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Ludzie mówią…
Co, Twoim zdaniem, dobrze świad-
czy o wizerunku naszego miasta, 
a na co należałoby zwrócić uwagę 
radnych, pracujących nad gminną 
ewidencją zabytków i uchwałą tzw. 
krajobrazową, określającą standar-
dy reklam, szyldów, ogrodzeń, tablic 
informacyjnych itp.?

Maciej Nowak z ul. 15 Sierpnia
Za każdym razem, gdy wracam do Józe-

fowa, zwracam uwagę na to, jak czyste i za-
dbane jest moje miasto. Piękna zieleń, rośliny, 
które ozdabiają Józefów – to bardzo przyjemny 
widok, który niestety jest szpecony przez liczne 
reklamy. Niemal na każdym płocie wiszą jakieś 
banery, a ogrodzenia zamieniają się w tablice 
reklamowe. Najbardziej drażnią plakaty wy-
borcze, które potrafi ą wisieć całymi miesiąca-
mi. Jestem za tym, aby miasto uregulowało tę 
kwes  ę. Nie mam nic przeciwko całkowitemu 
zakazowi wieszania reklam, choć oczywiście 
nie jest to możliwe.

Bożena Stawikowska z ul. 3 Maja
To jest trudna sprawa, a radni późno za-

brali się za ewidencję zabytków. Oczywiście 
nie wszystkie stare domy są godne uwagi, ale 
moim zdaniem należy je spisać i skategory-
zować. Jako właścicielka „świdermajera” nie 

mam postawy roszczeniowej, oczekując na 
pomoc gminy. Póki co radzę sobie, natomiast 
nie brakuje takich, którzy pozostawieni są sami 
sobie. Mieszkanie w takim domu jest bardzo 
trudne – jest ciepły, ale wisi na powietrzu. Jego 
remont nie wchodzi w grę – zerwanie szalówki 
i zastąpienie nową wiąże się z ogromnymi kosz-
tami. Można jednak w związku z programem 
rządowym „Czyste powietrze” w pewien spo-
sób dotować ogrzewanie. 

Obecnie w Józefowie powstaje dużo ład-
nych domów, tylko nie mają one nic wspólnego 
z kulturą i tradycją, choć nie brakuje tych nie-
licznych, ale wspaniałych „świdermajerów”.

Co do reklam, to walka z wiatrakami. 
Wzdłuż mojego ogrodzenia cały czas ktoś wie-
sza plakaty i banery. Przestałam już z tym wal-
czyć, gdyż wedle prawa powinnam spisać umo-
wę o użyczenie. Co z tego, że zlikwiduję jedną 
reklamę, jeśli za chwilę wiszą kolejne trzy. Poza 
tym są brzydkie, nieestetyczne, wykonywane 
na dziko i właściwie nie wiadomo czemu służą. 
Samo miasto jest piękne, a centrum stanowi 
jego wizytówkę.

Dorota Kulhawik z ul. Ogrodowej
Wizerunek Józefowa postrzegam pozytyw-

nie. W stosunku do wielu gmin jest bardzo za-
dbanym miejscem. Reklamy to znak naszych 
czasów. Powinny być oczywiście ograniczone, 
choć zdaję sobie sprawę, że trudno w obecnej 
chwili od tego uciec. Należy zmniejszyć ich ilość 
i wielkość, niekoniecznie szpecić centralne ob-
szary, a z wielkopowierzchniowymi bilbordami 
przenieść się na obrzeża przy trasach wyloto-
wych. Można byłoby ograniczyć plakaty rekla-

mowe do tablic informacyjnych, np. nawiązu-
jących do stylu „świdermajer”, usytuowanych 
w określonych miejscach. 

Katarzyna Stellini z ul. Ejsmonda
Wizerunek Józefowa jest wynikiem działań 

na różnych polach, które budują jego wyjątko-
wy charakter. Czuć tu rękę gospodarza. Nie cho-
dzi tylko o piękny zielony pejzaż, ale także troskę 
o doprowadzenie mediów, ścieżki rowerowe, 
rekreację od juniora do seniora, dbałość o zdro-
wie mieszkańców itp. Co do zabytków, to takich 
u nas nie brakuje. Nie wiem ile ich jest, czy ktoś 
to policzył. Należałoby oddzielić zabudowę mu-
rowaną od drewnianej, oszacować potrzeby. 
„Świdermajery” z pewnością są dumą naszego 
regionu, wiążą się z jego charakterem i dziedzic-
twem. To coś, co powinniśmy wspierać. Rekla-
my szpecą wizerunek Józefowa, szczególnie te 
wielkopowierzchniowe, ale co można z tym zro-
bić? Może wynieść na obrzeża. W dzisiejszych 
czasach wszystko można znaleźć w Internecie, 
obwieszanie miasta plakatami wprowadza cha-
os. Należy to w końcu uporządkować.

Rozmawiała: Sylwia Papis

Jak pokazały badania jakości powietrza pro-
wadzone w Podkowie Leśnej przez Instytut Che-
mii Fizycznej PAN i Instytut Ochrony Środowiska 
kominki odpowiadają tam za 50–70% smogu 
w sezonie grzewczym. Dym ze spalania drewna 
zawiera duże ilości pyłów zawieszonych i rako-
twórczy węglowodór – benzo(a)piren.

Zgodnie z uchwalonym przez Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego nowym Progra-
mem ochrony powietrza od 1 października 
b.r. na Mazowszu obowiązuje zakaz używa-
nia kominków podczas smogowych dni czyli 
wtedy, gdy zanieczyszczenie pyłem przekro-
czy wartość dopuszczalną – 50 ug/m3. 

Kto informuje o smogu

Powiadomienia ogłaszane będą na stro-
nach internetowych Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, samorządów powiatowych 
i gminnych, za pośrednictwem Regionalnego 
Systemu Ostrzegania (RSO), a gdy wystąpi ry-
zyko przekroczenia poziomu alarmowego – za 
pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa (SMS – alert RCB).

Kara za złamanie zakazu
Straż Miejska może nakładać mandaty 

w wysokości do 500 zł lub kierować sprawy 
do sądu. 

W smogowe dni W smogowe dni 
nie palimy w kominkachnie palimy w kominkach

SONDA



3PISMO SAMORZĄDOWE 
Nr 8 (326) Listopad 2020

Zwiększone dofi nansowanie 
w programie „Czyste Powietrze”
Od 21 października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił możliwość 
wnioskowania o podwyższony poziom dofi nansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Wymiana kopciuchów

Szczepienia przeciw grypie
Przychodnia miejska przy ul. Skłodow-
skiej nie prowadzi już zapisów pacjen-
tów na szczepienia przeciw grypie, gdyż 
szczepionki zakupione przez przychodnię 
już się skończyły. 

Nie ma możliwości zamówienia ko-
lejnych par  i, gdyż brakuje ich również 
w hurtowniach.

Pacjenci z listy zostali poinformowani, 
że mogą nie zostać zaszczepieni – przy-
chodnia pozostaje z nimi w kontakcie.

Szczegółowe informacje można znaleźć 
pod adresem: https://www.gov.pl/web/kli-
mat/wyzsze-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-
z-gminami-rusza-druga-czesc-programu-
czyste-powietrze-20

W skrócie procedura wygląda następu-
jąco:

1. Osoby zainteresowane uzyskaniem 
podwyższonej dotacji muszą pobrać wnio-
sek o wydanie zaświadczenie dostępny pod 
powyższym linkiem lub bezpośrednio w Urzę-
dzie Miasta Józefowa.

2. Po zgromadzeniu niezbędnych doku-
mentów należy złożyć wniosek o wydanie 
zaświadczenia w Urzędzie Miasta (osobiście, 
pocztą lub przez pla  ormę ePUAP).

3. Posiadając zaświadczenie o dochodzie, 
które potwierdza spełnianie przez wniosko-
dawcę kryterium dochodowego, należy zalo-
gować się na Portalu Benefi cjenta, wypełnić 

wniosek o dofi nansowanie dołączyć niezbęd-
ne załączniki (w tym zaświadczenie o docho-
dach), a następnie postępować zgodnie z dal-
szymi wskazówkami.

Uwaga: 

• Zaświadczenia wydaje Referat Świadczeń 
Rodzinnych Urzędu Miasta Józefów i ma 
na to 7 dni od wpłynięcia poprawnie wy-
pełnionego wniosku o wydanie zaświad-
czenia.

• Formularz wniosku, wraz z wzorami wybra-
nych załączników, dostępny jest na stronie 
internetowej www.portal.wfosigw.pl/

strona-glowna-programu
• Przed złożeniem wniosku prosimy o zapo-

znanie się z Programem priorytetowym 
oraz Regulaminem programu dostępnym 
na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

Informacje o programie 
„Czyste Powietrze”:

• strony internetowa: 
www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 
lub www.czystepowietrze.gov.pl

• infolinia (tel. 22 340 40 80) w dni robocze 
8.00-16.00,

• e-mail: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl 

W ramach kolejnej edycji gminnego dotacji 
udało się już wymienić kilkadziesiąt „kopciu-
chów”, lecz to jeszcze nie koniec. Przypomi-
namy, że osoby które zawarły umowę o dofi -
nansowanie mają czas do końca listopada na 
zrealizowanie inwestycji i złożenie stosownej 
dokumentacji. 

Kolejny nabór wniosków o dofi nansowanie 
ze środków gminnych na wymianę „kopciucha” 
zostanie najprawdopodobniej uruchomiony 

w styczniu przyszłego roku. Szczegółowe infor-
macje zostaną przedstawione w późniejszym 
terminie. 

Więcej informacji:
Maciej Bogusz 
Referat Zamówień Publicznych i Ochrony 
Środowiska UM Józefów
m.bogusz@jozefow.pl
tel. 22 779 00 39

Poniżej przedstawiamy zestawienie z re-
alizacji obecnej, III już edycji gminnego pro-
gramu dotacji – stan na 29.10.2020:

Budżet:  637 867 zł
Liczba złożonych wniosków 
w terminach 2.11.2019–02.03.2020 
oraz 1.07–31.07.2020 ogółem 101
W tym:
Wnioski z pozytywną weryfi kacją 78
Wnioski w odrzucone/rezygnacje 22
Liczba wymienionych kotłów 55
Wykorzystana kwota dofi nansowania 
z budżetu miasta 384 135,18 zł

Uwaga: Jeśli kominek jest w domu jedy-
nym źródłem ciepła to można go używać na-
wet w smogowe dni.

Nowy program ochrony powietrza dla Ma-
zowsza zakłada także inwentaryzację i wymia-
nę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic 
na mokro oraz zakaz używania dmuchaw do 
liści. Wszystkie mazowieckie gminy mają czas 
do końca 2021 roku na przeprowadzenie in-
wentaryzacji źródeł ciepła. Mają również wy-
znaczoną liczbę kotłów do wymiany co roku 
oraz obowiązek reakcji w czasie 12 godzin na 
zgłoszoną interwencję dotyczącą paleniska. 

Na Wilsona już nie kopcą

Z budynków komunalnych przy ul. Wilso-
na 5 i 5a zniknęły stare piece na paliwa stałe, 
tzw. „kopciuchy”. Teraz 12 lokali mieszkal-
nych ma nowe ogrzewanie gazowe.

Miasto zrealizowało zapowiedzianą w ubie-
głym roku inwestycję, polegającą na wymianie 
ogrzewania w budynkach komunalnych przy 
ul. Wilsona 5 i 5a. Dzięki temu kolejne „kopciu-
chy” znikną z Józefowa.

W przyszłym roku miasto planuje podłą-
czyć do sieci gazowej dwa kolejne budynki 
komunalne – przy ul. Słonecznej 23 i Armii 
Krajowej 22.

Wymień piec i przeprowadź 
termomodernizację 
swojego domu w ramach 
dofinansowania z programu 
„Czyste Powietrze”.

Zadbaj 
o zdrowie

Zadbaj 
o środowisko

Zadbaj o budżet 
domowy

EKOLOGIA I ZDROWIE
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Józefów liderem samorządowych inwestycji

Nr 1 na Mazowszu, nr 15 w kraju

Kiedy ruszą miejskie autobusy?

Przyszłoroczny budżet

Projekt dwupasmowej „Nadwiślanki”?

Burmistrz przeprasza za utrudnienia w ruchu

INWEST YC JE

Najnowszy ranking wydatków inwestycyjnych samorządów przygotowany przez miesięcznik samorządowy „Wspólnota” brał pod 
uwagę całość wydatków majątkowych, poniesionych w ciągu ostatnich dwóch lat (w tym przypadku 2017–2019). Józefów, ze średnimi 
wydatkami na poziomie 1935 zł na mieszkańca okazał się pod tym względem najlepszym miastem w województwie mazowieckim. 
W skali całego kraju miasto znalazło się na 15. miejscu, awansując z 30. pozycji, którą zajęło w poprzednim rankingu.

Ranking dostępny jest na stronie: h  ps://wspolnota.org.pl/news-rankingi/liderzy-samorzadowych-inwestycji.

Prace nad uruchomieniem linii autobusowej 
w Józefowie trwają od czerwca 2019 r. Trzeba 
było uzgodnić z wszystkimi podmiotami zaan-
gażowanymi w projekt szczegółowy plan stałej 
i czasowej organizacji ruchu w mieście, a także 
projekt budowlany zatok i przystanków. Partne-
rami zaangażowanymi w ten projekt są: Zarząd 

Transportu Miejskiego, Starosta Otwocki, Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w War-
szawie, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki.

Ustalenia trwały długo głównie z powodu 
licznych uwag wnoszonych do projektów przez 
ww. instytucje. Etap ten wydłużył się dodatko-

wo przez stan pandemii. Ostatecznie miasto 
niezbędną dokumentację uzyskało w czerwcu 
2020 roku i mogło ogłosić przetarg na budo-
wę zatok i przystanków autobusowych. Ofer-
ty, które zostały złożone przez wykonawców 
robót, znacznie przekroczyły zakładany bu-
dżet. Ponowne ogłoszenie przetargu plano-
wane jest w przyszłym roku. Burmistrz zapo-
wiedział, że będzie rekomendował radnym ten 
wydatek do przyszłorocznego budżetu. 

Władze województwa mazowieckiego roz-
ważają zapisanie w przyszłorocznym budżecie 
(i w Wieloletniej Prognozie Finansowej) pie-
niędzy na zaprojektowanie tzw. „Nadwiślanki” 
w wersji dwupasmowej.

Burmistrz Marek Banaszek poinformował 
radnych, że otrzymał informację, iż jest wola 
i zamiar w sprawie „Nadwiślanki” – o to nam 
chodziło. Oczywiście, żeby tak się stało, radni 
sejmiku muszą zagłosować za tym punktem 

budżetu. To są koszty rzędu milionów złotych. 
Mam nadzieję, że inne drogi nie okażą się waż-
niejsze od 801 – mówił burmistrz. 

Wsparcie zadeklarowała posłanka Boże-
na Żelazowska. – Jestem sercem z władzami 
gminy i będę pilnowała tego wpisu do budżetu 
województwa – zadeklarowała podczas spo-
tkania z radnymi.

Nawet jeśli prace projektowe rozpocz-
ną się w przyszłym roku, to przedsięwzięcie 

może potrwać od pięciu do siedmiu lat. Dla-
tego władze Józefowa starają się o rozwiąza-
nie tymczasowe, czyli np. instalację świateł 
na newralgicznych skrzyżowaniach z drogą 
801 – na Górkach oraz z ulicami Wyszyńskie-
go i Graniczną. z dotychczasowych rozmów z 
Zarządem Dróg Miejskich wynika, iż nie jest 
on zainteresowany zastosowaniem tymcza-
sowych rozwiązań spowalniających ruch na 
drodze 801.  (x)

Jeszcze w tym roku kilka kolejnych ulic 
w Józefowie doczeka się nowej nawierzchni. 
Zostaną również zawarte umowy na budowę 
nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyj-
nej.

Rozpoczęły się prace budowlane na rogu 
ul. Ślusarskiego i Leśnej. Teren należał do oso-
by prywatnej i został wykupiony przez miasto. 
Niebawem powstanie tam miniskwer i zada-
szone miejsca dla rowerów oraz dodatkowe 
miejsca parkingowe dla rodziców dowożących 
dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3.

Trzy ulice zyskają nowy asfalt. Burmistrz 
podpisał już umowy na budowę nakładek na 

ulicach Świderskiej (od Sosnowej do Powstań-
ców Warszawy), Asnyka (od Złotej Jesieni do 
Willowej) i Piaskowej (od Granicznej do Koper-
nika).

Niebawem zostaną podpisane również umo-
wy na modernizację ulic Dębowej i Uśmiech. 
Obie inwestycje mają być zrealizowane do 
końca tego roku. Na podpisanie czekają rów-
nież umowy na budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w ulicach Podstołecznej 
i Jęczmiennej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Wiązowskiej (od budynków komunalnych do 
ul. Mieni). Realizacja obu przedsięwzięć zapla-
nowana jest na przyszły rok.

Na remont czekają również ulice Gołębia 
i Teatralna. Mimo zawartych umów wykonaw-
ca zgłosił konieczność opóźnienia robót.

Prowadzone są prace budowlane na uli-
cach: Jachowicza (droga), Ogrodowej (chodnik), 
Kwiatowej i Spacerowej (budowa sieci wodno-
-kanalizacyjnej na odcinku od Bogusławskiego 
do Brücknera) oraz Słowiczej (kanalizacja na 
odcinku od Reymonta do Wiązowskiej).

Rozpoczęło się projektowanie sieci kanali-
zacji sanitarnej w ulicy Żurawiej na odcinku od 
Wiązowskiej do rzeki Świder.

W tych miejscach ujrzymy tablice: „Bur-
mistrz przeprasza za utrudnienia w ruchu”.
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XXVIII sesja Rady Miasta
Zdalnie, w obecności 13 radnych, 29 października odbyła się XXVIII sesja Rady Mia-
sta. Przypominamy, że można śledzić obrady korzystając ze strony www.jozefow.pl. 
W zakładce „Samorząd” znajdziecie Państwo link do transmisji sesji.

SAMOR ZĄD

Uchwalono m.in. udzielenie pomocy fi-
nansowej powiatowi otwockiemu w celu 
odwodnienia wywierzyska na ul. Granicznej 
w okolicy ul. Lisiej, nadanie – na wniosek 
mieszkańców – nazwy ul. Konwaliowej (od 
Nadwiślańskiej w stronę wschodnią, na połu-
dnie od Kampingowej).

Trwają przygotowania do prezentacji projek-
tu przyszłorocznego budżetu miasta. Jednym 
z warunków budowy tego projektu jest okre-
ślenie stawek podatku od nieruchomości i opłat 
lokalnych. Burmistrz zaproponował pozosta-
wienie na niezmienionym poziomie opłaty od 
posiadania psów (12 głosów za, 1 wstrzymujący 
się) i opłaty targowej i (13 głosów za). 

Podatki i opłaty lokalne
W 2021 roku, pierwszy raz od pięciu lat, 

podatki od nieruchomości ulegną pewnemu 
podniesieniu. Urealnienie opłat wynika ze 
znacznie wyższych kosztów utrzymania miasta 
– m.in. podwyżek opłat za prąd i oświetlenie 
ulic, większych dopłat do systemu oświaty i ro-
snących cen za zagospodarowanie odpadów.

Decyzja o podwyższeniu podatków zapadła 
na sesji Rady Miasta (10 za 3 przeciw). Wcze-
śniej, podczas komisji budżetowych, radni 
dokładnie przeanalizowali stan przychodów 
i wydatków z miejskiego budżetu. Te drugie 
uległy w ostatnich pięciu latach znacznym 
podwyżkom.

Ostatecznie uchwalone wysokości sta-
wek za nieruchomości w Jozefowie:
• Budynek z działalności gospodarczej: 

23 zł/m², czyli wzrost o 4,5% w ciągu pięciu 
lat. Dla porównania, od 2015 roku podwyż-
ka tego podatku w innych gminach wynio-
sła: 4,8% w Mińsku Mazowieckim, 14,4% 
w Wiązownie, 8,2% w Karczewie.

• Grunt z działalności gospodarczej: 
0,95 zł/m², czyli wzrost o 6,7% w ciągu 
pięciu lat. Dla porównania, od 2015 roku 
podwyżka tego podatku w innych gminach 
wyniosła: 18,7% w Mińsku Mazowieckim, 
23% w Wiązownie, 8,2% w Karczewie, 10% 
w Podkowie Leśnej.

• Budynek mieszkalny: 0,80 zł/m², czyli 
wzrost o 11% w ciągu pięciu lat. Dla po-
równania, od 2015 roku podwyżka tego 
podatku w innych gminach wyniosła: 25% 
w Mińsku Mazowieckim, 13% w Podkowie 
Leśnej, 28% w Wiązownie.

• Grunt pozostały: 0,49 zł/m², czyli wzrost 
o 16% w ciągu pięciu lat. Dla porównania, 
od 2015 roku podwyżka tego podatku 

w innych gminach wyniosła: 38,3% w Miń-
sku Mazowieckim, 51% w Wiązownie, 15% 
w Milanówku.

• Pozostałe budynki (np. garaż): 8 zł/m²,
czyli wzrost o 9,6% w ciągu pięciu lat. Dla 
porównania, od 2015 roku podwyżka tego 
podatku w innych gminach wyniosła: 15,3% 
w Mińsku Mazowieckim, 8,4% w Karczewie, 
16,5% w Milanówku.

O ile wzrosły podatki i jaki 
jest ich górny limit?

O wysokości stawek podatków od nieru-
chomości decyduje gmina. Kwoty podatków 
nie mogą przekraczać górnego limitu stawek 
podatkowych, ogłaszanych przez ministra fi -
nansów. Podwyżki w Józefowie, są znacznie 
niższe od rekomendowanych przez rząd oraz 
od stawek obowiązujących w wielu innych 
gminach.

Jak i kiedy zapłacić podatek?
Właściciele nieruchomości – osoby fi zycz-

ne otrzymają decyzję podatkową wraz z wy-
liczoną łączną sumą podatku do uiszczenia 
w 2021 r. Podatki od nieruchomości opła-
cane są przez nich w ratach kwartalnych: do 
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej do 
31 stycznia same składają deklaracje podat-
kowe. Podatki opłacane są przez nie w mie-
sięcznych ratach: – za styczeń w terminie do 
31 stycznia, za pozostałe miesiące – do każde-
go 15. dnia miesiąca.

Od ostatniej podwyżki podatków w Józefo-
wie czyli w ciągu pięciu lat, koszty utrzymania 
miasta znacznie wzrosły. Dla przykładu:
• Dopłaty do systemu oświaty w Józefowie 

wzrosły z 12,8 mln do 19,6 mln, czyli o 52%.
• W 2019 roku miasto dopłaciło do go-

spodarki odpadami komunalnymi ponad 
3,3 mln złotych, podczas gdy w poprzed-
nich latach takie dopłaty nie miały miejsca.

• Do stałych wydatków w budżecie miasta 
doszły koszty związane z biletem metropo-
litalnym w wysokości ok. 660 tys. zł rocznie.

• Koszt naprawy 1 m² drogi wzrósł o 269%.
• Konserwacja oświetlenia kosztuje dziś 

o 23% więcej.
• Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

podrożał o 88%.
• Budowa 1 mb wodociągu – jest droższa o 53%.
• Budowa 1 mb kanalizacji – droższa o 48%.
• Energia elektryczna podrożała w tym czasie 

o 80%.

• Budowa 1 mb asfaltu jest dziś droższa o 9%.
• Wydatki na koszenie miejskich trawników 

wzrosły w tym czasie o 48%.

Jednocześnie w ostatnim czasie dochody 
miasta są niższe od zakładanych. Wpływ miały 
na to:
• podwyżki dla nauczycieli. Bardzo wskazane 

i bezdyskusyjne, nie zostały jednak w peł-
ni sfinansowane przez rząd. Subwencja 
oświatowa, czyli pieniądze z budżetu pań-
stwa wpływające do miasta na utrzymanie 
oświaty wzrosły w ciągu dwóch ostatnich 
lat, ale zaledwie o 287 070 zł, podczas gdy 
dopłaty do oświaty miejskiej z budżetu gmi-
ny zwiększyły się aż o 4 309 019 zł,

• obniżka podatku PIT. W ubiegłym roku rząd 
zdecydował o obniżeniu stawek PIT (z 18 do 
17 proc.) oraz wprowadzeniu zerowego PIT-
-u dla osób poniżej 26. roku życia. Dla wielu 
z nas to bardzo dobra decyzja, przynosząca 
wymierne korzyści. Nie towarzyszyło jej 
jednak odpowiednie wsparcie dla samorzą-
dów, w związku z czym ich dochody spadły 
średnio o 7% w porównaniu z poprzednim 
rokiem,

• wzrost wynagrodzenia minimalnego. To 
również bardzo pożądana zmiana, której 
pozytywne skutki są oczywiste. Dla miast 
wiąże się jednak z koniecznością podwyżek 
pensji w zakładach budżetowych. Wydatki 
są więc wyższe, a nie idą za nimi dodatkowe 
wpływy ze strony rządu.

Przykład: 
Miesięczny wzrost podatku od nierucho-

mości, na którą składa się dom o powierzch-
ni 150 m², garaż wolnostojący o powierzchni 
25 m² i działka o powierzchni 1000 m² wynie-
sie 7,7 zł.

Wsparcie dla osób i podmiotów 
w trudnej sytuacji fi nansowej:

Osoby i firmy, których dochody uległy 
znacznemu obniżeniu, m.in. przez kryzys zwią-
zany z pandemią koronawirusa lub które z in-
nych powodów znajdują się w trudnej sytuacji 
fi nansowej, mogą:
• złożyć podanie o odroczenie terminu płat-

ności podatku (wraz z uzasadnieniem),
• złożyć podanie o zawieszenie obowiązku 

płacenia podatku (dokumentując np. brak 
dochodów w danym okresie),

• zmienić deklarację dotyczącą sposobu 
użytkowania budynku, jeśli przestało się 
prowadzić w nim działalność gospodarczą 
(np. na skutek jej zawieszenia),

• w przypadku osób fi zycznych, dla których 
opłata podatku mogłaby zagrozić codzien-
nej egzystencji oraz przedsiębiorców, dla 
których obciążenie podatkiem mogłoby się 
przyczynić do upadłości fi rmy, możliwe jest 
umorzenie podatku.
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Wyjaśnia Małgorzata Fiedukowicz, kie-
rownik Referatu Zamówień Publicznych 
i Ochrony Środowiska: 

Działka ta nigdy nie była własnością mia-
sta – jest własnością prywatną. W styczniu 
2020 roku została wydana decyzja o warun-

kach zabudowy, dopuszczająca możliwość za-
budowy działki i przeznaczenia terenu na bu-
dowę budynku handlowo-usługowego – usługi 
podstawowe dla mieszkańców typu: apteka, 
zakład fryzjerski, kosmetyczny itp.

Inwestor we wrześniu 2020 roku uzyskał 
prawomocne pozwolenie na budowę budynku 
handlowo-usługowego z towarzyszącą infra-
strukturą techniczną, parkingiem i dwoma py-
lonami reklamowymi.

Inwestor wystąpił o zezwolenie na usunięcie 
drzew kolidujących z inwestycją. Po przeanali-
zowaniu wniosku i planu zagospodarowania te-
renu wydaliśmy zezwolenie na usunięcie drzew.

Zgoda wynikała z zapisów dot. przeznacze-
nia terenu zawartych w warunkach zabudo-
wy. Warunki z kolei nie są decyzja uznaniową. 
Zostały wydane w oparciu o przepisy prawa 
i „zasady dobrego sąsiedztwa”, co oznacza, że 
obiekt nawiązuje charakterem lub funkcją do 
okolicznych.

Za usunięcie drzew naliczono opłatę w wy-
sokości 167 375 zł. Środki z tej opłaty zostaną 
przeznaczone w kolejnych latach na działania 
z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy, 
w tym wymianę pieców – „kopciuchów”, usu-
wanie wyrobów zawierających azbest i nowe 
nasadzenia na terenach publicznych.  (z)

167 375 zł za wycięcie drzew
Nasi Czytelnicy alarmowali: co się dzieje na ogrodzonej, pięknie dotąd zale-
sionej działce naprzeciwko Tesco? Zniknęły drzewa. Wszystkie! 

EKOLOGIA

PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych powstał, by pomóc mieszkań-
com miasta w pozbyciu się problematycznych 
śmieci. Przede wszystkim powinniśmy tam 
zawozić odpady, których nie uda nam się po-
segregować i oddać w torbach, odbieranych 
sprzed każdego domu w określonych dniach 
przez fi rmę Lekaro. Nie uda się posegregować, 
tzn. odpady są innego rodzaju niż te przewi-
dziane do wywozu. Jeśli przywozicie Państwo 
do PSZOK przyczepę pełną zielonych odpadów 
albo worków z plas  kami, to miejcie świado-
mość, że dalszy ich wywóz nie następuje w ra-
mach umowy z fi rmą Lekaro, ale obciąża do-
datkowymi kosztami budżet miejski, czyli nas 
samych jako obywateli.

Starajcie się Państwo pomóc obsłudze 
PSZOK i innym użytkownikom. 

– Pamiętajcie, aby mieć przy sobie dowód 
zamieszkania na terenie Józefowa i dokument 
potwierdzający, że zapłaciliście za wywóz 
śmieci z tego miejsca. Nie przywoźcie odpa-
dów ze swoich warszawskich mieszkań czy 
mazurskich domków do Józefowa. Takie sytu-
acje się także zdarzają. 

– Nie przywoźcie do PSZOK-u worków 
z segregowanymi odpadami, które są odbie-
rane spod waszego domu wedle harmonogra-
mu. Jeśli już musicie z bardzo ważnych powo-
dów, nadmiarowe plas  ki czy papier musicie 
spakować we własne worki lub kartony.

– Jeśli oddajecie różnorodne materiały, 

koniecznie posortujcie je w domu, nie róbcie 
tego na terenie punktu, by nie blokować miej-
sca na placu, nie przedłużać innym czasu ocze-
kiwania na wjazd.

– Pamiętajcie, że obowiązuje limit odda-
wania resztek materiałów budowlanych, po-
zostałych po drobnych remontach (do 100 kg 
miesięcznie). Po budowach i większych remon-
tach trzeba zamówić kontener i go opłacić.

– Do PSZOK-u można oddać zbędne opony 
od samochodu osobowego. Uwaga! Żadne 
inne części samochodowe nie są przyjmowa-
ne. Odbiorem i utylizacją elementów samo-
chodowych zajmują się warsztaty, w których 
auto było serwisowane.

– PSZOK służy indywidualnym mieszkań-
com miasta. Odpady fi rmowe nie są przyjmo-
wane.

Oddam – przyjmę – pożyczę
Stosujmy się do zasad, zastanówmy się, co 

robić z niepotrzebnymi rzeczami zanim je wy-
rzucimy, myślmy nie tylko o sobie, ale o innych 
mieszkańcach, o mieście jako wspólnocie.

– Oddawajcie niepotrzebne ubrania i tek-
stylia innym do dalszego użytku. 

Wiele organizacji społecznych przepro-
wadza regularne zbiórki używanych rzeczy, 
ogłaszają terminy, czasem dostarczają torby 
i zabierają pełne spod domów. Korzystajmy 
z tej możliwości zamiast zapełniać pojemniki 
dobrymi jeszcze przedmiotami albo wrzucaj-

my je do kontenerów PCK. 
Warto zastanowić się, czy nie oddać niepo-

trzebnych rzeczy konkretnej organizacji cha-
rytatywnej, np. „Serce Miasta” z siedzibą na 
Pradze przy ul. 11 Listopada 22, która pomaga 
osobom w kryzysie bezdomności. Tam nie-
zwykle potrzebne są określone przedmioty: 
ubrania, namioty, śpiwory, telefony komórko-
we, okulary i jedzenie. Zajrzyjcie na stronę FB 
„Serce Miasta”.

– Dołączcie do społecznej, józefowskiej ak-
cji „Oddam-przyjmę-pożyczę. Nie na marne”. 

Na stronie facebookowej mieszkańcy 
miasta i okolic prezentują fotografi e i opisy 
przedmiotów, które chcą oddać w dobre ręce, 
bardzo szybko znajdują się chętni. Użytkowni-
cy mogą także zgłaszać zapotrzebowanie na 
przedmioty i zwykle równie szybko uzyskują 
oferty. To bardzo cenna inicjatywa, ogranicza-
jąca ilość wyrzucanych śmieci, dodatkowo po-
żyteczna na wielu poziomach, ekologicznym, 
oszczędnościowym i społecznym. Zajrzyjcie 
na stronę, zadziwicie się, jakie przedmioty 
znajdują swoje drugie życie: używane ubra-
nia, zabawki i sprzęty dziecinne, książki, stare 
kasety magnetofonowe, meble i artykuły go-
spodarstwa domowego, resztki materiałów 
budowlanych, rośliny – można wyliczać w nie-
skończoność. 

Współpracujmy życzliwie i dbajmy o środo-
wisko, a wszystkim nam będzie się żyło tu lepiej.

L.D.

Stare opony • Do 100 kg gruzu w miesiącu z drobnego remontu

Jak się pozbyć niepotrzebnych rzeczy
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JUBILEUSZ UT W

Opowiada Daniela Czernianin
No i stało się… mamy następny jubileusz 

naszego uniwersytetu w Józefowie. Już pięt-
nasty. Cieszymy się bardzo, że dobrnęliśmy do 
okrągłej, pięknej rocznicy w zdrowiu i dobrym 
samopoczuciu. 

Nie wszystkim się to udało, niektórzy nasi 
Studenci niedawno odeszli od nas na zawsze. 
Pamiętamy o nich i będziemy ich ciepło wspo-
minać.

Nie zdążyliśmy się obejrzeć, a już mamy 
2020 rok – trochę inny niż pozostałe, bo koro-
nawirus powywracał wszystko do góry noga-
mi. Przetrwaliśmy kilka miesięcy w odosobnie-
niu i chcielibyśmy już powrócić do naszej Alma 
Mater z nową energią i zapałem, aby kontynu-

ować działalność akademicką.
Okoliczności jubileuszowe skłaniają do 

przypomnienia o garstce zapaleńców, którzy 
15 lat temu postanowili zrobić coś dla naszej 
seniorskiej społeczności. Pomyśleli – jak nie 
my, to kto? I udało im się doskonale, ponie-
waż studentów w Józefowie z każdym rokiem 
przybywało coraz więcej i więcej... W końcu 
osiągnęliśmy 300 osób. Liczba ta świadczy 
ewidentnie o tym, że inicjatywa była słuszna 
i potrzebna.

Inicjatorem i prezesem przez pierwszą de-
kadę był Antoni Gudaj, po nim jako prezes na 
ponad trzy lata stery przejął Adam Godlewski, 
a obecnie od 2019 roku józefowskiemu UTW 
przewodniczy Teresa Uzarska. 

Głodni wiedzy 
Studenci stale udowadniają, że nie boją 

się wyzwań, że mogą pokonać własną nie-
śmiałość, lęk przed nowym i pokazać sobie 
i swoim dzieciom, wnukom, że chcą odważnie 
przyłączyć się do dzisiejszego, jakże nowocze-
snego i skomputeryzowanego świata – nie 
być bezimiennymi w obecnej rzeczywistości. 
Stąd zainteresowanie naszych seniorów kur-
sami komputerowymi, obsługą smar  onów, 
bankowością internetową czy innymi wyzwa-
niami współczesności. Większość studentów 
ukończyła te kursy, co dało im powód do dumy 
z tego, że podołali takiemu zadaniu.

Uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
chłoną wiedzę z różnych dziedzin. Interesuje ich 
historia, polityka, historia sztuki, malarstwo, 
medycyna wieku starszego, a także wirtualne 
zwiedzanie najpiękniejszych miejsc na świecie. 

Profesorowie, którzy przekazują tę wiedzę, 
z przyjemnością odwiedzają nasz uniwersytet, 
bo widzą pasję, z jaką słuchamy ich wykładów.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Korelujemy sprawność umysłową z tężyzną 

fi zyczną – uprawiamy gimnastykę, pływanie, 
wybijamy kijkami rytmy podczas nordic wal-
king, zaliczając wiele kilometrów tygodniowo 
– w myśl zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Na kolejnych Zimowych Senioriadach w Rab-
ce zajmujemy czołowe miejsca. Jesteśmy chlubą 
polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Nasi studenci uwielbiają chodzić do teatru 
– sami także biorą udział w różnych studenc-
kich spektaklach. Prężnie działająca sekcja te-
atralna prowadzona przez Zofi ę Werner ma 
na swoim koncie kilka przedstawień oraz fi lm 
pt. „Muzykoterapia”.

Dla kolejnych pokoleń
Jednym z sympatyczniejszych zadań UTW 

jest integracja pokoleń w naszym mieście. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie ma już 15 lat!

Jeśli jesteś emerytem
umysł otwarty masz
Wszystko było już przygotowane, miało być spotkanie w serdecznej atmosferze, 
prelekcje, prezentacje. Zarówno studenci, jak i organizatorzy czekali w napięciu 
na inaugurację nowego roku akademickiego, a jednocześnie uroczyste obcho-
dy piętnastolecia istnienia józefowskiego UTW. Planowana data: 30 września 
w MOK-u.

Niestety, po raz kolejny w tym roku, pandemia pokrzyżowała plany. Powiat 
otwocki został objęty „żółtą strefą”, a następnie „czerwoną strefą”, a to ozna-
cza, że w sali widowiskowej przeznaczonej dla 180 widzów mogło wówczas 
przebywać jedynie 45 osób… W ewidencji UTW zarejestrowanych jest ponad 
300 członków, z czego niemal połowa regularnie uczestniczy w spotkaniach. 
Niestosownym byłoby ograniczyć uczestnictwo większości w tak ważnej uro-
czystości. Pozostaje czekać na lepsze czasy, poddać się nastrojowi i zanurzyć we 
wspomnieniach o minionych piętnastu latach… 

Dbałość o kondycję seniorów jest jednym z głównych założeń działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Relaks nad morzem w dobrym towarzystwie.
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Z  przyjemnością czytamy przedszkola-
kom bajki, zapraszamy uczniów wyższych klas 
na uroczystości patriotyczne czy świąteczne 
– kiedy to wspólnie śpiewamy kolędy.

My studenci jesteśmy również inicjatorami 
ciekawych pomysłów i działań dla przyszłych 
pokoleń. Zainicjowaliśmy stworzenie kapsuły 
czasu, która została wypełniona różnymi wia-
domościami od mieszkańców, zdjęciami z ży-
cia współczesnego Józefowa, następnie uro-
czyście zakopana. Otwarta ma być dopiero 
za 50 lat. Nasze wnuki i prawnuki będą mogli 
rozpoznać swoich najbliższych i dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy o ich życiu. 

Integracja i zabawa
Poza wszystkimi pasjami wspólnie zwie-

dzamy Polskę, Ukrainę, Gruzję, Włochy i Chor-
wację. Są to wyjazdy turystyczne, jak i reha-
bilitacyjne. 

Jest to najbardziej rekreacyjna i integracyj-
na część naszej działalności. Poznajemy siebie, 
zawiązujemy nowe przyjaźnie, tańczymy, śpie-
wamy, wspólnie się bawimy. W takich chwi-
lach znów stajemy się młodzi, a troski i cho-
roby zostawiamy za szczelnie zamkniętymi 
drzwiami w domu. Na kilka dni zapominamy 
o naszych codziennych strapieniach.

Więc jeśli jesteś emerytem
Umysł otwarty masz kolego
To bez wahania podejmij studia 
W naszej uczelni wieku trzeciego

Niech się rozwija nasza uczelnia
Niczym kwiat piękny rzuca swe czary
Bo wciąż potrzebni są mądrzy ludzie
I nie jest ważne młody czy stary

Tekst: Daniela Czernianin

Pomocne adresy: 
www.facebook.com/pismoJNS

redakcja.jns@jozefow.pl

Studenci józefowskiego UTW w Rabce-Zdroju wielokrotnie byli zwycięzcami senioriady. Troje kolejnych prezesów – od lewej: Antoni Gudaj, 
Teresa Uzarska (obecna prezes) i Adam Godlewski.

JUBILEUSZ UT W

Jednym z podstawowych rodzajów działalności uniwersytetu, obok integracji seniorów oraz tej 
międzypokoleniowej, są wykłady otwarte, tzn. dostępne dla mieszkańców Józefowa i osób zainteresowanych, 
które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. Tematyka jest zróżnicowana – obejmuje kulturę, 
sztukę, historię, politykę, stosunki międzynarodowe, badania kosmiczne, a także problematykę dotyczącą 
bezpieczeństwa czy zdrowia.
Na zdjęciu powyżej „selfi e” Jakuba Bajtlera z publicznością wykonane po jego wykładzie w styczniu tego roku. 

Studenci UTW co roku angażują się w realizację józefowskiej edycji fes  walu „Otwarte ogrody”.
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W ostatnich latach ruch UTW w Polsce roz-
winął się bardzo dynamicznie. Do roku 2019 
powstało ponad 640 Uniwersytetów Trzecie-
go Wieku, w tym aż 80 na Mazowszu. 

Znakomita większość z nich oferuje słu-
chaczom zajęcia regularne – wykłady i semi-
naria o różnorodnej tematyce, a także zajęcia 
sportowe i ruchowe, kursy językowe i zajęcia 
artystyczne. Okazjonalnie również wyjazdy, 
wycieczki, rajdy turystyczne czy wyjścia do in-
stytucji kultury, jak kina, teatry czy muzea.

Józefowski uniwersytet od lat działa pręż-
nie, jest instytucją dobrze widoczną na tle 
miasta, zaangażowaną w życie lokalnej spo-
łeczności. 

Słusznie podkreśla się, że „ruch UTW, zaj-
mując się aktywizacją intelektualną i fi zyczną 
osób starszych, stał się nie tylko animato-
rem aktywności społecznej osób starszych 
w społeczności lokalnej, ale także partnerem 
w kreowaniu polityki senioralnej na poziomie 
krajowym i lokalnym.” Józefowski UTW od po-
czątku uczestniczy w ogólnopolskim Obywa-
telskim Parlamencie Seniorów.

Warto pamiętać, co napisała prof.  Halina 
Szwarc, uzasadniając utworzenie pierwszego 
w Polsce UTW: 

„Ludzie starsi mają 
szczególnie ważną rolę 
do spełnienia. 
Nabyta przez nich wiedza, 
w połączeniu z doświadczeniem 
zgromadzonym w ciągu wielu 
lat życia, tworzy wartości 
bardzo cenne dla społeczeństwa, 
a im samym powinna dawać 
poczucie satysfakcji”.

Dlatego serdecznie zachęcamy do włącza-
nia się w działalność UTW.

Oprac. Katarzyna Marcinkiewicz
Fot. Archiwum UTW

Od 29 września 2020 r. Zarząd UTW 
co tydzień pełni dyżury w nowym bu-
dynku – willi Balbinów przy ul. Kard. 
Wyszyńskiego 11 – we wtorki w godzi-
nach 10.00–14.00. 
W tych godzinach dostępny będzie 
również kontakt telefoniczny pod nr 
22 789 22 84.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na 
stronie internetowej utw.jozefow.pl
oraz na naszym profi lu na Facebooku:
UTW Józefów

Zebranie założycielskie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Józefowie odbyło się 
13 kwietnia 2005 roku. Inicjatorami byli 
Jadwiga i Antoni Gudajowie. W zebraniu 
wzięło udział 20 osób. Ustalono listę zało-
życieli UTW, skład zarządu oraz przyjęto 
statut stowarzyszenia. 

Na zdjęciu: prezes UTW – Teresa Uzarska, wiceprezes – Marianna Jakubowska, 
skarbnik – Elżbieta Turek, sekretarz – Daniela Czernianin oraz członkowie 
Maria Dąbrowska, Jadwiga Łaszewska i Ewa Majchrzak.

UTW sprzyja integracji pokoleń, seniorzy chętnie czytają przedszkolakom, a także włączają najmłodszych w inne przedsięwzięcia, jak choćby spektakle.

UTW na wycieczce z okazji święta ziemniaka jesienią 2019 roku – w tym 
roku epidemia zahamowała wszelką aktywność, mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku znów będziemy się bawić podczas wspólnych wyjazdów.

JUBILEUSZ UT W
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Urząd Miasta
 – Chcę skontaktować się z Urzędem Mia-

sta, zadać pytanie, załatwić sprawę.
2 listopada rząd ogłosił kolejną zmianę 

w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Zgodnie z najnowszymi zapisami wszyscy 
pracownicy urzędów administracji publicznej, 
w tym urzędów miejskich, którzy mogą wy-
konywać pracę zdalnie, muszą przejść na taką 
formę pracy. Obsada Urzędu Miasta Józefowa, 
pracująca w biurach, została zatem ograniczo-
na do minimum, wprowadzono również rota-
cyjny system pracy.

Dlatego bezpośrednio w urzędzie możesz 
załatwić tylko najważniejsze, niezbędne spra-
wy po uprzednim kontakcie telefonicznym 
z odpowiednim referatem. 

W budynku A dla mieszkańców dostępna 
jest kasa bankowa oraz wydzielone miejsce do 
składania dokumentów. Interesanci zapraszani 
są pojedynczo.

Zachęcamy do korzystania z e-PUAPU 
oraz kontaktu drogą mailową i telefoniczną.

Bezpośrednie numery telefonów publiku-
jemy poniżej, a pełna lista kontaktowa znaj-
duje się pod adresem: http://jozefow.pl/pa-
ge/934,wykaz-telefonow-w-urzedzie-miasta.
html. 
Sekretariat Burmistrza: um.sekretariat@joze-
fow.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, 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 43
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
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych: kontakt@
mopsjozefow.com, 604 289 061, w poniedział-
ki w godz. 10.00–15.00

W szczególnych przypadkach klienci zapra-
szani są do holu urzędu, gdzie oczekują na pra-
cownika.

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

smo w specjalnie ustawionej w tym celu urnie 
(lub pudełku obok). Jeśli Twoja sprawa jest pil-
na, dodatkowo zadzwoń pod numer ogólny 22 
779 00 00. 

Mam pilną sprawę do Urzędu Stanu Cy-
wilnego
Aby załatwić sprawę w USC lub w jakimkol-

wiek innym referacie Urzędu Miasta umów się 
telefonicznie.

  Chcę skorzystać z Punktu Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej
Porady w punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej na terenie powiatu otwockiego zo-
stały zawieszone. Więcej na ten temat pod 
adresem: h  ps://www.jozefow.pl/page/14,ak-
tualnosci.html?id=3457.

Kasa
 Chcę zapłacić rachunki/inne opłaty

Zastanów się, czy możesz je opłacić przez 
Internet. Jeśli nie masz takiej możliwości, mo-
żesz to ewentualnie zrobić osobiście w józe-
fowskiej fi lii Banku Spółdzielczego w Karczewie 
(czyli w kasie na parterze Urzędu Miasta). Zo-
staniesz poproszony o zachowanie wszelkich 

środków ostrożności oraz stosowanie ograni-
czeń i środków ochrony osobistej. 

MOPS
 Chcę skontaktować się z MOPS

Zrób to telefonicznie – 22 789 53 93 lub 
mailowo – kontakt@mopsjozefow.com . Nie 
odwiedzaj siedziby MOPS – jest zamknięta dla 
mieszkańców.

W sprawach wyjątkowych możliwy kontakt 
osobisty z pracownikami ośrodka, po wcze-
śniejszym ustaleniu telefonicznie daty i go-
dziny. W ośrodku może przebywać tylko jed-
na osoba. Należy pamiętać o zasłanianiu ust 
i nosa oraz zasadach higieny.

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

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

Odpady
 Chcę skorzystać z PSZOK

PSZOK działa w soboty od godz. 8.00 do 
16.00 (uwaga – w sezonie jesienno-zimowym 
punkt funkcjonuje tylko do godz. 16.00).

Nie zmienił się harmonogram ani zasady 
odbierania odpadów sprzed posesji. Odpady 
będą odbierane od Ciebie tak, jak dotychczas: 
zmieszane i bio we wtorki, a segregowane 
– w soboty, zgodnie z dotychczasowym har-
monogramem dostępnym na podstronie: 
http://jozefow.pl/page/1401,harmonogram-
odbioru-odpadow-od-1-sierpnia-2020-r.html.

 Potrzebuję worków na odpady segrego-
wane 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 jednocześnie.

Zakład Obsługi Piękne Miasto działa w godzi-
nach 7.00–15.00, tel. kontaktowy 22 612 13 37.

Hydrosfera
 Chcę załatwić sprawę w Hydrosferze

Możesz to zrobić na kilka sposobów, ale nie 
osobiście.
–  telefonicznie: 22 780 06 43 i 53 (od ponie-

działku do piątku w godz. 7.00–15.00),
–  poprzez pocztę elektroniczną: sekretariat@

hydrosfera-jozefow.pl,
–  poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klien-

ta (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.
Zgłaszane sprawy będą rozpatrywane indy-

widualnie i załatwiane zgodnie z możliwościami 

Jak aktualnie funkcjonują nasze urzędy i instytucje

Miasto w stanie pandemii
Wraz z ogłaszaniem przez rząd kolejnych obostrzeń i wytycznych wynikających 
z epidemii SARS CoV-2 zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miasta oraz 
instytucji i spółek miejskich. Obecna sytuacja sprawia, że komunikaty o zaka-
zach i nakazach zmieniają się bardzo często i wiele z nich może nie docierać do 
wszystkich mieszkańców. Dlatego informacje o zmianach w działaniu urzędu, 
spółek i instytucji w Józefowie zebraliśmy w formie wygodnego przewodnika.

WALC Z YMY Z WIRUSEM COVID 19
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i zachowaniem środków bezpieczeństwa. 
W celu ograniczenia wizyt pracowników 

odczytujących wodomierze Hydrosfera pro-
ponuje  możliwość podania na koniec każdego 
miesiąca stanu swoich wodomierzy e-mailem, 
przez stronę internetową lub telefonicznie.

Obecna sytuacja nie wpłynie na realizację 
usług spółki oraz zapewnienie ciągłości do-
staw 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: tbs@tbsjozefow.pl. 

ICSiR
 Czy obiekty Integracyjnego Centrum 

Sportu i Rekreacji są otwarte?
Boisko przy ul. Dolnej i przy SP nr 3 jest 

otwarte dla klubów sportowych. Trenujący 
muszą spełnić pewne warunki sanitarne.

Pływalnia jest zamknięta dla klientów indy-
widualnych. Prowadzone są natomiast zajęcia 
zorganizowane (nauka pływania).

Szczegóły uzyskasz w ICSiR telefonicznie 
– 22 789 11 77 lub mailowo – biuro@icsir.pl.

MOK
Zgodnie z zapowiedziami rządu instytucje 

kultury musiały zawiesić swoją działalność. 
Dlatego MOK odwołał wszystkie wydarzenia 
kulturalne. Część zajęć i warsztatów odbywa 
się online, część została zawieszona do 29 listo-
pada z możliwością przedłużenia tego terminu.

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

dzwoń pod jeden z numerów:
–  budynek główny:  22 789 20 26, 22 789 22 

84, telefon komórkowy: 602 552 804,
–  Dom Nauki i Sztuki: 22 789 22 84.

Biblioteka
Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami rządu 

instytucje kultury muszą zawiesić swoją dzia-
łalność. Biblioteka nieczynna do odwołania.

Policja
 Chcę skontaktować się z policją

Spróbuj nie odwiedzać komendy. Skontak-
tuj się telefonicznie.

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku:
–  ofi cer dyżurny (całodobowo) – tel. 47 724 

19 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 ponie-
działku 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 

16 00, 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 świadka oraz 
składające zawiadomienia, muszą pamiętać 
o osłanianiu ust i nosa.

Straż miejska
 Chcę skontaktować się ze strażą miejską

Zrób to telefonicznie: 22 789 22 12, 513 188 
882. Straż miejska działa według dotychczaso-
wego grafi ku, jednak ogranicza możliwość wi-
zyt osobistych do koniecznych. Jeśli odwiedzisz 
siedzibę straży miejskiej zachowaj odpowied-
nią odległość i rygorystyczne zasady higieny.

Seniorzy
 Jestem seniorem i potrzebuję pomocy 

w zakupach, wykupieniu leków, załatwie-
niu niezbędnych spraw.
Pomoże Ci w tym straż miejska. Zadzwoń: 

22 789 22 12, 513 188 882.

Przychodnia miejska
 Czy mogę umówić się na wizytę osobistą 

do lekarza POZ, stomatologa, specjalisty, 
pediatry? Czy mogę wykonać badania la-
boratoryjne, szczepienia? Czy realizowa-

ne są wizyty domowe?
Przychodnia wznowiła wizyty w kontak-

cie osobistym, jednak w ograniczony spo-
sób. Przede wszystkim – zanim przyjdziesz do 
przychodni zadzwoń – 22 789 21 21.

Zapoznaj się z komunikatem przychodni, 
dotyczącym problemów z połączeniami tele-
fonicznymi, dostępnym na podstronie h  p://
jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3407.

 Potrzebuję recepty na swoje leki na receptę
Skorzystaj z aplikacji Visimed lub Inter-

netowego Konta Pacjenta. Jeśli ich nie masz 
– poproś o wystawienie recepty dzwoniąc 
na: 22 789 21 21. Uwaga – dotyczy to stale 
przyjmowanych leków, o których wie Twoja 
przychodnia.

Nie mogę dodzwonić się do przychodni. 
Wciąż słyszę sygnał zajętości/komunikat 
„nie ma takiego numeru”/nikt nie odbie-
ra telefonu.
Telefony przychodni są wyjątkowo obcią-

żone, jednak obsługiwane cały czas. Informa-
cja „nie ma takiego numeru” to również efekt 
przeciążenia linii. Przychodnia prosi o cierpli-
wość. Obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna 
dla służby zdrowia. Więcej informacji o połą-
czeniach telefonicznych na podstronie: h  p://
jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3407.

 Jeśli stan zdrowia mój/moich najbliższych 
jest poważny
Skorzystaj z numerów alarmowych: 112, 999.

Korzystaj z telefonu i Internetu
Wychodząc z domu zastanów się, czy jest 

to konieczne. Jeśli sprawa może poczekać lub 
może być załatwiona przez telefon/Internet 
– wybierz tę pośrednią formę kontaktu z urzę-
dem/instytucją. Dla dobra swojego, swoich 
bliskich oraz osób, z którymi miałbyś wówczas 
bezpośredni kontakt.

Dziękujemy za zrozumienie. Sytuacja jest 
niecodzienna, ale przy wspólnej mobiliza-
cji jej skutki będą mniej dotkliwe dla nas 
wszystkich.

(UM Józefów)

Wyzdrowiałeś – zostań dawcą! Osocze ozdrowieńców pomaga leczyć COVID-19 
Dawcą może zostać osoba w wieku 18–65 lat, która przechorowała COVID-19 lub przeszła zakażenie bez objawów i wytworzyła 

przeciwciała, została uznana za wyleczoną i czuje się zdrowa, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub 18 dni od 
zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy.

Rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ponieważ szczegóły pobrania są usta-
lane indywidualnie z każdym dawcą. 

RCKiK Warszawa ul. Saska 63/75, tel. 72 320 32 07 lub 691 060 504 od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00–14.00,
e-mail: koronawirus@rckik-warszawa.com.pl

Nr telefonu punktu poboru osocza w szpitalu MSWiA 515 633 105 w godz. 10.00–18.00,  e-mail: covid19osocze@gmail.com
Moc przeciwciał się zmniejsza, więc warto się pospieszyć. Żadna choroba współistniejąca nie wyklucza dawcy.

Więcej na stronie: www.twojakrew.pl/ozdrowiency

WALC Z YMY Z WIRUSEM COVID 19
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SPORT

Jak Józefovia radzi sobie z COVID-19

Jakub Pec mistrzem Polski

Wiosenny lockdown sprawił, że piłka noż-
na w całym kraju uległa „zamrożeniu”. Praca 
szkoleniowo-opiekuńcza w Józefovii, prowa-
dzącej zajęcia dla 17 grup, zatrudniającej 15 
trenerów, organizującej prawie 200 oficjal-
nych meczów w ciągu roku na obiektach przy 
ul. Dolnej została zawieszona. Zarówno mło-
dym, jak i starszym zawodnikom pozostało 
odbywać indywidualne treningi w domowym 

zaciszu, według wskazań trenerów, którzy za 
pośrednictwem Internetu monitorowali sytu-
ację zawodników i przekazywali im zalecenia.

W maju, po niespełna dwumiesięcznej 
przerwie, zawodnicy Józefovii mogli powrócić 
do treningów na obiektach położonych nad 
Świdrem. Początkowo zajęcia odbywały się 
w małych grupach, ale wraz z „luzowaniem” 
kolejnych obostrzeń treningi przybrały normal-
ną, pierwotną formę sprzed pandemii. Ponad-
to w okresie wakacyjnym józefowskie drużyny 
brały udział w obozach sportowych. Nie zabra-
kło także zajęć na stadionie w Józefowie, gdzie 
część roczników odbywała obozy stacjonarne.

Zarówno w przypadku treningów, jak i obo-
zów sportowych, obowiązują reżimy sanitar-
ne. Dla wspólnego bezpieczeństwa rodzice 
nie wchodzą na teren obiektu. Dzieci są tylko 
przyprowadzane, oddawane pod opiekę tre-
nera i odbierane po zakończonych zajęciach. 
Przy wejściu na teren obiektu przygotowane 
są płyny do dezynfekcji, a sprzęt sportowy jest 
na bieżąco dezynfekowany. Budujący jest fakt, 
że świadomość młodych i starszych reprezen-
tantów Józefovii dotycząca obostrzeń stoi na 
wysokim poziomie. 

COVID-19 nie przeszkodził w wystartowa-
niu rozgrywek ligowych. Piłkarze mogą cie-
szyć się grą, jednak kibiców i rodziców junio-

rów niestety napotkały utrudnienia. Przepisy 
związkowe, które stosowano do niedawna 
w MZPN, mówiły, że tylko 150 osób (łącznie 
z graczami, kierownictwem klubu, obsługą, 
etc.) mogło przebywać na stadionie w czasie 
meczu. Jednak wraz z włączeniem powiatu 
otwockiego do strefy czerwonej mecze muszą 
być już rozgrywane bez udziału publiczności. 
Kilka meczów w tym sezonie zostało także 
przesuniętych na inny termin z powodu zaka-
żenia koronawirusem w zespołach rywali. 

A jak to wszystko wygląda od strony zdro-
wotnej? Wszystkie działania akademii sku-
piają się na jednym, najważniejszym aspek-
cie – zdrowiu i szczęściu dziecka. 

Wychodzimy z założenia, że aktywność 
fi zyczna na świeżym powietrzu jest koniecz-
na, ze względu na pozytywny wpływ na sa-
mopoczucie, kondycję psychiczną, ale też 
odporność dzieci. Jest to szczególnie ważne 
teraz, gdy dzieci uczą się zdalnie i potrzebują 
jeszcze więcej ruchu niż dotychczas. 

Zachowujemy jednak zdrowy rozsądek. 
Oswajamy się z nieprzewidywalnością zjawi-
ska, jakim jest pandemia, a bezpieczeństwo 
zawodników, pracowników klubów i ich rodzin 
jest dla nas nadrzędne.

Kacper Onisk

Czworo reprezentantów Uczniow-
skiego Klubu Judo Yuko Józefów 
wzięło udział w Mistrzostwach Polski 
w Judo Juniorek i Juniorów Młod-

szych U18, które w weekend 23–24 
października w ramach Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży odbyły się 
w Zamościu.

Prawo startu w tych pres  żowych zawo-
dach, w wyniku kwalifikacji regionalnych, 
uzyskało czworo zawodników Yuko – Zuzanna 
Woźniak (48 kg), Jakub Pec (66 kg), Michał 
Jesiotr (66 kg) oraz Franciszek Zawistowski 
(81 kg). 

Kwartet z naszego miasta nie zawiódł na-
dziei sympatyków klubu, bowiem wszyscy za-
jęli miejsca punktowane do Systemu Sportu 
Młodzieżowego.

Najlepsze wrażenie pozostawił po sobie 
Jakub Pec, który po wygraniu pięciu poje-
dynków przed czasem został mistrzem Polski 
(świetne ukoronowanie sezonu, w którym 
wcześniej wywalczył brąz w Pucharze Europy 
i srebro w Pucharze Polski). Wicemistrzynią 
Polski została Zuzanna Woźniak, natomiast 
Michał Jesiotr zajął piąte, a Franciszek Zawi-
stowski siódme miejsce.

Wraz ze swoim podopiecznym Jakubem 
Pecem złoty medal z najwyższego stopnia 
podium odebrał jego trener Tomasz Głuszyk.

Tekst i foto: Maciej Piłat

Jakub Pec – drugi od lewej.
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SPORT I K ADRY

Październik 
pełen medali
Aż pięć dużych turniejów w znacznie 
oddalonych od siebie miejscach na ma-
pie Polski zaliczyli w ciągu dwóch week-
endów października zawodnicy Klubu 
Sportów Walki Bushi. Efekty? Niezliczona 
liczba medali, a większość z nich z naj-
cenniejszego kruszcu.

Kronika kadrowa

Elżbieta Siwek radną powiatu
Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu Otwockiego Elżbieta Siwek, przeło-
żona pielęgniarek w przychodni miejskiej w Józefowie objęła mandat radnej 
powiatu otwockiego po wygaśnięciu mandatu śp. Stanisława Kruszewskiego. 

Pierwsze złoto 17 października w Wieliczce 
wywalczyła Natalia Dudek – mieszkanka Ra-
domska, która kilka miesięcy temu zmieniła 
barwy klubowe i zasiliła ekipę KSW Bushi. Na-
talia podczas Mistrzostw Makroregionu Połu-
dniowego i Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików zdominowała swoją kategorię do 
50 kg zwyciężając kumite oraz kata, a także 
zdobywając puchar dla najlepszej zawodniczki 
turnieju.

Tego samego dnia, w Skarżysku-Kamiennej 
w województwie świętokrzyskim w VII Turnie-
ju Karate Kyokushin swoje pierwsze medale 
w kategorii seniorów do 80 kg zdobyli mniej 
doświadczeni w poważnych imprezach Bar-
tosz Wierzyński (srebro) i Wiktor Durel (brąz).

18 października najsilniejsza, 25-osobo-
wa reprezentacja KSW Bushi pojawiła się 
na stołecznych Bielanach, by wziąć udział 
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. W tej 
prestiżowej imprezie wzięło udział blisko 
500 zawodników z 20 klubów karate kyoku-
shin z różnych organizacji zrzeszonych w Okrę-
gowym Związku Karate Województwa Mazo-

wieckiego. Na tle tak silnej konkurencji Bushi 
pokazało się z najlepszej strony – 15 złotych 
medali zrobiło wrażenie na wszystkich. 

W kumite w swoich kategoriach wiekowych 
i wagowych pierwsze miejsca wywalczyli: 
Aleksandra Koch, Adam Bienias, Patryk Ko-
wala, Amelia Sieradzka, Alicja Droste, Matylda 
Zielińska, Aleksandra Radzikowska, Jan Fila, Ja-
kub Choiński i Błażej Polak. Na drugim stopniu 
podium stanęli Bruno Zientek, Franciszek Za-
błocki i Anna Marczak, zaś na trzecim Weroni-
ka Tomczyk, Maja Brodowska i Natalia Dudek.

W konkurencji kata najlepsi byli: Jan Fila, 
Błażej Polak, Natalia Dudek, Łukasz Witkowski 
i Zenon Nowosielski, drugie miejsce zdobyła 
Alicja Droste, a trzecie Matylda Zielińska i Anna 
Marczak.

Wysoka forma zaprezentowana w week-
end 17–18 października zaostrzyła apetyty 
zawodników KSW Bushi, więc po pięciu dniach 
przerwy zaplanowali kolejne, dalekie wyjazdy. 

Dziewięcioosobowa ekipa już 24 paździer-
nika rano pojawiła się w Bielsku-Białej, by 
wziąć udział w II Pucharze Beskidów Karate 

Kyokushin. Warto było jechać tyle kilometrów, 
bowiem złote medale zawisły na szyjach Bła-
żeja Polaka (po „bratobójczym” pojedynku fi -
nałowym pokonał Jakuba Choińskiego), Anny 
Marczak oraz Patryka Frelka, srebrne przypa-
dły w udziale wspomnianemu Choińskiemu, 
Patrykowi Kowali i Oskarowi Gębali, zaś brązo-
wy – Amelii Sieradzkiej.

Zaledwie dzień później, po pokonaniu po-
nad 500 kilometrów, część sobotniej repre-
zentacji KSW Bushi zaprezentowała się z naj-
lepszej strony w rozegranym w Białymstoku 
turnieju I.K.O.N. Fighter Cup.

Czwórka naszych reprezentantów „wyci-
snęła” z tych zawodów wszystko, co się dało, 
bowiem wszyscy zameldowali się w fi nałach, 
w których musieli stoczyć wewnątrzklubowe 
walki. Błażej Polak dzień po wygranym fi nale 
w Bielsku-Białej raz jeszcze – po efektownym 
kopnięciu kaiten-geri – pokonał Jakuba Cho-
ińskiego, zaś w pojedynku Aleksandry Radzi-
kowskiej z Matyldą Zielińską lepsza okazała 
się ta pierwsza.

Tekst i foto: Maciej Piłat

Elżbieta Siwek to pielęgniarka dyplomo-
wana i od wielu lat przełożona pielęgniarek 
w przychodni miejskiej w Józefowie. Jest absol-
wentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, Europejskiej Uczelni Społeczno-Tech-
nicznej w Radomiu i Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu. Za swoją pracę i zaangażowanie 
w wiele akcji społecznych w ubiegłym roku 
została uhonorowana przez Towarzystwo Przy-
jaciół Józefowa odznaczeniem „Portula in mun-
dum” (Furtka na świat).

– To nie była łatwa decyzja – mówi Elżbieta 

Siwek. – Wybory samorządowe odbywały się 
w innej sytuacji. Dziś, gdy walczymy z pande-
mią i ochronie zdrowia potrzebna jest każda 
para rąk, decyzję o tym, czy podejmę to do-
datkowe wyzwanie, musiałam skonsultować ze 
współpracownikami, rodziną i mieszkańcami 
Józefowa. Przekonano mnie, że w tak trudnej 
sytuacji potrzebne jest moje doświadczenie 
zawodowe i życiowe. Wybrano mnie przewod-
niczącą komisji zdrowia, bezpieczeństwa i ro-
dziny w miejsce Kingi Błaszczyk, która przeszła 
do Zarządu Powiatu. 

Śp. Stanisław Kruszewski był dla mnie, tak 
jak dla wielu józefowian, wzorem samorządow-
ca. W swojej pracy chcę pójść wytyczoną przez 
niego drogą, pamiętając o Jego dewizie: zawsze 
warto rozmawiać.
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Szkoła Podstawowa nr 1 
Antoni Tadeusz Sawka, uczeń VI klasy 

– średnia ocen 5,67
W rekomendacji szkoły czytamy m.in.: „uczeń 
przykładnie wypełnia wszystkie obowiązki 
szkolne, samodzielnie rozwija swoje zaintere-
sowania i uzdolnienia, aktywnie uczestniczy 
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych”. An-
toni jest poza tym cenionym zawodnikiem ka-
rate i zdobywa w tej dziedzinie sportu wysokie 
miejsca w zawodach wojewódzkich, ogólno-
polskich i międzynarodowych. Bez problemu 
godzi naukę ze sportem.

Maria Magdalena Adrich, uczennica VI 
klasy – średnia ocen 6,0
W opinii szkoły Marta to osoba o ponadprze-
ciętnych zdolnościach, szczególnie w zakresie 
języka polskiego i historii. Jest nie tylko pra-
cowita i systematyczna, ale przede wszystkim 
twórcza – pisze piękne, dojrzałe opowiadania. 
Cechuje ją niezależność sądów oraz gotowość 
do wyrażania własnego zdania. Marta repre-
zentuję klasę i szkołę w konkursach i olimpia-
dach, uczestniczy w pracach na rzecz klasy 
i szkoły. Godzi naukę i obowiązki szkolne ze 
swoją pasją – muzyką i grą na skrzypcach.

Szkoła Podstawowa nr 2
Emilia Kaczorek, uczennica klasy VI – średnia 
ocen 5,83

Wielką pasją Emilii jest śpiew, w roku szkolnym 
2019/2020 uczestniczyła w lekcjach śpiewu 
w Studium Wokalnym Vocalmania Marceli-
ny Woźnej. Laureatka szkolnych konkursów 
„Mam talent” i „Koncertu Kolęd i Pastorałek”. 
Brała udział w eliminacjach do konkursów wo-
kalnych, organizowanych przez TVP i Polskie 
Radio.
Karolina Dudzicka, uczennica klasy VI – śred-
nia ocen 5,31
Bierze udział w licznych zajęciach pozalekcyj-
nych oraz konkursach. Uczestniczyła w Ogól-
nopolskim Konkursie Humanistycznym „Al-
fik Humanistyczny”, otrzymała wyróżnienie 
w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim 
„Przecież każdy pisze wiersze”, w XI Ogólnopol-
skim Konkursie na sztukę teatralną i scenariusz 
fi lmowy zajęła I miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 3
Antonina Zięba, uczennica klasy VII 

– średnia ocen 5,71
Zaraża pozytywną energią, wzorowo wypełnia 
obowiązki wynikające ze statutu szkoły, samo-
dzielnie rozwija swoje uzdolnienia – głównie 
plastyczne. W XV Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Architektura mojego regionu” 
zdobyła drugą nagrodę, w XXII międzynarodo-
wym konkursie plastycznym „Ludzie ludziom 
zgotowali ten los” zdobyła nagrodę. Nagra-

dzana i wyróżniana także w szkolnych i po-
wiatowych konkursach. Bierze czynny udział 
w życiu szkoły i zajęciach Powiatowego Mło-
dzieżowego Domu Kultury.

Maria Kołodziejczyk, uczennica kl. VIII 
– średnia ocen 5,67
W opinii szkoły czytamy: „ Maria to uczennica 
pilna, pracowita oraz systematyczna. Chętnie 
oraz sumiennie wykonywała wszystkie powie-
rzone zadania. Bardzo dobrze radziła sobie 
z nauką podczas nauczania zdalnego. Bierze 
czynny udział w konkursach i odnosi w nich 
sukcesy: finalistka konkursu kuratoryjnego 
z biologii, II miejsce w powiatowym konkursie 
matematycznym, laureatka I miejsca w ogól-
nopolskiej olimpiadzie języka angielskiego 
Olimpus, laureatka I stopnia z wyróżnieniem 
w olimpiadzie wiedzy Archimedes Plus – Lin-
gua Plus.

Stypendium sportowe
Po raz pierwszy w marcu przyznano sty-

pendium sportowe. Otrzymała je Weronika 
Górniak, która jako jedyna spełniła wszystkie 
kryteria zawarte w uchwale Rady Miasta, usta-
nawiającej to stypendium. Weronika Górniak 
trenuje badminton i w 2019 roku zajęła trzecie 
miejsce w grze pojedynczej w kategorii juniora 
młodszego do lat 17 w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom, ich 
rodzicom i nauczycielom.  

  (z)

Miasto funduje stypendia

W razie awarii świetlenia 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. Wyszyńskiego 1, 
tel. 22 779 00 55
Zakład Obsługi Piękne Miasto
tel. 22 612 13 37, kierownik@zojozefow.pl
Biuro Obsługi Klienta Lekaro
tel. 22 185 52 51, lekaro@lekaro.pl

Ważne telefony: 
Burmistrz Marek Banaszek i wiceburmistrz 
Piotr Gąszcz: 22 779 00 25

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego: 
22 779 00 00, fax 22 779 00 15

Przewodniczący Rady Miasta 
Mariusz 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 Odpadów 
Komunalnych w sezonie jesienno-zimowym
czynny w soboty w godz. od 8.00 do 16.00.

9 października 2020 roku zmarł 

kol. Ryszard Staroń, lat 80

znakomity stroiciel instrumentów 

klawiszowych,

członek Towarzystwa Przyjaciół 

Józefowa

Cześć Jego Pamięci. 

Składamy wyrazy współczucia 

Jego Rodzinie.

Zarząd TPJ w Józefowie

Pani dyrektor Marii Kurcz

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

TATY 

Gustawa Nowakowskiego

składają 

Pracownicy Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Przychodni Miejskiej w Józefowie

W NA SZ YM MIEŚCIE
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Co roku październik w Miejskim Ośrodku Kultury to czas intensywnych działań edukacyjnych, zarówno dla instruktorów, uczestników, jak i ca-
łego zespołu pracowników MOK. Rozpoczynamy nasze zajęcia, warsztaty i spotkania. Nasze placówki stają się miejscem twórczych i edukacyjnych 
działań. Uczestnicy i kadra instruktorska są w centrum naszej uwagi. 

W tym roku z radością i dumą uruchomiliśmy pracę w nowej, pięknej placówce – willi Balbinów, do której przenieśliśmy działalność Domu 
Nauki i Sztuki. W tym wyjątkowym historycznie i lokalizacyjnie miejscu, oprócz realizowanego przez nas programu, swoje miejsce znalazły józe-
fowskie stowarzyszenia: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Józefowa, czy partnerskie działanie na siłowni plenerowej Pań 
z PRO 50+. Dlaczego nowe miejsce jest dla nas tak ważne? 
Wychodzimy z założenia, że architektura i miejsce, w którym 
przebywamy (uczymy się, pracujemy i odpoczywamy) ma 
duży wpływ na wychowanie estetyczne, a także na rozwój ak-
tywności twórczej.

Co jeszcze przyniesie nam jesień? Nieprzewidywalna 
i zmienna rzeczywistość nie ułatwia nam pracy i planowania. 
Zakładamy jednak, że innowacje biorą się z ograniczeń, a CO-
VID-19 traktujemy jako portal do nowej rzeczywistości. Uru-
chamiamy projekt „Jestem z Józefowa”, angażując do współ-
pracy znanych artystów, mieszkańców naszego miasta. 
Stawiamy na współtworzenie oraz otwartość i dlatego ogłosi-
my już w listopadzie konkurs inicjatyw społeczno-kulturalnych 
„Inicjatywy z kulturą”. 

Nie tracimy z Państwem kontaktu. Dzwońcie, mailujcie, 
a nawet przychodźcie, bo działamy. Wszystkie aktualności 
znajdują się na naszym profi lu FB (@ Mok Józefów) oraz na 
stronie www.mokjozefow.pl.

Dajemy przestrzeń do spotkań

Komunikat MOK
Drodzy Widzowie, Uczestnicy naszych zajęć, 
w związku z wprowadzeniem kolejnych ob-
ostrzeń informujemy o zamknięciu dla publicz-
ności i uczestników Miejskiego Ośrodka Kultury 
wraz z placówkami od 7 do 29 listopada 2020 
roku. Wydarzenia, które miały się odbyć w ter-
minie od 7 do 29 listopada są odwołane, odbędą 
się w innym terminie lub online. Od poniedziałku 
zawieszamy również zajęcia.
O nowych terminach poszczególnych wydarzeń 
będziemy Państwa informować za pośrednic-
twem naszych stron internetowych i mediów 
społecznościowych. Trzymajcie się zdrowo!

REPORTAŻ
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Z uwagi na trudny czas zagrożenia epide-
miologicznego i wielu ograniczeń informu-
jemy, iż w ramach działań Grupy Wsparcia 
istnieje możliwość korzystania z indywidu-
alnych spotkań z psychologiem prowadzącą 
zajęcia.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. 
Grupa zajmuje się nie tylko rozwiązywaniem 
bieżących problemów psychologicznych, ale 
także tych, które nie są związane z uzależnie-
niem. Psycholog prowadzi również indywi-

dualne ćwiczenia z umiejętności społecznych 
potrzebnych do trzeźwego życia. Osoby korzy-
stające z grupy wspierają się wzajemnie dzie-
ląc się swoimi doświadczeniami.

Informujemy, że pomoc mogą również 
uzyskać osoby doznające przemocy psy-
chicznej z uwagi na uzależnienie bliskich, 
osoby, które jeszcze nie korzystały z terapii, 
ale czują, że w związku z piciem alkoholu lub 
zażywaniem innych substancji psychoak-
tywnych życie wymyka im się spod kontroli. 
Zwykle osoby takie zachęcane są do zgłoszenia 
się na terapie w profesjonalnych placówkach, 
a następnie do dołączenia do Grupy Wsparcia. 
Jednak mogą wstępnie korzystać z pomocy 
psychologa prowadzącego spotkania.

Aktualnie zajęcia grupy odbywają się przez 
Skype’a, ale mamy nadzieję, że szybko wróci-
my do tradycyjnych form spotkań.

Jeżeli znasz osoby i rodziny, którym na-
leży pomóc w rozwiązaniu codziennych 
problemów, szczególnie teraz – w okresie 
zagrożenia epidemiologicznego, to proszę 
o przekazanie informacji o możliwościach 
korzystania z pomocy i uzyskania wsparcia 
oraz porady psychologa.

Spotkania prowadzi Anna Zwolińska - psy-
cholog specjalista psychoterapii uzależnień.

Proszę o kontakt z przewodniczącą Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Józefowie. 

Halina Majzner, tel. 604 829 061

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

Porady psychologiczne udzielane są w poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki w godzinach 16.00–19.00 według poniższego grafi ku:

Olga Rzycka – psycholog, trener, coach, tel. 786 842  370 – ponie-
działki, środy i piątki,

 Renata Dryl – psycholog, psychoterapeuta, trener, specjalista z za-
kresu interwencji kryzysowej, tel. 786 842  369 – wtorki.

Wystarczył jeden post na FB ze szpitala 
w pobliskim Międzylesiu, że potrzebna jest po-
moc aby nasi niezawodni Mieszkańcy ruszyli. 
Potrzeba wody w małych butelkach, papiero-
wych ręczników, chusteczek, podstawowych 
środków higieny: szczoteczek i past do zębów, 
szamponów, mydła… Pacjenci z COVID-em nie 
przyjeżdżali przecież do szpitala z walizecz-
ką osobistych drobiazgów, rodzina nie może 
pomóc – szpital zamknięty a efekty takiego 
zbiorowego wsparcia mogą trafi ć do pacjen-
tów. Organizacją zbiórki technicznie zajęło się 

Forum Chrześcijańskie, magazynów użyczyła 
parafi a p.w. MBCz a jej efekty były imponujące. 

Miejsca pamięci w naszym mieście przy-
ozdobione są pięknymi chryzantemami – gdy 
niespodziewanie rząd zamknął cmentarze 
w przeddzień Święta Zmarłych na pomoc zroz-
paczonym handlującym kwiatami i zniczami 
ruszyli Mieszkańcy i władze miasta. Miasto za-
kupiło chryzantemy i znicze w większej niż zwy-
kle ilości, a my przyzdabialiśmy chryzantemami 
ogródki, balkony, tarasy. 

Można na nas liczyć!  Tekst i foto W.Z.

Grupa Wsparcia
Miejska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Józefowie 
informuje, iż powstała w 2020 roku 
w naszym mieście Grupa Wsparcia 
prowadzi aktywną działalność.
Grupa Wsparcia jest ofertą dla osób 
uzależnionych od alkoholu, innych sub-
stancji psychoaktywnych jak narkotyki 
czy leki, a także dla osób z zaburzeniami 
nawyków i popędów jak hazard, które 
ukończyły przynajmniej podstawowy 
etap psychoterapii uzależnień lub są po 
odbyciu całego procesu terapeutyczne-
go w tym zakresie.

Telefon do psychologów
Powrót wielu obostrzeń i konieczność większej izolacji mogą 
być dla wielu osób wyjątkowo trudne. Dlatego zwróciłem 
się z prośbą o pomoc do psychologów, którzy pomagali 
mieszkańcom w pierwszej fali pandemii. Telefon wsparcia 
już ruszył – poinformował burmistrz Marek Banaszek.

Sąsiad dla sąsiada – Józefów pomaga
Nie jesteś sam!


