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Oświata
Od 12 do 25 marca funkcjonowanie jedno-

stek systemu oświaty zostaje czasowo ograni-
czone. Oznacza to, że w tym okresie przedszko-
la, żłobki, szkoły i placówki oświatowe, zarówno 
publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadzi-
ły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To de-
cyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca 
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa.

 „Od poniedziałku 16 marca wychowanko-
wie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli 
i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do 
pracy” – informuje Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej. Szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawiesze-
nie-zajec-w-szkolach.

Burmistrz Miasta Józefowa wydał zarzą-
dzenie zmieniające termin przeprowadzenia 
sprawdzianu predyspozycji językowej do klasy 
VII dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 3. 
Egzamin odbędzie się w dniach 1–3 kwietnia. 

MOK, biblioteki 
i obiekty sportowe

Instytucje kultury – MOK i biblioteki oraz 
sportowe – ICSiR (pływalnia i hale sportowe 
przy ulicach Długiej 44 i Sienkiewicza 2 oraz 
miejskie tereny sportowo-rekreacyjne przy ul. 
Dolnej 19) zostają zamknięte od 12 marca do 
odwołania.

Jak działa urząd?
W związku z ogłoszeniem stanu zagro-

żenia epidemicznego Burmistrz Miasta 
Józefowa wprowadził zarządzenia ograni-
czające prace Urzędu Miasta oraz MOPS 
poprzez ich zamknięcie dla mieszkańców 
oraz wyłączenie możliwości załatwienia 
spraw w sposób obejmujący bezpośrednią 
obsługę interesantów. Zarządzenie obowią-
zuje od 17 marca.

Co to dokładnie oznacza?

• budynki A, B i C Urzędu Miasta są zamknięte,
• jeśli chcesz złożyć pismo w Urzędzie Mia-

sta lub MOPS to wrzuć je do specjalnej 
urny ustawionej w holu głównego budynku 
(A) UM. Obok niej znajduje się pojemnik na 
pisma, które nie nadają się do umieszczenia 
w urnie. Oprócz złożenia pisma zadzwoń 

pod numer 22 779 00 00,
• jeśli masz pilną sprawę z zakresu właści-

wości Urzędu Stanu Cywilnego – oprócz 
złożenia pisma w wyżej określony sposób 
zadzwoń pod numer 22 779 00 46,

• w sprawach pilnych związanych z dzia-
łalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oprócz złożenia pisma (w spo-
sób opisany powyżej) zadzwoń pod nr 
22 789 53 93.
Wszystkie inne sprawy spróbuj załatwić 

poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub 
e-PUAP.

Jak kontaktować się 
telefonicznie?

W związku z ograniczeniami w funkcjono-
waniu Urzędu Miasta prosimy o kontaktowa-
nie się na bezpośrednie numery telefonów po-
szczególnych referatów. Numer ogólny działa, 
ale może być obciążony.

Dzwoniąc na ogólny numer do Urzędu Mia-
sta możesz usłyszeć długi sygnał, ale nie ozna-
cza on, że telefon nie jest obsługiwany – naj-
prawdopodobniej linia jest zajęta.
• Sekretariat Burmistrza Miasta Józefowa: 

um.sekretariat@jozefow.pl, 22 779 00 25
• Biuro Rady Miasta: 22 779 00 27
• Urząd Stanu Cywilnego, Referat Ewidencji 

Ludności: 22 779 00 11, 22 779 00 46
• Rzecznik Prasowy Burmistrza Miasta Józe-

fowa: k.olesinska@jozefow.pl, 505 032 202
• Referat Geodezji i Gospodarki Nierucho-

mościami: 22 779 00 44, 22 779 00 47, 
22 779 00 21

• Referat Gospodarki Mieszkaniowej: 
22 779 00 52, 22 779 00 53

• Referat Gospodarki Komunalnej: 
22 779 00 55, 22 778 11 80, 22 779 00 48, 
22 779 00 18, 22 779 00 16, 22 779 00 20

• Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: 
22 779 00 23, 22 779 00 41

• Referat Realizacji Budżetu: 22 779 00 34, 
22 778 11 99, 22 778 11 69, 22 779 00 36, 
22 779 00 43

• Referat Realizacji Projektów: 22 779 00 57, 
22 778 11 62, 22 778 11 72, 22 779 00 59, 
22 779 00 05

• Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej: 
22 779 00 58, 22 779 00 10, 22 778 11 86

• Referat Świadczeń  Rodzinnych: 
22 779 00 29

• Referat Windykacji Należności: 22 779 00 26, 
22 779 00 42, 22 779 00 33, 22 778 11 65

• Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej: 
22 779 00 56, 22 779 00 32

• Referat Zagospodarowania Przestrzennego: 
22 779 00 37, 22 779 00 17

• Referat Zamówień Publicznych i Ochrony 
Środowiska: 22 779 00 39, 22 779 00 54

Policja
W związku z koniecznością ograniczenia 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej CO-
VID-19, wywoływanej przez koronawirusa, 
dbając o Państwa zdrowie i przede wszystkim 
bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobi-
stych wizyt w jednostkach policji, związanych 
z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu, złoże-
nia wniosku lub skargi. 

Informujemy, że do Państwa dyspozycji po-
zostają numery telefonów poszczególnych jed-
nostek policji (poniżej), w przypadku zgłoszeń 
alarmowych są to numery alarmowe 112 i 997.

Umożliwiamy Państwu przesłanie zgłosze-
nia, skargi, wniosku pisemnie – drogą elektro-
niczną za pośrednictwem e-maila, ePUAP, (nie 
dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jed-
nostkami policji i dzielnicowym za pomocą apli-
kacji mobilnej „Moja komenda”.

Osoby przychodzące do jednostek policji, 
zgłaszające się w charakterze świadków oraz 
składające zawiadomienia, proszone są o sto-
sowanie środków osobistej ochrony, osłania-
jących twarz oraz dłonie, w celu zapobieżenia 
ewentualnemu rozprzestrzenieniu się korona-
wirusa.

Prosimy o korzystanie z następujących 
możliwości kontaktu:
• Komenda Powiatowa Policji w Otwocku:

 • oficer dyżurny (całodobowo) – tel. 
47 724 19 00, 47 724 13 00, fax 47 724 12 07,
 • e-mail (w celu złożenia zawiadomienia 
lub skargi oraz wniosku) – ofi cer.prasowy.
otwock@ksp.policja.gov.pl lub za pomocą 
pla  ormy ePUAP,

• zespół kontroli (skargi, wnioski) od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00 
– tel. 47 724 12 34, fax 47 724 12 07 
lub 47 724 13 07,

• Komisariat Policji  w Józefowie 
– tel. 47 724 18 71, fax 47 724 18 70,

• Posterunek Policji w Wiązownie 
– tel. 47 724 17 63, fax 47 724 14 09 (intere-
santów prosimy o kontakt z Komisariatem 
Policji w Józefowie),

• Komisariat Policji  w Karczewie 
– tel. 47 724 18 55, fax 47 724 18 56,

• Posterunek Policji w Celestynowie 
– tel. 47 724 17 91, fax 47 724 17 90,

• Posterunek Pol ic j i  w Ko łbiel i 
– tel. 47 724 17 81, fax 47 724 17 80,

• Posterunek Policji w Sobieniach-Jeziorach 
– tel. 47 724 17 72, fax 47 724 17 70.

Ważne: posterunki policji nie funkcjonują 
całodobowo, dlatego prosimy zaintere-

Przecinamy drogi rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zostajemy w domu
Koronawirus to wyzwanie przed jakim nie stanął dotąd nikt z nas, żadna 
wpółczesna społeczność. Jak radzimy sobie z tą kryzysową sytuacją? 

#Józefów zostaje w domu
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sowanych o kontakt telefoniczny z ko-
misariatami w Józefowie (Wiązowna) lub 
Karczewie (Kołbiel, Celestynów, Osieck, So-
bienie-Jeziory). Można też kontaktować się 
z KPP w Otwocku.

(KPP Otwock)

List burmistrza do zarządców 
nieruchomości

„W związku z zaistniałą sytuacją stanu 
zagrożenia epidemicznego i potrzebą pod-
jęcia działań zmierzających do zminimalizo-
wania ryzyka rozprzestrzeniania się zaka-
żeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem 
COVID-19), w ramach troski o mieszkańców 
miasta Józefowa i w związku z ich licznymi 
interwencjami rekomenduję podjęcie wszel-
kich możliwych działań przez zarządców 
nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej, 
zmierzających do zachowania maksymal-
nych środków ostrożności w zakresie higieny 
nieruchomości wspólnych, m.in. poprzez de-
zynfekowanie często dotykanych powierzch-
ni wyposażenia, tzn. klamek, poręczy czy 
uchwytów. Apeluję o śledzenie i stosowanie 
się do zaleceń Głównego Inspektora Sani-
tarnego oraz wszczęcie akcji informacyjnej 
wśród mieszkańców, między innymi poprzez 
wywieszenie w widocznych miejscach plaka-
tów udostępnionych na stronie internetowej 
miasta pod adresem: h  p://jozefow.pl/pa-
ge/14,aktualnosci.html?id=3056” – napisał 
burmistrz Marek Banaszek w piśmie do wspól-
not mieszkaniowych i zarządców budynków 
wielorodzinnych.

PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych przy ul. Jarosławskiej działa, ale 
przy pewnych obostrzeniach. Apelujemy 
o korzystanie z PSZOK tylko w ważnych przy-
padkach.

PSZOK otwarty jest w dotychczasowych 
godzinach, jednak z uwagi na obecną sytuację 
epidemiologiczną wprowadzono pewne ogra-
niczenia w jego funkcjonowaniu. Osoby ko-
rzystające z punktu będą wpuszczane na jego 
teren pojedynczo.

Apelujemy również o rozważenie, czy wizy-
ta w PSZOK jest obecnie konieczna.

Hydrosfera Józefów 
informuje

Od 13 marca do odwołania Biuro Obsługi 
Klienta będzie nieczynne. Nie będzie również 
możliwości załatwiania spraw, które wymaga-
łyby osobistej wizyty w siedzibie spółki przy ul. 
Drogowców 20.

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz 
pracowników, w związku z sytuacją epide-
miologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, 

uprzejmie zapraszamy do kontaktu z wykorzy-
staniem następujących środków komunikacji:
• telefonicznie: 22 780 06 43 i 53 (od ponie-

działku do piątku w godz. 7.00–15.00),
• poprzez pocztę elektroniczną: sekreta-

riat@hydrosfera-jozefow.pl,
• Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) 

– www.hydrosfera-jozefow.pl, www.ebok.
hydrosfera-jozefow.pl, 

• poprzez fax: 22 789 61 01,
• listownie na adres: Hydrosfera Józefów 

Sp. z o.o., ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów.
 Wszystkie zgłaszane sprawy będą rozpa-

trywane indywidualnie i załatwiane zgodnie 
z możliwościami i zachowaniem należytych 
środków bezpieczeństwa.

Zadzwoń pod numer 
800 190 590!

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podej-
rzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod 
numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ 
jest czynna całą dobę, przez siedem dni w ty-
godniu. Wykwalifi kowani konsultanci poinfor-
mują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

Konsultanci telefonicznej informacji pacjen-
ta mogą również przekazać Ci kontakt do pla-
cówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 
która udzieli teleporady medycznej.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz 
otrzymać:
–  zalecenia,
–  e-zwolnienie,
–  e-receptę,
–  suges  ę bezpośredniej wizyty w placów-

ce lub – w razie konieczności – kontaktu ze 
stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Seniorzy
Burmistrz Marek Banaszek zwrócił się 

z prośbą do organizacji posiadających kontakt 
z seniorami z  Józefowa o  pomoc w  dotarciu 
do nich z  komunikatem zalecającym pozosta-
nie w  domach.

Dziękujemy Uniwersytetowi Trzeciego 
Wieku, józefowskiemu oddziałowi Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwalidów, 
Towarzystwu Przyjaciół Józefowa oraz PRO Ko-
bietom 50+ za pomoc w  akcji informacyjnej.

W pomoc seniorom w zakupach zaan-
gażowana jest straż miejska (22 789 22 12, 
513 188 882) oraz mieszkańcy zorganizo-
wani w ramach akcji Telefon „dla” Seniora 
(tel. 794 491 459).

Jesteś seniorem i potrzebujesz 
pomocy w zakupach?

Seniorzy, jako grupa najbardziej narażona 
na infekcje, powinni pozostać w domu i unikać 
kontaktu z innymi ludźmi. Ci, którzy potrzebują 
zakupów, recepty czy leków mogą zadzwonić 
do straży miejskiej. Strażnicy pomogą w do-

starczeniu potrzebnych produktów.
Telefon do straży miejskiej: 22 789 22 12, 

513 188 882.

Telefon „dla” Seniora
Młodzież z parafii św. Jana Chrzciciela 

w Michalinie oraz mieszkańcy Józefowa 
stworzyli projekt pomocy starszym osobom 
w potrzebie. Telefon „dla” Seniora to akcja 
wspierająca starsze osoby, które nie powin-
ny wychodzić z domów.

Nasi niezawodni mieszkańcy wystartowali 
z akcją pomocy seniorom. Jej pomysłodaw-
czynią jest Wiktoria Lubańska, znana józefo-
wianom z uruchomienia w ostatnie święta lo-
dówki do dzielenia się jedzeniem przy kościele 
w Michalinie.

Wolontariusze po rozmowie telefonicznej 
z chętną osobą robią dla niej zakupy i dostar-
czają je do domu seniora. Nie ma bezpośred-
niego kontaktu wolontariuszy z osobami star-
szymi.

Zachęcamy wszystkich, aby włączali się 
w inicjatywę przekazując informacje o akcji.

Uwaga! „Działamy na wyraźną prośbę i we 
współpracy z seniorem. Jeśli senior nie zate-
lefonował, a pojawi się osoba podająca się 
za wolontariusza, prosimy zachować ostroż-
ność!” – informują organizatorzy akcji.

Telefon do Wiktorii Lubańskiej – organiza-
torki akcji: 794 491 459.

ZTM: można zawiesić 
bilet długookresowy

„Pasażerowie, którzy zrezygnowali te-
raz z podróży komunikacją publiczną, mogą 
drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu 
Transportu Miejskiego z wnioskiem o zawie-
szenie biletu długookresowego”, poinformo-
wano na profi lu na Facebooku Warszawskiego 
Transportu Miejskiego.

 Wniosek można przesłać na adres: 
ztm@ztm.waw.pl z tytułem wiadomości: za-
wieszenie biletu. We wniosku musi być poda-
ny numer karty. Pasażer nie otrzyma zwrotu 
pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodo-
wać niewykorzystany czas ważności biletu na 
inny termin, po zgłoszeniu się Punktu Obsługi 
Pasażerów, w dowolnie wybranym przez Sie-
bie terminie. Przekodowywany okres ważności 
będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez 
Internet.

 Pasażerowie, którzy wnioskują o zwrot 
pieniędzy za niewykorzystany okres ważności 
biletów zapraszamy do POP. Zwrot biletu wy-
maga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie 
Miejskiej co można zrobić tylko w POP-ie.

 Masz wątpliwości, pytania 
– dzwoń na wskazane numery 
telefonów, zaglądaj na stronę 

www.jozefow.pl i profi l 
miasta na facebooku.

#Józefów zostaje w domu
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Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 
1 363 905 zł. W planowanych wydatkach bie-
żących o 210 000 zł zwiększono nakłady na re-
mont ul. Świderskiej (Sosnowa – Powstańców 
Warszawy). O 160 000 zł zwiększono wydat-
ki bieżące na remont ul. Asnyka (ul. Willowa 
– Złotej Jesieni). 

16 800 zł przeznaczono na przeprowadze-
nie dodatkowego konkursu ofert na organiza-
cję zajęć sportowych na ściance wspinaczko-
wej w SP nr 1 dla mieszkańców Józefowa.

Wyniesione skrzyżowania 
– pomoc dla powiatu

Zaplanowano nowe inwestycje drogowe 
– wyniesione skrzyżowania u zbiegu ulic 3 Maja 
i Kopernika (przy kościele) oraz Wyszyńskiego 
i Świderskiej. Oba skrzyżowania są po części 
na drogach powiatowych więc realizowane 
będą w formie pomocy rzeczowej dla powia-
tu otwockiego. Gotowe są projekty i koszto-
rysy, na realizację inwestycji przeznaczono 
240 000 zł (3 Maja/Kopernika) i 430 000 zł 

(Wyszyńskiego/Świderska). Celowość tej 
ostatniej inwestycji i jej zgodność z pierwotny-
mi planami przebudowy tej części ul. Wyszyń-
skiego na deptak interesowała radną Annę 
Masik. Burmistrz Marek Banaszek wyjaśniał, 
że szczególnie na skrzyżowaniu ul. Wyszyń-
skiego i Świderskiej odnotowano wiele kolizji, 
a wyniesione skrzyżowanie znacznie uspokaja 
ruch. O przekształceniu części ul. Wyszyńskie-
go w deptak na razie nie myślimy. 

Ścieżka rowerowa na 
Wiązowskiej do remontu

Niedawno Józefów wraz z kilkoma gminami 
powiatu otwockiego oraz Sulejówkiem i Ha-
linowem realizował wspólny projekt budowy 
ścieżek rowerowych z dofi nansowaniem w ra-
mach ZIT. Obecnie miasto przygotowuje się do 
realizacji drugiego etapu projektu „Wybierzmy 
rower – rozwój dróg rowerowych w Józefowie 
na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego w ramach ZIT”. Nowy chodnik i ścieżka 
rowerowa mogą powstać przy ul. Wiązowskiej 

na odcinku od Wroniej do granicy z Wiązow-
ną. Stary chodnik i ścieżka, jedna z pierwszych 
w Józefowie, jest już mocno zużyta, a Wiązow-
na wybudowała po swojej stronie nowy chod-
nik i ścieżkę – teraz czas na Józefów.

Wiązowska to droga wojewódzka, więc 
Józefów na czas tej inwestycji i na 5 lat od jej 
zakończenia musi przejąć zarządzanie nią. Po 
przejęciu zarządzania drogą Józefów zamierza 
ubiegać się o dofi nansowanie z regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego (w ramach ZIT).

Więcej na usuwanie azbestu
Uaktualniono stawki za usuwanie azbestu. 

Za utylizację jednej tony eternitu będzie moż-
na ubiegać się o dofi nansowanie w wysokości 
700 zł (dotychczas było to 500 zł).

W Józefowie do utylizacji pozostały zaled-
wie niewielkie płachty dachów z eternitu, ale 
od 2012 r., kiedy Rada Miasta podejmowa-
ła uchwałę w tej sprawie i określano stawki, 
znacznie wzrosły koszty utylizacji. Do Urzędu 
Miasta wpływa co roku kilkanaście wniosków 
o dofi nansowanie utylizacji. W tegorocznym 
budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 
30 000 zł. 

W.Z.

Przypominamy, że obrady Rady Miasta moż-
na śledzić na stronie www.jozefow.pl w za-
kładce Samorząd.

Zmiany w budżecie

XXI sesja Rady Miasta
6 marca w obecności 13 radnych odbyła się XXI sesja Rady Miasta. Podjęto 
kilka ważnych decyzji o zmianach w miejskim budżecie. 

List burmistrza
Drodzy Mieszkańcy, w związku z działania-

mi mającymi na celu poprawę jakości powie-
trza oraz przystąpieniem do aktualizacji do-
kumentu pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta Józefowa” (PGN), zwracam się do 
Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety doty-
czącej budynków zlokalizowanych na terenie 
miasta. Ankieta jest anonimowa, a przesłane 
informacje będą podstawą do oceny aktual-
nego zapotrzebowania na energię i paliwa 
w poszczególnych sektorach oraz pomogą za-
planować działania, które wpłyną na poprawę 
jakości życia w Józefowie. 

Dokument oparty na rzetelnej i komplekso-
wej informacji zwiększy szanse Miasta Józefo-
wa, mieszkańców i podmiotów gospodarczych 
działających na naszym terenie na uzyskanie 
dofi nansowania planowanych przedsięwzięć 
związanych z poprawą efektywności energe-
tycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. 

Z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas 
i wypełnienie ankiety. 

Marek Banaszek 
Burmistrz Miasta Józefowa

Jak wypełnić ankietę?
Można skorzystać z formularza elektro-

nicznego dostępnego na www.interankiety.
pl/a/pgnjozefow.

W wersji papierowej ankieta jest dostępna 
obok urn w jednym z poniższych punktów mia-
sta, a następnie...
• zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na 

adres pgnjozefow@kape.gov.pl,
• przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta 

Józefowa, ul. Wyszyńskiego 1, 05-420 Jó-
zefów,

• wrzucić do urny w jednej z poniższych lo-
kalizacji:

1.  Przychodnia Miejska przy ul. Skłodow-
skiej 5/7,

2.  Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji 
przy ul. Długiej 44,

3.  Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Wyszyń-
skiego 1,

4.  Urząd Miasta Józefowa przy ul. Wyszyń-
skiego 1,

5. Hydrosfera Józefów przy ul. Drogowców 20,
6.  Miejskie Przedszkole nr 1 przy ul. Kossa-

ka 14,
7.  Miejskie Przedszkole nr 2 przy ul. Sosno-

wej 17 oraz fi lia przy Wyszyńskiego 1A (wej-
ście od Sosnowej),

8.  Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Mickiewi-
cza 11,

9.  Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Granicznej 
26 i Sienkiewicza 2,

10. Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Leśnej 39,
11.  Centrum Medyczne Józefów przy ul. Armii 

Krajowej 5,
12. Miejska Biblioteka Publiczna w Michalinie 

przy ul. Słonecznej 15.

Wypełnij anonimową 
ankietę i wyślij

SAMOR ZĄD
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Dla zapewnienia opieki nad dziećmi 
i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem 
rodzin ubogich dotacje otrzymały:
• Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie 

– 155 052 zł na prowadzenie świetlic,
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 

Wieku – 18 200 zł na działania zmierzają-
ce do rozwoju intelektualnego, fi zycznego 
i psychicznego osób w wieku emerytalnym,

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów – 10 000 zł na aktywizację intelek-

tualną i społeczną seniorów.

Upowszechnianie tradycji, kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego:
• Fundacja Andriollego – 6000 zł na projekt 

„Świdermajery, józefowskie rodziny i bio-
grafi e”,

• Towarzystwo Historyczno-Edukacyjne im. 
2. Korpusu Polskiego – 11 850 zł na 10-lecie 
Muzeum 2. Korpusu w Józefowie,

• Stowarzyszenie Schola Cantorum Maximi-

lianum – 17 150 zł na naukę śpiewu chóral-
nego.

Upowszechnianie kultury fi zycznej wśród 
dzieci i młodzieży:
• Klub Sportów Walki Bushi – 50 000 zł na pro-

wadzenie treningów karate,
• Uczniowski Klub Judo Yuko – 68 000 zł,
• Integracyjny Klub Rozwoju Tenisa Stołowego 

– 58 000 zł,
• Uczniowski Klub Sportowy Victoria Józefów 

– 70 000 zł na organizację zajęć z pływania, 
12 000 zł na lekką atletykę,

• Uczniowski Klub Sportowy Michalin –  
11 000 zł na organizację zajęć sportowych, 
4000 zł na piłkę nożną, 3500 zł na turnieje 
szachowe dla dzieci i młodzieży,

• Fundacja Artus – 2000 zł na „Tańcząc 
w ciemnościach”,

• Miejski Ludowy Klub Sportowy Józefovia 
– 163 000 zł na szkolenie i współzawodnic-
two w piłce nożnej,

• UKS Żagle – 2000 zł na festiwal tańca 
i 1500 zł na piłkarski turniej dla odważnych.

W ubiegłym roku kontynuowaliśmy działa-
nia zapoczątkowane jeszcze w poprzedniej ka-
dencji samorządu. Jednym z nich są prace nad 
dokumentami o charakterze strategicznym np. 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego dla miasta Józefo-
wa oraz tzw. uchwałą reklamową.

Przypominam, że w trakcie procedowania 
jest obecnie kilkanaście planów miejscowych, 
które są uchwalane od podstaw, bądź podle-
gają aktualizacji.

Plan pracy komisji na 2020 rok przewidu-
je realizację szeregu zagadnień związanych 
z ochroną środowiska. Mamy już w Józefo-
wie monitoring powietrza atmosferycznego, 
który pozwala nam diagnozować stan jego 
zanieczyszczenia. Uruchomiony w poprzed-
niej kadencji program wymiany kotłów (po 
nowelizacji) funkcjonuje i mieszkańcy sukce-
sywnie wymieniają stare i niezbyt sprawne 
urządzenia grzewcze. Miasto ze swojej strony 
służy wszechstronną pomocą w tym zakresie. 
Wymieniane są również stare piece w zasobie 
mieszkaniowym Józefowa. Jednak musimy 
mieć świadomość, że jest jeszcze bardzo wie-
le do zrobienia. Można stwierdzić, że obecnie 
rozwiązujemy problemy, które narastały od 

wielu lat. Oceniam, że tempo zmian jest zado-
walające, jednak na radykalną poprawę jesz-
cze trzeba będzie poczekać.

Najtrudniejsze zmiany to te, których trze-
ba dokonać w ludzkiej mentalności. Komisja 
będzie aktywnie wspierać wszelkie inicja-
tywy, które będą służyć edukacji mieszkań-
ców. Smog, z którym borykamy się w sezonie 
grzewczym, często bywa skutkiem starych 
przyzwyczajeń naszego społeczeństwa. Z dru-
giej strony będziemy także rekomendować 
korzystanie z odnawialnych (ekologicznych) 
źródeł energii, a także działania zmierzające 
do obniżenia zapotrzebowania budynków na 
energię (w tym szeroko rozumianą termomo-
dernizację).

W tej sprawie Urząd Miasta aktualizuje nie-
zbędną dokumentację. W 2020 roku czeka nas 
aktualizacja Programu Ochrony Środowiska, 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta 
Józefowa, Planu zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Jó-
zefowa na lata 2015–2030.

Te dokumenty w dużej mierze opierają się 
nie tylko na szacunkach statystycznych, ale 
i badaniach ankietowych wśród mieszkańców 
Józefowa. Apeluję o aktywny udział józefowian 

w zbieraniu informacji, które posłużą do rzetel-
nego ich opracowania.

Prawo często wymaga, aby podejmowane 
działania ekologiczne były oparte na wytycz-
nych zawartych w takich opracowaniach. Czę-
sto uzależnione jest od tego uzyskanie dotacji 
zewnętrznych. W naszym wspólnym interesie 
jest dorzucenie swojej „cegiełki” w postaci 
wypełnionego wniosku/ankiety czy rozmo-
wy z konsultantami podczas organizowanych 
otwartych spotkań i konsultacji społecznych. 
Mile widziane będą również wszelkie inicjaty-
wy i koncepcje zgłaszane przez mieszkańców 
czy lokalne instytucje oraz stowarzyszenia, 
których celem będzie poprawa stanu środowi-
ska w naszym mieście.

Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska będzie też aktywnie działać w kie-
runku realizacji przez miasto programu „Przy-
wrócić Świder mieszkańcom”, pochylimy się 
też nad obiektami, które zostaną objęte wpi-
sem do tworzonej Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków.

Nie zapominamy o inwestycjach PKP PLK, 
które w najbliższych latach będą zapewne re-
alizowane w naszym mieście. Dotychczasowe 
zapowiedzi tego inwestora wywoływały żywe 
zainteresowanie wśród mieszkańców Józe-
fowa. Ta inwestycja wprowadzi szereg zmian 
w układzie komunikacyjnym i przestrzeni pu-
blicznej. Wierzę, że mieszkańcy nadal aktyw-
nie będą angażować się w prace konsultacyjne 
dotyczące tych kwes  i.

Zadania publiczne

Rozdysponowano ponad 
660 000 zł
Rozstrzygnięte zostały konkursy na wsparcie miasta przez organizacje pozarzą-
dowe w realizacji zadań publicznych. W tegorocznym budżecie przewidziano 
na ten cel 660 000 zł.

Co planują komisje Rady Miasta 
Grzegorz Kruk, przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska
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Zmiany w podatkach dotyczące zwolnie-
nia z podatku PIT osób do 26. roku życia oraz 
podniesienia kwoty wolnej od podatku będą 
miały duże znaczenie nie tylko dla podatników. 
Zastosowanie przez rząd tego rozwiązania 
uszczupli dochody samorządów, bo podatek 
PIT stanowił główne źródło ich dochodów.

Dla większości miast przygotowanie tego-
rocznego budżetu było dużym wyzwaniem, 
musiały nagle przewidzieć mniejsze dochody 
z podatku PIT. W poprzednich latach te docho-
dy sukcesywnie rosły, było to widać chociażby 
po ilości inwestycji w gminach. Od tego roku 
wiele się zmieni. Jak twierdzą włodarze więk-
szych miast, przy budżecie na 2020 rok trzeba 
było zacisnąć pasa.

Kto ile straci?
Związek Miast Polskich przeprowadził wśród 

255 miast członkowskich ankietę dotyczącą 
udziału miast w dochodach z podatku PIT za 
styczeń 2020 roku w porównaniu z latami 2018 
i 2019. Z ankiety jasno wynika, że dochody sa-
morządów z PIT w styczniu tego roku spadły 
o prawie 2%, podczas gdy w poprzednim roku 
w tym samym miesiącu odnotowano wzrost 
o prawie 14%.

Zmniejszają się wpływy, 
zwiększają wydatki

Dodatkowym problemem każdego samo-
rządu w Polsce jest dziś dofi nansowywanie 
działalności szkół i przedszkoli. Subwencje 
oświatowe, które są przekazywane przez rząd, 
nie wystarczają do pokrycia kosztów funkcjo-
nowania tych placówek. Tym bardziej, że rzą-
dowe podwyżki dla nauczycieli i podniesienie 
płacy minimalnej nie wpłynęły na zmianę wy-
sokości rządowych dopłat. Dlatego brakujące 
pieniądze muszą uzupełniać lokalne samorzą-
dy. I tak dla przykładu miasto Lublin dopłaca 
do swoich placówek oświatowych 175 mln 
rocznie, a Łódź – 527 mln. Kolejnym uszczu-
pleniem dla budżetów większości miast jest 
konieczność dofinansowywania gospodarki 
odpadami (która według założeń ustawowych 
miała być fi nansowana z opłat mieszkańców) 
oraz rosnące ceny energii.

Jak rozwiązują problem 
inne miasta?

Miasta radzą sobie z tym różnie. Prezydent 
Białegostoku wystosował list do wszystkich 
mieszkańców z informacją, że ze względu na 

mniejsze o 150 mln zł wpływy do budżetu 
zmuszony będzie podnieść opłaty i zahamo-
wać inwestycje. 

Prezydent Bydgoszczy, ze względu na 
uszczuplenie budżetu miasta o 100 mln zł 
apeluje do mieszkańców o pisanie listów do 
premiera, licząc że duża liczba korespondencji 
wpłynie na zmianę prawa. 

Część gmin szuka rozwiązania w podnosze-
niu podatków lokalnych, inne zmuszone zosta-
ły do zaciągnięcia kredytów komercyjnych na 
bieżące funkcjonowanie. Dla większości miast 
znaczne zmniejszenie wpływów to przede 
wszystkim ograniczenie wydatków na inwesty-
cje, spadek jakości świadczenia usług zdrowot-
nych, oświatowych, nakładów na utrzymanie 
dróg i transportu zbiorowego.

Samorządowcy w senacie
Zaniepokojeni drastyczną sytuacją fi nan-

sów w samorządach przedstawiciele gmin 
z całego kraju 2 marca spotkali się w senacie 
na posiedzeniu komisji samorządu terytorial-
nego. Miasto Józefów reprezentowali bur-
mistrz Marek Banaszek oraz przewodniczący 
Rady Miasta Mariusz Batorski. 

Senatorowie zapewniali, że pracują nad 
ustawami mającymi na celu zwiększenie 
udziału samorządów w dochodach z PIT oraz 
zagwarantowanie, by subwencja oświatowa 
rosła w takim samym tempie, jak wydatki na 
oświatę.

K.F.

Polskie miasta zaciskają pasa
Wprowadzone przez rząd zmiany ustaw dotyczących podatku PIT znacznie zmniejszają dochody gmin. Sprawdzamy, 
jak zamierza sobie w tej sytuacji poradzić Józefów. 

Burmistrz Marek Banaszek:
Nasz budżet, podobnie jak budżety 

innych miast, jest w tym roku skromniej-
szy. Podobnie jak inne gminy dopłacamy 
do systemu oświaty, gdzie rządowa sub-
wencja pokrywa jedynie 43,28% wydat-
ków. Dodatkowo miasto zmuszone jest 
pokrywać różnicę pomiędzy kwotą opłat 
za wywóz odpadów, a faktycznie ponie-
sionymi na ten cel wydatkami. Gdyby nie 
te znaczące wydatki, miasto mogłoby 
przeznaczyć więcej na inne zadania.

Nie zamierzamy jednak rezygnować 
z inwestycji. Udało się nam pozyskać 
m.in. pożyczkę z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska z możliwością 
umorzenia części spłaty po zakończeniu 
projektu, która pozwoli na dalszą rozbu-
dowę systemu kanalizacji. Otrzymaliśmy 
też unijną dotację na modernizację bu-
dynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 
2, mającą na celu dostosowanie go do 
pełnienia funkcji Domu Nauki i Sztuki. 
Cały czas staramy się pozyskać kolejne 
środki, w tym dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych, m.in. na 
przebudowę ulic Jachowicza, Teatralnej 
i Gołębiej. Te ulice znalazły się w tego-
rocznym budżecie i wkrótce ogłosimy 
przetargi na ich wykonanie.

Czekając na regulacje rządowe, do-
tyczące wyrównania strat ponoszonych 
przez gminy, dokładamy wszelkich sta-
rań, by zmniejszenie budżetu było jak 
najmniej odczuwalne przez naszych 
mieszkańców.

SAMOR ZĄD
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Sławomir Faliński – w klubie od 9. roku 
życia, tzn. od 43 lat. We władzach klubu 
od 1990 roku. Z niewielkimi przerwami 
do dzisiaj. Nigdy wcześniej nie pełnił 
funkcji prezesa. Po raz pierwszy spra-
wuje ją od 1 lutego 2020 roku.

W YDAR Z YŁO SIĘ  W SPORCIE

Z końcem stycznia 2020 roku pracę 
w zarządzie stowarzyszenia MLKS Józefovia 
zakończyli dotychczasowa prezes Ewa 
Komar i wiceprezes Marek Pałka. 1 lutego 
zaś ukonstytuował się nowy zarząd 
z Panem na czele. W komunikacie, który 
7 lutego ukazał się na stronie internetowej 
jozefovia.pl, nowe władze stowarzyszenia 
zapewniły, że w pierwszej kolejności 
skupią się na rozwiązaniu trudnej sytuacji 
organizacyjno-fi nansowej. Jakie problemy 
trawią klub z ulicy Dolnej 19?

Zaczynając od sfery organizacyjnej, istot-
nym posunięciem, które szybko powinno 
przynieść spodziewane przez nas efekty, jest 
rozszerzenie składu zarządu do siedmiu osób, 
wspieranych dodatkowo przez doradcę ds. 
prawno-finansowych i specjalistę ds. me-
diów klubowych. Dzięki tak szerokiemu gronu 
współpracowników udało nam się podzielić 
kompetencjami na tyle, by każdy z członków 
był odpowiedzialny za swój obszar działalności 
klubu i by nie miały miejsca już sytuacje, które 
wcześniej się zdarzały, że jeden z członków za-
rządu miał na głowie równolegle kilka pilnych 
spraw, przekraczających nierzadko jego moż-
liwości czasowe lub merytoryczne. Podkreślić 
bowiem należy, że członkowie zarządu pracują 
społecznie, najczęściej wieczorami i w week-
endy, a w klubie we wszystkich sekcjach trenu-
je obecnie około 350 osób.

A sfera fi nansowa? Pierwszą uchwałą 
nowego zarządu była szeroko 
komentowana przez rodziców podwyżka 
składek członkowskich. Jaka była 
motywacja dla tego posunięcia?

Zdaję sobie sprawę, że była to niepopular-
na decyzja, ale najzwyczajniej w świecie nale-
żało ją podjąć. Gdybyśmy pozostawili wyso-
kości składek na dotychczasowym poziomie, 
nie dalibyśmy rady zbilansować budżetu. Nie 
wystarczyłoby nam środków na utrzymanie 
trenerów, organizację zawodów, czy też opła-
cenie sędziów. 

Wiedząc o tym zdecydowaliśmy się na 
podniesienie miesięcznych składek o 10 zł dla 
wszystkich grup trenujących w klubie. Nowe 
stawki obowiązują od 1 marca i wynoszą 150 zł 
dla dzieci i młodzieży spoza naszego miasta, 
130 zł dla młodych józefowian, 30 zł dla oldbo-
jów i 25 zł dla sekcji aerobiku żeńskiego.

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę 
na fakt, iż do tej pory składki członkowskie 
w Józefovii były na najniższym poziomie wśród 
dużych klubów z naszego powiatu. W otwoc-
kim Starcie bowiem drużyny dziecięce objęte 

są stawką 180 zł, zaś w Karczewie – 150 zł. Po 
podwyżce zatem zrównaliśmy się ze słynącym 
od lat z dobrego szkolenia młodzieży Mazurem 
i nadal, uważam, nie drenujemy nadmiernie 
kieszeni rodziców. Zresztą ze strony tych ostat-
nich spotykamy się z pełnym zrozumieniem 
dla tej decyzji.

Jak ważnym składnikiem budżetu 
klubu są składki członkowskie?

W przybliżeniu nasz budżet tworzą nastę-
pujące składowe: 40 procent stanowi dotacja 
miejska (w tym roku wynosi ona 163 tys. zł 
– przyp. red.), 50 procent składki członkow-
skie, a pozostałe 10 procent pochodzi z in-
nych źródeł, przede wszystkim sponsoringu. 
Mamy ponadto nadzieję na pozyskanie dotacji 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki – złożyliśmy 
wymagane dokumenty, ale nadal czekamy na 
ostateczne rozstrzygnięcia. 

Istotną informacją, którą, korzystając 
z możliwości, chcę przekazać rodzicom pła-
cącym składki za dzieci trenujące w Józefovii 
i rozwiać ich wątpliwości, jest fakt, iż nie jeste-
śmy jedną z prywatnych akademii piłkarskich, 
w których 100 procent wpływów ze składek 
danego dziecka trafi a bezpośrednio do druży-
ny, w której ono występuje. Jesteśmy klubem 
piłkarskim utrzymującym dwie drużyny senior-
skie, a wpływy z tytułu składek od wszystkich 
członków klubu dzielone są proporcjonalnie na 
wszystkie zespoły występujące pod auspicjami 
Józefovii.

Czy podwyżka składek rozwiąże 
trudną sytuację fi nansową klubu?

Zakładając ściągalność składek na dotych-
czasowym poziomie powinna, pod warunkiem 
jednak, że uda nam się zwiększyć wpływy z tak 
zwanych innych źródeł. Mam na myśli przede 
wszystkim sponsoring. 

Nie ukrywam, że dotarcie do potencjalnych 
sponsorów i przyciągnięcie ich do klubu stano-
wić będzie jedno z najważniejszych wyzwań 
dla nowego zarządu.

Rozwińmy tę kwes  ę. Jaki jest 
wasz pomysł na zasilenie budżetu 
środkami ze sponsoringu?

Zamierzamy działać dwutorowo. Równole-
gle docierać do fi rm od lat funkcjonujących na 
terenie miasta, jak i tych ogólnopolskich, koja-
rzonych ze sportem. Zanim jednak wyjdziemy 
z ofertą na zewnątrz, kampanię informacyjną 
rozpoczniemy od środka – od rodziców dzie-
ci trenujących w Józefovii. To przecież rzesza 
ludzi, którym zależy na klubie. Mają swoje 
kontakty, powiązania służbowe. Oni też mogą 

wiele zrobić dla Józefovii. 
Inna sprawa to miejska kampania infor-

macyjna. Zamierzamy dużo pisać o naszych 
potrzebach w mediach elektronicznych oraz 
w prasie. Mocno liczymy także na „Józefów 
nad Świdrem”. Chcemy wreszcie wyjść do 
mieszkańców miasta, zaprosić ich na ulicę Dol-
ną i pokazać ten piękny, wielofunkcyjny obiekt. 
Wykreować modę na Józefovię.

Świetnym pomysłem byłaby organizacja 
pikniku dla józefowian, wszak jednym 
z celów klubu zapisanym w statucie 
jest promocja zdrowego stylu życia 
i organizacja imprez dla mieszkańców.

Zgadza się, od pierwszych dni pracy w no-
wym składzie mocno bierzemy to pod uwagę. 
W planach mamy organizację dużej imprezy 
sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców mia-
sta. Pod uwagę bierzemy termin czerwco-
wy, tuż po zakończeniu sezonu piłkarskiego, 
a przed wakacjami, lub jeden z pierwszych 
weekendów września. 

Chcielibyśmy także podjąć współpracę z jó-
zefowskimi szkołami – w ramach lekcji wycho-
wania fi zycznego zaprezentować za pośred-
nictwem trenerów nasz klub. Poprowadzić 
pokazowe zajęcia. Zachęcić dzieci do dołącze-
nia do sekcji Józefovii.

Na koniec pytanie o sprawę nurtującą 
wiele osób, którym Józefovia leży 
na sercu. Czy czwarta liga to nie za 
wysokie progi i koszty utrzymania jak 
na klub z tak niewielkiego miasta?

To kolejny temat, co do którego w pierw-
szej kolejności chcieliśmy wypracować wspól-
ne stanowisko. I zgodnie ustaliliśmy, że chce-
my utrzymać pierwszy zespół w czwartej lidze, 
chociaż zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to 
łatwe. Wszak my nie płacimy zawodnikom, co 
w klubach grających na tym poziomie jest już 
normą. Uważamy, że drużyna w czwartej lidze 
to wizerunkowo znacznie wyższa wartość, niż 
poziom ligi okręgowej. To świetna wizytówka 
klubu, która zarówno ułatwi przyciągnięcie na 
Dolną sponsorów, jak i stanowić będzie wybor-
ną motywację dla dzieci trenujących w klubie. 
Perspektywa przejścia z juniorów do zespołu 
grającego na czwartym froncie to dla młodego 
człowieka powód do dumy.

Nowe rozdanie w Józefovii
Ze Sławomirem Falińskim, prezesem MLKS Józefovia, rozmawia Maciej Piłat



PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW JÓZEFOWA

1. Gdzie wyrzucić styropian? Czyli styropian, styropianowi nierówny. 
Styropian opakowaniowy można wrzucać do żółtego pojemnika (zabudowa wielorodzinna) lub do żółtego worka (za-

budowa jednorodzinna). Zużyty styropian po sprzęcie RTV/AGD, którego rozmiar przekracza możliwości takiego śmiet-

nika, należy odwieźć do PSZOK. Styropian opakowaniowy po żywności, który najczęściej jest zabrudzony, należy wrzu-

cić do odpadów zmieszanych. Styropian budowlany należy wywieźć do PSZOK. 

2. Czy opakowania po lekach powinny być zdane do apteki? 
Puste opakowania szklane po lekach wrzucamy do worka/pojemnika zielonego „szkło”.

Puste opakowania z tworzyw sztucznych po lekach wrzucamy do worka/pojemnika żółtego „metale i tworzywa sztuczne”.

Kartoniki oraz ulotki z leków wrzucamy do worka/pojemnika niebieskiego „papier”.

Blistry po lekach (puste, bez tabletek) wrzucamy do odpadów zmieszanych.

Przeterminowane leki należy oddawać do wybranych aptek, bądź PSZOK. 

Nie wolno wrzucać ich do odpadów zmieszanych!

3. Czy opakowania należy umyć przed wyrzuceniem?
Ze względu na oszczędność wody nie ma konieczności mycia wyrzucanych butelek i pojemników. Ważne jest jedynie 

ich całkowite opróżnienie. 

4. Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci?
Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do gromadzenia odpadów. Jeśli część mieszkańców nie se-

greguje odpadów, wówczas dla wszystkich, w drodze decyzji, naliczona zostanie opłata z zastosowaniem podwyższo-

nej stawki, która obecnie w Józefowie wynosi 100 zł/osobę/miesiąc. 

5. Czy pracownicy z irmy odbierającej od nas odpady mają prawo 
sprawdzić zawartość naszych pojemników czy też worków? 

Od momentu, gdy fi rma odbierze worek lub pojemnik z odpadami, przestają one być własnością mieszkańców. Właści-

cielem odpadów staje się gmina. Pracownicy fi rmy odbierającej odpady mają obowiązek sprawdzać zawartość pojem-

ników lub worków z odpadami w zakresie prawidłowej segregacji. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji 

pracownicy odbierają odpady jako zmieszane. Taka sytuacja stanowi podstawę naliczenia opłaty z zastosowaniem wy-

sokości stawki podwyższonej.  

6. W tej chwili kończę budowę domu, ale zamieszkam w nim dopiero 
w czerwcu. Kiedy powinienem złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości powinien złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na terenie danej nierucho-

mości pierwszego mieszkańca. 

cd.

Wszystko
O NASZYCH 
ŚMIECIACH
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WRZUCAMY

– skoszoną trawę,

– niewielkie gałęzie,

– liście, igliwie,

– pozostałości roślinne.

NIE WRZUCAMY

– grubych pni i konarów, karp,

– popiołu,

– ziemi.

ODPADY ZIELONE

Ograniczmy ilość odpadów zielonych!

•doszczętne wygrabianie całych nieruchomości jest złą prakty-

ką, chociażby ze względu na bytujące zwierzęta np. jeże, po-

zbawiając drzewa warstwy ściółki utrudniamy im wzrost, a tak-

że dostęp do wody i substancji odżywczych,

•całkowite pozbywanie się opadających liści i igieł zaburza natu-

ralny mikroklimat naszego miasta, im więcej odpadów zielonych 

tym wyższe koszty ponoszone przez nasze miasto…

Dlatego zachęcamy do:

ograniczenia sprzątania działek do niezbędnego minimum – 

podjazdy, chodniki,

utrzymania leśnego charakteru naszego miasta,

racjonalnego podchodzenia do pielęgnacji swoich ogrodów,

pakowania w worki przesuszonej trawy – nie mokrej, która du-

żo więcej waży,

zakładania przydomowych kompostowników.

Trawa, liście, drobne gałęzie, jak również fusy po kawie i her-

bacie oraz obierki to wspaniały materiał do samodzielnej produkcji kompostu, który możesz wykorzystać do 

użyźnienia gleby w swoim ogrodzie.

Naturalny kompost: poprawia strukturę gleby, jest cennym źródłem materii organicznej, ułatwia wzrost roślin, hamuje 

wzrost chwastów.  Kompostowanie ogranicza ilość wytwarzanych odpadów!

PAPIER

SZKŁO

WRZUCAMY

– czasopisma, katalogi, gazety,

–  opakowania tekturowe po chemii domowej 

(np. pudełka po proszku do prania),

– kartony po przesyłkach (bez konieczności odrywania taśmy),

– książki,

– karty do gry,

– koperty bez okienka,

– papier z niszczarki,

– opakowania po papierosach bez folii,

– gry planszowe (opakowania oraz plansze kartonowe),

– bilety kartonikowe.

NIE WRZUCAMY

– papieru w reklamówkach foliowych,

– zużytych chusteczek i ręczników papierowych,

– mokrych chusteczek,

– okładek na zeszyty i książki, 

–  zatłuszczonego/zabrudzonego 

papieru,

– kartonów po mleku, sokach.

WRZUCAMY

– butelki szklane,

– puste słoiki bez nakrętek,

– butelki z dozownikiem, np. po alkoholu,

– butelki po olejkach zapachowych i do ciast,

– dezodoranty w kulce w szklanej butelce,

– fl akoniki po perfumach (wraz z dyfuzorem),

– puste buteleczki po lekach, syropach.

NIE WRZUCAMY

– butelek z nakrętkami/kapslami,

– termometrów,

– stłuczonego szkła,

– żarówek, świetlówek,

– ceramiki, porcelany,

– naczyń żaroodpornych, talerzy,

– płyt plexi,

– słoików z zawartością,

– luster i okien,

– akwariów.
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ODPADY SEGREGOWANE WRZUCAMY BEZPOŚREDNIO DO WORKA 

LUB POJEMNIKA BEZ DODATKOWYCH TOREBEK CZY WORKÓW! 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

– gąbki,

– mięso, ryby,

– produkty skórzane,

– zbite naczynia, szklanki,

– zużyte ubrania, tekstylia, obuwie,

– żwirek, trociny z kuwet,

– porcelanę, ceramikę,

– pampersy, art. higieniczne,

– zatłuszczony papier.

ODPADY BIO  KUCHENNE

wszystkie pozostałe odpady, których nie możemy posegregować, 
wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi:

WRZUCAMY

– plastikowe butelki, opakowania po żywności,

– plastikowe worki, reklamówki,

–  opakowania wielomateriałowe np. kartony po soku, 

mleku, 

– metalowe puszki,

– drobny złom żelazny,

– styropian opakowaniowy,

– abażury z tworzyw sztucznych,

– agrafki, pinezki, zszywki, spinacze,

– metalowe blachy do pieczenia,

– plastikowe bombki choinkowe,

– nakrętki, kapsle,

– cążki, nożyczki,

– celafon po kwiatach, 

– czajniki tradycyjne, patelnie, 

– opakowania na płyty cd/dvd,

– długopisy, koszulki na dokumenty,

– słomki plastikowe,

– plastikowe i metalowe doniczki, wiaderka,

– folię bąbelkową, karty kredytowe,

– klocki typu lego, 

– kubki termiczne, kubeczki po serkach,

– opakowania po karmie dla zwierząt.

NIE WRZUCAMY

– puszek po farbach, lakierach,

– odpadów budowlanych,

– zabrudzonej folii malarskiej,

–  zatłuszczonych opakowań plastikowych 

i styropianowych po żywności,

– folii aluminiowej z kartonu po pizzy,

– opakowań po jogurtach i serkach z zawartością,

– ceramicznych i porcelanowych naczyń,

– części samochodowych,

–  pojemników z olejami samochodowymi, smarami, 

substancjami chemicznymi,

– odzieży, połamanych oprawek okularów,

– sreberek po maśle,

– pampersów,

– materiałów gumowych,

– piłek do gry, 

– opakowań po środkach żrących,

– tubek po paście.

WRZUCAMY

– obierki, ogryzki,

– pieczywo,

– skorupki jajek,

– mąkę z ciasta,

– kaszę, ryż, bułkę tartą,

– liście z kwiatów doniczkowych,

– skórki cytrusów,

– skorupki orzechów, pestki i rodzynki,

– tofu, fusy po kawie, grzyby,

– papierowe torebki ze sznurkiem po herbacie,

– fi ltry do kawy,

– makaron bez sosu.

NIE WRZUCAMY

– odpadków mięsnych i mlecznych,

– kości, ości, owoców morza,

– opakowań,

– piasku, kamieni, popiołu, ziemi,

– odchodów zwierząt,

– niedopałków papierosów,

– tłuszczu, słodyczy, czekolady,

– sera żółtego i białego,

– sierści, włosów,

– trocin, żwirku z kuwet.
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Józefowie przy ul. Jarosławskiej 

CZYNNY W KAŻDĄ SOBOTĘ 

(z wyjątkiem dni wolnych od pracy)

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ODPADÓW: 

1.  Przed wjazdem do PSZOK pracownik punktu ma obo-

wiązek weryfi kacji dokumentu ze zdjęciem w celu 

potwierdzenia tożsamości oraz dowodu wpłaty na-

leżności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z ostatniego miesiąca. Weryfi kacja ma na celu uniknię-

cie przyjmowania odpadów od mieszkańców z innych 

gmin oraz fi rm.

2.  Przywiezione odpady są weryfi kowane pod kątem se-

gregacji oraz pochodzenia (w PSZOK przyjmowane są 

tylko odpady z gospodarstw domowych).

3.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (nie-

właściwa segregacja, brak uprawnień do korzystania 

z PSZOK) pracownik ma prawo odmówić przyjęcia od-

padów.

4.  Po przejściu pozytywnej weryfi kacji mieszkaniec ma 

obowiązek umieścić odpady w odpowiednich pojem-

nikach pod nadzorem pracownika PSZOK.

W PSZOK przyjmowane są:

– papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale,

–  odpady zielone – skoszona trawa, liście, drobne patyki, 

gałęzie do 1 metra,

–  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (stara lodówka, 

telewizor, pralka, komputer, mikrofalówka, lokówka),

–  opady wielkogabarytowe (stół, krzesła, zabawki dziecię-

ce, wózki dla dzieci),

–  odzież i tekstylia (zabrudzone, zniszczone ubrania) 

–  odzież w dobrym stanie prosimy oddać potrzebują-

cym lub wesprzeć inicjatywę nie na marne,

–  zużyte baterie, akumulatory,

–  zużyte opony,

–  przeterminowane leki i chemikalia (puszki z resztkami farb, 

olejów, opakowania po substancjach chemicznych, siliko-

ny, lakiery, zabrudzone chemikaliami folie, taśmy, kartony),

–  odpady o charakterze odpadów medycznych (igły, am-

pułkostrzykawki),

–  odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, styropian bu-

dowlany, armatura łazienkowa, płytki podłogowe, kafel-

ki, stare okna i drzwi) – do 100 kg miesięcznie z każdej 

nieruchomości.

Do PSZOK nie przywozimy:

–  odpadów zmieszanych,

–  konarów i gałęzi powyżej 1 metra,

–  części samochodowych,

–  odpadów powstających w ramach prowadzonej działal-

ności gospodarczej.

PAPA I AZBEST NIE SĄ PRZYJMOWANE W PSZOK
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PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE… 

7. Czy stawki opłat, które obowiązują, są takie same dla osób 
dorosłych, jak i dzieci? 

Ustalona stawka opłaty obowiązuje każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, niezależnie od wieku.

8. Czy jeśli kompostuję odpady BIO, mogę płacić mniej?
Znowelizowana ustawa przewiduje wprowadzenie uchwałą Rady Miasta zniżek dla osób kompostujących odpady. 

Uchwała podjęta zostanie w ustawowym terminie, tj. do 6.09.2020 r.

9. Nie chcę segregować śmieci. Dlaczego nie mam możliwości 
zadeklarowania przekazywania odpadów w sposób nieselektywny?

Obowiązujące przepisy nie dają wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Wszyscy zobowiązani jesteśmy do segregacji.  

WIĘCEJ ODPOWIEDZI na Państwa pytania można uzyskać pod numerem telefonu 22 779 00 20 lub bezpośred-

nio w Urzędzie Miasta Józefowa, budynek A, pokój 121.

ZAKAZ PODRZUCANIA ODPADÓW, OBIEKT MONITOROWANY!

Do PSZOK można przywieźć odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych

FIRMY NIE MOGĄ KORZYSTAĆ Z PSZOK

PSZOK DZIAŁA W RAMACH OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
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REPORTAŻ

Stowarzyszenie „Forum Chrześcijańskie” 
przygotowało na zimowe ferie bogatą ofertę 
zajęć dla dzieci i młodzieży.

Jak co roku organizatorzy świetnie się spi-
sali, co może potwierdzić frekwencja. Ze świe-
tlicy przy kościele pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Józefowie codziennie korzystało 
ok. 75 podopiecznych, natomiast z zajęć na 
świetlicy w parafi i pw. Jana Chrzciciela w Mi-
chalinie ok. 45 dzieci. Były różnego rodzaju 
warsztaty (krawieckie, folklorystyczne, ce-
ramiczne, alpakoterapeutyczne), spotkanie 
z chłopcami z Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej z Józefowa, którzy przeprowadzili pre-
lekcję na temat bezpieczeństwa, udzielania 
pierwszej pomocy, używek. Nie zabrakło zajęć 
sportowych, czytelniczych, plastycznych, kon-
strukcyjnych. Powodzenie miało Playsta  on, 
gry komputerowe, szachy i zabawy integracyj-
ne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dys-
koteki z nagrodami. Z okazji tłustego czwart-
ku zorganizowano konkurs na największego 
pączka wykonanego z masy solnej.

Z zainteresowaniem dzieci ze świetlicy przy 
ul. 3 Maja spotkał się zorganizowany przez na-

szą redakcję konkurs rysunkowy na temat „Co 
to jest smog i dlaczego trzeba z nim walczyć?”. 
Dziękujemy paniom Annie Wojtkowicz i Marze-
nie Ragus za pomoc w przeprowadzeniu kon-
kursu, a najciekawsze prace prezentujemy na 
okładce tego numeru i na naszej stronie na FB.

Jarosław Grudziński, 
prezes Stowarzyszenia 
„Forum Chrześcijańskie”

Staraliśmy się zapewnić dzieciom wiele 
ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz atrak-
cji, tak aby każde dziecko mogło coś dla siebie 
znaleźć. Stąd coraz więcej warsztatów i zajęć 
odrywających od monotonii. Oczywiście nie 
zabrakło wycieczek autokarowych do War-
szawy, pieszych wypraw do MOK-u na seanse 
fi lmowe. Warto podkreślić, że świetlice czyn-
ne były już od godziny 8.00 do 16.30. To nasz 
ukłon w stronę pracujących rodziców. Opiekę 
nad dziećmi sprawuje doświadczona kadra 
pedagogiczna, która duży nacisk kładzie na ich 
bezpieczeństwo. 

Sylwia Papis

Na pływalni i w hali tłoku nie było
Przygotowane przez Integracyjne Centrum 

Sportu i Rekreacji w Józefowie w ramach akcji 
„Zima w mieście” wycieczki autokarowe, zajęcia 
na pływalni i na hali sportowej z gry w piłkę noż-
ną, siatkówkę i koszykówkę miały zachęcić dzie-
ci i młodzież do aktywnego spędzenia zimowej 
przerwy w nauce. Czy rzeczywiście tak było? 
Statystyki nie są powalające. W dni robocze od 
poniedziałku do piątku zanotowano 684 wej-
ścia na pływalnię, plus 91 wejść w weekend. 
Dla porównania, w ubiegłym roku było to 
1212 wejść w tygodniu i 262 w weekend. Nie le-
piej było także w hali. Choć tam wejścia nie były 
rejestrowane, to tłoku nie było... Kilku chłopców 
przychodziło pograć w tenisa stołowego, koszy-
kówkę czy piłkę nożną. Na jeden z treningów 
siatkówki zgłosiło się jedno dziecko.

Na pływalni tradycyjnie królował wodny 
tor przeszkód Wibit. – W tym roku nigdzie nie 
wyjechałam i przychodzę na basen prawie 
codziennie. Jest bardzo fajnie – mówi 9-letnia 
Natalka. – Można swobodnie popluskać się 
w basenie i na zjeżdżalnię nie trzeba czekać 
w kolejce. 

Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia 
na pierwszej w powiecie otwockim ściance 
wspinaczkowej w nowej hali przy Szkole Pod-
stawowej nr 1. Wojciech Siergiejuk

Zimowe ferie w mieście
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OŚWIATA

Ranking skupia się na gminach, które w naj-
większym stopniu odpowiadają za dobry start 
edukacyjny uczniów – czytamy na stronie 
fi rmy badawczej Evidence Ins  tute, która na 
zlecenie pisma „Wspólnota” przygotowała 
ranking.

Józefów zajął drugie miejsce wśród 
miast powyżej 20 tys. mieszkańców i pią-

te miejsce w Polsce w rankingu „Miejsca 
sprzyjające edukacji”.

Ranking opiera się o ogólnodostępne dane. 
Do oszacowania głównych wyników wykorzy-
stano dane dotyczące dostępności edukacji 
przedszkolnej oraz wyniki egzaminów ze-
wnętrznych. Wzięto pod uwagę także infor-
macje dotyczące charakterystyk jednostek 

samorządu terytorialnego (liczbę ludności, 
stopę bezrobocia oraz dochody własne gmin 
w przeliczeniu na mieszkańca).

„Edukacja na najlepszym poziomie nie za-
wsze oznacza najwyższe wyniki na egzami-
nach zewnętrznych, bowiem szkoły i samo-
rządy pracują z uczniami o różnym potencjale 
i borykają się z odmiennymi wyzwaniami. Bie-

Na tę inwestycje społeczność spo-
łecznośc „jedynki” czekała od lat. 
Początek dała przebudowa i rozbu-
dowa boisk sportowych – teraz go-
towy jest cały sportowy kompleks. 

Uroczystość otwarcia nowej hali sporto-
wej w Szkole Podstawowej nr 1 zgromadziła 
wielu gości. Byli gospodarze naszego miasta 
– burmistrz Stanisław Kruszewski, który inwe-
stycję wartą ponad 5 mln zł rozpoczął i bur-
mistrz Marek Banaszek, który efektownie ją 
zakończył. Stawili się radni, którzy skrupulat-
nie pilnowali, by w kolejnych miejskich budże-
tach zagwarantowane były na nią pieniądze. 

Nasza posłanka Bożena Żelazowska wraz 
z gratulacjami obdarowała szkołę albumem 
o Papieżu Polaku, zaś przedstawicielka mi-
nisterstwa sportu, które wsparło inwestycję 
dotacją w wysokości 1,4 mln zł, przyniosła 
piłki. Silną grupę współpracujących ze szkołą 
wybitnych sportowców podczas uroczystości 
reprezentowały olimpijki lekkoatletki: Urszula 
Kielan i Ludwika Chewińska.

Uczniowie zaprezentowali swoje sportowe 
umiejętności. Aplauz zgromadzonych wywo-
łał pokaz akrobatyczny w wykonaniu klasy 
sportowej SP nr 1. Każdy z zaproszonych go-
ści obdarowany został tomikiem wierszy – to 
efekt rozegranej przez uczniów Poetyckiej 
Olimpiady.

(z)

Ranking jakości kształcenia

Jesteśmy w krajowej czołówce
„Miejsca sprzyjające edukacji” to ranking wskazujący samorządy, w których edukacja jest na najwyższym poziomie, 
a władze lokalne dokładają starań, by uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia.

Uroczyste otwarcie

W „Jedynce” s
kompleks
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W NA SZ YM MIEŚCIE

rzemy to pod uwagę i dzięki naszej meto-
dologii możemy wskazać miejsca o wyso-
kiej jakości nauczania. Miejsca, w których 
wysiłek szkół, nauczycieli i samorządów 
jest większy i przynosi lepsze efekty. Są 
to instytucje, które znalazły klucz do tego, 
żeby współpracować dla dobra uczniów, 
tworząc nową jakość” – piszą autorzy ran-
kingu. 

W badaniu wzięto pod uwagę takie 
kryteria, jak dostępność edukacji przed-
szkolnej, dobre i wyrównane wyniki z eg-
zaminów zewnętrznych, a także jakość 
pracy szkół mierzoną edukacyjną warto-
ścią dodaną.



” sportowy 
Powierzchnia obiektu wynosi 

684 m2, uczniowie mają do dys-
pozycji boisko do piłki ręcznej, 
siatkowej, koszykówki i badmin-
tona. Dodatkowo mogą korzy-
stać z przestronnego holu, szatni 
i kompleksu sanitarnego. 

Największą atrakcją jest ścian-
ka wspinaczkowa. To miejsce 
zarówno dla pasjonatów wspi-
naczki, jak i tych, którzy chcie-
liby rozpocząć swoją przygodę 
z tym wyjątkowym sportem 
pod czujnym okiem przeszkolo-
nych nauczycieli wychowania 
fi zycznego. 

Nowoczesna sala gimnastycz-
na umożliwi rozwijanie sporto-
wych pasji u uczniów i szerzenie 
idei olimpizmu. Wpłynie na atrak-
cyjność zajęć realizowanych w ra-
mach podstawy programowej 
wychowania fi zycznego w klasach 
I–VII, w szczególności w klasie 
o profilu sportowym. Wzrośnie 
również zainteresowanie uczniów 
zajęciami sportowymi prowadzo-
nymi przez trenerów w ramach kół 
zainteresowań i UKS „Jedynka”. 

Nowa sala gimnastyczna i wie-
lofunkcyjne boiska stanowią obec-
nie wymarzony przez społeczność 
szkolną kompleks sportowy. 

Konkurs zorganizowany przez Serwis Samo-
rządowy PAP miał na celu promocję szeroko 
rozumianych innowacji wdrażanych przez mia-
sta, wsie i regiony. Nagradzano nowoczesne 
inwestycje i rozwiązania z zakresu transportu 
czy technologii, ale przede wszystkim innowa-
cyjne projekty społeczne angażujące lokalne 
społeczności. Te ostatnie kryteria spełniała 
realizowana w Józefowie od ubiegłego roku 
kampania „Nie na marne”, której celem jest 
ograniczenie produkowania odpadów. Projekt 
zyskał uznanie jurorów i otrzymał wyróżnienie 
w kategorii „gminy miejskie”. Nagrodę z rąk 
prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła 
Borysa odebrał burmistrz Józefowa Marek Ba-
naszek. Dziękując w mediach społecznościo-
wych mieszkańcom za aktywny udział w pro-
jekcie „Nie na marne” burmistrz podkreślił, że 
to dzięki nim projekt mógł zostać wdrożony 
z sukcesem. Brawo – my, mieszkańcy – pod-
kreślał burmistrz.

Do konkursu zgłoszono 304 projekty nade-
słane przez 181 jednostek samorządu teryto-
rialnego. Nagrody były przyznawane w pięciu 
kategoriach: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, 
miejskie, duże miasta oraz powiaty.

Kampania „Nie na marne” została zainau-
gurowana przez Burmistrza Miasta Józefowa 
w czerwcu ubiegłego roku. Zaangażowały się 

w nią lokalne fi rmy, placówki oświatowe, miej-
skie spółki, Rada i Urząd Miasta oraz miesz-
kańcy. Kampania obejmuje kilka projektów 
i przedsięwzięć, m.in. „Kubek nie na marne”, 
„To mi się przyda – biznes nie na marne”, gru-
pa na FB „Oddam – przyjmę – pożyczę. Nie na 
marne”, „Torba nie na marne”, „Ekowarsztaty” 
i „Kranówka”.

Więcej o kampanii na h  p://jozefow.pl/pa-
ge/1350,nie-na-marne.html

Przyłącz się do nas. Jeśli chcesz zostać part-
nerem „Nie na marne”, napisz na: nienamar-
ne@jozefow.pl.

UM Józefowa

Bardzo dobry występ, który przed miesią-
cem na tle seniorów (18 stycznia w Józefowie 
podczas Pucharu Polski Seniorek i Seniorów 
– przy. red) zanotowała reprezentacja Yuko 
w składzie Alicja Sokołowska, Szymon Szy-
mański i Igor Matusiak, sprawił, że cała trójka 
z dużymi nadziejami wybrała się do Opola, by 
powalczyć w kategorii U21. Jak się okazało nie 
były to nadzieje płonne, bowiem forma zapre-
zentowana przez józefowian zapewniła klubo-
wi z naszego miasta pierwsze miejsce w klasy-

fi kacji medalowej!
Na to świetne osiągnięcie złożyły się złote 

medale Igora Matusiaka w kategorii do 73 kg 
(od niedawna występuje w tej kategorii), Szy-
mona Szymańskiego w kategorii do 66 kg 
(wśród juniorów rywalizuje dopiero od stycz-
nia 2020 roku) oraz srebrny krążek Alicji Soko-
łowskiej w kategorii powyżej 78 kg.

Gratulacje dla zawodników oraz ich trenera 
Tomasza Głuszyka.

MP

Kampania „Nie na marne” – wyróżnienie dla Józefowa

Brawo – my, mieszkańcy
Miasto Józefów zostało wyróżnione w konkursie „Innowacyjny samorząd”. 
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 26 lutego w Ministerstwie Rozwoju. 

Sport

Opolski popis reprezentacji Yuko
Wyjątkową skuteczność zaprezentował eksportowy tercet reprezentantów 
UKJ Yuko Józefów podczas Pucharu Polski Juniorek i Juniorów w Opolu, będą-
cego pierwszym rankingowym turniejem do kadr narodowych. W zawodach, 
które odbyły się w weekend 22–23 lutego, wzięło udział blisko 600 zawodni-
ków z 63 klubów z całego kraju.



1 lutego 1957 roku, w budynku po przed-
szkolu dla dzieci pracowników Urzędu Bez-
pieczeństwa, powołano samodzielne przed-
szkole dla dzieci głuchych, przeniesiono tym 
samym z Zakładu dla Dzieci Głuchych w Śród-
borowie 4 grupy przedszkolne wraz z wycho-
wawczyniami. W kolejnych latach zwiększano 
ilość oddziałów przedszkolnych, później też 
klas szkolnych. Grono pedagogiczne two-
rzyli nauczyciele z wysokimi kwalifi kacjami, 
opracowali program dla dzieci głuchych, or-
ganizowali kursy i praktyki studenckie, dbali 
o najwłaściwsze warunki dla rozwoju dziecka 
głuchego.

W 1967 roku Wytwórnia Filmów Oświa-

towych w Łodzi zrealizowała fi lm z udziałem 
dzieci i nauczycieli pt. „Pa – znaczy proszę, 
przepraszam, dziękuję”, który zdobył pierw-
szą nagrodę na festiwalu filmów oświato-
wych w Cannes. 

W kwietniu 1993 roku ośrodek odwiedziła 
księżna Anna i Danuta Wałęsowa. 

W 1999 roku organem prowadzącym zo-
stał powiat otwocki, a szkołę przekształcono 
w sześcioklasową Szkołę Podstawową przy 
Sanatorium dla Dzieci Niesłyszących i Niedo-
słyszących. W takiej formie działała do 2003 
roku, do czasu likwidacji. Później funkcjono-
wał tam jeszcze Młodzieżowy Ośrodek Wy-
chowawczy dla dziewcząt.

Prezentowane fotografi e pochodzą z pry-
watnych albumów Stanisławy Przesmyckiej-
-Szczechury – dyrektor ośrodka, Zuzanny Ku-
rach i Kazimiery Czarnowskiej, broszurę „30 lat 
Ośrodka…” podarowała nam pani Krystyna 
Popis. 

Osoby, które posiadają jakiekolwiek infor-
macje – fotografi e, dokumenty, wspomnienia 
– dotyczące innych placówek działających na 
terenie Józefowa, prosimy o kontakt.

Źródła: 30 lat Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Głuchych w Józefowie-
-Michalinie 1957–1987,

Józefów – nasze miasto, Józefów 2012
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Głuchych w Józefowie-Michalinie 
(ul. Ks. Malinowskiego 7, Ptasia 7)
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1957. Dzieci z wychowawcami 1957. Wychowankowie ośrodka podczas zajęć

1957. Wychowankowie ośrodka
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1976. Hospitacja zajęć przez studentów 1976. Kadra Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych - Józefów

1987. Występ dzieci Lata 80. Występ dzieci

CATL – to szansa na ocalenie naszych 
wspomnień od zapomnienia. Dzięki pro-
gramowi Fundacji Ośrodka KARTA mamy 
szansę na zachowanie pamiątek dla 
przyszłych pokoleń. Proszę zadzwonić 
do nas lub przyjść do biblioteki. Wyko-
namy cyfrową kopię takiego dokumentu 
lub fotografi i, u Państwa nadal będzie 
oryginał, a w Archiwum Społecznym 
w naszej bibliotece – kopia. 

Zapraszamy do współpracy firmy 
i instytucje z terenu Józefowa, każda na 
pewno ma swoją historię do opowie-
dzenia. To Państwo tworzycie społeczne 
archiwum historyczne naszego miasta. 
Udostępniając je bibliotece do zeskano-
wania możesz ocalić je przed zapomnie-
niem i bezpowrotnym zniszczeniem.

Zapraszamy!
Anna Sobota

MBP Józefów. tel. 22 789 23 63
czytelnia.jozefow@wp.pl

1987. Broszura OSz-WdG
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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
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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.

DO I OD REDAKC JI

Dziękujemy za pomoc

Rodzina, która miesiąc temu ucierpiała w po-
żarze, dzisiaj może wracać do swojego domu. 
Ekipa programu „Nasz nowy dom” w ekspre-
sowym tempie przeprowadziła kompleksowy 
remont jej mieszkania. Dziękujemy producen-
tom programu i telewizji Polsat, a rodzinie ży-
czymy dużo szczęścia.

Biletomat przy stacji Michalin
W Michalinie pojawił się biletomat ZTM. Mia-
sto zwróciło się z wnioskiem o jego instalację 
na prośbę mieszkańców. Automat znajduje się 
na wysokości ul. Piłsudskiego 24, nieopodal 
PKP Michalin.

Obowiązek właścicieli 
nieruchomości
Przypominamy, że właściciel nieruchomości 
ma obowiązek oznakowania domu widoczną 
tabliczką z numerem oraz umieszczenia w do-
stępnym miejscu skrzynki pocztowej.
Przepisy nakładające na właścicieli budynków 
te obowiązki reguluje ustawa z 17 maja 1989 
r. Prawo geodezyjne i kartografi czne oraz usta-
wa z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. 
Kary za niespełnienie tych wymagań określa 
Kodeks wykroczeń. Zgodnie z prawem geode-
zyjnym i kartografi cznym: 
–  właściciele nieruchomości zabudowanych 

muszą umieścić w widocznym miejscu na 
ścianie frontowej budynku tabliczki z na-
zwą ulicy i numerem porządkowym. Mają 
na to 30 dni od otrzymania zawiadomienia 
o ustaleniu tego numeru,

–  jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzo-
nej nieruchomości, taką tabliczkę umieszcza 
się również na ogrodzeniu.

FLESZFLESZ
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Jak dzieci wyobrażają sobie smog? Na ogół 
jest to ponura, wyszczerzona, groźna gęba. 
Najmłodsi umieszczają na tych rysunkach 
domy, ludzi, zwierzęta i drzewa objaśniając, że 
smog fatalnie wpływa zarówno na nasze zdro-
wie, jak i przyrodę.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że 
zanieczyszczenie powietrza to jedno z najważ-
niejszych zagrożeń dla zdrowia.

Miasto dopłaca do 
wymiany „kopciuchów”

Wśród wielu trucicieli powietrza dużą rolę 
odgrywają tzw. „kopciuchy”. Coraz mniej cza-
su na wymianę starych pieców pozostaje 
ich właścicielom. Teraz można to zrobić ko-
rzystając z dofi nansowania z budżetu mia-
sta. Dopłaty sięgają nawet 9 tys. zł.

Właściciele „kopciuchów”, czyli kotłów, 
które nie spełniają wymogów „ekoprojektu” 
dla klas 3, 4 lub 5 muszą wymienić je do końca 
2022 roku. Zobowiązuje ich do tego podjęta 
przez sejmik województwa mazowieckiego 
„uchwała antysmogowa”.

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

Józefów w ciągu trzech 
lat działania programu wspo-
magania wymiany pieców 
przeznaczył na ten cel prawie 
1,5 mln zł. W 2018 r. wymie-
niono 58 kotłów – dofi nan-
sowanie miasta wyniosło 
261 746 zł, w 2019 r. wymie-
niono 64 kotły – a kwota do-
fi nansowania to 459 413 zł. 
W 2020 r. wpłynęło 89 wnio-
sków, odrzucono 6, 24 umo-
wy gotowe są do podpisu. 
Na  dofi nansowania przezna-
czono 650 000 zł. Dotacje 
gminne udzielane są miesz-
kańcom w oparciu o regu-
lamin zawarty w Programie 
Ograniczenia Niskiej Emisji 
w Józefowie. Umożliwia on, 
w zależności od rodzaju pla-
nowanego przedsięwzięcia, 
uzyskanie do 80% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 
maksymalnie 9 tys. zł. Dopła-
ty obejmują wymiany zainsta-
lowanych w budynkach urządzeń grzewczych 
na paliwo stałe (m.in. kotłów, miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń) na kotły gazowe, 
olejowe bądź pompy ciepła, a w wyjątkowych 
przypadkach także na kotły na paliwo stałe, 
spełniające obecne standardy emisyjne.

Więcej informacji: 
Maciej Bogusz

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Budynek A, pok. 115

m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779 00 39

O pomoc w działalności na rzecz poprawy 
jakości powietrza będą mogły ubiegać się gmi-
ny wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie. 

Przyznane środki gminy będą mogły wy-
korzystać m.in. na inwentaryzację źródeł 

ciepła, zakup narzędzi do kontroli palenisk 
domowych, tworzenie terenów zielonych czy 
zakup systemu służącego do informowania 
o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło 
być przeznaczone także na zakup oczyszczaczy 

powietrza do budynków użyteczności publicz-
nej, zwiększenie efektywnej dystrybucji ciepła 
oraz działania edukacyjno-informacyjne. Do 
tej pory wsparcie otrzymało już 110 projektów. 

Tegoroczny nabór wniosków ruszył na prze-
łomie lutego i marca. Na ten cel samorząd wo-
jewództwa przyznał w tym roku 10 mln zł. 

Od stycznia 2020 roku można, rozliczając 
PIT, skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. 
Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współ-
właściciele budynków jednorodzinnych. Ulga 

termomodernizacyjna polega na możliwości 
odliczenia od podstawy podatku wydatków 
poniesionych w roku podatkowym na mate-
riały budowlane, urządzenia i usługi, związane 

z realizacją przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego, które zostanie zakończone w ciągu 
trzech kolejnych lat. Kwota odliczenia nie może 
jednak przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do 
wszystkich realizowanych przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych w poszczególnych bu-
dynkach, których podatnik jest właścicielem 
lub współwłaścicielem.

Stop Smog
Nawet dzieci wiedzą, że smog jest groźny i trzeba go zwalczać. 
Podczas zimowych ferii w świetlicy przy parafi i pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej, dzięki uprzejmości pań opiekunek, przepro-
wadziliśmy konkurs rysunkowy pod hasłem „Stop Smog”. Jeden 
z tych rysunków zdobi okładkę tego wydania „JnŚ”.

Na Mazowszu – 10 mln zł wsparcia

Warto wiedzieć, że…

Jest ulga termomodernizacyjna

STOP SMOG
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