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JnŚ: Statystyczny Polak produkuje około 
320 kg odpadów rocznie – a ile statystyczny 
józefowianin?

Magdalena Cymerman: Rzeczywiście, sta-
tystyki GUS wskazują, że w 2018 roku średnia 
ilość odpadów odebranych ogółem na jedne-
go mieszkańca w Polsce wyniosła 325 kg.

Dla porównania podam, że według unij-
nych statystyk w Polsce ilość odpadów komu-
nalnych w przeliczeniu na osobę ofi cjalnie na-
leży do najniższych w całej Unii Europejskiej. 
Rekordowo statystyczny Duńczyk produkuje 
około 780 kg rocznie, a średnia ilość odpadów 
wytwarzanych w Unii Europejskiej to około 
486 kg na mieszkańca rocznie. Sądzę, że tak 
optymistyczne dla naszego kraju wskaźniki to 
nic innego, jak skutek nieszczelnego systemu 
gospodarowania odpadami w Polsce, o czym 
przekonujemy się obecnie.

JnŚ: Kolejna podwyżka cen za odbiór 
śmieci była dla wielu mieszkańców przy-
krym zaskoczeniem. Płacimy w Józefowie 
maksymalną, dopuszczalną przepisami, 
stawkę na osobę. A może sprawiedliwiej by-
łoby, gdybyśmy płacili np. w przeliczeniu na 
m³ zużytej wody czy m² powierzchni domu? 
Kto decyduje o wyborze metody obliczania 
stawki za odbiór śmieci?

M. C.: Do połowy ubiegłego roku na tere-
nie Józefowa obowiązywał ryczałtowy sys-
tem rozliczania z wykonawcą i wówczas ilości 
odbieranych odpadów, które wykazywane 
były przez przedsiębiorcę, nie odbiegały od 
średnich krajowych. 1 lipca 2019 roku nastą-
piła zmiana sposobu rozliczania z wykonaw-
cą z ryczałtowego na wagowy. W praktyce 
oznacza to, że każdy samochód załadowany 
odpadami ważony jest na wadze najazdowej 
(zarówno w Józefowie, jak i u wykonawcy 
w Woli Duckiej), a rozliczenie z fi rmą Leka-
ro następuje na podstawie masy odpadów 
wskazanej na kwitach wagowych i zaofe-
rowanej w przetargu ceny jednostkowej za 
odbiór i zagospodarowanie poszczególnych 
frakcji odpadów.

Każdy pojazd odbierający odpady wypo-
sażony jest w urządzenie monitorujące GPS, 
umożliwiające odtworzenie przebytej drogi. 
Dzięki zastosowanemu systemowi mamy 
możliwość kontroli trasy przejazdu pojazdu 
oraz miejsc, z których odpady są odbierane.

Już po pierwszym miesiącu obowiązy-
wania nowej umowy znacząco wzrosła ilość 
odpadów wykazywana w raportach wyko-
nawcy. 

Średnia ilość odpadów 
wytwarzanych przez jednego 
mieszkańca w Józefowie wynosi 
ok. 500 kg na mieszkańca 
rocznie, co znacznie przekracza 
średnią krajową. 

M. C.: Rzetelne określenie średniej masy 
wytwarzanych odpadów przez mieszkańca 
Józefowa możliwe będzie po upływie roku 
funkcjonowania systemu opartego na no-
wym sposobie rozliczania. Przewidujemy, że 
w momencie przejścia wszystkich gmin na 
rozliczenie wagowe, do czego zobowiązani 
jesteśmy zgodnie z obecnie obowiązującymi 
przepisami prawa, średnia krajowa również 
wzrośnie i ilości odpadów wytwarzanych 
przez mieszkańców Józefowa nie będą zna-
cząco od niej odbiegać.

Odnosząc się do metody ustalania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przypomnę, że gminy mogą wybrać jedną 
z czterech metod naliczania opłat: od liczby 
osób zamieszkujących gospodarstwo domo-
we, od ilości zużytej wody, od gospodarstwa 
domowego lub od powierzchni lokalu miesz-
kalnego. Każda z tych metod ma swoje dobre 
i złe strony. Wybór metody obowiązującej 
w Józefowie poprzedzony był wnikliwą anali-
zą uwzględniającą specyfi kę naszego miasta. 
Jesteśmy przekonani, że spośród dostępnych 
metod naliczenie opłaty w zależności od ilości 
osób zamieszkujących gospodarstwo domo-
we ma najwyższą akceptowalność społeczną 
i jest zgodne z zasadą „zanieczyszczający pła-
ci”. Jest to sposób zapewniający rzeczywiste 
wyliczenie opłaty, z której korzysta większość 
samorządów w Polsce. Wybór metody usta-
lenia opłaty za odpady następuje w drodze 
uchwały podjętej przez Radę Miasta.

JnŚ: Z listu, jaki burmistrz skierował do 
mieszkańców, dowiedzieliśmy się, że nie 
tylko koszty odbioru śmieci poszybowa-
ły w górę, ale wciąż rośnie ilość odpadów, 
jakie wystawiamy. W efekcie – mimo że 
mieszkańcy płacą maksymalną stawkę 
– miasto musi dopłacać do rachunku, jaki 
wystawia fi rma odbierająca nasze odpady. 
Jakie działania podejmują władze, by zna-
leźć drogi wyjścia z tej groźnej dla naszych 
indywidualnych fi nansów i fi nansów mia-
sta sytuacji? 

M. C.: Kluczową przyczyną wzrostu kosz-
tów funkcjonowania systemu są rosnące ceny 

ich zagospodarowania w instalacjach oraz 
masa wytwarzanych i zbieranych odpadów. 
O ile na pierwsze uwarunkowanie nie mamy 
wpływu, to ilość wytwarzanych odpadów 
oraz poziom segregacji jest już zależny wy-
łącznie od nas. 

Obecnie w Józefowie wysokość 
wpłat od mieszkańców nie 
pokrywa kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

M. C.: Zważywszy na fakt, że system ma 
się samofinansować, a samorządy nie po-
winny do niego dopłacać, niezbędne jest po-
dejmowanie wszelkich działań skutkujących 
obniżeniem kosztów. Miasto systematycznie 
prowadzi działania informacyjno-edukacyjne 
w lokalnej prasie, w formie ulotek, jak rów-
nież wśród dzieci i młodzieży naszych szkół, 
przypominając o konieczności przestrzegania 
właściwych zasad postępowania z odpadami, 
w szczególności zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz przygotowywania ich do po-
nownego użycia i odzysku. Wskazujemy, że 
skuteczną metodą zmniejszenia ilości odpa-
dów jest ograniczenie ilości opakowań, które 
kupujemy wraz z produktem. W ramach kam-
panii „Nie na marne”, prowadzonej w myśl 
światowego trendu „zero waste”, zachęca-
my między innymi do korzystania z toreb 
wielokrotnego użytku. Coraz większy odzew 
wśród mieszkańców i lokalnych przedsiębior-
ców pokazuje celowość takich działań oraz 
świadczy o wzroście świadomości ekologicz-
nej i chęci aktywnego działania.

Kolejnym elementem znacząco wpływa-
jącym na koszty odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów jest jakość segregacji. Tak jak 
w całym kraju, problem występuje szczegól-
nie w zabudowie wielorodzinnej. Wspólnie 
z zarządcami nieruchomości podejmujemy 
działania zarówno w zakresie edukacji miesz-
kańców, jak i kontroli segregacji. Liczymy, że 
prowadzone działania wkrótce przyniosą wy-
mierny skutek. Brak bezpośredniego wpływu 
na kształtowanie cen rynkowych za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów nie oznacza, że 
bezkrytycznie przyjmujemy zmiany zachodzą-
ce w systemie gospodarki odpadami. Wspólnie 
z innymi samorządami podejmujemy działania 
mające na celu poprawę obecnej sytuacji. Już 
w marcu 2019 roku starosta otwocki wraz 
z włodarzami gmin powiatu skierował do mi-

Wszystko o naszych śmieciach
Z Magdaleną Cymerman, kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Józefowa rozmawia Wanda Zagawa

TEMAT MIESIĄC A  GOSPODARK A KOMUNALNA



3

TO, CZEGO NIE UDAŁO SIĘ POSORTOWAĆ: 
resztki mięsne oraz kości,  mokry lub zabrudzony papier, paragony ze sklepów, 
 zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe,  żwirek z kuwet dla zwierząt,  
odchody zwierząt,  niedopałki papierosów,  fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia,  
butelki plas  kowe po oleju, popiół 

nistra środowiska apel o pilne wdrożenie dzia-
łań zmierzających do zażegnania istniejącego 
kryzysu na rynku odpadowym. Rada Miasta 
Józefowa wysto sowała do Prezesa Rady Mini-
strów petycję w sprawie wprowadzenia syste-
mowych rozwiązań usprawniających zagospo-
darowanie odpadów komunalnych. 

Istotnym problemem jest również brak 
konkurencji na rynku odpadowym, skutkujący 
drastycznym wzrostem cen. Skierowaliśmy do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wniosek o podjęcie działań zmierzających do 
wyeliminowania praktyk monopolistycznych 
i przywrócenia zasad konkurencji.

Poprawa obecnej sytuacji nie jest moż-
liwa bez systemowych zmian na szczeblu 
krajowym. Dlatego burmistrz Józefowa ak-
tywnie uczestniczy w licznych spotkaniach 
samorządowców z przedstawicielami rzą-
du, dotyczących problemów gmin związa-
nych z gospodarowaniem odpadami komu-
nalnymi. 

JnŚ: Józefów to miasto zieleni, pięknych 
ogrodów i ogródków. Każdy z pielęgnu-
jących zieleń chwali sobie odbiór odpa-
dów zielonych, który wliczony jest w cenę 
ryczałtu śmieciowego. Wiosną, jesienią, 
a i dziś, korzystając z niezbyt zimowej aury, 
wielu mieszkańców starannie wygrabia ze 

swoich trawników każdy opadły listek, jaki 
jeszcze się tam zachował. Wygrabione do 
gołej ziemi są ścieżki, okolice domu. Przed 
wieloma posesjami worki wypełnione zie-
lonymi odpadami liczyć można w dziesiąt-
kach. A to też kosztuje i nie sprzyja życiu 
w zgodzie z naturą, czyli postawie proeko-
logicznej. Czy zastanawiacie się jak rozwią-
zać ten problem?

M. C.: Faktycznie w Józefowie mamy 
problem z bardzo dużą ilością odpadów 
zielonych, których zagospodarowanie jest 
tylko nieznacznie tańsze niż odpadów zmie-
szanych. Obecnie za odbiór i przetworzenie 
jednej tony liści i trawy miasto płaci około 
1300 zł. W listopadzie mieszkańcy Józefowa 
wytworzyli rekordowe 418 ton (dla porówna-
nia łączna ilość pozostałych frakcji odpadów 
to 496 ton), których koszt odbioru i zago-
spodarowania wyniósł ok. 540 000 zł (ponad 
40% wszystkich miesięcznych kosztów). To 
dowodzi, jak ważne jest ograniczenie masy 
oddawanych odpadów zielonych.

Zrozumiałe jest dokładne porządkowanie 
części użytkowej działki (podjazdy, chodniki), 
jednak doszczętne wygrabianie całych nie-
ruchomości jest złą praktyką, chociażby ze 
względu na bytujące zwierzęta. Warto ogra-
niczyć sprzątanie działki z pozostałości roślin-
nych do niezbędnego minimum.

Apelujemy do naszych 
mieszkańców, aby starali się 
utrzymywać leśny charakter 
naszego miasta i racjonalnie 
podchodzili do pielęgnacji 
swoich ogrodów!

M. C.: W ramach podejmowanych działań 
apelujemy do naszych mieszkańców, aby sta-
rali się utrzymywać leśny charakter naszego 
miasta i racjonalnie podchodzili do pielęgnacji 
swoich ogrodów. Wskazujemy, że całkowite 
pozbywanie się opadających liści i igieł nega-
tywnie wpływa na bioróżnorodność środowi-
ska i zaburza naturalny mikroklimat naszego 
miasta. Zachęcamy mieszkańców do zakłada-
nia przydomowych kompostowników, dzięki 
którym z jednej strony znacząco ograniczy-
my ilość odpadów przekazywanych fi rmie je 
odbierającej, a z drugiej pozyskamy bezcenny 
kompost, który możemy wykorzystać w na-
szych ogrodach.

Liczymy, że zarówno argumenty ekolo-
giczne, jak i ekonomiczne spowodują zmniej-
szenie ilości oddawanych przez mieszkańców 
odpadów zielonych do zagospodarowania 
w instalacjach zewnętrznych, co bezpośred-
nio przełoży się na fi nanse nas wszystkich. 

Dziękuję za rozmowę. 

BIO
ZIELONEPAPIER

METALE
TWORZYWA
SZTUCZNE

TWORZYWA SZTUCZNE,
METALE, OPAKOWANIA

PAPIER, TEKTURA
BIODEGRADACJI

ODPADY 
ZIELONE

Wrzucaj odpady
do worka luzem!

reklamówek!!!

ODPADY ZMIESZANE
Pozostałości z sortowania 

wrzucaj do pojemnika luzem! 
Ograniczaj używanie 

plas  kowych worków 
na śmieci!

Jeśli nie wiesz gdzie wrzucić – podpowiadamy!
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STOP SMOG

Właściciele „kopciuchów”, czyli kotłów, 
które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 
wg normy PN EN 303-5:2012 muszą wymienić 
je do końca 2022 roku na kotły zgodne z wy-
mogami „ekoprojektu”. Zobowiązuje ich do 
tego podjęta przez sejmik województwa ma-
zowieckiego „uchwała antysmogowa”.

Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 
będą musiały zostać wymienione do końca 
2027 r. Także posiadacze kominków, które nie 
spełniają wymogów, będą musieli wyposażyć 
je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do 
wartości określonych w „ekoprojekcie” lub 
wymienić je do końca 2022 r.

Gminny program niskoemisyjny
Dotacje gminne udzielane są mieszkańcom 

w oparciu o regulamin zawarty w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emisji w Józefowie. Pro-
gram umożliwia, w zależności od rodzaju pla-
nowanego przedsięwzięcia, uzyskanie do 80% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji, maksy-
malnie 9000 zł. Dopłaty obejmują wymianę 

urządzenia grzewczego na paliwo stałe, zainsta-
lowanego w budynku (m.in. kotła, miejscowego 
ogrzewacza pomieszczeń), na kocioł gazowy, 
olejowy bądź pompę ciepła, a w wyjątkowych 
przypadkach także na kocioł na paliwo stałe, 
spełniający obecne standardy emisyjne.

Beneficjentem programu może zostać 
osoba, która:
• jest właścicielem/współwłaścicielem, sa-

moistnym posiadaczem, użytkownikiem 
wieczystym bądź najemcą domu jednoro-
dzinnego lub lokalu mieszkalnego w budyn-
ku jednorodzinnym,

• ma zainstalowane w budynku, w którym 
planuje inwestycję, niespełniające obecnych 
wymagań źródło ciepła na paliwo stałe,

• spełnia dodatkowe wymagania wynikające 
z uchwały regulującej procedurę udzielania 
dotacji.
Szczegółowe warunki pozwalające na uzy-

skanie dotacji zawarte są w uchwale nr 75/
VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z 31 maja 
2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa”.

Uwaga!
Dotacja będzie przekazywana mieszkań-

cowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po 
wykonaniu inwestycji przez wnioskodawcę 
na mocy podpisanej umowy o udzielenie do-
fi nansowania.

Wnioski można składać papierowo w Biu-
rze Obsługi Klienta bądź przesyłać listownie na 
adres:
Urząd Miasta Józefowa
Referat Zamówień Publicznych i Ochrony 
Środowiska
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 
05-420 Józefów

Wnioski o udzielenie dofinansowania 
przyjmowane są do wyczerpania środków 
na ten cel, jednak nie później niż do 1 marca 
2020 roku.

Więcej informacji: Maciej Bogusz – Referat 
Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 
budynek A, pok. 115, m.bogusz@jozefow.pl, 
tel. 22 779 00 39

Wymiana kopciuchów
Coraz mniej czasu pozostaje właścicielom „kopciuchów” na wymianę starych 
pieców. Teraz można to zrobić korzystając z dofi nansowania z budżetu mia-
sta. Dopłaty sięgają nawet 9 tys. zł.

Zestawienie dotyczące dotacji 
na wymianę kotłów 

(stan na 3.02.2020 roku)
Budżet: 500 000 zł
Nabór wniosków (4.11.2019–1.03.2020)
Liczba złożonych wniosków ogółem 56
Liczba wniosków odrzuconych/rezygnacji 3
Szacunkowa łączna kwota dotacji 405 240 zł

Jeszcze w lutym na skwerze im. św. JP II stanie kilkumetrowy model ludzkich 
płuc „oddychających” józefowskim powietrzem. Przy dużym smogu, po kilku 
dniach, można zauważyć zmianę koloru płuc spowodowaną osadzającym się na 
nich pyłem – po kilkunastu dniach śnieżnobiałe płótno staje się czarne. – Zobacz 
czym oddychasz – zmień to! – mówią aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego.

Ta poglądowa lekcja to 
element akcji Polskiego 
Alarmu Smogowego, która 
ma na celu zwrócenie uwa-
gi na fatalną jakość powie-
trza, którym oddychamy 
i konieczność przyśpiesze-
nia akcji wymiany „kopciu-
chów”.

W styczniu płuca sta-
nęły przed Centrum Zdro-
wia Dziecka w Międzylesiu 
– w lutym przyjadą do Jó-
zefowa. Po obejrzeniu płuc 
warto jeszcze raz zapoznać 
się z miejską i rządową ofer-
tą zmiany tego, czym i w ja-
kim piecu palimy. 

(z)
Fot. 
www.polskialarmsmogowy.pl

Zobaczymy czym oddychamy 

Zmień to!
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Dobrze przeprowadzona, kompleksowa termomodernizacja 
przynosi mieszkańcom domów jednorodzinnych wymierne ko-
rzyści. Są to korzyści nie tylko ekonomiczne – dające oszczędności 
w por  elu tu i teraz ale też związane z komfortem życia oraz pozy-
tywnie wpływające na środowisko. 

Co zyskujemy?
Główną i najbardziej oczekiwaną korzyścią jest mniejsze zużycie 

energii i koszty użytkowania domu jednorodzinnego. Przy okazji 
możemy oczekiwać wzrostu komfortu życia mieszkańców oraz po-
lepszenia estetyki i funkcjonalności budynków

Termomodernizacja to też inwestycja w przyszłość – remont 
elewacji może wpłynąć na wygląd i funkcjonalność budynków 
a dzięki temu także na zwiększenie wartości nieruchomości. Mo-
żemy też przedłużyć znacznie życie remontowanego budynku.

Zadbamy też o środowisko i zdrowie nasze i naszych najbliższych 
- zmniejszenie spalania paliw oznacza ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza (np. pyłów).

Ale jak to zrobić dobrze?
Przeprowadzenie termomodernizacji domu wydaje się skom-

plikowanym procesem a tylko dobrze zrealizowana, głęboka ter-
momodernizacja przyniesie największe korzyści. Łatwo zaniedbać 
niektóre zagadnienia co zniweczy cały wysiłek. Dlatego warto się-
gnąć po źródła wiedzy, przygotowane przez specjalistów. 

Projekt „Termomodernizacja – to się opłaca” udostępnia w In-
ternecie doskonałe, bezpłatne materiały i szkolenie e-learningowe 
przygotowane przez specjalistów z Politechniki Warszawskiej. 

Wejdź na stronę 
www.termomodernizacjadomow.pl

Na stronie projektu dostępna jest dla wszystkich zainteresowa-
nych darmowa publikacja w formacie PDF pod tytułem „Komplek-
sowa termomodernizacja budynków jednorodzinnych”, pod red. 
dr inż. Szymona Firląga.

Dla zainteresowanych poszerzeniem wiedzy zawodowej pro-
fesjonalistów, urzędników JST oraz samorządowców dostępne 
jest kompleksowe szkolenie e-learningowe, które umożliwia uzy-
skanie certyfi katu poświadczającego realizację 15 wykładowego 
kursu i zdobycie szerokiej wiedzy na temat ekonomicznych, spo-
łecznych i technicznych aspektów trójstopniowej termomoder-
nizacji. 

Projekt „Termomodernizacja – to się opłaca" to ponadregio-
nalny program aktywnej edukacji grup zawodowych na rzecz 
wspierania efektywnego zarządzania energią, dofi nansowany 
jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014–2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Ziemia 
i Ludzie.

Baza wiedzy dla zainteresowanych 
termomodernizacją domów 
jednorodzinnych 
– dla profesjonalistów i dla mieszkańców TERMO

MODERNIZACJA

STOP SMOG
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OŚWIATA

21stycznia podpisany został protokół prze-
kazania dokumentacji powykonawczej oraz 
wyposażenia zakończonej inwestycji „Rozbu-
dowa sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Józefowie”. 

Powierzchnia obiektu wynosi 684 m2, 
uczniowie mają do dyspozycji boisko do piłki 
ręcznej, siatkowej, koszykówki i badmintona. 
Dodatkowo mogą korzystać z przestronnego 
holu, szatni i kompleksu sanitarnego. 

Największą atrakcją dla uczniów jest ścian-
ka wspinaczkowa. Jest to miejsce zarówno dla 
pasjonatów wspinaczki, jak i tych, którzy chcie-

liby rozpocząć swoją przygodę z tym wyjątko-
wym sportem, pod czujnym okiem przeszkolo-
nych nauczycieli wychowania fi zycznego. 

Nowoczesna hala gimnastyczna umożliwi 
rozwijanie sportowych pasji u uczniów i sze-
rzenie idei olimpizmu. Wpłynie na atrakcyjność 
zajęć realizowanych w ramach podstawy pro-
gramowej wychowania fi zycznego w klasach 
I–VII, w szczególności w klasie o profi lu spor-
towym. Wzrośnie również zainteresowanie 
uczniów zajęciami sportowymi prowadzonymi 
przez trenerów w ramach kół zainteresowań 
i UKS „Jedynka”.

Przebudowa hali sportowej kosztowała 
5,3 mln zł. Miastu udało się uzyskać dofi nan-
sowanie tej inwestycji z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w wysokości 1,4 mln zł. Nowa sala 
gimnastyczna oraz wcześniej wybudowane 
wielofunkcyjne boiska stanowią wymarzony 
przez społeczność szkolną kompleks sportowy.

do przedszkoli i „zerówki”
27 lutego–12 marca

Kto bierze udział w rekrutacji? Młodzi 
mieszkańcy urodzeni w latach 2014–2017, któ-
rzy dotychczas nie uczęszczali do publicznych 
przedszkoli w Józefowie.

Obowiązek „zerówki” dla urodzonych 
w 2014 r.

Ww. zasady i terminy obowiązują:
• w Miejskich Przedszkolach nr 1 przy ul. Kos-

saka 14 i nr 2 przy ul. Sosnowej 17,
• w „zerówkach” w Szkołach Podstawowych 

nr 1 przy ul. Mickiewicza 11, nr 2 przy 
ul. Granicznej 26 oraz nr 3 przy ul. Leśnej 39,

Do 12 marca do godz. 15.00 należy złożyć 
podpisany przez oboje opiekunów wniosek 
i dokumenty potwierdzające spełnianie wy-
maganych kryteriów.

Kryteria ustawowe i miejskie, etapy rekru-
tacji na www.jozefow.pl.

do klas pierwszych
27 lutego–12 marca

Jak zapisać dziecko?
Jeśli mieszkasz w obwodzie szkoły – po-

dajesz dane kandydata i jego opiekunów po-
świadczone podpisem. Składasz oświadczenie 
o miejscu zamieszkania kandydata z klauzulą 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Kandydaci spoza obwodu szkoły mogą być 

przyjęci, jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji 
w szkole są nadal wolne miejsca.

do klasy VII dwujęzycznej 
w SP nr 3
13–17 marca

Pierwszeństwo mają uczniowie SP nr 3, któ-
rzy zdali do klasy VII i uzyskali pozytywny wynik 
sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku większej liczby kandydatów 
spełniających ten warunek pod uwagę brane 
są wyniki łączne: sprawdzianu predyspozycji 
językowych, oceny z języka polskiego, mate-
matyki, języka obcego, świadectwo promocyj-
ne z wyróżnieniem.

Rekrutacja rozpoczyna się 13–17 marca 
sprawdzianem predyspozycji j językowych.

Szczegóły na www.jozefow.pl.

Nowoczesny kompleks 
sportowy w SP nr 1
Nareszcie jest! Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 doczekała się nowej, 
funkcjonalnej, świetnie wyposażonej hali sportowej. 

Rekrutacja 

To oferta dla dzieci i młodzieży do 26 lat: 
podczas zimowych ferii zainaugurowane 
zostały popołudniowe zajęcia z instrukto-
rem na ściance wspinaczkowej. Warsztaty 
prowadzone są od poniedziałku do piątku 
w godz. 16.30–18.00. Dzieci mogą uczest-
niczyć w zajęciach razem z rodzicem, który 
– po krótkim przeszkoleniu – będzie wraz 
z instruktorem asekurował dziecko podczas 
wspinaczki. 

Warunki: należy wypełnić zgodę na 
udział dziecka w „Zimie w mieście” (druki 
do pobrania u instruktora w SP nr 1 przy 
ul. Mickiewicza 11 lub recepcji ICSiR). Dziec-
ko powinno być wyposażone w strój spor-
towy i obuwie z jasną podeszwą.

Z hali gimnastycznej może korzystać jednocześnie kilka grup uczniów   Fot. Katarzyna MarcinkiewiczZaplecze i wyjście na boisko



Zaplanowano następujące drogowe in-
westycje:
• przebudowę ul. Jachowicza na odcinku 

od Granicznej do Werbeny (940 tys. zł),
• przebudowę ul. Gołębiej na odcinku od 

Krótkiej do Bez nazwy z Kormoranów 
(220 tys. zł),

• przebudowę ul. Teatralnej na odcinku 
od Armii Krajowej do Werbeny (570 tys. 
zł),

• zagospodarowanie terenu ul. Ślusar-
skiego (otoczenie Szkoły Podstawowej 
nr 3), na które wcześniej przeznaczono 
100 tys. zł, doposażono do 400 tys. zł.
Ponadto zaplanowano wykonanie pro-

jektów przebudowy ulic: Tetmajera (10 tys. 
zł), Laskowej (10 tys. zł) oraz fragmentu 
chodnika przy Ogrodowej (80 tys. zł).

Stypendia dla sportowców
Zawodnicy uzyskujący wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej zasługują na wyróżnienia w postaci stypendiów spor-

towych. Z inicjatywy Rady Miasta opracowano i uchwalono zasady przyznawania miejskich stypendiów dla najlepszych młodych (do 23 lat) 
sportowców. Aby ubiegać się o stypendium trzeba spełnić łącznie kilka warunków. Zawodnik musi mieszkać w Józefowie co najmniej od roku, 
uprawiać dyscyplinę i konkurencję sportu ujętą w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (bez sportów ze-
społowych), prowadzonym przez ministerstwo sportu i uzyskiwać wysokie wyniki (szczegóły w ramce). Wysokość stypendium, w zależności od 
uzyskiwanych wyników, wyniesie od 400 do 800 zł bru  o miesięcznie. Na ten cel przeznaczono w budżecie miasta 20 000 zł. 

To program pilotażowy. Wnioski o stypendium należy składać do 16 marca. Szczegółowych informacji udziela referat oświaty Urzędu Miasta.

Stypendia będą przysługiwały sportowcom, którzy w minionym roku uzyskali co najmniej jedno z następujących osiągnięć:
• wzięli udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
• w mistrzostwach świata kadetów (juniorów młodszych), juniorów, młodzieżowców zajęli miejsce od pierwszego do szóstego,
• w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, Olimpijskim Fes  walu Młodzieży Europy zajęli miejsce od pierwszego do trzeciego,
• w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – mistrzostwach Polski juniorów młodszych, mistrzostwach Polski juniorów, młodzieżowych mistrzo-

stwach Polski zajęli miejsce od pierwszego do trzeciego.
W.Z.

Plany drogowe miasta wspomogą inwe-
stycje zaplanowane na 2020 roku przez 
powiat na naszych drogach powiato-
wych:
• modernizacja odwodnienia w drogach 

powiatowych w Józefowie, w tym 
ul. Granicznej na wysokości numeru 46 
i w rejonie Lisiej oraz 3 Maja przy skrzy-
żowaniu z Wyszyńskiego,

• doświetlenie przejścia dla pieszych na 
ul. Nadwiślańskiej,

• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego poprzez doświetlenie znaków na 
przejściu dla pieszych na ul. Granicznej 
przy skrzyżowaniu z Zawiszy,

• budowa chodnika przy ul. Granicznej 
i Jachowicza,

• wymiana nakładki asfaltobetonowej na 
rondzie Ks. Jerzego Popiełuszki,

• projekt i budowa odwodnienia ul. Gra-
nicznej na wysokości nr 81.
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Zaciągamy pożyczkę na 
korzystnych zasadach

Inwestycje związane z rozwojem gospo-
darki wodno-ściekowej w naszym mieście są 
priorytetem w działaniach i planach naszego 
samorządu. Na obrzeżach Józefowa wciąż są 
ulice i uliczki, które nie mogły skorzystać z wiel-
kiego planu skanalizowania miasta, wspartego 
przez fundusze unijne. Teraz wykonujemy te 
prace z własnych funduszy. 

Już w ubiegłym roku zabiegaliśmy o pożycz-
kę w wysokości 4,1 mln zł, na bardzo korzyst-
nych zasadach, z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pozytywną decyzję otrzymaliśmy 31 grudnia 
2019 roku i – z oczywistych powodów – nie 
można było dokonać niezbędnych formalno-
ści. Decyzję o pożyczce w wysokości 4 147 120 
zł na częściowe sfinansowanie inwestycji 
związanych z rozwojem gospodarki ściekowej 
otrzymaliśmy ponownie w styczniu 2020 roku. 
Podczas XX sesji Rada Miasta jednogłośnie 
podjęła decyzję o powierzeniu burmistrzowi 
miasta wykonania tej uchwały.

Spłata pożyczki nastąpi w 22 kwartalnych 
ratach w latach 2020–2025. Wysokość opro-
centowania pożyczki wynosi 0,9% redyskonta 
weksli, lecz nie mniej niż 1,50 %. Istnieje możli-
wość umorzenia w wysokości do 10% po osią-
gnięciu efektu ekologicznego.

Zmiany w budżecie
Gdy uchwalano budżet naszego miasta na 

2020 rok, burmistrz zapowiadał, że będzie to 
chudy rok dla remontów i modernizacji ulic, że 
trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, gdyż 
pierwszeństwo muszą mieć wydatki związane 

z lawinowo rosnącymi cenami odbioru śmieci. 
W majątkowych wydatkach budżetu pozostały 
tylko niezbędne budowy zatok autobusowych 
i wiat przystankowych w związku z planowa-
nym uruchomieniem miejskiej komunikacji. 
Tymczasem zaczęły spływać decyzje o tym, 
że uzyskaliśmy dotacje na zadania zrealizo-
wane w 2019 roku. I tak o 1 921 462 zł wzra-
stają dochody miasta w związku z dotacją na 
termomodernizację budynku szkolnego przy 
ul. Sienkiewicza 2, ministerstwo sportu dorzu-
ciło 84 660 zł do swojej dotacji w wysokości 
1,4 mln zł na rozbudowę sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 1, a 158 767 zł uzy-
skaliśmy na sfi nansowanie realizacji projektu 
modernizacji placów zabaw przy ul. 3 Maja 
i Wroniej – można było dokonać korekty 
w majątkowych wydatkach budżetu. 

Burmistrz Banaszek poinformował, że dla 
największych planowanych inwestycji drogo-
wych miasto będzie się ubiegało o dofi nanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych, ale 
po zaaprobowaniu tych planów przez Radę 
Miasta szybko ogłosi przetargi, nie czekając na 
ogłoszenie konkursu przez FDS. Tak postąpio-
no z modernizacją ul. Szerokiej, która uzyskała 
dotację z FDS, ale już po rozpoczęciu budowy. 

Na pytania o kryteria wyboru kolejności 
remontowanych ulic burmistrz Banaszek wy-
jaśnił, że decydujące znaczenie ma gotowość 
prawna (np. uporządkowane sprawy własno-
ściowe) i uzbrojenie terenu w sieć wodno-ka-
nalizacyjną. Bierze się też pod uwagę znacze-
nie drogi w układzie komunikacyjnym miasta.

XX sesja Rady Miasta
31 stycznia w obecności 15 radnych i władz miasta odbyła się XX sesja Rady Miasta. Uchwalono m.in.

SAMOR ZĄD



Przy ul. 3 Maja, dawniej Kościelnej stoi stara 
drewniana willa, otoczona, a właściwie wzięta 
w posiadanie przez bujną roślinność ogrodu. 
Dom – świadek historii i zmian, jakie dokony-
wały się w Polsce w ciągu ostatnich 100 lat 
– przetrwał dzięki pracy i determinacji wła-
ścicieli, którzy nie poddali się niszczącym ich 
klasę aktom prawnym PRL-u i urzędnikom, eg-
zekwującym je bezwzględnie, a czasem z przy-
jemnością. Przetrwali czas dewastacji domu 
przez lokatorów, by odremontować go, przy-
wrócić dawną świetność, wzbogacając o nowe 
elementy i nową jakość.

Na sąsiadujących ze sobą działkach Sta-
nisław Stawikowski wybudował trzy domy 
– dwa drewniane i jeden murowany. Z żoną 
Franciszką mieszkali w Warszawie w kamie-
nicy przy ul. Wąski Dunaj 16. On, jako skarb-
nik w Narodowym Banku Polskim zapewniał 
rodzinie dostatnie życie. W pracy, ale także 
w domu, był niezwykle pedantyczny. W archi-
wach rodzinnych zachowała się książka rozra-
chunkowa warszawskiej kamienicy i domowe 
notatki. „Dziadek wszystkie wydatki zapisywał, 
ile babcia wydała na służącą, a ile na jajka. Ale 
miał piękny charakter pisma” – śmieje się ze 
skrupulatności dziadka Bożena Stawikowska.

Franciszka nie musiała pracować zawodo-
wo, wychowała dwie córki i syna, była silną ko-
bietą, wymagającą wiele od siebie i innych, po 
wojnie dzielnie zmagała się z przeciwnościami 
losu w gruntownie zmienionym świecie.

Obszerny teren w narożniku ulic Kościelnej 
i Spacerowej (dziś Kopernika) naprzeciw ko-
ścioła, Stanisław Stawikowski kupił od rodziny 
Przybyłków w 1905 roku. Pomysł stworzenia 
tu miejsca letniego odpoczynku zrealizował 
kilka lat później.

Budowa
Jako pierwszy pojawił się parterowy, drew-

niany „letniak” na południowo-wschodniej 
części posesji. Miał prostą bryłę przykrytą 
dwuspadowym dachem i dwie werandy. Od 
furtki do domu prowadziła obsadzona piękny-

mi bzami aleja, okrążająca okrągły gazon przed 
wejściową werandą. Na terenie wybudowano 
również basen, inspekty i założono ogrody 
– warzywny i ozdobny.

Pozwolenie na budowę drugiego, więk-
szego i o wyższym standardzie, domu wyda-
ne zostało w 1915 roku. Kilkanaście miesięcy 
później stanął w swojej pierwotnej postaci. 
Przekaz rodzinny mówi, że Stanisław zamówił 
dom u cieśli pod Sandomierzem. Tam przygo-
towano drewniane elementy, które załado-
wane na barki spławiono Wisłą. W Józefowie, 
na wymurowanych płytkich fundamentach, 
wszystkie, pieczołowicie ponumerowane ele-
menty domu zestawiła w całość rodzina cieśli 
– Bukatów. Podczas remontu dachu, wykony-
wanego wiele lat później, 
na każdej z wymienianych 
krokwi i łat wnuczka znaj-
dowała zapis: „zapłacono 
Stanisław Stawikowski”. 
Inne fragmenty konstruk-
cji opisane są numerami 
i podpisami cieśli. 

Dom był parterowy 
z podwyższonym użytko-
wym poddaszem i w osi 
poprzecznej ustawionymi 
mansardami, miał dwie 
boczne werandy, z tarasa-
mi na poziomie poddasza. 

Niską część willi do-
budowano kilka lat póź-
niej. Zachowany projekt 
przebudowy przewidywał 
powiększenie budynku 
o dwie kuchnie i łazienki 
oraz postawienie dodatko-
wych, mniejszych werand 
na poziomie poddasza. Re-
alizacja nieco różniła się od 
projektu, w efekcie weran-
dy przerobiono na dwu-
kondygnacyjne, z jednej 
strony całkowicie oszklo-
ne, z drugiej pozostawiając 

na górze otwartą przestrzeń. Zmieniono także 
stronę wejścia z ogrodu na werandy na pół-
nocno-zachodnią. Powstał dom nowoczesny, 
z wodą, kanalizacją, wygodnymi łazienkami 
i porządnymi parkietami.

Życie rodzinne
Stary „letniak” wynajmowano, a rodzina 

Stawikowskich spędzała wakacje w komfor-

Rodzina Stawikowskich z przyjaciółmi, Józefów, lata 30.

Dom Stawikowskich tuż po ukończeniu, ok. 1916
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KULTUROWE DZIEDZIC T WO

W 2019 roku realizowałam projekt „Subiektywna podróż po linii otwockiej. Zapis rzeczywistych i niematerialnych śla-
dów przeszłości” w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie opieki nad 
zabytkami. Przedsięwzięcie objęło opracowanie zbioru moich fotografi i, opowiadających o architekturze z początków 
XX wieku, charakterystycznej dla terenów położonych wzdłuż linii kolejowej na odcinku Warszawa Wawer-Otwock oraz 
opracowanie historii wybranych obiektów, zawierającej także opowieść o osobach z nimi związanych. 

W kolekcji znalazły się materiały dotyczące jednego ze starszych józefowskich 
drewnianych domów – udostępnione przez Bożenę Stawikowską, opatrzone 
komentarzem rodzinne fotografi e archiwalne oraz moje zdjęcia architektury. 
Zapraszam na spotkanie z rodziną Stawikowskich w ich posiadłości. 

Letnisko Stawikowskich
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towych warunkach nowej willi. Stanisław 
angażował się coraz bardziej w życie lokalnej 
społeczności. Ufundował józefowskiemu ko-
ściołowi monstrancję, paterę i inne cenne 
przedmioty liturgiczne.

Wspierał Ochotniczą Straż Pożarną, w 1938 
roku został wybrany do komisji rewizyjnej Za-
rządu Stowarzyszenia OSP1. Na terenie posesji 
wybudował kolejny dom na wynajem, muro-
wany, bliżej ulicy Spacerowej. Przez wiele lat 
funkcjonowała w nim józefowska poczta.

Stanisław podzielił majątek pomiędzy dzie-
ci. Dom przypadł Tadeuszowi, urodzonemu 
w 1912 roku. Absolwent dęblińskiej Szkoły 
Orląt, pilot samolotów wojskowych w 1. Puł-
ku Lotniczym na Okęciu i szybownik uwielbiał 
też samochody, motocykle i boks. Poślubił już 
w czasie wojny Helenę, urodzoną w 1913 roku 
córkę Stanisława Markowskiego, wykształco-
nego na Uniwersytecie w Dorpadzie, inż. kolej-
nictwa, budowniczego rosyjskich kolei.

W czasie okupacji Helena uczyła języka nie-
mieckiego na tajnych kompletach, Tadeusz, po-
ważnie ranny podczas walk w szeregach AK, ni-
gdy już nie mógł cieszyć się pełnym zdrowiem. 
Po wojnie uzyskał status inwalidy wojennego I 
stopnia. Nadal jednak uprawiał szybownictwo. 
Bożena pamięta z dzieciństwa loty z ojcem. 
Wspomina: „Start odbywał się na gocławskim 
lotnisku. Konie naciągały wielką procę, która 
wypychała szybowiec w górę. Prowadzenie 
„Wrony” z listewek i tektury wymagało umie-
jętności i ogromnej wiedzy meteorologicznej. 
Niestety kiedyś spadliśmy na drzewo i mama 
zabroniła mi dalszych lotów z ojcem.”

W archiwum domowym Bożena przecho-
wuje wiele fotografi i wykonanych przez ojca, 
prezentujących kolegów lotników. W kolekcji 
są zdjęcia robione na lotnisku Okęcie, w han-
garach i w powietrzu podczas lotu, są też ka-
talogowe fotografi e modeli samolotów oraz 
dokumentacyjne, np. z wizyty króla Rumunii 
w 1937 roku. Jest też fotografi a przyjaciół na 
schodkach domu w Józefowie. fot.

Czas powojenny
Po wojnie domy w Józefowie podzieliły los 

innych dużych obiektów. Zostały zasiedlone 
lokatorami. Owdowiałej w 1948 roku Fran-
ciszce Stawikowskiej pozostawiono jeden po-
kój z kuchnią. Następował proces dewastacji, 
rozebrano ogrodzenie, dawny ogród założony 
przez Stanisława był niszczony. Jedna z loka-
torek na werandzie dużego domu produko-
wała akumulatory, kwas przetrawił drewno 
konstrukcji, werandę właścicielka musiała ro-
zebrać. Dom po wyłączeniu z kwaterunku wy-
magał generalnego remontu.

W 1951 roku działka została podzielona po-
między dzieci. Po śmierci Franciszki, w Józefo-
wie w dużej willi zamieszkała Helena. Pracowa-
ła wtedy jako tłumacz z niemieckiego w biurze 
Marii Skibniewskiej. W wolnych chwilach pielę-

gnowała zasadzone przez męża 
drzewa owocowe i warzywny 
ogródek, założony z koniecz-
ności – zaopatrzenie wówczas 
było dramatyczne.

Artystka wielu sztuk
Bożena Stawikowska wiele 

lat mieszkała w Warszawie, do 
Józefowa przyjeżdżała opie-
kować się rodzicami, „użerać“ 
z lokatorami i robić konieczne 
remonty, walcząc o przydziały 
materiałów w urzędzie. Studio-
wała na Akademii Sztuk Pięknych i jednocze-
śnie na wydziale Historii Sztuki. Stale rozwijała 
swoje zainteresowanie nauką o roślinach. Tę 
pasję, jak wspomina, zaszczepił w niej ojciec 
– podarował jej Klucz do oznaczania roślin. 
Na jego podstawie, na łąkach nadwiślańskich 
w Warszawie zdobywała podstawy wiedzy 
botanicznej. Kiedy już pracowała jako gra-
fi k w fi rmie kosmetycznej, z każdej podróży, 
z ogrodów botanicznych w różnych miastach 
przywoziła nasiona. Ogród w Essen, który zo-
baczyła podczas wyjazdu służbowego, był dla 
niej olśnieniem. Uczyła się języków obcych, by 
móc czytać książki o hodowli roślin, te książki 
musiała także zdobywać. Pisała listy do ogro-
dów botanicznych na całym świecie i jako bo-
tanik-amator dostawała odrobinę unikalnych 
nasion. Sadziła je w józefowskim ogrodzie, 
udawało jej się w tutejszym klimacie wyhodo-
wać niezwykłe gatunki roślin. Dziś to bajkowy 
świat – piękny stary drewniany dom, otacza-
jący go ogród, zachwycający o każdej porze 
roku. W bujną roślinność Bożena wplotła ele-
menty małej architektury i szklarnię. W zakąt-
kach stoją i wiszą dzieła sztuki – rzeźby, które 
otrzymała od przyjaciół.

Wnętrze domu odzwierciedla szacunek do 
historii i wrażliwość artystyczną właścicielki. 
Zachowany układ przestrzenny: ogromny sa-
lon, połączony składanymi drzwiami z jadalnią, 
gabinet z biblioteką, pracownia na poddaszu, 
oszklona weranda z widokiem na ogród oraz 
elementy przedwojennego wyposażenia skła-
dają się na panujący tu wyjątkowy nastrój. Na 
ścianach wiszą fotografi e rodzinne i mnóstwo 
obrazów. Doświetloną przestrzeń wypełniają 
rośliny. Tylko za rogami i wypchanymi ptakami 
– spuścizną po męskich przodkach, Bożena nie 
przepada i powoli się ich pozbywa. 

Od kiedy zamieszkała w Józefowie na stałe, 
rozwinęła swoją sztukę malarską, regularnie 
pokazuje prace na wystawach. Wiele cykli ob-
razów stworzonych zostało w jej tajemniczym 
ogrodzie, który udostępnia zaprzyjaźnionym 
artystom, organizując plenery. Dzieli się chęt-
nie swoją wiedzą botaniczną i wszelkimi umie-
jętnościami, działa społecznie w mieście i w 
środowisku artystycznym okolic. W 2019 roku 
otrzymała nagrodę im. Witolda Hulewicza. W 

uzasadnieniu czytamy: „za całokształt twór-
czości i utrwalanie na obrazach oraz kształto-
wanie w naturze piękna ogrodów Józefowa.”

Tę opowieść o rodzinie Stawikowskich 
i ich domach, z dużo bogatszym materiałem 
ilustracyjnym można przeczytać i obejrzeć 
na stronie internetowej: www.domynalinii.
wordpress.com 

Znajdują się tam inne historie o miesz-
kańcach linii otwockiej i o architekturze. 
Zapraszam do czytania, komentowania, uzu-
pełniania informacji. Zachęcam do dzielenia 
się swoimi rodzinnymi opowieściami i archi-
waliami. To historie jednostek składają się na 
historię miasta, regionu, kraju, to jest nasze 
dziedzictwo kulturowe.

Lidia Głażewska Dańko

KULTUROWE DZIEDZIC T WO

dom i ogród współcześnie, 2010

Bożena Stawikowska przed domem przed drogą do szkoły

9PISMO SAMORZĄDOWE 
Luty 2020 nr 2 (320)



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. 
Jakub Bajtler 17 lutego, Mariusz Breś 24 lutego, Wojciech Glinka 2 marca, Marianna Jakubowska 9 marca, Barbara Kaczorek 16 marca, 
Paweł Kołodziej 23 marca, Grzegorz Kruk 30 marca – godz. 16.30–17.00. 
Termin spotkania prosimy konsultować telefonicznie: 22 779 00 27 lub e-mailowo: m.wronska@jozefow.pl

Marianna Jakubowska, 
przewodnicząca Komisji 
Budżetowo-Gospodarczej

Tak jak w poprzednich latach nasza komisja 
będzie pilnować i opiniować zarówno wydatki 
inwestycyjne, jak i koszty działalności jedno-
stek administracyjnych gminy. Plan pracy jest 
rozpisany na poszczególne miesiące bieżą-
cego roku, ale będziemy się nim posiłkować 
elastycznie, w zależności od potrzeb i sytuacji 
fi nansowej miasta.

Na „pierwszy ogień” pójdą wydatki zwią-
zane z odbiorem odpadów, przygotowanie do 
sprzedaży nieruchomości zapisanych w tego-
rocznym budżecie. Przyjrzymy się też wydat-
kom ponoszonym na zakup energii elektrycz-
nej, powiązanej z oświetleniem miasta.

Zapoznamy się z rozliczeniami wydatków 
ponoszonych na działalność organizacji po-

żytku publicznego, w tym na funkcjonowanie 
MLKS Józefovia. W kwietniu zapoznamy się 
z przygotowaniami miasta do realizacji inwe-
stycji zapisanych w tegorocznym budżecie 
i ocenimy wykonanie budżetu w 2019 r.

Tak jak w minionych latach przyjrzymy 
się wydatkom miasta i skuteczności działań 
w walce o „czyste powietrze”. Do dyskusji na 
ten temat zaprosimy gminy ościenne i organi-
zacje ekologiczne. Wspólnie z naszą przychod-
nią ocenimy wydatki gminy na programy zdro-
wotne, a szczególnie uruchomioną w lutym 
2020 roku placówkę rehabilitacyjną. Józefów, 
szczególnie w opinii przyjezdnych, postrzega-
ny jest jako zadbane i czyste miasto. Na ten 
cel nie szczędzimy środków w budżecie, dla-
tego, jak co roku, podsumujemy działalność 
i wyposażenie techniczne naszego Zakładu Ob-
sługi „Piękne Miasto”.

Jedną z komisji poświęcimy na zapozna-

nie się z przygotowaniami do uruchomienia 
w mieście komunikacji autobusowej.

Prześledzimy też wyniki przyjętej przed pa-
roma miesiącami uchwały abolicyjnej, która 
daje szanse na uregulowanie sytuacji wielolet-
nim dłużnikom mieszkań komunalnych.

Novum w naszym tegorocznym planie bę-
dzie zapoznanie się z funkcjonowaniem fi rm 
działających w naszym mieście, szczególnie od 
strony fi nansowej.

Tak jak w poprzednich latach spotkamy się 
z radnymi powiatowymi i wojewódzkimi, wy-
branymi w naszym rejonie, by podyskutować 
o współpracy i możliwościach inwestycyjnych.

Do stałych punktów działania komisji należy 
opiniowanie stawek podatkowych obowiązu-
jących w następnym roku i praca nad projek-
tem kolejnego budżetu miasta. Rozpatrywać 
też będziemy wnioski burmistrza o zwolnienia 
z podatków i opłat, które przekraczają 7000 zł.

Anna Masik, przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 
Opieki Społecznej i Sportu

Za nami pierwszy rok pracy VIII kaden-
cji Rady Miasta. W tym czasie udało nam się 
pochylić nad wieloma tematami istotnymi dla 
mieszkańców naszego miasta. Na rok 2020 
przyjęliśmy ambitny plan, którego celem jest 
poprawa oferty dla józefowian i rozwiązanie 
najważniejszych problemów.

W styczniu m.in. omówiliśmy projekt 
uchwały dotyczącej stypendium sportowe-
go, będącego nowością – pilotażem, który 
będziemy bacznie obserwować, aby wspie-
rać naszych najzdolniejszych sportowców, 
osiągających sukcesy na arenach krajowej 
i międzynarodowej. Rok 2020 to także jubile-
usz 30-lecia samorządu terytorialnego. Z tej 
okazji, wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultu-
ry, Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji 
oraz kierownikiem Referatu Promocji Miasta 
planujemy organizację koncertu, który zinte-
gruje józefowian i uczci ten ważny dla naszej 
małej ojczyzny jubileusz. Z MOK omówione zo-
stanie także sprawozdanie za 2019 rok i plany 
na 2020.

W planach komisji jest także spotkanie 
z przedstawicielami Muzeum II Korpusu, samo-
rządów szkolnych, Ochotniczej Straży Pożarnej 
i organizacji pozarządowych, które podpisały 
umowę z miastem (w tym także omówienie 
projektu uchwały w sprawie programu współ-
pracy miasta z organizacjami pozarządowymi 
na rok 2021, propozycje do budżetu miasta na 
rok 2021). 

Przed nami również plany rewitalizacji i bu-
dowy nowych budynków. W lutym zapozna-
my się z koncepcją rewitalizacji budynku przy 
ul. Wyszyńskiego 2 wraz z przyległym tere-
nem, a także przeanalizujemy projekt budynku 
przy ul. Asnyka, gdzie planujemy przedszkole 
i bibliotekę. Robert Lewandowski zapozna 
nas z koncepcją rewitalizacji i wykorzystania 
budynku po stacji kolejki wąskotorowej przy 
ul. Wawerskiej.

Istotnym elementem pracy naszej komisji 
będzie oświata. W kwietniu tematem jedne-
go z naszych spotkań będą wyniki rekrutacji 
w szkołach – zobaczymy się z dyrekcją szkół 
oraz pedagogami. W maju omówimy wyniki 
rekrutacji do przedszkoli, uzyskamy informacje 
na temat bazy lokalowej oraz oferty miasta na 
wakacje. W czerwcu czeka nas omawianie ar-

kuszy organizacyjnych szkół z udziałem dyrek-
cji józefowskich placówek. Pod koniec wakacji 
przeprowadzimy przegląd placówek oświato-
wych pod kątem przygotowania do nowego 
roku szkolnego. W październiku omówimy 
plany pracy szkół i przedszkoli na kolejny rok 
szkolny, a także pochylimy się nad przyzna-
niem tegorocznego stypendium im. Jana Paw-
ła II oraz stypendium sportowego.

Przed wakacjami podczas komisji wyjazdo-
wej sprawdzimy stan urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych, zaś we wrześniu podsumu-
jemy akcję „Lato w mieście”, a przy tej oka-
zji spotkamy się z przewodniczącą Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz z Referatem Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu.

W lipcu planujemy wysłuchanie sprawoz-
dania z działalności Przychodni Miejskiej oraz 
spotkamy się z burmistrzem w sprawie projek-
tu „Przywróćmy Świder Mieszkańcom”.

Pod koniec roku podsumujemy działalność 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Inte-
gracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji, Miej-
skiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Miej-
skiej, a także zajmiemy się planami pracy na 
rok 2021 i wnioskami do budżetu. 

Co planują komisje Rady Miasta
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A wszystko rozpoczęło się ponad 20 lat 
temu. W listopadzie 1999 roku akcję zaini-
cjował zasłużony wieloletni honorowy daw-
ca krwi, mieszkaniec Józefowa Janusz Krupa. 
Obecnie dzieło swego ojca kontynuuje Kinga 
Błaszczyk. –Jakieś sześć lat temu stwierdziłam, 
że chyba teraz nadszedł mój czas i przejęłam 
od taty inicjatywę. W początkowym okresie 
krew oddawało 13–20 osób, bo tata skupiał się 
głównie na tutejszej parafi i. Ja uznałam, że po-
tencjał tego miejsca jest zdecydowanie więk-
szy. Na znanym portalu społecznościowym 
założyłam fanpage „Krwiodawstwo w Józefo-
wie”, zrobiłam wydarzenie i już wtedy zgłosiło 
się około 50 osób. Obecnie liczba chętnych do 
oddania krwi oscyluje wokół 100, z czego bli-
sko 90 procent oddaje – mówi organizatorka 
akcji. W jej sprawnym przeprowadzeniu nie-

zbędni okazali się pracownicy Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Warszawie oraz wolontariusze ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Józefowie z dyrektor Lidią 
Krupą na czele.

Pierwsza akcja w tym roku była zarazem 
85. edycją zbiórki w domu parafi alnym w ciągu 
20 lat. Tylko w ciągu pierwszej godziny zebra-
no ponad 14 litrów krwi. A wielu dawców do 
Józefowa przybywa nawet z bardzo odległych 
miejsc. Mówi Bożena Oleksiak z Otwocka: 
– W Józefowie oddaję krew od prawie 10 lat. 
A przyjeżdżam właśnie tu, bo w żadnym innym 
miejscu nie ma takiej atmosfery. Szczególnie 
w Otwocku nikt nie organizuje akcji zbiórki 
krwi z takim rozmachem, a szkoda, bo wszyscy 
dobrze wiemy, jak ważny jest to dar dla rato-
wania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Podobnego zdania jest także Mateusz Szy-
mański ze Świdra, który mimo młodego wieku 
ma już na koncie ponad 6 litrów oddanej krwi. 
Z kolei Wojciech Wierzejski z ul. Polnej jest ho-
norowym dawcą od 12 lat. 

Na szczególne słowa pochwały zasługuje 
także pewien 18-letni mieszkaniec naszego 
miasta. W niedzielę 2 lutego, gdy odbywała się 
zbiórka, Szymon wszedł właśnie w dorosłe ży-
cie i ten dzień postanowił uczcić oddając krew 
wspólnie ze swoim tatą.

Wielu mieszkańców Józefowa, podobnie 
jak Jerzy Potocki z ul. Brzozowej, akcje zbiórki 
krwi przy parafi i pw. Matki Bożej Częstochow-
skiej ma już na stałe wpisane w roczny harmo-
nogram zadań. – Od kilku lat oddaję krew wła-
śnie tu. Dzięki powiadomieniom z Facebooka 
wiem, kiedy te akcje się odbywają i nie mogę 
ich przeoczyć – mówi z uśmiechem pan Jerzy.

Następna akcja odbędzie się 26 kwietnia. 
Już dziś wraz z jej organizatorką Kingą Błasz-
czyk wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Tekst i foto: Wojciech Siergiejuk

Pacjentom z Józefowa przysługują dwa 
świadczenia po 10 zabiegów, czyli maksymal-
nie 20 zabiegów w roku kalendarzowym.

Zabiegi fi zjoterapeutyczne wykonują fi zjo-
terapeuci na podstawie skierowania otrzyma-
nego od lekarza lub fi zjoterapeuty zatrudnio-

nego w przychodni.
Mieszkańcy zobowiązani są do przedsta-

wienia dokumentów potwierdzających za-
mieszkanie na terenie Józefowa. Z zabiegów 
rehabilitacyjnych mogą korzystać za pełną 
odpłatnością także pacjenci spoza Józefowa.

Szczegóły (oferta zabiegów i cennik) w re-
jestracji Przychodni Miejskiej. Numer telefo-
nu do gabinetu rehabilitacji – 22 714 03 38 
w godz. 9.00–14.00.

Fot. Katarzyna Marcinkiewicz

Dar życia
W ciągu trwającej kilka godzin akcji 
zbiórki krwi przy parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Józefowie 
w niedzielę 2 lutego zebrano 36 litrów 
tego najcenniejszego z darów. 

Rehabilitacja w Przychodni Miejskiej
W styczniu w Przychodni Miejskiej rozpoczął pracę gabinet rehabilitacji. Przychodnia nie ma kontraktu z NFZ na te 
usługi, ale – dzięki dotacji z Urzędu Miasta – mieszkańcy Józefowa mogą skorzystać z zabiegów fi zjoterapeutycznych 
ponosząc jedynie 30% kosztów.
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W YDAR Z YŁO SIĘ  W SPORCIE

 … I W SZKOLE PODSTAWOWE J NR 1

Sukces goni sukces – tak można podsu-
mować ostatnie osiągnięcia zawodników tre-
nujących szachy pod okiem Tadeusza Popisa 
w Miejskim Ośrodku Kultury. 

Pod koniec ubiegłego roku na Mazowiec-
kich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach 
Drużynowych w kategorii dzieci urodzonych 
w 2007 roku i młodszych drużyna SP nr 1 w Jó-
zefowie w składzie: Antoni Zięcina, Jeremi Or-
noch, Lena Sikorska, Jan Pawłowski, Ignacy Ku-
śmirek zajęła trzecie miejsce, awansując tym 
samym do majowych mistrzostw Polski.

1 lutego odbyły się Mistrzostwa Szkół Pod-
stawowych w Wólce Mlądzkiej, w których star-
towało 44 zawodników. W kategorii chłopców 
pierwsze miejsce zajął Bartosz Fiszer – mistrz 
Polski, uczestnik mistrzostw Europy, drugie 
miejsce przypadło Jeremiemu Ornochowi ze 
SP nr 1 w Józefowie, a na trzecim miejscu upla-
sował się Adam Grotkowski ze SP nr 3 w Józe-
fowie. Siódme miejsce zajął Jakub Więcławik 
ze SP nr 3, zaś ósme – Bartosz Kowalczyk ze SP 
nr 3. Olbrzymi sukces odniosły również dziew-
czynki z rocznika 2009 i młodsze. Pierwsze 

miejsce zajęła Zofi a Siekańska (Sternik), drugie 
miejsce przypadło Poli Borund z sekcji MOK 
Józefów, natomiast na trzecim stopniu podium 
stanęła Gabrysia Garbolińska z MOK Józefów.

Udany dla józefowskich dzieci i młodzieży 
był także I Turniej w Aninie do lat 20, który od-
był się 2 lutego. Jakub Więcławik oraz Adam 
Grotkowski ze SP nr 3 zdeklasowali pozosta-
łych zawodników plasując się na pierwszym 
i drugim miejscu. W kategorii dzieci z rocznika 
2011 i młodszych czwarte miejsce wywalczył 
Cyprian Papis, a piąte miejsce Jan Pawłowski 
– obaj trenują w sekcji MOK Józefów. Wszyst-
kim szachistom gratulujemy i życzymy dal-
szych osiągnięć.  S.P.

Piłkarze pierwszej drużyny Józefovii są 
w trakcie przygotowań do rundy rewanżowej 
IV ligi. W tym miesiącu ich kalendarz wypełnio-
ny jest meczami kontrolnymi: 
8 lutego Józefovia Józefów – Hutnik Warszawa 
(godz. 11.00)

12 lutego Józefovia Józefów – Zły Warszawa 
(godz. 20.00)
15 lutego Józefovia Józefów – Okęcie Warsza-
wa (godz. 11.00)
19 lutego Józefovia Józefów – EscolaVarsovia 
(godz. 20.00)

22 lutego Józefovia Józefów – Laura Chylice 
(godz. 11.00)
26 lutego Józefovia Józefów – Płomień Dębe 
Wielkie (godz. 20.00)
29 lutego Józefovia Józefów – LKS Chlebnia 
(godz. 11.00)

Nowy sprzęt w pracowni 
komputerowej

Zadanie „Modernizacja Pracowni Informa-
tycznej w Szkole Podstawowej  nr 1 im. Olofa 
Palmego” zostało zrealizowane przy pomocy 
środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego Progra-
mu Dofinansowania Pracowni Informatycz-
nych i Językowych”.

Projekt unijny „WSGE dla młodzieży” 
Celem ścieżki „Młody obrońca Ziemi” jest 

zapoznanie uczestników z tematyką ekolo-
gii, dbanie o planetę oraz wdrażanie dobrych 
nawyków i zachowań w duchu ekologicznego 
stylu życia.Zwieńczeniem zajęć jest uczestnic-
two w wycieczce do Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego, 
Pałacu w Rogalinie oraz otrzymanie certyfi ka-
tów ukończenia warsztatów.

Drugą ścieżką, którą realizowaliśmy, jest 
warsztat dotyczący cyberbezpieczeństwa. 
Zajęcia te uświadamiają uczniom zagrożenia 
wynikające z niewłaściwego korzystania z za-
sobów Internetu i technologii informacyjnej. 

Dziękujemy Wyższej Szkole Gospodarki 
Euroregionalnej w Józefowie za możliwość 
uczestnictwa naszych uczniów w tak cieka-
wych i wiele wnoszących warsztatach.

Szkoła 6.0
Jest to projekt tworzący pla  ormę współ-

pracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środo-
wiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do 
najwyższej oceny stosowanej w polskim syste-
mie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby 
Polaków z kraju i zagranicy – 60 milionów. 

Projekt organizowany jest przez Stowarzy-
szenie Wspólnota Polska we współpracy z Se-
natem RP. 

Naszym partnerem w projekcie jest ABC 
Polska Szkoła Popołudniowa Carrigaline z Irlan-
dii. Przewidzianych jest wiele aktywności, od 
korespondencji, poprzez wizyty studyjne ka-
dry, a na mobilności uczniów kończąc. Projekt 
zakłada, że będziemy gościć uczniów i nauczy-
cieli z Irlandii. Już nie możemy się doczekać. 

Kolejny duży sukces na koncie reprezen-
tantki Klubu Sportów Walki Bushi Agnieszki 
Winek. 1 lutego podczas Mistrzostw Polski 
Polskiej Federacji Shinkyokushinkai w Kielcach, 
będących jednocześnie turniejem kwalifi kacyj-

nym do Mistrzostw Europy WKO, dobrze zna-
na w naszym mieście zawodniczka wywalczyła 
złoty medal w kategorii seniorek do 55 kg. 

Tryumf ten zapewnił Winek udział we 
wspieranych przez Polski Związek Karate Wa-

gowych mistrzostwach Starego Kontynentu, 
które w pierwszy weekend kwietnia odbędą 
się w gruzińskim Tbilisi. 

MP

Józefowscy szachiści górą

Józefovia Józefów

Złoto i kwalifi kacja Winek
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POLEC AMY

19 lutego (środa) o godz. 18.00
Pro Kobiety 50+ zapraszają dorosłych 

i starszych mieszkańców miasta do udziału 
w wykładach poświęconych zdrowiu. Popro-
wadzi je Wiktoria Jaworska, studentka trze-
ciego roku terapii zajęciowej na Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Warszawie. 

II spotkanie: „Ergonomia w codziennych 
czynnościach i udogodnienia na miarę kie-
szeni”. Wstęp wolny. Miejsce: sala widowisko-
wa MOK.

20 lutego (czwartek) o godz. 18.00 
Pro Kobiety 50+ zapraszają dorosłych 

i starszych mieszkańców miasta do udziału 
w wykładach poświęconych zdrowiu. 

III spotkanie: „Ćwiczenia do wykonywania 
w domu dla każdego”. Wstęp wolny. Miejsce: 
Galeria Rama MOK.

21 lutego (piątek) o godz. 18.00
Nowość! „Warsztat genealoga na przy-

kładzie biografi i Juliana Ochorowicza”.
Prowadzenie: Igor Strojecki – ekspert 

w dziedzinie genealogii. Zapraszamy na pierw-
sze spotkanie, na którym zostanie zaprezen-
towana praktyczna strona poszukiwań i ba-

dań genealogicznych na przykładzie barwnej 
biografi i psychologa, wynalazcy i badacza me-
diumizmu, przyjaciela Bolesława Prusa – Julia-
na Ochorowicza (1850–1917). Wstęp wolny. 
Miejsce: sala widowiskowa MOK.

22 lutego (sobota) o godz. 11.00
Pokolenia od kuchni: „Czym to smakuje?” 
Warzywa pod przykrywką, zaskakujące 

smaki i połączenia. Przygotujemy seler/rybę, 
hot dogi z batata oraz nutellę z ciecierzycy. Za-
praszamy babcie z wnukami, rodziców z dzieć-
mi oraz rodzeństwa. Prowadzenie: Tomasz 
Podlasiewski. Opłata od osoby: 20 zł. Zapisy: 
agnieszka.jung@mokjozefow.pl, tel. 22 789 22 
84. Miejsce: Klub Hydrofornia.

Godz. 18.00 – Filmowa sobota: musical 
z Chris  ną Aguilerą i Cher w rolach głów-
nych. Seans niebiletowany. Miejsce: Kino 
Muza MOK.

23 lutego (niedziela) o godz. 18.00 
Na zakończenie karnawału – niecodzien-

ny spektakl muzyczny „Yesterday” – z utwo-
rami The Beatles w wykonaniu zespołu Żuki 
wraz z Teatrem Witryna. Cena biletu: 40 zł. 

28 lutego (piątek) o godz. 18.00
Nowy cykl o zdrowiu: I wykład – „Zasie-

JEMY ferment...” – wygłosi prezes fundacji 
„Jestem Pro.Bio.” – lek. med. Grzegorz Wit-
kowski. 

Fermentacja, inaczej kiszenie roślin oraz ich 
spożywanie wywołuje pozytywne zdrowotnie 
efekty. Mikrobiom (kiedyś nazywany mikro-
fl orą bakteryjną), wpływ kiszonek na stan jelit 
i całego organizmu – to tematy, które poru-
szymy podczas najbliższego wykładu. Wstęp 
wolny. Miejsce: sala widowiskowa MOK.

29 lutego (sobota) w godz. 10.00–14.00 
W Józefowie wszystko gra – lubisz plan-

szówki i chciałbyś u nas z kimś pograć? 
Zapraszamy na drugie spotkanie z grami 

bez prądu. Zapraszamy uczestników w wieku 
12+. Prowadzenie: Franciszek Prusiecki. 

Godz. 11.00 – serial animowany „Wiking 
Tappi” dla dzieci w wieku 4–9 lat.

Godz. 18.00 – koncert Fletnie Panie 
– duet zaprzyjaźnionej gitary z fortepianem 
i dwóch 18-letnich gardeł: Julia Połynko & Kin-
ga Czeczko – uczestniczek programu The Vo-
ice of Poland. Wstęp wolny. Miejsce: sala wi-
dowiskowa MOK.

Miejski Ośrodek Kultury poleca

Chciałoby się powiedzieć, że magia świąt 
wciąż trwa, gdy w ostatni poniedziałek stycz-
nia na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Józefowie pojawił się Zespół Tańca Polskie-
go. Istniejący od ponad 12 lat dziecięcy zespół, 
który ma już na koncie wiele sukcesów na are-
nie ogólnopolskiej, tym razem mieszkańcom 
naszego miasta zaprezentował koncert kolęd 
i pastorałek. Nie był to jednak, jakby się mogło 
wydawać, jedynie występ wokalny, bo młodzi 
wykonawcy zaprezentowali się także w pięk-
nych choreografi ach przygotowanych przez 
opiekuna zespołu Łukasza Netera. 

– Była to otwarta próba generalna przed 
planowanym koncertem kolęd, który z braku 
czasu i przygotowań się nie odbędzie. Nato-

miast już teraz mogę wszystkich mieszkań-
ców serdecznie zaprosić na spektakl, który 
będzie prezentowany na deskach Miejskiego 
Ośrodka Kultury w maju i poświęcony będzie 
Powstaniu Warszawskiemu – mówi Łukasz 
Neter.

A my dodajmy, że wydarzenie to będzie 
o tyle ciekawe, iż Zespół Tańca Polskiego za-
prezentuje się w trochę innej odsłonie. Spek-

takl bowiem, nawiązujący do tragicznych wo-
jennych wydarzeń z ubiegłego wieku, zostanie 
przedstawiony w sposób nowoczesny, zbliżo-
ny formułą do współczesnych musicali. Zanosi 
się zatem na prawdziwą ucztę dla miłośników 
dziecięcego Zespołu Tańca Polskiego z Józefo-
wa, na którą już dziś wspólnie z jego opieku-
nem zapraszamy.

Wojciech Siergiejuk

Przygotowują nowy spektakl

Zaśpiewali, 
zatańczyli
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W razie awarii 
oświetlenia ulicznego
O oświetlenie uliczne w Józefowie dba 
Eles-Bud Ewa Konopka-Strusińska. 
Zgłoszenia awarii: tel. 535 481 335, 
e-mail: elesbud-konserwacja@wp.pl

Józefów nad Świdrem – Pismo Samorzą-
dowe 1543 ISSN1427-9525 
Wydawca: Rada Miasta Józefowa 
Adres redakcji: ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 
bud. B, 05-420 Józefów, 
redakcja.jns@jozefow.pl 
Redaguje Wanda Zagawa z zespołem 
Współpracują: Lidia Dańko, Tomasz Mar-
cinkiewicz, Sylwia Papis, Maciej Piłat, Ja-
kub Bajtler, Zbigniew Kozłowski
Kolegium Redakcyjne: Przewodnicząca 
– Marianna Jakubowska, Wojciech Glinka, 
Barbara Kaczorek, Grzegorz Kruk, Anna 
Masik, Krystyna Olesińska, Wanda Zagawa 
Korekta: Maciej Piłat 
Opracowanie grafi czne i skład: ARTTON 
Katarzyna Marcinkiewicz
Druk: Drukarnia RAJGRAF
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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.

Uprzejmie proszę o pilne zainteresowanie się sytuacją na przystanku PKP Józefów. Zabytkowa 
wiata podlega degradacji od kiedy zamknięto tam kawiarenkę, samo pomieszczenie zaś pozosta-
wiono otwarte. Stało się ono przytuliskiem dla meneli. Zaczęło się wybijanie szyb. Za chwilę przyj-
dą graffi  ciarze i będziemy mieli małą katastrofę cywilizacyjną, taką jak w Świdrze czy Wawrze.

Bardzo proszę straż miejską o interwencję zmierzającą do utrzymania jednej z wizytówek na-
szego pięknego Józefowa na odpowiednim poziomie. 

Maciej

1 stycznia obowiązki konserwatora prze-
jęła fi rma:
Eles-Bud Ewa Konopka-Strusińska z sie-
dzibą przy ul. Powstańców 4A m. 2, 05-
230 Kobyłka.
Dane kontaktowe do zgłaszania awarii 
oświetlenia ulicznego:
nr tel. 535 481 335 (również poczta głoso-
wa do pozostawiania zgłoszeń)
e-mail: elesbud-konserwacja@wp.pl

Czytelnicy piszą

Poczekalnia czy przytulisko 
dla meneli?

9 stycznia 2020 roku zmarł nasz Kolega

Jerzy Jan Książek 
lat 69

Żonie Marii, Dzieciom i Wnukom 
oraz pozostałej Rodzinie 

składamy wyrazy współczucia
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Józefowa  

DO I OD REDAKC JI

Wyjazdy zagraniczne:
• 6–16 maja – Truskawiec – rehabilitacja: koszt 400 zł + 320 euro,
• 27 września–8 października – Czarnogóra – pobyt wypoczynkowy: koszt 650 zł + 300 euro.
Wyjazdy krajowe:
• 8–18 czerwca – Mrzeżyno – pobyt wypoczynkowy: koszt ok. 1500 zł.
• 22 sierpnia–4 września – Ustronie Morskie – rehabilitacja: koszt ok. 2000 zł. 

Przy wszystkich wyjazdach w cenie jest dojazd autokarem i zabiegi rehabilitacyjne.
Zapisy są przyjmowane od 15 lutego w biurze Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów w Domu Nauki i Sztuki przy ul. Wyszyńskiego 2. 

Seniorzy
Tegoroczne plany wypoczynkowe i rehabilitacyjne 
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PROGRAM PRZEGLĄDU

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

WERNISAŻ WYSTAWY 
„WIDZĘ TEATR”

07.03.2020 (sobota) godz. 12:00
Wystawa przygotowana przez dzieci 

uczestniczące w cotygodniowych zajęciach plastycznych 
„W jaskini plastycznego lwa” oraz „Plastyczni z pazurem”.

Instruktorem jest Pan Marcin Strzembosz, 

ilustrator książek i mieszkaniec Józefowa. 

Na wystawę składają się  ilustracje wykonane w różnych technikach 

ukazujące proces myślenia dziecka o teatrze, 

powstawaniu scenografii, pracy aktora i miejscu bohatera w sztuce. 

Ekspozycji towarzyszy folder/rejestrator procesu twórczego 

młodych artystów.

BILETY

10 zł/dziecko, 15 zł/opiekun
KARNETY na cały przegląd 

30 zł/dziecko, 45 zł/osoba dorosła
(z wyłączeniem spektaklu 

„Papierowe opowieści” Teatru Lalek” 

– bilety do odbioru wyłącznie w kasie MOK):

•▶ Przedsprzedaż karnetów oraz pojedynczych biletów 
od  24.02 do 06.03 w godz. 14:00 – 18:00 

w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.
•▶ Przedsprzedaż pojedynczych biletów na tydzień 

przed planowanym spektaklem również on-line.
•▶ W dniu przedstawienia od godz. 10:00.

07.03.2020 (sobota) godz. 11:00
„Kaczor Kwak i Szewc Kopytko” 

wiek 5+
Teatr Scena 96, Warszawa

14.03.2020 (sobota) godz. 11:00

„Jaś i Małgosia”, wiek 3+
Teatr MER, Łódź

Po spektaklu odbędzie się warsztat 
o lalkach teatralnych.

21.03.2020 (sobota) godz. 11:00
„Legendy Warszawskiej Starówki” 

wiek 5+
Kolor Kolektyw wspólnie 

z aktorką Natalią Leszczyńską

28.03.2020 (sobota) godz. 9:30 i 11:30

„Papierowe opowieści Teatru 
Lalek”, wiek 3+

Teatr Miejsca, Warszawa

ORGANIZATOR: PATRON HONOROWY:

Przegląd odbywa się
przy wsparciu finansowym
pochodzącym z budżetu

Powiatu Otwockiego

PATRONI MEDIALNI:

Starosta Otwocki Burmistrz Miasta Józefowa
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W Józefowie próba generalna przed Tokio

Pierwszy taki puchar
Tak ważnej i świetnie obsadzonej imprezy judo jeszcze w Józefowie nie gościli-
śmy. 18 stycznia w hali Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji odbył się Pu-
char Polski Seniorek i Seniorów – ostatnie wydarzenie tej rangi w kraju, będące 
próbą generalną przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio.

Na starcie stanęło 154 uczestników repre-
zentujących 42 kluby – absolutna czołówka 
z medalistami mistrzostw świata, Europy i Pol-
ski na czele. W tym gronie zobaczyliśmy trój-
kę juniorów z józefowskiego Uczniowskiego 
Klubu Judo Yuko – Alicję Sokołowską (kat. +78 
kg), Szymona Szymańskiego (kat. 66 kg) i Igo-
ra Matusiaka (kat. 73 kg). Zawodnicy z nasze-
go miasta udźwignęli presję i z powodzeniem 
podjęli rywalizację z utytułowaną konkuren-
cją. Dość powiedzieć, że Szymon Szymański, 
który prawo startu w kategorii juniorów uzy-
skał dopiero 1 stycznia tego roku, z bilansem 
trzech wygranych i jednej przegranej walki 
uplasował się na drugim miejscu, natomiast 
Alicja Sokołowska ukończyła rywalizację na 
miejscu trzecim. Mimo miejsca poza podium 
ze swojego występu powinien być zadowo-
lony także Igor Matusiak, który wystartował 
w nowej kategorii wagowej 73 kg. Aktualny 
Mistrz Polski Juniorów w kategorii 66 kg wylo-
sował bardzo trudnych przeciwników – meda-
listów Mistrzostw Polski Seniorów, z którymi 
stoczył bardzo wyrównane pojedynki. Jedynie 
detale zadecydowały o tym, że nie wszedł do 
strefy medalowej.

Wydarzeniu, które było transmitowane 
przez telewizję internetową ippon.org.tv, 
przyglądało się z wysokości trybun wielu ki-
biców. Najlepszych w poszczególnych katego-
riach dekorowali na podium prezes Polskiego 
Związku Judo Jacek Zawadka, wiceburmistrz 
Józefowa Piotr Gąszcz, przewodniczący Rady 
Miasta Mariusz Batorski oraz wicedyrektor 
Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji 
Konrad Kurek.

Zarówno zawodnicy, jak i organizatorzy 
próbę generalną mają już za sobą. Formę tych 
pierwszych zweryfi kuje światowa czołówka 
w Tokio. Ci drudzy zaś sprawdzą się ponownie 
w Józefowie, gdzie 6 i 7 czerwca odbędą się 
Mistrzostwa Europy Kata. 

Maciej Piłat


