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Przez szereg lat funkcjonowaliśmy korzy-
stając z tradycji i ustalonych norm oraz zasad. 
Niezależnie od tego czy jesteśmy wierzący, czy 
nie. Dziś tradycja, zasady i normy stanęły 
w opozycji do epidemii oraz wynikających z niej 
nakazów. Może to budzić jeszcze większe zagu-
bienie, niepokój, lęk, zaburzenie dotychczaso-
wego porządku świata i wiele, wiele… trudnych 
dla nas emocji.

Co zatem można zrobić? Jak pomóc sobie? 
Jak pomóc innym?

Po pierwsze
Zmień swój sposób myślenia o tym, czy-

li co mogę, np.:
– uznać, że wynikłe z nakazów i zakazów działa-
nia są potrzebne, mają uchronić mnie i moich 
bliskich,
– uszanować decyzje innych o pozostaniu 
w izolacji,
– nie traktować jej, jako działań skierowanych 
przeciwko nam
– nie traktować nieobecności bliskich jako do-
wodu na brak ich przywiązania, szacunku czy 
braku miłości, a wręcz przeciwnie – jako dba-
łość o nasze bezpieczeństwo i najwyższą formę 
troski – mimo wiążących się z tym trudnych 

emocji, tęsknoty i braku realizacji potrzeby bli-
skości.

Po drugie
Zacznij działać:

– zrób dokładny plan niezbędnych przedsię-
wzięć,
– zrób listę potrzebnych rzeczy i podziel się nią 
w taki sposób, aby była możliwa strategia zaku-
pów minimalizująca wyjścia do sklepu,
– poproś o pomoc,
– przyjmij pomoc,
– zaplanuj dokładnie każdy swój dzień tak, żeby 
był w nim czas na pracę, przygotowanie do 
świąt, ale też odpoczynek i realizację własnych 
zainteresowań oraz przyjemności.

Po trzecie
Znajdź dobre strony tej sytuacji, np.:

– w końcu możesz spędzić święta w spokoju 
i bez pośpiechu,
– możesz spędzić święta w zgodzie ze sobą,
– możesz przygotować to, co lubisz, na co od 
dawna, a może od zawsze miałeś ochotę, ale 
z różnych powodów było to niemożliwe,
– możesz spędzić ten czas zgodnie ze swoimi 
upodobaniami – sam lub z domownikami.

Po czwarte
Pamiętaj!

– to, że jesteś sam, nie musi oznaczać, że jesteś 
samotny,
– zawsze możesz zadzwonić i porozmawiać 
z bliskimi,
– zawsze możesz zadzwonić i porozmawiać 
z osobami będącymi pod numerem telefonu 
wsparcia,
– każda trudność w naszym życiu nie jest po to, 
żeby nas złamać, tylko żeby nas wzmocnić,
– to od nas zależy, czy tę sytuację potraktujemy 
jako problem, czy jako wyzwanie,
– już wiadomo, że te święta nie będą takie 
same, ale mogą być co najmniej równie dobre.

Renata Dryl – psycholog

Jak pomóc sobie, 
jak pomóc innym?
Święta tuż-tuż, a u wielu z nas przeważa zagubienie, niepewność, lęk, a czasami 
nawet przerażenie. Pojawia się pytanie: jakie to będą święta? Jak to ma być?

Od poniedziałku do piątku

Telefoniczna pomoc psychologiczna
– Z myślą o wszystkich, dla których stan epidemii jest trudnym przeży-

ciem, którzy czują się samotni, rozdrażnieni i potrzebują wsparcia, zdecydo-
wałem o uruchomieniu telefonicznej pomocy psychologicznej – poinformo-
wał burmistrz Marek Banaszek.

Pomoc jest świadczona przez psychologów – mieszkanki Józefowa, 
które zdecydowały się na współpracę w formie wolontariatu.

Porady psychologiczne są udzielane od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 13.00–15.00 według poniższego grafi ku:

– poniedziałek – Olga Rzycka, tel. 786 842 370,
– wtorek – Renata Dryl, tel. 786 842 369,
– środa – Olga Rzycka, tel. 786 842 370,
– czwartek – Renata Dryl, tel. 786 842 369,
– piątek – Olga Rzycka, tel. 786 842 370.
Porad udzielają Olga Rzycka – psycholog, trener, coach oraz Renata Dryl 

– psycholog, psychoterapeuta, trener, specjalista z zakresu interwencji kry-
zysowej.

Odpowiadając na apel miasta panie psycholog wyszły z inicjatywą, aby 
pomoc odbywała się w formie wolontariatu.

Konsultacje z burmistrzem 
– Jestem do Państwa dyspozycji w dni robocze między 

12.00 a 14.00. Ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich 
zmieniłem formę spotkań na konsultacje telefoniczne.

Chcesz porozmawiać bezpośrednio z burmistrzem? 
Umów się na rozmowę pod numerem 22 779 00 25. 
Rozmowy będą realizowane od poniedziałku do piątku 
w godzinach 12.00–14.00 przez burmistrza lub zastępcę 
burmistrza zgodnie z harmonogramem pracy rotacyjnej.

Kontakt mailowy: um.sekretariat@jozefow.pl.

… i z radnymi
– Epidemia nie wpływa na dyspozycyjność radnych 

– zaznacza przewodniczący Rady Miasta Mariusz Bator-
ski. Mieszkańcy, którzy chcą skontaktować się z radnymi, 
mogą pozostawić swój numer telefonu w Urzędzie Miasta 
(tel. 22 779 00 00, od poniedziałku do piątku w godzinach 
12.00–15.00 lub mailowo: radni.jozefowa@jozefow.pl). 
Przewodniczący RM lub odpowiedni radny oddzwoni pod 
podany numer. 
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Ograniczenia w liczbie klientów 
w sklepach, na targach, na poczcie
  Sklepy i punkty usługowe – trzy osoby na 

kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak 

i wielkopowierzchniowego), a także lokalu usłu-
gowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile 
wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i cyfry trzy.

Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie 
tych, które są czynne.
 Targowisko – trzech klientów na punkt 

handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, 

straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba 
osób przebywających na targu nie może być 
większa niż trzykrotność liczby punktów han-
dlowych.
 Placówki pocztowe – dwie osoby na 

okienko pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jed-

nym momencie tyle osób, ile wynosi liczba 
okienek pocztowych pomnożona przez dwa.

Ograniczenie funkcjonowania 
sklepów budowlanych i nowe 
obowiązki dla wszystkich sklepów

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy 
budowlane będą zamknięte.

Natomiast wszystkie sklepy będą się musia-
ły dostosować do nowych, ostrzejszych zasad 
bezpieczeństwa:
–   od 2 kwietnia wszyscy klienci muszą robić 

zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
–   w godzinach od 10.00 do 12.00 sklepy 

i punkty usługowe mogą przyjmować i ob-
sługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku 
życia. W pozostałych godzinach sklepy i lo-
kale usługowe są dostępne dla wszystkich. 
W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte hotele i inne 
miejsca noclegowe

Automatyczna kwarantanna dla 
bliskich osób w kwarantannie

Zawieszenie rehabilitacji 
i zamknięcie salonów 
kosmetycznych oraz fryzjerskich 

Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilita-
cja jest bezwzględnie wymagana stanem zdro-
wia pacjenta.

Zakaz wychodzenia z domu osób do 
18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. 
roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez 
opieki. Tylko towarzystwo rodzica, opiekuna 
prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia 
ich obecność na ulicy. 

W mocy nadal jednak pozostają ogranicze-
nia w przemieszczaniu się wszystkich osób. 
W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu 
z wyjątkiem:

– dojazdu do pracy,

– wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
– załatwiania spraw niezbędnych do życia 

codziennego.

Zakaz korzystania z parków, 
plaż, bulwarów, promenad 
i rowerów miejskich

Dwa metry – minimalna 
odległość między pieszymi

Wyłączeni z tego obowiązku będą: 
– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki 

(do 13. roku życia),
– osoby niepełnosprawne lub niemogące 

się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Urzędy na pracy zdalnej
Instytucje publiczne swoje obowiązki będą 

wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić 
jedynie czynności, w których praca zdalna nie 
gwarantuje możliwości realizacji ich kluczo-
wych obowiązków.

Limit pasażerów również 
w pojazdach 9+ 

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samocho-
dów osobowych.

Miejsca pracy – dodatkowe 
zabezpieczenia dla pracowników 

Pracodawcy będą musieli zapewnić dodat-
kowe środki bezpieczeństwa swoim pracowni-
kom. I tak:
–   stanowiska pracy poszczególnych osób mu-

szą być oddalone od siebie o co najmniej 
1,5 metra,

–   pracownicy mają obowiązek używania rę-
kawiczek, a także mieć dostęp do płynów 
dezynfekujących.
Za złamanie zasad grozi grzywna od 5 do 

30 tys. zł.

Obowiązują od 1 kwietnia 2020 roku

Bądźmy ostrożni 
i stosujmy się do zasad!

Szanowni Mieszkańcy Józefowa,

Zatrzymani w mieszkaniach, obawiamy się o przyszłość zdrowotną i materialną naszych rodzin.  Dbamy o higienę, 
przebijamy się przez meandry zdalnej nauki i pracy, liczymy dni i tygodnie. Codziennie dziękujemy tym, którzy dbają 
o nasze życie i zdrowie, wypełniając swoje obowiązki zawodowe. 
Epidemia wywróciła nasze dotychczasowe życie – czas się jednak nie zatrzymał.
Przed nami Święta Wielkanocne. Dla chrześcijan, to najważniejsze i najstarsze spośród wszystkich świąt. 
To radosny moment budzenia się do życia uśpionej natury. 
W tym roku będą to święta szczególne, bo bez licznych spotkań przy rodzinnym stole, świątecznego 
obiadu u rodziców, dziadków czy teściów. Wiele osób będzie ten czas spędzało samotnie. 
Przetrwajmy te niedogodności i pozostańmy w domach patrząc z nadzieją w przyszłość. 
Na czas nakazanych zmian życzmy sobie umiejętności pogodzenia się z powszechnym 
spowolnieniem pędu życia, a nawet nagłym zatrzymaniem w biegu. 
Niech te wyjątkowe święta wielkanocne będą czasem re leksji i życzliwych myśli. Wytrwajmy 
razem w dobrym zdrowiu. Troszczmy się o siebie wzajemnie. Okazujmy sobie dobroć. 
Życzmy sobie: Wiary, Nadziei i Miłości.

  Mariusz Batorski Marek Banaszek
   Przewodniczący Rady Miasta Burmistrz Miasta Józefów
  wraz z radnymi i pracownicy Urzędu Miasta

#Józefów zostaje w domu
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Zwolnienie ze składek 
ZUS od marca do czerwca 
(trzy miesiące)

„Obowiązujące od 1 kwietnia b.r, nowe roz-
wiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie 
małych fi rm, zgłaszających do dziewięciu osób 
do ubezpieczeń społecznych, ze składek za 
marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, 
że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie 
składek do ZUS od przedsiębiorców działają-
cych przed 1 lutego 2020 r.” – mówi prof. Ger-
truda Uścińska, prezes ZUS.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsię-
biorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwol-
nienia mogą skorzystać także samozatrudnie-
ni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają 
składki tylko za siebie.

 Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla 
niego osoby zachowają prawo do świadczeń 
zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za 
okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy 
opłacający składki na własne ubezpieczenia 
i osoby z nimi współpracujące zachowują pra-
wo do świadczeń w razie choroby i macierzyń-
stwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpiecze-
niu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Jeśli przedsiębiorca ma długi wobec ZUS
Wsparcie dla przedsiębiorców w formie 

zwolnienia z opłacania należności z tytułu skła-
dek, o którym mowa w przepisach tzw. „tarczy 
antykryzysowej”, stanowi pomoc publiczną. 
Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.W 
związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia 
z opłacania należności z tytułu składek, o któ-
rych mowa w „tarczy antykryzysowej”, będą 
mogli skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy 
na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opła-
caniem należności z tytułu składek za okres 
dłuższy niż 12 miesięcy.

 Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na 31 grud-
nia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy 
niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia 
umowę o rozłożenie należności z tytułu skła-
dek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł 
być zwolniony z opłacania należności za okres 
od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe
Dla osób wykonujących 
umowy cywilnoprawne 

W myśl przyjętych regulacji świadczenie 
postojowe dla osób wykonujących umowy cy-
wilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 
proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nie-
oskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku wykonujących umowy cywil-
noprawne, których suma przychodów z umów 
cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, w którym złożony został wniosek 
o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł 
(mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wyna-
grodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie 
postojowe przysługuje w wysokości sumy wy-
nagrodzeń z tych umów.

Dla pozostałych wykonujących umowy 
cywilnoprawne warunkiem uzyskania świad-
czenia jest, aby przychód w miesiącu poprze-
dzającym miesiąc złożenia wniosku nie prze-
kraczał 300 proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogło-
szonego przez GUS na podstawie przepisów 
o emeryturach i rentach z FUS, obowiązujące-
go na dzień złożenia wniosku. 

Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić 
przed 1 lutego 2020 r.

Dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrud-
nionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. 
minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskład-

kowane oraz nieopodatkowane.
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby 

przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału, ogłoszonego przez 
prezesa GUS na podstawie przepisów o eme-
ryturach i rentach z FUS, obowiązującego na 
dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi 
nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesią-
cu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 
musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku 
do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale 
świadczenie przysługuje także samozatrudnio-
nym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br., je-
żeli przychód z tej działalności z poprzedniego 
miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętne-
go miesięcznego wynagrodzenia z poprzed-
niego kwartału, ogłoszonego przez prezesa 
GUS na podstawie przepisów o emeryturach 
i rentach z FUS, obowiązującego na dzień zło-
żenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie 
karty podatkowej, którzy korzystają ze zwol-
nienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie 
postojowe w wysokości 1300 zł.

Bez opłaty prolongacyjnej
Ulga dotyczy wszystkich płatników składek 

– przedsiębiorcy i pracujących dla niego osób. 
Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi 
działalność, ani wielkość jego fi rmy. Z ulgi mogą 
skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. 
Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS 
w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek 
przed terminem płatności składek, nie ponie-
sie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli 
po terminie, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na 
dzień złożenia wniosku.

Gdzie znaleźć i składać wnioski?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez 

ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne 
na Pla  ormie Usług Elektronicznych ZUS oraz 
na stronie www.zus.pl. 

Wnioski można składać drogą elektroniczną 
przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, oso-
biście w placówce ZUS – do skrzynki na doku-
menty oznakowanej napisem „Tarcza antykry-
zysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Rządowa tarcza antykryzysowa
Zwolnienie małych fi rm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre 
rozwiązania prawne, realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” 
– mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

#Józefów zostaje w domu

Podatek od nieruchomości

Ważne dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy, którzy zupełnie zaprzestali świadczenia usług mogą, po-
przez skorygowanie deklaracji na podatek od nieruchomości, zmienić spo-
sób jego naliczania.

W tym celu przedsiębiorca musi złożyć korektę deklaracji i wpisać, że obecnie w danym 
lokalu, budynku lub jego części nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dzięki temu, 
przez okres zaprzestania funkcjonowania fi rmy, przedsiębiorca będzie miał naliczany poda-
tek jak za „budynek pozostały”, czyli 7,55 zł/m² zamiast, jak dotychczas, 21,99 zł/m². Warun-
kiem jest całkowite zaprzestanie działalności fi rmy.
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Urząd Miasta
– Chcę skontaktować się z Urzędem 
Miasta, zadać pytanie, załatwić sprawę.

Przede wszystkim – nie przychodź. Pracu-
jemy, ale rotacyjnie lub zdalnie. Obsługujemy 
skrzynki mailowe i poniższe telefony, realizu-
jemy sprawy administracyjne, nie zwalniamy 
tempa, ale drzwi do budynków B, C i D urzędu 
są zamknięte, a wejścia do budynku A ograni-
czone tylko dla osób składających dokumenty.

Zamiast odwiedzać urząd – zadzwoń. Nie 
pod numer główny, gdyż ten może być obcią-
żony, ale pod bezpośredni numer odpowied-
niego referatu:
–  Sekretariat burmistrza: um.sekretariat@jo-

zefow.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 Józefo-

wa: k.olesinska@jozefow.pl, 505 032 202,
–  Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomo-

ściami: 22 779 00 44, 22 779 00 47, 
–  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,

–  Referat Realizacji Projektów: 22 779 00 57, 
22 778 11 62, 22 778 11 72, 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.
Dzwoniąc pod numer ogólny możesz usły-

szeć długi sygnał wskazujący, że nikt nie od-
biera telefonu. Wynika to z ustawień sieci te-
lefonicznej, ale nie oznacza, że telefon nie jest 
obsługiwany. W rzeczywistości linia najpraw-
dopodobniej jest zajęta.

Chcę złożyć pismo w Urzędzie Miasta
W tym przypadku odwiedź urząd i złóż pi-

smo w specjalnie ustawionej w tym celu urnie 

(lub do pudełka obok). Dodatkowo zadzwoń 
pod numer ogólny 22 779 00 00.

Mam pilną sprawę do Urzędu 
Stanu Cywilnego

Złóż pismo w powyżej opisany sposób, 
a następnie zadzwoń pod numer 22 779 00 46.

Po druki wniosków o świadczenia 
rodzinne do budynku A

Druki wniosków o wypłatę świadczeń 
przyznawanych przez Referat Świadczeń Ro-
dzinnych, po które mieszkańcy zwyczajowo 
udawali się do budynku B Urzędu Miasta, są 
obecnie dostępne w głównym budynku Urzę-
du Miasta, w holu głównym obok urny. 

Chodzi o wnioski o świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, 
świadczenia wypłacane z tytułu niepełno-
sprawności, wnioski o wydanie zaświadcze-
nia, wnioski o zmianę nr konta i oświadczenie 
niezbędne do zgłoszenia zmiany sytuacji ży-
ciowej.

Do urzędu mieszkańcy wpuszczani są poje-
dynczo. Wnioski należy wypełniać poza urzę-
dem.

Chcę skorzystać z Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z epidemią działanie punktu 
zostało zawieszone do odwołania, jednak ist-
nieje możliwość konsultacji prawnej w formie 
zdalnej. Osoba, która chce skorzystać z pora-
dy wysyła na adres npp@powiat-otwocki.pl 
skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego 
wniosku (wzór dostępny tutaj: h  p://jozefow.
pl/page/14,aktualnosci.html?id=3095). Wnio-
skującemu zostanie wyznaczony termin po-
rady we wskazanej przez niego formie: przez 
telefon, mail, komunikator internetowy, 
wideorozmowę lub w inny zaproponowany 
sposób.

Kasa
Chcę zapłacić rachunki/
wnieść inne opłaty

Zrób to przez Internet. Bank Spółdziel-
czy w Karczewie fi lia w Otwocku (czyli kasa 
w Urzędzie Miasta) jest nieczynna. Jeśli nie 
masz internetowego konta bankowego poproś 
o pomoc rodzinę lub znajomych. Jeśli dyspo-
nujesz takim kontem, a znasz osoby, które go 
nie mają – zaoferuj pomoc.

Osobiste załatwienie sprawy w Banku 

Spółdzielczym w Karczewie jest możliwe tylko 
w jego centrali, przy ul. Kościelnej 59 w Kar-
czewie.

MOPS
Chcę skontaktować się z MOPS

Zrób to telefonicznie pod numerem 22 789 
53 93. Nie odwiedzaj siedziby MOPS – jest za-
mknięta dla mieszkańców.

 Chcę złożyć pismo do MOPS
Wrzuć je do specjalnej urny/pudełka 

w głównym budynku Urzędu Miasta, a następ-
nie zadzwoń pod numer 22 789 53 93.

Odpady
Chcę skorzystać z PSZOK

Przykro nam, ale z uwagi na zakaz zgro-
madzeń powyżej dwóch osób PSZOK został 
zamknięty do odwołania. Nie zmienił się na-
tomiast harmonogram ani zasady odbierania 
odpadów sprzed posesji. Odpady będą odbie-
rane od Ciebie tak jak dotychczas: zmieszane 
i bio we wtorki, a segregowane – w soboty.

Z oddaniem pozostałych odpadów (np. 
elektrośmieci, budowlanych) poczekaj do po-
nownego uruchomienia PSZOK.

 Potrzebuję worków na odpady 
segregowane z Zakładu 
Obsługi Piękne Miasto

Pobierz je ze stojaka znajdującego się na te-
renie zakładu (ul. Kardynała Wyszyńskiego 7) 
– nie wjeżdżaj samochodem na teren zakładu, 
parking dla klientów znajduje się po prawej 
stronie ogrodzenia budynku. Na terenie zakła-
du może przebywać jedna osoba.

Hydrosfera
Chcę załatwić sprawę w Hydrosferze

Możesz to zrobić na kilka sposobów, ale nie 
osobiście.
–  telefonicznie pod numerem 22 780 06 43 

i 53 (od poniedziałku do piątku w godz. 
7.00–15.00),

–  poprzez pocztę elektroniczną na adres: se-
kretariat@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 oraz zachowaniem należy-
tych środków bezpieczeństwa.

W celu ograniczenia wizyt pracowników 
odczytujących wodomierze Hydrosfera pro-
ponuje możliwość podania na koniec każdego 
miesiąca stanu swoich wodomierzy e-ma-

Jak działa miasto w czasie 
zagrożenia epidemicznego

INFORMATOR
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ilem, przez stronę internetową lub telefo-
nicznie.

Hydrosfera zapewnia, że obecna sytuacja 
nie wpłynie na realizację usług spółki oraz cią-
głość dostaw wody i odbioru ścieków.

TBS
Chcę załatwić sprawę w TBS

Zadzwoń pod nr 22 789 21 44, 789 12 86, 
509 867 417 lub wyślij e-mail na adres 
tbs@tbsjozefow.pl. Biuro spółki jest zamknięte 
dla klientów.

ICSiR
Czy obiekty Integracyjnego Centrum 
Sportu i Rekreacji są otwarte?

Zdecydowanie nie. Basen, hale sportowe, 
ale również boisko przy ul. Dolnej, place za-
baw, Miasteczko Ruchu Drogowego i siłownie 
outdoorowe są obecnie zamknięte. Jest to 
działanie zamierzone, mające na celu ograni-
czenie kontaktu mieszkańców. Niestety zda-
rzają się przypadki ignorowania tego faktu 
przez młodzież, która np. przechodzi przez 
ogrodzenia boisk. 

Apelujemy o uszanowanie zaleceń co do 
ograniczania zgromadzeń i przypominamy, 
że zgodnie z art. 193 kodeksu karnego „kto 
wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lo-
kalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu 
albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miej-
sca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku.”

Czy ważność karnetów na basen 
zostanie przedłużona?

Tak. ICSiR poda szczegółowe informacje na 
ten temat w późniejszym terminie.

Chcę skontaktować się z ICSiR.
Oczywiście, ale mailowo: biuro@icsir.pl.

MOK
Czy zajęcia w MOK odbywają się 
według planu? Czy odbędą się 
zapowiedziane spektakle?

Nie. Wszystkie zaplanowane wydarzenia 
zostały odwołane, a zajęcia zawieszone.

Czy otrzymam zwrot pieniędzy 
za opłacone zajęcia i bilety?

Opłaty za zajęcia marcowe zostaną prze-
księgowane na kwiecień lub zwrócone.

Jeśli kupiłeś bilet przez system Biletyna 
– otrzymasz zwrot przez ten portal w ciągu 
10 dni od odwołania imprezy.

Jeśli kupiłeś je w kasie MOK – będziesz mógł 
je tam zwrócić po 2 kwietnia (lub później, jeśli 
okres zamknięcia placówek, się wydłuży). 

MOK prosi o śledzenie komunikatów na 

profi lu instytucji na Facebooku oraz stronie 
www.mokjozefow.pl.

Chcę skontaktować się z MOK
Wyślij e-mail: mok@mokjozefow.pl.

Biblioteka
Czy mogę wypożyczyć książkę?

Nie. Biblioteka jest zamknięta do odwołania.

Jak mam zwrócić książkę? Czy zapłacę 
karę, jeśli oddam ją po terminie?

Termin zwrotu materiałów został przedłu-
żony do 15 kwietnia (termin może się wydłu-
żyć). Nie będą naliczane opłaty regulaminowe.

Co z moją rezerwacją?
Odbiór rezerwacji zostanie przesunięty.

Nie wytrzymam bez książek!
Obserwuj profi l Biblioteki Miejskiej na Face-

booku: h  ps://www.facebook.com/MiejskaBi-
bliotekaPublicznaWJozefowie/. Znajdziesz tam 
wiele ciekawych propozycji wirtualnego do-
stępu do kultury i książek.

Szkoły
Uczniowie i rodzice otrzymują 
bieżące informacje za pośrednictwem 
e-dziennika Librus.

Kiedy zostaną otwarte szkoły?
Zamknięcie szkół wynika z rozporzą-

dzenia Ministra Edukacji Narodowej. 
Najnowsze informacje dla uczniów, ro-
dziców i nauczycieli związane z funkcjono-
waniem edukacji znajdziesz na tronie MEN: 
h  ps://www.gov.pl/web/edukacja.

Gdzie znajdę materiały do nauki zdalnej?
Nauczyciele józefowskich szkół wysłali je 

uczniom przez Librus. Ciekawe materiały znaj-
dziesz też na stronie MEN: h  ps://www.gov.
pl/web/edukacja.

Policja
Chcę skontaktować się z policją

Skontaktuj się telefonicznie:
 Komenda Powiatowa Policji w Otwocku:
–  ofi cer 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 poniedział-
ku 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.
Zgłoszenia alarmowe kieruj na numery 

112 i 997.

Kontakt z policją jest również możliwy przez 
ePUAP (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz za 
pomocą aplikacji 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-
nie twarzy i dłoni.

Straż miejska
Chcę skontaktować się ze strażą miejską

Zrób to telefonicznie: 22 789 22 12, 513 
188 882. Straż miejska działa według dotych-
czasowego grafi ku, jednak ogranicza możli-
wość wizyt osobistych do koniecznych. Jeśli 
odwiedzisz siedzibę straży miejskiej zachowaj 
odpowiednią odległość i rygorystyczne zasady 
higieny.

Senior
Jestem seniorem, zgodnie z zaleceniami 
pozostaję w domu, ale potrzebuję 
produktów ze sklepu i apteki.

W zakupach pomoże Ci straż miejska. Za-
dzwoń pod nr: 22 789 22 12, 513 188 882.

Przychodnia Miejska
Mam umówioną wcześniej 
wizytę u lekarza specjalisty.

Wszystkie wizyty u lekarzy specjalistów zo-
stały odwołane. Nie przepadną, ale odbędą się 
w innym terminie, według kolejności, w jakiej 
zostały wcześniej ustalone.

Mam umówioną wcześniej 
wizytę u lekarza POZ.

Odbędzie się ona w formie konsultacji tele-
fonicznej. Zadzwoni do Ciebie lekarz.

Chcę skonsultować swój stan 
zdrowia z lekarzem.

Nie przychodź. Drzwi przychodni są za-
mknięte. Zadzwoń pod numer 22 789 21 21. 
Lekarz udzieli Ci teleporady, a jeśli uzna to za 
konieczne, zaprosi na bezpośrednią wizytę. 
Jeśli potrzebna będzie recepta lub zwolnienie 
lekarskie, lekarz wystawi je przez Internet.

Potrzebuję swoich leków na receptę.
Skorzystaj z aplikacji Visimed lub Interne-

towego Konta Pacjenta albo poproś o wysta-
wienie recepty dzwoniąc pod numer 22 789 
21 21. Uwaga – dotyczy to stale przyjmowa-
nych leków, o których wie Twoja przychod-
nia.

Nie mogę dodzwonić się do 
przychodni. Wciąż słyszę sygnał 
zajętości/komunikat „nie ma takiego 
numeru”/nikt nie odbiera telefonu.

Telefony przychodni są wyjątkowo obcią-
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W związku z wprowadzeniem stanu epi-
demicznego, a następnie – stanu epidemii, 
TBS w Józefowie Sp. z o.o. niezwłocznie wy-
dało dozorcom osiedli dyspozycję zwiększenia 
bieżącej dbałości o stan czystości i porządku 
na terenie osiedli, ze szczególnym uwzględ-
nieniem miejsc najczęściej dotykanych przez 
wiele osób, począwszy od wejść na osiedla 
(furtki, klawiatury domofonów), poprzez klam-
ki, skrzynki na listy, poręcze schodów itd. Za-
lecono także niezwłoczne usuwanie z klatek 
schodowych ulotek i materiałów reklamowych 
mogących stanowić potencjalne skupisko wi-
rusa. Powyższe egzekwujemy od dozorców 

w ramach obowiązujących umów. 
Równolegle podjęłam decyzję o dodatko-

wej dezynfekcji ww. powierzchni przez fi rmę 
zewnętrzną na każdym osiedlu. Ta sama fi rma 
zewnętrzna dezynfekuje powierzchnie w czę-
ściach wspólnych budynków komunalnych ad-
ministrowanych przez TBS. 

Dostępność środków do dezynfekcji jest 
bardzo ograniczona i utrudniona. Sprzedawa-
ne są nam niewielkie ilości preparatów i środ-
ków ochrony osobistej. Gromadzimy każdą 
oferowaną nam ilość tych preparatów. Na tę 
chwilę (1 kwietnia – przyp. red.) nie wystąpi-
ła przerwa w wykonywaniu usług utrzymania 

czystości i porządku na osiedlach.
Równocześnie uruchomiono działania in-

formacyjne, dotyczące przestrzegania zaleceń 
profi laktycznych, pomocy seniorom oraz funk-
cjonowania miasta w czasie epidemii (poprzez 
ogłoszenia na osiedlach oraz na stronie inter-
netowej spółki).

Należy podkreślić, że zdrowie wszystkich 
nas zależy w zdecydowanej mierze od postaw 
indywidualnych, tj. przestrzegania zaleceń 
administracyjnych i służb sanitarnych przez 
każdego mieszkańca. Działania podejmowane 
przez zarządców nieruchomości stanowią uzu-
pełnienie właściwych postaw lokatorów.

Drodzy Mieszkańcy Józefowa!
W tych trudnych czasach chcieliśmy po-

dzielić się z Państwem dobrą informacją: po-
nad 100 potrzebujących rodzin z Józefowa 
otrzyma paczkę żywnościową na Wielkanoc.

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie już 
od ponad 15 lat pomaga naszym potrzebują-
cym mieszkańcom obdarowując ich na każde 
święta paczkami żywnościowymi. Środki pozy-
skiwaliśmy organizując zbiórki, kiermasze oraz 
z 1% od podatku PIT.

Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. 
Brak możliwości spotkań, organizacji imprez 
(cała Polska w kwarantannie) postawiła pod 
znakiem zapytania organizację pomocy świą-
tecznej.

Nie mogliśmy jednak zostawić potrzebu-
jących samym sobie więc zwróciliśmy się do 
Państwa za pomocą mediów społecznościo-
wych z apelem o wsparcie fi nansowe. Nie za-
wiedliśmy się. Na konto SFCH wpłynęły daro-
wizny od osób fi zycznych i Stowarzyszenia Dla 
Miasta. W połączeniu ze środkami FCh pozwo-
liły na kontynuowanie akcji pomocy. 

Do rozwożenia paczek poza naszymi człon-
kami zaangażowali się strażacy i józefowska 
młodzież.

Wszystkim darczyńcom i wolontariuszom 
z całego serca dziękujemy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dalszą 
pomoc. Wiele osób traci dziś pracę, zostają 
bez środków do życia. W miarę naszych moż-
liwości, współpracując z MOPS, będziemy sta-

rali się im pomagać. Razem możemy więcej! 
Serdecznie prosimy o wpłaty na:
Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie w Józe-
fowie
Nr konta: 57 8001 0005 2001 0001 6955 0001
Tytuł przelewu: „Darowizna na cele statutowe 
– paczki dla potrzebujących”

Każda wpłata jest bardzo cenna, jak cenny 
jest każdy uśmiech w tym trudnym, samotnym 
czasie.

Życzymy błogosławionych, spokojnych 
i zdrowych Świąt Wielkiej Nocy.

Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie

Bezpieczeństwo na osiedlach
Józefów ma sześć osiedli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, administruje też 50 domami komunalnymi. Jak 
w czasie epidemii dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców mówi Urszula Pomierna, prezes zarządu TBS Józefów: 

Paczki dla potrzebujących
żone, jednak obsługiwane cały czas. Infor-
macja „nie ma takiego numeru” to rów-
nież efekt przeciążenia linii. Przychodnia 
prosi o cierpliwość. 

Obecna sytuacja jest wyjątkowo trud-
na dla służby zdrowia.

Stan zdrowia mój/moich 
najbliższych jest poważny.

Skorzystaj z alarmowych numerów te-
lefonów: 112, 999.

I teraz najważniejsze: jeśli twoja spra-
wa medyczna nie jest pilna, nie dzwoń 
do przychodni. Poczekaj, zgłoś się z nią 
w późniejszym terminie. Nie blokuj linii te-
lefonicznej osobom naprawdę potrzebu-
jącym. Bądźmy solidarni w tych trudnych 
czasach.

Wychodząc z domu zastanów się czy 
jest to konieczne. Jeśli sprawa może po-
czekać lub być załatwiona przez telefon/
Internet – wybierz tę pośrednią formę 
kontaktu z urzędem/instytucją. Dla do-
bra swojego, swoich bliskich oraz osób, 
z którymi miałbyś wówczas bezpośredni 
kontakt.

Dziękujemy za zrozumienie. Sytuacja 
jest wyjątkowo trudna, ale przy wspólnej 
mobilizacji jej skutki będą mniej dotkliwe 
dla nas wszystkich.

(Miasto Józefów)

SAMOR ZĄD
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Zatrzymane w kadrze
Kolejny dzień przymusowej kwarantanny całej Polski a z także mieszkańców 
naszego miasta. Siedzimy w domu wychodząc tylko po niezbędne zakupy osła-
niając się maseczką (lub nie), wyposażeni w rękawiczki. Jak wygląda centrum 
naszego miasta w ten czas próby społecznej wytrzymałości i organizacji pre-
zentujemy na zdjęciach.

Fot. Lidia Dańko

Przed sklepem – w bezpiecznej odległości od siebie

W Urzędzie Miasta składamy dokumenty

Zakład Piękne Miasto działa – wiosenne porządkiPlace zabaw zamknięte

W miejskiej przychodni obsługa przez telefon, 
w przypadkach wskazanych przez lekarza wizyta.Komunikacja działa ale na zaostrzonych zasadach. 

FOTOREPORTAŻ
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Burmistrz Miasta Józefowa 
do PKW 

Ochrona 
życia 
i zdrowia 
obywateli 
najwyższą 
wartością 

Z OSTATNIE J CHWILI
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Czasu było bardzo mało, a wymagania 
wysokie. Jak zapewnić ciągłość nauczania, re-
alizację podstawy programowej, bezpośredni 
kontakt uczeń-nauczyciel, ocenianie osiągnięć 
uczniów, gdy system oświaty nie przewidywał 
do tej pory pracy zdalnej? – W ciągu kilkunastu 
dni musieliśmy przeskoczyć w czasie co naj-
mniej kilkanaście lat – mówi jeden z nauczy-
cieli. Z takim wyzwaniem muszą się zmierzyć 
szkoły w całej Polsce. Jak radzą sobie józefow-
skie podstawówki?

– Byliśmy w dobrej sytuacji, bo od wielu lat 
używaliśmy, w gronie nauczycieli, oprogramo-
wania do pracy zespołowej, które umożliwia 
również pracę zdalną – mówi Lidia Krupa, 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łącz-
niczek Armii Krajowej. Mieliśmy zatem narzę-
dzie - Offi  ce365 i umiejętność jego obsługi. 
Powołałam dwóch nauczycieli - administra-
torów programu, którzy zarządzają i koordy-
nują pracę. Pozostało dołączyć moduł nauki 
zdalnej i udostępnić go wszystkim uczniom. 
Wciąż dopracowujemy szczegóły, ale biorąc 
pod uwagę, że proces wdrażania takich roz-
wiązań w korporacjach trwa zazwyczaj kilka-
naście tygodni, a nam zajął kilka dni - poszło 
nam całkiem nieźle – uważa dyrektor. - Oczy-
wiście do komunikacji wykorzystujemy także 
dziennik Librus - dodaje. – Od początku za-
wieszenia zajęć nasi nauczyciele pozostawali 
w kontakcie z uczniami poprzez Librus. Przej-
ście na pracę zdalną skłoniło nas jednak do 
wdrożenia bardziej zaawansowanego narzę-
dzia, które pozwala na pracę grupową. Nieba-
wem udostępnimy je uczniom – mówi Jolanta 
Czarnecka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Romualda Traugu  a. – Mamy nadzieję 
stworzyć w ten sposób przynajmniej namiast-
kę prawdziwych zajęć lekcyjnych i mieć moż-
liwość wyjaśniania uczniom pojawiających się 
wątpliwości – dodaje. 

– Po sygnałach od rodziców zdecydowali-
śmy się, aby ujednolicić formę przekazywania 
uczniom lekcji i nauczyciele robią to poprzez 
aplikację Padlet. Do komunikacji używają na-

tomiast także darmowych narzędzi, dzięki któ-
rym można zorganizować wirtualne spotkania 
z uczniami i podtrzymywać z nimi codzienne 
relacje, m.in. Messenger, WhatsApp, Discord, 
Zoom. Dodatkowo proponują kontakt poprzez 
mail, telefon, sms. Zależy nam, aby dostępność 
do naszych pedagogów nie była utrudniona 
– tłumaczy Ewa Ziemińska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego.

Komputer z Internetem 
to podstawa

Nauczanie zdalne opiera się na wyko-
rzystaniu komputera i Internetu. Dla wielu 
dostęp do tych dóbr wydaje się oczywisty, 
jednak dla niektórych wciąż jest ograniczony. 
– Uczniowie borykają się z brakiem sprzętu 
i dostępu do sieci – mówi Dorota Kembrow-
ska, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu w Urzędzie Miasta Józefo-
wa. – Tuż przed zamknięciem szkół miasto 
przekazało szkołom 24 laptopy, pozyskane 
przy okazji udziału w programie unijnym. 
Teraz startujemy w konkursie Ministerstwa 
Cyfryzacji na zakup sprzętu.

Ale procedury są czasochłonne. Żeby ubie-
gać się o dofinansowanie w wysokości do 
80 tys. zł należy przedstawić ofertę zakupu 
laptopów lub tabletów wyłonioną w drodze 
zapytania ofertowego. To wiąże się z co naj-
mniej kilkudniowym postępowaniem, bo fi r-
my muszą mieć odpowiedni czas na złożenie 
ofert. Można się spodziewać, że uruchomienie 
rządowego programu spowoduje spory popyt 
na rynku, a to z kolei może oznaczać wyższe 
ceny i mniej oferentów. – Program wystar-
tował 1 kwietnia i dopiero wtedy poznaliśmy 
wytyczne dla samorządów oraz mogliśmy roz-
począć procedurę – mówi Dorota Kembrow-
ska. – Trzeba pamiętać, że laptopy nie staną 
się własnością uczniów, a jedynie zostaną im 
wypożyczone na czas nauczania zdalnego. 
– Opracowujemy kryteria takiego użyczania. 
W pierwszej kolejności trafi  on do rodzin, któ-

re w ogóle nie mają odpowiedniego sprzętu, 
później do tych, w których jest kilkoro dzieci 
na jeden komputer, a później, jeśli wystarczy 
środków, do dzieci, których rodzice pracują 
zdalnie – tłumaczy Dorota Kembrowska i do-
daje, że niestety na dzień dzisiejszy nie można 
przewidzieć żadnych szczegółów.

– Wiedzieliśmy, że niektórzy rodzice w ogó-
le nie korzystają z komputerów. Mogliśmy to 
stwierdzić obserwując ich aktywność w Libru-
sie – mówi dyrektor SP nr 3 Lidia Krupa. To do 
nich zadzwoniliśmy w pierwszej kolejności, aby 
zapytać czy dziecko będzie w stanie uczest-
niczyć zdalnie w zajęciach. Tym, którzy takiej 
możliwości nie mieli, pomogli inni rodzice 
– skrzyknęli się i zorganizowali tym rodzinom 
własne laptopy – opowiada dyrektor. 

– W naszej szkole są osoby, które mają 
ograniczony dostęp do odpowiedniego sprzę-
tu, ale nie jest to problem powszechny, to 
pojedyncze przypadki. Przy czym dotyczą 
nie tylko braku komputera, ale też Internetu 
– mówi dyrektor SP nr 1 Ewa Ziemińska. Są też 
osoby, które w ogóle nie mają możliwości pra-

Szkoła w czasach 
epidemii
Od informacji o zamknięciu szkół do wprowadzenia na-
uczania zdalnego upłynęły zaledwie dwa tygodnie. 
Tyle czasu mieli dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie 
i rodzice, aby zupełnie przestawić się na nauczanie 
zdalne. Jak w czasach epidemii funkcjonuje oświata 
w Józefowie?
Zapytaliśmy o to wszystkie strony zaangażowane w ten 
niecodzienny proces.
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cy zdalnej. Dla nich nauczyciele przygotowują 
materiały edukacyjne w formie papierowej, 
które są rozwożone pod wskazany adres przez 
pracownika obsługi. Oczywiście wszystko od-
bywa się bez kontaktu osobistego – wyjaśnia 
dyrektor Ziemińska. 

– Oczywiście podczas realizowania naucza-
nia zdalnego bierzemy pod uwagę możliwości 
uczniów i rodziców oraz ich warunki domowe 
oraz techniczne – podkreśla dyrektor SP nr 2 
Jolanta Czarnecka. Po zebraniu informacji oka-
zało się, że 15 naszych uczniów nie posiada od-
powiedniego sprzętu. Jesteśmy w trakcie orga-
nizowania kilku laptopów, które w najbliższym 
czasie zostaną przekazane uczniom na zasa-
dzie umowy użyczenia. Zgłosiłam też zapo-
trzebowanie na kolejne komputery przenośne 
– informuje dyrektor Czarnecka. Są natomiast 
rodziny, które mają komputer, ale mają też 
trójkę czy czwórkę dzieci, które muszą realizo-
wać program. Takich rodzin jest zdecydowanie 
najwięcej – dodaje dyrektor.

Stan epidemii wymógł na nauczycielach 
poszukiwanie nowych narzędzi do nauki 
grupowej i zdalnej. Wśród najpopularniej-
szych programów i aplikacji wymieniają 
Zoom, Discord, Trello, Offi  ce 365, Microso   
Teams i Webex Teams. – Właśnie przepro-
wadziłam pierwszą lekcję on-line w czasie 
rzeczywistym przez Zoom. Aplikacja umożli-
wia połączenie trwające do 40 minut, w któ-
rym może brać udział jednocześnie nawet 
50 osób. Poszło całkiem nieźle – opowiada 
jedna z nauczycielek. – Nasi nauczyciele mają 
dość duże własne zasoby i umiejętności zdo-
byte na wielu szkoleniach, np. na temat róż-
norodnych pla  orm edukacyjnych – mówi 
dyrektor Czarnecka. 

(Nie)typowy dzień nauczyciela
Pierwszą czynnością, jaką wykonuję przy-

stępując do pracy, jest logowanie do dziennika 
elektronicznego. Po wpisaniu tematu lekcji od-
powiadam na wiadomości uczniów i rodziców. 
Śledzę także statystykę logowań do Librusa. 
Moi uczniowie mają dostęp do materiałów 
związanych z daną lekcją codziennie od rana, 
ponieważ umieszczam je zazwyczaj późnym 
wieczorem poprzedniego dnia. Każdy dzień 
upływa mi m.in. na kontakcie z uczniami i ich 
rodzicami, przygotowywaniu materiałów i pla-
nowaniu kolejnych lekcji. To ostatnie, zważyw-
szy na sytuację, w której się znaleźliśmy, zaj-
muje naprawdę dużo czasu. 

Wraz z innymi nauczycielami pracuje-
my zespołowo szukając nowych rozwiązań 
technologicznych i pomysłów na ciekawe 
lekcje – mówi Magdalena Jedlińska, na-
uczycielka języka polskiego w Szkole Pod-
stawowej nr 1. 

Uczniowie otrzymują nie tylko same zada-
nia. Przesyłam im również notatki tworzone 

z wykorzystaniem myślenia wizualnego, z któ-
rego korzystam na co dzień podczas pracy. 
Teraz, zamiast rysować mapy myśli na tablicy 
przesyłam je uczniom jako załącznik – tłuma-
czy polonistka. Uczniowie przesyłają mi przez 
Librus tylko wskazane przeze mnie zadania. 
Nie chcę ich teraz nadmiernie obciążać, więc 
pozostałe sprawdzimy kiedy wrócimy w szkol-
ne mury – dodaje. 

– Niektórzy rodzice i uczniowie oczekują, 
że lekcje będą się odbywały on-line w czasie 
rzeczywistym – mówi dyrektor Ziemińska. 
To jest jednak niemożliwe, bo nie możemy 
wykluczać uczniów, którzy nie dysponują 
odpowiednim sprzętem czy oprogramowa-
niem. Do takich lekcji potrzebny jest nie tylko 
komputer, ale też kamera, mikrofon i odpo-
wiednio szybkie łącze. Niektórzy uczniowie 
dysponują natomiast jedynie telefonami ko-
mórkowymi – wyjaśnia dyrektor. 

– Nauczyciele udostępniają uczniom plan 
lekcji, który zawiera nie tylko zadania do 
wykonania, ale również działania, jakie krok 
po kroku musi wykonać uczeń, cele, jakie 
przyświecają każdej lekcji oraz kryteria oce-
ny przyswojenia materiału. Każdy z nauczy-
cieli ustalił również terminarz konsultacji ze 
swoimi uczniami w godzinach przedpołu-
dniowych i popołudniowych – wylicza dy-
rektor Ziemińska.

Magdalena Cichecka, nauczycielka mate-
matyki i fi zyki w klasach V–VII w SP nr 2 wy-
pracowała następujący system: – Dzieci do-
stają tygodniowy rozkład w poniedziałek przez 
Librus. W razie pytań kontaktujemy się przez 
Messenger, na którym założyliśmy grupy kla-
sowe. Łączymy się o określonych godzinach 
i dzieci mogą zadawać pytania, ja mogę wów-
czas wytłumaczyć pewne rzeczy. Dzieci tęsk-
nią za kontaktem twarzą w twarz i nie mogą 
się doczekać kolejnych połączeń on-line – tłu-
maczy nauczycielka.

– Musieliśmy przyjąć, że w nienormal-
nej sytuacji nie będziemy doszukiwać się 
normalności. Tak naprawę pracując zdal-
nie możemy jedynie podtrzymywać proces 
nauczania, nauczyciel jest tu głównie koor-
dynatorem – przyznaje Bożena Bobińska, 
nauczycielka języka polskiego w Szkole Pod-
stawowej nr 2. 

Obecna sytuacja wymaga od nauczycieli 
nie lada kreatywności, ale też poświęcenia 
znacznie więcej czasu na przygotowanie lekcji, 
sprawdzenie prac, upewnienie się, czy ucznio-
wie przyswoili materiał oraz kontakt z rodzi-
cami. – Dla nauczycieli zmiana trybu i godzin 
pracy jest diametralna. - Z ośmiogodzinnego 
dnia pracy przeszłam na 14-godzinny. Dziennie 
dostaję około 120 wiadomości. Czasami są to 
krótkie pytania, czasami – maile wymagające 
złożonej odpowiedzi. Pracuję od 7.00 do 21.00. 
Ponadto jest to praca w pełni siedząca. Nie 

mam sposobności, aby – tak jak w szkole – od-
wiedzać nauczycieli, załatwiać sprawy bezpo-
średnio, chodzić po korytarzach. Kręgosłup 
odczuwa te kilkanaście godzin nieprzerwanej 
pracy przy biurku – mówi dyrektor Czarnecka. 

Wirtualna świetlica, 
biblioteka on-line

Wolnego nie mają również pozostali wy-
chowawcy i specjaliści zatrudnieni w szko-
łach. Do dyspozycji uczniów pozostają 
nauczyciele wspomagający, psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi czy socjoterapeuci. 

Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 2 stwo-
rzyła szkolnego bloga. 

Wychowawcy świetlicy na szkolnej stronie 
www założyli natomiast tzw. „wirtualną świe-
tlicę”, gdzie wykonują zadania, które fotogra-
fują krok po kroku, aby uczniowie w wolnym 
od nauki czasie mogli wykorzystać ich po-
mysły. – O „wirtualnej świetlicy” poinformo-
wałam rodziców. Dostałam miłe informacje 
zwrotne, że korzystają z naszej pracy – mówi 
Jolanta Kotlińska, kierownik świetlicy w SP nr 
2. Dodaje, że dla wychowawców świetlicy nie 
jest to czas wolny od pracy. – Pracownicy co-
dziennie przysyłają mi materiały, konsultujemy 
je, razem decydujemy, co będzie odpowiednie 
dla naszych uczniów i nada się w obecnej sytu-
acji – tłumaczy.

Zdalna administracja
W SP 1 i SP 2 wszyscy pracownicy admi-

nistracji pracują zdalnie. Mają ustawione ser-
wery i programy w taki sposób, aby mogli wy-
konywać swoją pracę w domu. Pracownicy 
obsługi w pierwszym tygodniu izolacji sprzą-
tali i dezynfekowali wszystkie pomieszczenia 
szkolne. W kolejnym tygodniu odbierali zale-
głe urlopy, a od kwietnia pozostają w goto-
wości do pracy zgodnie z przepisami kodek-
su pracy. W „Trójce” praca zdalna nie dla 
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wszystkich jest możliwa. – O ile mogę, pra-
cuję z domu. Ale kilka razy musiałam jechać 
do szkoły, bo przecież jesteśmy w trakcie pro-
cesu rekrutacji – mówi Anita Osęka, sekretarz 
Szkoły Podstawowej nr 3.

Wielozadaniowi rodzice
W niezwykle trudnej sytuacji znaleźli się 

rodzice. Pogodzenie pracy zdalnej z moni-
torowaniem postępów dzieci w nauce jest 
bardzo wymagające, a pracy poza domem 
z opieką nad młodszymi uczniami – wręcz 
niewykonalne. W wielu domach zarówno 
rodzice, jak i dzieci potrzebują jednocześnie 
dostępu do komputerów i Internetu. 

Pani Agnieszka jest mamą trójki uczniów. 
Najstarsza córka jest już w liceum, średnia 
uczy się w ósmej klasie SP nr 3, a najmłodszy 
syn – w piątej klasie SP nr 1. Zarówno pani 
Agnieszka, jak i jej mąż pracują obecnie zdal-
nie. – Zawsze uczyliśmy nasze dzieci samo-
dzielności. Teraz możemy zbierać tego owo-
ce – mówi z uśmiechem. – Dwójka starszych 
dzieci radzi sobie sama. To bardzo dobrze, bo 
szczerze mówiąc nie mogę im teraz poświę-
cić tyle uwagi, ile bym chciała. Praca w domu 
zabiera mi więcej czasu niż dotychczas. Nato-
miast młodszy syn początkowo gubił się w za-
dawanym materiale. Ja natomiast nie zawsze 
mogę mu wszystko wytłumaczyć. Poprosili-
śmy panią dyrektor o uporządkowanie sposo-
bu przekazywania wiadomości, żeby informa-
cje od nauczycieli wpływały w miarę z jednego 
źródła i tak się stało. Teraz jest dużo lepiej, nie 
zastępuje to jednak dzieciom bezpośrednie-
go kontaktu z nauczycielem – opowiada pani 
Agnieszka.

– Mam czterech synów – uczniów klas V 
i VII w SP nr 3, klasy I w SP nr 1 oraz przed-
szkolaka. Dysponujemy jednym komputerem, 
jednym tabletem i telefonami. Jeden z synów 

bez większych problemów korzysta z lekcji 
on-line, drugi miał problemy z zalogowaniem 
się do programu, przez co ma teraz zaległości 
– mówi pani Izabela. Obecnie jestem w domu, 
ponieważ musiałam zawiesić działalność go-
spodarczą. Mąż pracuje w tradycyjny sposób, 
czyli poza domem. Jak wygląda nasz dzień? Na 
przykład w tej chwili najstarszy syn przygoto-
wuje plakat na konkurs historyczny, drugi oglą-
da lekcję w telewizji, ja przygotowuję obiad, 
a dwóch najmłodszych panów biega po domu 
w rękawicach bokserskich, bo akurat posta-
nowili urządzić sobie zawody. Jestem zmęczo-
na, ale każdy z nas musi sobie jakoś poradzić 
– uśmiecha się pani Izabela.

Z rozmów z rodzicami 
wynika, że nauczanie zdalne 
wiąże się z ogromną pracą 
zarówno ze strony dzieci, 
jak również ich samych 

Rodzice dzielą się też innymi spostrzeżenia-
mi, patrząc na problem globalnie. – Uważam, 
że szkół nie należało zmuszać do realizacji pro-
gramu za wszelką cenę. Moim zdaniem ten 
czas mógłby zostać wykorzystany w inny spo-
sób: nauczyciele powinni przede wszystkim 
móc porozmawiać z uczniami na temat sytu-
acji, w jakiej znalazły się dzieci i ich rodzice. 

To nie jest moment na szaleńcze gonienie 
z materiałem, zwłaszcza w młodszych klasach, 
które będą miały czas na nadrobienie zajęć. To 
mógłby być czas dla nauczycieli na przygoto-
wanie się do przeorganizowania pozostałego 
programu tak, aby móc go przekazać potem 
uczniom w skondensowany sposób – mówi 
pani Monika. 

Jak odnajdują się dzieci?
Uważa się, że to dzieci najszybciej przysto-

sowują się do nowych sytuacji. Wygląda na 

to, że również teraz, mimo przeszkód, ucznio-
wie dają sobie radę. Chociaż nie jest łatwo. 

– Mamy teraz mniej czasu dla siebie. Do-
stajemy dużo zadań, trudniej jest je wykonać 
bez bezpośredniego kontaktu z nauczycie-
lem. Jest to jakieś rozwiązanie, ale nie na 
dłuższą metę – mówi uczeń VII klasy jednej 
z józefowskich podstawówek. 

Pełna optymizmu jest za to Zosia Malinow-
ska z II d z SP nr 2. – Nie mamy nauczania on-
-line, dostaję lekcje przez Librus. Zajmuje mi to 
mniej czasu niż w szkole. Ponieważ nie ma in-
nych uczniów, nie czekam na swoją kolej, żeby 
zrobić zadanie. Prace rozwiązuję z dorosłymi 
i idzie mi to bardzo szybko. Ale chciałabym, 
żeby lekcje obywały się on-line z całą klasą, 
żeby móc porozmawiać ze wszystkimi dziećmi. 
– mówi Zosia. Prosi również, aby zaznaczyć, 
że jej wychowawczyni bardzo się stara, żeby 
uczniom się nie nudziło i udostępnia im np. 
ciekawe materiały i gry edukacyjne.

– Dla nas wszystkich: nauczycieli, uczniów 
i rodziców jest to coś nowego i zaskakującego, 
potrzeba więc trochę czasu zarówno na wdro-
żenie nowych form i rozwiązań, jak i cierpliwo-
ści, aby przez to przejść, o co zaapelowałam do 
rodziców i nauczycieli. Mam nadzieję, że uda 
nam się jak najlepiej sprostać postawionemu 
przed nami kolejnemu, bardzo trudnemu za-
daniu – mówi dyrektor Jolanta Czarnecka. 

Nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy, 
podkreślają, że edukacja zdalna jest prowa-
dzona metodą prób i błędów, ale z każdym 
kolejnym dniem wszyscy są coraz spokoj-
niejsi.

Każdy z nas musi pogodzić się z pewnymi 
rzeczami i iść na kompromisy. Być może, jak 
zauważyła jedna z nauczycielek, wyjdziemy 
z tej sytuacji z nowymi umiejętnościami: sa-
modyscypliną i cierpliwością. 

Dyrekcji, nauczycielom, uczniom i rodzi-
com życzymy, aby stało się to jak najszybciej.

Krystyna Olesińska
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W NA SZ YM MIEŚCIE

Wszyscy jesteśmy świadkami wydarzeń, 
które z pewnością zapiszą się na kartach hi-
storii współczesnego świata. Na ulicach ludzie 
w maseczkach. W sklepach kolejki, a odstępy 
między kupującymi wynoszą około dwóch me-
trów. Do pociągu nie można wsiąść, mimo że 
są wolne miejsca, jednak limity pozwalają na 
zaledwie 50-procentowe zapełnienie środków 
komunikacji publicznej. Z Rzymu docierają 
apokaliptyczne wręcz obrazki z udziałem pa-
pieża Franciszka, który modli się i błogosławi 
pusty plac św. Piotra, łącząc się z ludźmi je-
dynie przez media. Ludzie odwołują wesela, 
chrzciny i świąteczne spotkania. Niemal całko-
wicie wstrzymany został ruch lotniczy. Branża 
usługowa popada w wielki kryzys. Firmy stoją 
na skraju bankructwa. A do tego strach, pani-
ka i codzienne informacje o kolejnych ofi arach. 
Czy to wojna? Nie... To wirus w koronie przejął 
na chwilę władzę nad światem i rządzi nim sie-
jąc niepokój w ludzkich sercach. 

A my? Zostajemy w domach, by chronić 
się przed zarazą. Jest też wiele dobrych dusz, 
które starają się umilić nam ten czas. Pojawia-
ją się darmowe dostępy do pla  orm z fi lmami 
w Internecie, stacje telewizyjne emitują ulu-
bione fi lmy, przypominają wydarzenia kul-
turalne, a artyści? Zachęcają do pozostania 
w domach.

Koncerty Urszuli
Jako pierwsza dobry przykład dała zna-

na wokalistka, mieszkanka naszego miasta 
– Urszula Kasprzak. Pod hasłem #ZostańwDo-
muzMuzyką odbył się e-koncert, transmitowa-
ny prosto z Józefowa. „Kochani, z powodów 
ważnych nie możemy się spotkać na koncer-
tach. Żeby jednak jak najszybciej zapobiec 
temu, należy swoją aktywność ograniczyć do 
minimum i ZOSTAĆ W DOMU. Bez tego sytu-
acja z Włoch spotka i nas” – apelowała woka-
listka. 

Akcja została wsparta także przez innych 
artystów, tj. Budkę Sufl era, Michała Wiśniew-
skiego, Pawła Stasiaka, Golden Life oraz Feli-
cjana Andrzejczaka. Co więcej – aby urozma-
icić widzom zabawę, Urszula postanowiła, że 
setlistę koncertu stworzą sami słuchacze! To 
oni mogli zdecydować, które piosenki chcą 
usłyszeć i to właśnie utwory wskazane przez 

internautów zabrzmiały podczas koncertu 
akustycznego. Ponadgodzinne spotkanie z ar-
tystką pełne było interakcji. Urszula na bieżąco 
czytała komentarze widzów i wysyłała pozdro-
wienia. A wszystko dla zachęcenia do pozosta-
nia w domu. 

Nasz sąsiad Emilian 
Kamiński poleca lekturę

Kwarantannę spędzam oczywiście w moim 
józefowskim domu. Na szczęście mam ogró-
dek, gdzie mogę pobyć trochę na świeżym 
powietrzu. Staram się przestrzegać wszyst-
kich reguł bezpieczeństwa. Na krótkie spacery 
z psem chodzę w pojedynkę oraz nie udzielam 
się towarzysko, tym bardziej, że jestem już 
w takim wieku, że muszę na siebie szczególnie 
uważać. Koronawirus jest niewidzialnym ryzy-
kiem i nie wiadomo kto, gdzie, jak i kiedy może 
się nim zarazić, dlatego zachęcam do zacho-
wania środków bezpieczeństwa. 

Czy się nudzę? Absolutnie nie! Jest bardzo 
wiele możliwości czy książek do przeczyta-
nia. Na co dzień prowadzę teatr, a teraz mam 
wreszcie czas na studiowanie scenariuszy, 
nanoszę poprawki. Wiele możliwości daje 
także telewizja czy Internet. Wcale nie trzeba 
się nudzić, można sobie ten czas pożytecznie 
zorganizować. Gdybym miał moim sąsiadom 
z Józefowa polecić jedną książkę na ten czas 
kwarantanny, to rekomenduję pozycję „Wy-
braniec” autorstwa Tomasza Manna. Dla mnie 
to książka legenda, bardzo piękna. Polecam 
wszystkie książki, które „doładowują” chęć 
życia, zaś odradzam te, które wywołują apa-

 ę. To tak samo, jak ze sztukami teatralnymi. 
W moim teatrze „Kamienica”, gdy ludzie wy-
chodzą ze spektaklu, to chce im się żyć, bo 
jednym z naszych celów jest właśnie nałado-
wać ludziom akumulatory z chęciami do życia! 
Także teraz, w okresie epidemii, trzeba szukać 
rzeczy i zajęć, które dają energię, a nie ją od-
bierają. 

Proszę też pamiętać, że ten czas możemy 
wreszcie poświęcić rodzinie. Tak często narze-
kamy, że nie mamy czasu dla swoich dzieci, 
dziadków czy wnuków. Teraz mamy niemal 
idealny moment na rozmowy z bliskimi. Kto 
obcuje z dziećmi, ten wie, że mają one wiele 
pytań, a rodzice nie zawsze mają czas na nie 
odpowiedzieć. Teraz mają… A przecież naj-
młodsze pokolenie też odczuwa negatywne 
konsekwencje koronawirusa. Są wrażliwi i po-
trzebują, aby ktoś im tłumaczył, co się dzieje, 
bo świat tak naprawdę stanął w miejscu. To 
jest wręcz poczucie fi lozofi czne – jak w tym 
wszystkim zachować spokój, jaką naukę z tego 
wynieść. 

Może to natura się sprzeciwiła? Powiedzia-
ła „NIE” do człowieka i dała sygnał, że trzeba 
trochę zwolnić, bo człowiek próbował ją ze 
wszystkiego obedrzeć i zawładnąć całkowicie.

Tę refl eksję także powinno się dziecku wy-
tłumaczyć i jest ku temu okazja, w domowym, 
rodzinnym odosobnieniu. 

Drodzy józefowianie, zobaczcie, ile dobre-
go może wyniknąć z przebywania w domu. 
Poszukajcie w tym dobrych stron. Swego cza-
su miałem kolegów, którzy z różnych, często 
politycznych powodów, przebywali w wię-
zieniu. Oni ten czas odsiadki przeznaczali na 
naukę i rozwój. Może my też powinniśmy 
nadrobić teraz zaległości, bo ten koronawirus 
nas uwięził. 

A jak to wszystko już przejdzie to zapraszam 
do teatru, do mojej kochanej „Kamienicy”.

Jakub Bajtler

#Zostańwdomu

Nie jesteś sam
Cały świat zwolnił. Niemożliwe stało się możliwe. Plany zawodowe, podróżni-
cze, naukowe… legły w gruzach. I choć jeszcze miesiąc temu zastanawialiśmy 
się, gdzie spędzimy święta lub jak pogodzimy graduację z ważnym spotkaniem 
w pracy, to dziś wszystkie te dylematy zostały skutecznie rozwiązane przez 
jedno mo  o: #Zostańwdomu. 

Kultura bliżej niż zwykle!
Z Wami i u Was! MOK Józefów wraz z kadrą instruktorów przygotowuje 
ciekawe nagrania i tutoriale. 

Nagrywamy w szafach, z pomocą naszych dzieci i na sprzęcie małżonków. Zgłębiamy 
możliwości naszych telefonów i aplikacji. Zdalnie współpracujemy z artystami, którzy pro-
mują kampanię #Józefówzostajewdomu, a także czytają klasykę w ramach „Wirtualnych 
Salonów Teatru Otwartego”. Na stronie www.mokjozefow.pl przygotowaliśmy specjalną 
zakładkę „Kultura bez wychodzenia z domu”. Wszystkie nasze działania również na profi lu 
FB ośrodka. 
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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 nieczynny do od-
wołania.

Uważasz, że jesteś młody, silny, nieznisz-
czalny? Właśnie, że nie jesteś! Mój brat był 
młody, zdrowy, nie chorował na astmę ani na 
inne przewlekłe choroby i tak naprawdę nie 
wiadomo, gdzie Michał zaraził się wirusem, 
ale umarł. Zabrał go koronawirus, tak, jakiś 
pieprzony wirus! Dlatego szanuj swoje życie 
i siedź w domu! – apeluje siostra 37-letniego 
mieszkańca Otwocka, który zmarł w wyniku 
zarażenia koronawirusem.

Miałam tego nie robić… Ale widzę, że ku 
przestrodze powinnam…

Mój brat chciałby się nudzić, chciałby po-

narzekać tak jak Ty… Ale nie może… Nie ma 
go już… Umarł, odszedł, zostawił nas, nie 
miał dzieci, nie zdążył założyć rodziny, nie 
mam bratanków… Zostają mi wspomnienia…
Zabrał go koronawirus, tak, jakiś pieprzony wi-
rus, którzy zabierze i Ciebie, a jak nie to Twoich 
bliskich... I nieważne, że był zdrowy, nie choro-
wał, nie miał chorób współistniejących, Ty też 
panem życia nie jesteś... Szanuj to co masz, ży-
jesz? Uszanuj to… Twoja rodzina żyje? Uszanuj 
to… Siedź w domu baranie…

Braciszku mój ukochany kiedyś się spotka-
my, kocham Cię nad życie…

Do młodych

Żyjesz – uszanuj to!
Siedź w domu 

DO I OD REDAKC JI
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Grzegorz Markowski odpowiedział listem, który 
odebrał przy furtce (bezpieczna odległość!) wyde-
legowany przez naszą redakcję Jakub Bajtler – wy-
trwały fan Pefectu i jego lidera.

List starannie złożony w kosteczkę (warunki kwa-
rantanny) rozprostowaliśmy, wygładziliśmy i z rado-
ścią przekazujemy józefowskiej społeczności: 

Witajcie mieszkańcy Józefowa
Witajcie Przyjaciele
Jest w nas zwątpienie i strach – to zrozumiałe. Ale 

te uczucia nie powinny nas obezwładnić.
Nie mogąc się dotykać, dotykajmy się przyja-

znym spojrzeniem, słuchajmy muzyki (działa kojąco) 
czytajmy (literatura to wyprawa w najpiękniejszy 
świat), oglądajmy wartościowe produkcje.

Ciało można stosunkowo szybko odrestaurować, 
dusza może czasem nie wyzdrowieć w ogóle. 

P.S. Z radością wypiję winko za Wasze zdrowie
G. Markowski 2020

Od redakcji: 
Dotykajmy się przyjaznym spojrzeniem, słuchajmy muzyki, sięgajmy po literaturę – to dobre życzenia na trudny czas. Dziękujemy. 
Budujący jest społeczny odzew na inicjatywy wsparcia przed świętami osób potrzebujących, pomocy w zakupach seniorom a nawet 

wyprowadzenia psa czy załatwienia sprawy w urzędzie – piszemy o tym w kryzysowym numerze naszego pisma samorządowego.
Trzymajmy się w zdrowiu Drodzy Józefowianie, dbajmy o siebie i bliskich. 
Zachowajmy w sobie tę życzliwość i chęć pomocy jaką wielu z nas prezentuje na co dzień. 
Podziękujmy tym, którzy trwają na posterunku wypełniając swoje zawodowe obowiązki.
Zachowajmy wiarę, że jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie…

Zespół redakcyjny pisma samorządowego „Józefów nad Świdrem”

Józefów zostaje w domu

Dotykajmy się przyjaznym spojrzeniem
Zasłużonego dla Miasta Józefowa lidera ze-
społu Perfect zapytaliśmy jak spędza czas 
kwarantanny i czego życzy nam – swoim 
sąsiadom w ten trudny czas.  

Zdjęcia z koncertu zespołu Perfect z okazji jubileuszu miasta Józefowa. Obyśmy znów mogli bezpiecznie spędzać czas w ten sposób…

STOP SMOG
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