dosadzajmy inne.  Z.K.

Fot. Barbara Galińska - dziękujemy za udostępnienie JnŚ. 

Czytelnicy piszą

Nasi krzywi bracia

18 grudnia 2019 roku zmarła członkini naszego Towarzystwa

Teresa Bartczak-Dolińska 
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Józefowa  

DO I OD REDAKC JI
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REPORTAŻ

I tym razem społeczność naszego miasta 
nie zawiodła. Było tłumnie na szkolnym ko-
rytarzu, gdzie stanęły orkiestrowe stoiska, 
„sala koralikowa” ledwie mieściła miłośników 
rękodzieła, rozrosła się także loteria fantowa. 
Uczniowie zaprezentowali na scenie umiejęt-
ności wokalne, taneczne i muzyczne. Rodzice 
i dziadkowie nie szczędzili braw, nauczyciele 
z dumą patrzyli na swoich wychowanków. Nie 
zabrakło rąk w górze podczas licytacji, które 
przyniosły 4895 zł. Z samej imprezy w szkole 
uzbierano ponad 22 tysiące złotych. 

Czekamy jeszcze na ofi cjalne wyniki, ale 
wygląda na to, że pobiliśmy kolejny rekord. De-
klarowana kwota to ponad 67 348 zł – chwali 
Katarzyna Stemler-Pleskot, wicedyrektor józe-
fowskiej „Dwójki” i szefowa sztabu WOŚP w SP 
nr 2. Na ulicach kwestowało 40 wolontariu-
szy. Tym razem do puszek trafi ły również zło-
te kolczyki i bransoletka. W akcji brała udział 
duża część kadry szkoły, pracownicy obsługi 
i kuchni, gdzie podawano pyszną grochówkę 
oraz słodkości przygotowane przez rodziców. 
Zebrana suma została przekazana do banku 
w studiu telewizyjnym.

Tekst i foto: Sylwia Papis

Akcja, którą zainicjowały i prowadzą od 
kilku lat dwie mieszkanki Józefowa – Kinga 
Błaszczyk i Paulina Stepków, w podsumowa-
nej 20 grudnia 2019 roku edycji pobiła rekor-
dy popularności. 

Zgromadzone dary nie mieściły się w bu-
dynku, a w ich przenoszeniu, rozpakowywa-
niu i liczeniu pomagało 30 wolontariuszy. 
Zebrano m.in.  4856 paczek pieluch, 6066 sło-
iczków z obiadami i deserami dla maluszków, 

8810 opakowań mleka modyfi kowanego, ko-
smetyki dla dzieci, podkłady, artykuły higie-
niczne, smoczki, gryzaki oraz zabawki. 

Dary otrzymają nie tylko porzucone ma-
luszki z Interwencyjnego Ośrodka Preadop-
cyjnego w Otwocku (to główny adresat ak-
cji), ale także łódzki ośrodek preadopcyjny 
„Tuli Luli” oraz dzieci i młodzież z niepełno-
sprawnościami z Zakładu Opiekuńczo-Leczni-
czego w Kraszewie-Czubakach.

Akcja zainicjowana przez józefowianki 
przekroczyła już granice powiatu otwockiego 
i Wawra, dary popłynęły z całej Polski za po-
średnictwem szkół, przedszkoli, fi rm oraz pla-
cówek kulturalno-oświatowych. 

Organizatorzy dziękują za okazaną ludz-
ką dobroć, a my gratulujemy organizatorom 
i pomysłodawczyniom.



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała w Józefowie

Prawie 68 tys. zł dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci
Już od osiemnastu lat Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Józefowie organizuje 
imprezy wspierające działania Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym czasie, dzięki ogromnemu 
wsparciu ludzi dobrej woli, przedsię-
wzięcie rozrosło się, bijąc rekordy fi -
nansowej dobroczynności. 

Rekordowy fi nał akcji „Nie bądź sknera, kup pampera”
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PODZIĘKOWANIA

Szczęśliwa trzynastka 
„Gwiazdobrania”

Gwiazdobranie i Dawanie to akcja charyta-
tywna, podczas której już od 13 lat zbieramy 
pieniądze dla niepełnosprawnych dzieci z Józe-
fowa. Z roku na rok to niezwykłe wydarzenie 
się rozrasta. Zaczynamy przygotowania jesie-
nią, a punktem kulminacyjnym jest znany Pań-
stwu jarmark świąteczny. W tym roku po raz 
pierwszy zapełniliśmy stoiskami i działaniami 
wszystkie sale oraz korytarze Szkoły Podsta-
wowej nr 3, goszczącej nas od lat. 

W tym roku udało się nawiązać współpracę 
z Fundacją Radia ZET. Na jedno ze spotkań za-
prosiliśmy panią prezes Anetę Lejman. Wysłu-
chała nas i wsparła radami, a fundacja postano-
wiła potroić kwotę zebraną 8 grudnia, tak więc 
nasi podopieczni dostaną 165 000 zł więcej.

Co roku rodzą się nowe pomysły – dzięki 
aktywności grupy „Oddam-przyjmę. Nie na 
marne” planowany stolik z zabawkami prze-
rodził się w labirynt rozmiarów całej sali lek-
cyjnej. Wyśmienita, tradycyjna grochówka 
zwykle kończyła się za wcześnie – w tym roku 
z grochówką dołączyli więc strażacy. Coraz cie-
kawsze warsztaty dla dzieci przyciągają coraz 
więcej maluchów. Powstała nowa strefa pro-
mująca zdrowy tryb życia. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wspierają „Gwiazdobranie” – fi rmom, insty-
tucjom i osobom prywatnym – z Józefowa 
i innych miejsc. To właśnie Państwo motywu-
jecie nas i inspirujecie co roku. Kolejne osoby 
chcą pomagać, trzeba im to tylko umożliwić. 
Wzrusza nas, gdy ktoś pyta, czy jeszcze może 
się przyłączyć i coś podarować. W naszym za-
ganianym świecie to piękne i dodaje energii.

I choć czasu mało, co roku z nowymi siłami 
sięgamy po Gwiazdy, bo czekają na nie dzieci. 
Nasza lokalna społeczność też tego potrzebuje.

Gwiazdobranie i Dawanie to nasz wspól-
ny sukces. Dziękujemy!

Organizatorzy


