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Analiza dochodów 
i wydatków w 2019 roku

Eksperci przeanalizowali fi nanse 2790 pol-
skich gmin, miast i powiatów. Badali sposób go-
spodarowania pieniędzmi, pracowali na „twar-
dych danych” – oficjalnych sprawozdaniach 
fi nansowych, jakie każda jednostka samorządu 
terytorialnego składa do Okręgowej Izby Obra-
chunkowej. W ten sposób powstał Ranking Fi-
nansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Autorzy rankingu skoncentrowali się na 
analizie dochodów własnych jednostek samo-
rządu terytorialnego, wydatkach inwestycyj-
nych, poziomie wydatków na wynagrodzenia 
oraz wysokości unijnych funduszy, pozyska-
nych na wykonywanie projektów i inwestycji. 

Każdy z badanych podmiotów podlega tym 
samym kryteriom, co pozwala na wybranie 
najbardziej gospodarnych JST w Polsce.

Prezentacja rankingu odbyła się 22 czerwca 
w siedzibie dziennika „Rzeczpospolita”. 

Burmistrz Marek Banaszek, zapytany o se-
kret efektywnego zarządzania fi nansami gmi-
ny odpowiedział: – Chodzi o stworzenie ta-
kich warunków dla mieszkańców, aby mieli 
poczucie pełnego uczestnictwa w rozwoju 
gminy, żeby identyfikowali się ze swoim 
miastem, płacili tu podatki i tutaj rozwijali 
swoją działalność. To również projektowanie 
budżetu w sposób zrównoważony, zarówno 
pod kątem odpowiedniego rozłożenia cięża-
ru na poszczególne działy, jak i zdywersyfi -
kowania źródeł fi nansowania.

W programie sesji dwie ważne uchwały: 
wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza. 
Dyskusję poprzedziła prezentacja raportu 
o stanie Miasta Józefowa za 2019 rok, w któ-
rym przedstawiono m.in. realizowane polityki, 
programy i strategie, budżet, infrastrukturę 
i gospodarkę komunalną, edukację, zdrowie, 
pomoc społeczną i wsparcie dla rodzin, inwe-
stycje, działania na rzecz mieszkańców i zarzą-
dzanie samorządowe. (szerzej na str. 4).

Rada podjęła jednogłośnie uchwały: 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmi-
strzowi Miasta Józefowa, zatwierdzenia spra-
wozdania fi nansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Józefowa za 2019 
rok oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi 
za 2019 rok. Burmistrz Marek Banaszek po-
dziękował za współpracę radnym, pracowni-
kom Urzędu Miasta, a mieszkańcom za zaan-
gażowanie.

Pani skarbnik wybiera 
się na emeryturę 

Na odwołanie skarbnika miasta musi zgo-
dzić się Rada Miasta, a nie bardzo ma na to 
ochotę, wysoko oceniając jej pracę i doświad-
czenie. Pani Halina Siwek jest skarbnikiem 
Józefowa od 1994 roku, a w Urzędzie Miasta 
pracuje od 39 lat. 

Ogólnopolski Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego

Józefów – Lider gospodarn

W obecności 14 radnych, po raz 
pierwszy od ogłoszenia pandemii 
nie w systemie łączności online lecz 
– przy zachowaniu zasad bezpieczeń-
stwa – w sali posiedzeń Rady Miasta, 
26 czerwca odbyła się XXIV sesja RM.

Pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich w rankingu najbardziej gospo-
darnych miast w Polsce dla Józefowa. Na podstawie obiektywnych danych 
z Regionalnych Izb Obrachunkowych oceniano m.in. wydatki na inwestycje, 
skuteczność w pozyskiwaniu  środków unijnych, poziom zadłużenia oraz rela-
cje wysokości wynagrodzeń do wydatków bieżących w 2019 roku. 

Wotum zaufania 
i absolutorium 
dla burmistrza

„Lato, lato, lato czeka…
razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeką czeka las, 
a tam ciągle nie ma nas…”

Nietypowe pożegnanie 
ze szkołą
Nie było poloneza dla ósmoklasistów, uro-
czystych akademii, uścisków, wspólnego 
śpiewania. Były obowiązkowe maseczki, 
przepisowe bezpieczne odległości, cen-
zury wręczane przed szkołą. Nietypowe 
pożegnanie ze szkołą i początek wakacji.
My przyłączamy się do serdecznych ży-
czeń:
Mili Uczniowie, Szanowni Rodzice, Dro-
dzy Nauczyciele,

ostatni rok szkolny był dla nas wszystkich 
pełen wyzwań. Dla każdego z Was ozna-
czał więcej pracy i konieczność szybkiego 
odnalezienia się w nowej rzeczywistości. 
Wraz z ostatnim szkolnym dzwonkiem 
można śmiało powiedzieć, że daliście 
radę.

Dziękuję uczniom za wykazanie się dużą 
samodzielnością i odpowiedzialnością, 
nauczycielom za szybko i dobrze zorgani-
zowaną pracę zdalną, rodzicom za nad-
zwyczajne zaangażowanie w codzienne 
lekcje swoich dzieci.

Życzę Wam wszystkim zasłużonego od-
poczynku, udanych, zdrowych wakacji 
oraz tego, abyście 1 września mogli roz-
począć naukę tradycyjnie, w murach Wa-
szych szkół.

W jak najszybszym powrocie do normal-
ności pomoże nam przestrzeganie zasad 
sanitarnych, zachowywanie dystansu 
i noszenie maseczek. Proszę, nie zapomi-
najcie o tym – również podczas wakacyj-
nego wypoczynku.

Pozdrawiam Was serdecznie,

Marek Banaszek
Burmistrz Miasta Józefowa

Tegoroczni absolwenci SP nr 3

SAMOR ZĄD
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Zespół badawczy odpowiedzialny za ranking pracował pod kierunkiem prof. dr. 
hab. Krzysztofa Surówki, kierownika Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie. W skład zespołu weszli naukowcy z tej uczelni oraz Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Pracowali na podstawie ofi cjalnych danych przekazanych 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Obecne zestawienie dotyczy danych
z 2019 roku.

Przed nami trudny rok
Burmistrz Banaszek dodał, że rok 2020 bę-

dzie szczególnie trudny dla wielu przedsiębior-
ców i pracowników, ale również samorządów, 
które już odczuwają fi nansowe skutki pande-
mii. – Już wiemy, że dochody z tytułu udziału 
w PIT będą znacznie niższe, a to właśnie one 
kształtują w znacznej mierze budżet Józefo-
wa. W kwietniu tego roku wpływy te spadły 
o ponad 40% w stosunku do roku ubiegłego. 
Jeśli okaże się, że ta sytuacja nie będzie wy-
glądała tak drastycznie w skali roku, to nie 
powinno grozić nam zachwianie płynności 
fi nansowej. Jednak samorządy w całej Pol-
sce, i my również, muszą szukać oszczędności
– powiedział burmistrz.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorial-
nego w Polsce to efekt badań kompleksowych, 
mierzonych obiektywnymi, aktualnymi wskaź-
nikami ekonomicznymi. Samorządy zostały 
podzielone na pięć kategorii.

Józefów zajął pierwsze miejsce wśród 

wszystkich 235 gmin miejskich w Polsce. W 
czołówce znalazło się również Puszczykowo 
(woj. wielkopolskie) i Podkowa Leśna. Wśród 
1547 gmin wiejskich najlepsze wyniki uzyska-
ły: Dobra (woj. zachodniopomorskie), Stawi-
guda (woj. warmińsko-mazurskie) i Kleszczów 
(woj. łódzkie). Natomiast Konstancin-Jeziorna 
(woj. mazowieckie), Rzgów (woj. łódzkie) i Ło-
mianki (woj. mazowieckie) to liderzy w grupie 
628 gmin miejsko-wiejskich.

Wśród 66 miast na prawach powiatu lidera-
mi są: Tychy, Warszawa i Sopot. W stawce 314 
powiatów ziemskich liderami okazały się po-
wiaty wrocławski (woj. dolnośląskie), poznań-
ski (woj. wielkopolskie) i bielski (woj. śląskie).

Zaproszenie na Forum 
Ekonomiczne w Krynicy

– To duże wyróżnienie, ale przede wszyst-
kim obiektywna ocena wysokiej jakości prac 
władz i urzędników samorządowych oraz po-

twierdzenie kompetentnych działań radnych, 
którzy decydują o kierunku rozwoju Państwa 
małej Ojczyzny – podsumował Zygmunt Ber-
dychowski, pomysłodawca rankingu i prze-
wodniczący Rady Programowej Forum Ekono-
micznego w Krynicy. 

Forum Ekonomiczne to największa w Eu-
ropie Centralnej konferencja gospodarcza, 
w której udział bierze ponad pięć tysięcy 
uczestników, w tym premierów, ministrów 
i dyplomatów z całego świata. Organizatorem 
tego wydarzenia jest Instytut Wschodni – 
twórca Rankingu Samorządów. 

W tym roku wydarzenie odbędzie się 
w dniach 8–10 września pod hasłem „Europa 
po pandemii: solidarność, wolność, wspól-
nota?”. Wśród ekspertów zaproszonych do 
debaty na temat 30 lat samorządu terytorial-
nego w Polsce jest burmistrz Józefowa Marek 
Banaszek.



Burmistrz Marek Banaszek mówi o niej: 
„taka skarbnik to prawdziwy skarb i życzyłbym 
wszystkim samorządom w Polsce takiego pra-
cownika” – i wciąż namawia, by skorzystała ze 
swoich uprawnień emerytalnych jak najpóź-
niej. Na razie wynegocjowano datę odejścia na 
28 września tego roku. Uchwałę w tej sprawie 
podjęto 13 głosami za i jednym wstrzymują-
cym się. Następcę może wskazać burmistrz, 
ale zarówno burmistrzowie, jak i radni liczą, że 
Pani Skarbnik będzie kontynuowała pracę. 

(z)

Drodzy Mieszkańcy Józefowa,

to rok szczególny, ze względu na stan pande-
mii. W rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego przy pomniku Łączniczek AK wyjątkowo 
nie odbędzie się koncert patriotyczny.

Władze miasta uczczą tę rocznicę składając 
kwiaty w godzinie „W”. 

Nie odbędą się równiez uroczystości na Górze 
Lotnika. 

W podobny sposób uczczone zostanie 100-lecie 
Bitwy Warszawskiej.

OD REDAKCJI:
Drodzy Czytelnicy,
ze względu na stan pandemii i utrudnioną dystrybucję kolejny numer „JnŚ” ukaże 

się we wrześniu. 
Wanda Zagawa, redaktor naczelna pisma samorządowego „Józefów nad Świdrem” 

SAMOR ZĄD
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Agnieszka i Daniel Sierpińscy z ul. Polnej
Do tytułu „Superprzemiany” nominujemy 
kompleks szkolno-sportowy położony mię-
dzy ulicami Długą i Leśną. 

Józefów łączy użyteczność dużego miasta ze 
spokojem, klimatem i „aromatem wsi”. Są małe 
sklepiki, ale też wielkopowierzchniowe. Ruch 
uliczny w niektórych miejscach jest spory, ale 
nie ma wielkomiejskiego hałasu. Mamy spokój 
wsi, ale użyteczność wielkiego miasta. Świetnie 
sprawdzają się ronda poprawiające bezpieczeń-
stwo. Dzieci mają w okolicy trzy szkoły podsta-
wowe, nie brakuje placów zabaw, siłowni pod 
chmurką. Świetną sprawą jest miasteczko ruchu 
drogowego i skate park. Sieć ścieżek rowero-
wych oplatających miasto pozwala na szyb-
sze przemieszczanie się w różnych kierunkach. 
Gdy byliśmy dziećmi, to w miejscu osiedla przy 

ul. Górnej była polana z górką do zjeżdżania 
zimą i drzewa, po których się wspinaliśmy. Nie 
mieliśmy takich atrakcji, jakie mają nasze po-
ciechy. Huśtawka była rarytasem i to zrobiona 
na podwórku przez rodziców. Wszyscy nam za-
zdrościli, że już w 1997 roku na ulicy Polnej mie-
liśmy podłączoną sieć wodno-kanalizacyjną. Jak 
sięgamy pamięcią, to wyasfaltowane były tylko 
ul. Wyszyńskiego, częściowo Polna i Brzozowa.

Joanna Jaworska z ul. Świderskiej
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję 
Skwer im. Jana Pawła II.

Mieszkamy w Józefowie od kilku lat – bar-
dzo nam się tu podoba. Cenimy tutejszy spokój 
i sosnowy klimat. W pobliżu mamy przedszkole, 
można przebierać w placach zabaw. Infrastruk-
tura drogowa bardzo się rozwinęła. Korzysta-

my ze ścieżek rowerowych wyprawiając się na 
rodzinne wycieczki. Nieocenioną formą relaksu 
jest też kompleks sportowy przy ul. Długiej. W 
przeszłości często korzystaliśmy z basenu, czego 
teraz nam brakuje.

Katarzyna Wierzbicka z ul. 3 Maja
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję 
Przedszkole „Jakubówka’’.

Z czego jestem najbardziej zadowolona 
w Józefowie – przede wszystkim ze ścieżek ro-
werowych. Szkoda tylko, że przy wjeździe do 
Warszawy się kończą. Patrząc ponadto pod 
kątem macierzyństwa z placów zabaw i mia-
steczka ruchu drogowego. Gdy zamieszkałam 
w Józefowie, to wszystkie dobrodziejstwa jak 
woda, kanalizacja, oświetlenie, chodniki i asfal-
towe drogi – już były. Przyzwyczailiśmy się do 

Nominacje do tytułu „Superprzemiany”

Raport o stanie miasta
SAMOR ZĄD

Po raz drugi radni i mieszkańcy Józefowa 
analizowali raport o stanie miasta za miniony 
rok. Jak przypomniał burmistrz Marek Bana-
szek „opracowanie raportu wynika z przepi-
sów prawa regulującego działalność samo-
rządów, ale również z chęci zaprezentowania 
mieszkańcom Józefowa obiektywnych infor-
macji ukazujących zarówno potencjał i rozwój 
naszego miasta, jak i zagrożenia, z którymi mu-
simy mierzyć się na co dzień”.

Oprócz podstawowych parametrów:
– powierzchnia – 23,91 km²,
– liczba ludności – 19 429 osób,
– gęstość zaludnienia – 812 osób/km².
W raporcie możemy zapoznać się z realizo-

wanymi przez miasto programami i strategiami. 
Strategiczne cele to:

1. Kreatywna i innowacyjna 
społeczność lokalna

Co zrobiono w 2019 roku dla realizacji tego 
celu? Uruchomiono nowe klasy profilowe 
w szkołach podstawowych (klasa sportowa, 
klasa dwujęzyczna), dopłaty do opieki żłobko-
wej, stypendia im. Jana Pawła II za wyniki w na-
uce i szczególne osiągnięcia, bezpłatne szkole-

nia komputerowe, wydarzenia ogólnopolskie 
– Fes  wal Bluesowy „Lep na Bluesa”, „Narodo-
wa Pulsacja”, przegląd teatrów dla dzieci „Bez 
sceny”, „Ogrodowe Koncerty Muzyczne”.

2. Gospodarka oparta na kreatywnej 
przedsiębiorczości i innowacjach

W oczyszczalni ścieków zastosowano no-
woczesne rozwiązania (pompy ciepła, de-
zynfekcję ścieków małą UV, ogniwa fotowol-
taiczne), a w miejskiej przychodni zdrowia 
wprowadzono zapisy pacjentów przez Inter-
net aplikacją VisiMed.

3. Kompleksowa infrastruktura 
techniczna i czyste środowisko

Tu raport wyróżnia rozruch i uruchomienie 
oczyszczalni ścieków oraz przebudowę dróg, 
dopłaty do wymiany „kopciuchów” (w 2019 
roku 67 benefi cjentów), zakup czujników jako-
ści powietrza Airly (pięć czujników), mobilne 
pomiary jakości powietrza, zakup 20 oczysz-
czaczy powietrza do placówek użyteczności 
publicznej, start kampanii zero waste „Nie na 
marne”, 2,93 km nowo wybudowanej sieci 
wodociągowej oraz 2,81 km nowo wybudo-

wanej sieci kanalizacyjnej, rozbudowę sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, mo-
dernizację placów zabaw przy ulicach 3 Maja 
i Wroniej.

4. Władze przyjazne mieszkańcom 
i przedsiębiorcom

Cel ten realizowano w 2019 roku poprzez 
obniżenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków z 10,22 zł ne  o do 8,84 zł ne  o (z do-
płatami opłata wynosi 6,12 zł ne  o), progra-
my zdrowotne fi nansowane z budżetu miasta: 
szczepienia ochronne przeciw HPV i grypie, 
endokrynologa, kardiologa, urologa, okulistę, 
stomatologa dla dzieci i młodzieży, medycynę 
szkolną, nowe szkolne gabinety stomatologicz-
ne w szkołach podstawowych nr 1 i 3, szkolenie 
uczniów i przedszkolaków w miasteczku ruchu 
drogowego, spotkania z uczniami na temat 
bezpieczeństwa i smogu, współfi nansowanie 
zakupu nowego wozu strażackiego dla OSP Świ-
dry Małe, dołączenie do serwisu „Naprawmy 
to”, uruchomienie usługi SMS z przypomnie-
niami o płatnościach podatków i usług.

Radni zgłosili szereg uwag nie tyle do za-
wartości merytorycznej raportu, co do sposo-
bu zaprezentowania ważnych miejskich spraw 
i postulowali wypracowanie nowej formuły.

Całość raportu znajdziecie Państwo na 
stronie www.jozefow.pl.
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W stanowisku czytamy:
„W ciągu 30 lat samostanowienia Józe-

fów wykonał cywilizacyjny skok, awansując 
z roli letniskowej miejscowości, gdzie grzęzło 
się w piaszczystych, nieoświetlonych dro-
gach, wodę czerpało ze studni, a nieczystości 
wywoziły szambiarki – do czołówki najlepiej 
zarządzanych gmin w Polsce. Wspólnym wy-
siłkiem kolejnych samorządów i mieszkańców 
przeprowadziliśmy gazyfi kację, zbudowaliśmy 
system wodociągów i kanalizacji, zwieńczony 
własną oczyszczalnią ścieków, zbudowaliśmy 
bezpieczne, doświetlone drogi, przedszkola, 
szkoły, place zabaw, kompleks sportowo-

-rekreacyjny nad Świdrem oraz Integracyjne 
Centrum Sportu i Rekreacji z basenem, halą 
sportową i budynkiem szkolnym, skwer z fon-
tanną, boiska, miasteczko ruchu drogowego, 
a także skate park. Na sześciu osiedlach Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego mieszka-
ją 563 rodziny, wiele z nich wyprowadzonych 
zostało ze zdewastowanych drewniaków. Sys-
tem ścieżek rowerowych oplata miasto i łączy 
nas z sąsiadami piękną, mazowszańską trasą 
rowerową.

Liczba mieszkańców w ciągu 30 lat zwięk-
szyła się z 13,5 do blisko 20 tysięcy, wydaliśmy 
1,5 mld zł, z tego 450 mln zł na inwestycje 

majątkowe. Wartość naszego wspólnego mie-
nia komunalnego wynosi obecnie 755 mln zł, 
a o naszym mieście mówi się, że „tu się dobrze 
mieszka”.

Z której z przemian dokonanych w Jó-
zefowie jesteśmy najbardziej zadowoleni? 
Takie pytanie w roku jubileuszu samorzą-
dów terytorialnych zadajemy mieszkańcom 
Józefowa. Każdy z rozmówców nominuje do 
tytułu „Superprzemiany” coś, co ceni sobie 
najbardziej.

Listę nominacji będzie można uzupełniać 
listownie oraz na facebook’owych profi lach 
redakcji i miasta. 

Wypowiedzi i aktualny ranking publikować 
będziemy w piśmie samorządowym „Józefów 
nad Świdrem” oraz na stronie www.jozefow.pl.

Pomocne adresy: 
www.facebook.com/pismoJNS

redakcja jns@jozefow.pl

Prezentując pierwsze, proponowane 
przez mieszkańców, nominacje do tytułu 
„Superprzemiany” czekamy na Państwa ko-
lejne zgłoszenia – nominacje.

komfortu – dawniej tak nie było. Cieszę się, że 
w mieście są miejsca, w których można czer-
pać wodę głębinową. Poza tym mamy piękne 
i dobrze wyposażone przedszkola, do których 
dostanie się nie jest już dramatem oraz basen, 
w którym dzieci mogą rozwijać się ruchowo.

Malina Tokarczuk z ul. Kard. Wyszyńskiego
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję Miej-
ski Ośrodek Kultury, który łączy mieszkań-
ców od malucha po seniora.

Ponad 20 lat temu ulica Polna wybruko-
wana była „kocimi łbami”, a obecna Wyszyń-
skiego – dawniej Waryńskiego – była szeroką, 
piaszczystą drogą. Głównymi punktami na 
mapie były „Lody Babci Heli”, apteka na rogu 
Polnej, a potem sklep meblowy. Po wyodręb-
nieniu administracyjnym Józefowa jako miasta 
zmian zazdrościła nam cała okolica. Mamy gaz, 
wodę, kanalizację, rozbudowaną infrastrukturę 
drogową, oświetlenie i tak bardzo potrzebne 
ścieżki rowerowe. Józefów jako jedna z pierw-

szych gmin w okolicy otworzył basen. Wizy-
tówką miasta jest teren wokół urzędu. Jestem 
zadowolona z aktywności mieszkańców i ich 
chęci do wspólnych działań – również w formie 
rozrywkowej. Jako emerytce marzy mi się jesz-
cze więcej ławek na ulicach oraz Dzienny Dom 
Seniora, w którym można byłoby poczytać i po-
rozmawiać z drugą osobą. 

Marek Kubak z ul. Łabędziej
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję dzia-
łalność Miejskiego Ośrodka Kultury, który 
służy ludziom i ich łączy.

Wielkim sukcesem samorządu jest stwo-
rzenie całej infrastruktury drogowej, kanaliza-
cyjnej, gazyfi kacyjnej – z energią elektryczną, 
dojazdami, asfaltem, chodnikami, pięknym 
oświetleniem. To uporządkowanie jest ważne 
dla mieszkańców. Na naszej ulicy asfalt był już 
25 lat temu, gdyż jako pierwsi składkowo wyko-
naliśmy drogę dojazdową. Obecnie cała okolica 
wypiękniała, przekształcając się w osiedle-park 

– świetne do życia z takimi przyjemnościami 
jak Wisła i Świder. Kiedyś w Józefowie mieliśmy 
same nieużytki – humus na dwa centymetry 
w postaci pyłu cementowego, gdzie nic nie ro-
sło. Cała okolica porośnięta była zbożami, któ-
rych więcej sadzono niż zbierano – rolnictwo tu 
było nieproduktywne. Jeszcze ponad pół wieku 
temu jeździłem przez laski i zagajniki rowerem 
nad Wisłę, a pod kołami piach i bieda.

Kuba Nojek z ul. Bema
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję kom-
pleks szkolno-sportowy przy ulicy Długiej.

Józefów jest miastem bardzo rozwiniętym in-
frastrukturalnie – są asfaltowe drogi, chodniki, 
sieć ścieżek rowerowych, z których często korzy-
stam. Do tego dochodzą siłownie pod chmurką 
i mnóstwo zieleni. Pomysłowym rozwiązaniem 
są napisy przed pasami – „Odłóż smar  on i żyj”. 
Gdy jadę rowerem i nieco się zapędzę, od razu 
naciskam hamulec. Bardzo lubimy spotykać się 
z kolegami na Skwerze im. Jana Pawła II oraz 

Józefowski ranking na 30-lecie samorządów

To nam się udało
W przypadającą w tym roku 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do 
rad gmin oraz uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym Rada Miasta 
Józefowa wyraziła, w stanowisku przyjętym 29 maja 2020 r., wdzięczność 
wszystkim mieszkańcom, samorządowcom – burmistrzom, członkom rad 
miasta, pracownikom spółek, jednostek i instytucji miejskich Józefowa oraz 
tym wszystkim, którzy w ciągu ostatnich 30 lat angażowali się w budowę i roz-
wój Józefowa.

SAMOR ZĄD
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na tzw. zwałce za cmentarzem – fajnie, że są 
w naszym mieście takie miejsca. Korzystam tak-
że z boisk, hal sportowych oraz basenu.

Daniela Czernianin z ul. Złotej Jesieni
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję Uni-
wersytet Trzeciego Wieku.

Gdy wprowadziliśmy się do Józefowa, trzeba 
było wykopać szambo, gdyż takich udogodnień 
jak kanalizacja czy bieżąca woda jeszcze nie 
było. Co tu dużo mówić – władze samorządo-
we przez ostatnie trzydzieści lat bardzo dużo 
dla nas zrobiły. Przygotowały nowoczesną in-
frastrukturę drogową, mamy odprowadzane 
ścieki do własnej oczyszczalni. Choć inwestycja 
spotkała się z dużym oporem, to teraz płacimy 
dużo mniej niż ościenne gminy i Warszawa. Nie 
zapominajmy o wielkich inwestycjach w oświa-
tę – nowoczesne wyposażenie, boiska, sale 
gimnastyczne oraz w place zabaw z wydzieloną 
przestrzenią gimnastyczną dla starszych miesz-
kańców. Ewenementem jest fakt, że w szkołach 

są gabinety stomatologiczne, czego nigdzie nie 
ma. Prężnie działają Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, z którego 
działalności jestem bardzo zadowolona. Wspa-
niałym pomysłem było uroczyste wkopanie 
kapsuły miejsca i czasu. Jako seniorzy czujemy 
się docenieni, gdyż miasto wykupuje dla nas do-
datkowe programy zdrowotne.

Lidia Koprowska z ul. Piotra Skargi
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję 
obiekt Szkoły Podstawowej nr 3 – widząc 
makietę wiele lat temu nie wierzyłam, że 
uda się zrealizować tak wielką inwestycję.

Samorząd w naszym sosnowym mieście peł-
nym zieleni i z dobrym klimatem pełni ważną 
rolę. Dzięki niemu mamy wiele rozwiązań, które 
ułatwiają życie i dają powód do dumy. Dla dzieci 
są to place zabaw, budynki oświatowe. Dla in-
nych dopłaty do biletu metropolitalnego, dla se-
niorów zaś organizacje pozarządowe, m.in. Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. Wszyscy korzystamy 

z infrastruktury niezbędnej do życia, opieki me-
dycznej, bibliotek czy też ścieżek rowerowych. 
Brawa należą się również za oczyszczanie lasów 
i zagospodarowanie śmietniska za cmentarzem 
na przyjemny, zielony skwerek.

Gabriela Peszkowska z ul .Szkolnej
Do tytułu „Superprzemiany” nominuję mia-
steczko ruchu drogowego.

Józefów charakteryzuje piękna przyroda 
– bliskość sosnowych lasów i Świdra. Z pew-
nością dbałość o chodniki czy też sieć ścieżek 
rowerowych znacznie ułatwiły bezpieczne po-
dróżowanie np. z dziećmi. Cieszy fakt omijania 
i zwężania dróg, aby uniknąć ścinania drzew. 
Różnorodność sprzętu dla dzieci na placach za-
baw sprzyja integracji całych rodzin. Dobrym 
pomysłem jest monitoring tychże miejsc. Jako 
nauczyciel chwalę zakończenie prac związanych 
z termomodernizacją i rozbudową budynków 
przy Szkole Podstawowej nr 2.

Rozmawiała: Sylwia Papis

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu „Dobry start” 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.) przewidu-
je jednorazową wypłatę 300 zł na ucznia 
w związku z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego 2020/2021. Świadczenie wypłacane jest 
jednorazowo, niezależnie od dochodu.

Wnioski składa się od:
–  1 lipca do 30 listopada w formie elektro-

nicznej (przez portal informacyjno-usługo-
wy Emp@  a na stronie h  ps://empa  a.
mpips.gov.pl/, przez bankowość elektro-
niczną lub portal PUE ZUS),

–  1 sierpnia do 30 listopada danego roku 
w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu 
Miasta Józefowa, budynek B, pokój nr 1.
Świadczenia są wypłacane w ciągu dwóch 

miesięcy od dnia złożenia wniosku.
W przypadku przyznania świadczenia „Do-

bry start” wnioskodawca otrzymuje informa-
cję na adres e-mail podany we wniosku. W 
przypadku odmowy, w sprawie zostanie wy-

dana decyzja administracyjna.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje 

uczniom, z wyłączeniem studentów oraz dzieci 
uczących się w zerówce.

O świadczenie można ubiegać się:
–  do ukończenia przez dziecko lub osobę 

uczącą się 20. roku życia (również w przy-
padku ukończenia 20. roku życia w roku 
2020 przed rozpoczęciem roku szkolnego),

– do ukończenia przez dziecko lub osobę 
uczącą się 24. roku życia – w przypadku 
legitymowania się orzeczeniem o niepełno-
sprawności (również w przypadku ukończe-
nia 24. roku życia w roku 2020 przed rozpo-
częciem roku szkolnego),

– w przypadku dziecka biorącego udział w za-
jęciach rewalidacyjno-wychowawczych – 
nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, 
w którym dziecko kończy 7. rok życia.
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziec-

ko lub osoba ucząca się zostały umieszczone 
w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne 
utrzymanie.

Wnioskodawcą może być rodzic dziecka, 
opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny 
dziecka, rodzina zastępcza, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka, (…) osoba ucząca się, 
w tym osoba usamodzielniona.

W przypadku zbiegu prawa rodziców do 

świadczenia „Dobry start”, świadczenie to 
wypłaca się temu z rodziców, który faktycznie 
sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka 
nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie 
przez oboje rodziców, świadczenie wypłaca się 
temu, kto pierwszy złoży wniosek. W przypad-
ku gdy dziecko jest pod opieką naprzemien-
ną, kwotę świadczenia „Dobry start” ustala 
się każdemu z rodziców w wysokości połowy 
kwoty przysługującego świadczenia. Rodzice 
opiekujący się dzieckiem naprzemiennie dołą-
czają do wniosku kopię odpisu orzeczenia sądu 
wskazującego na pozostawanie dziecka pod 
opieką naprzemienną obojga rodziców, spra-
wowaną w porównywalnych i powtarzających 
się okresach. 

Cudzoziemcy (spoza UE) do wniosku muszą 
dołączyć kopię karty pobytu i decyzję o udzie-
leniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny 
dokument uprawniający cudzoziemca do po-
bytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
który uprawnia do wykonywania pracy.

Opiekunowie prawni załączają kopię orze-
czenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego 
dziecka.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych dołącza-
ją do wniosku oświadczenie o legitymowaniu 
się przez dziecko orzeczeniem o niepełno-
sprawności bądź kopię orzeczenia.

Rządowy Program „Dobry start”

300 zł na szkolną 
wyprawkę



7PISMO SAMORZĄDOWE 
Nr 5 (323) Maj–Lipiec 2020

Od uruchomienia w 2018 r. dopłat z miej-
skiego budżetu do wymiany kotłów, z Józe-
fowa zniknęły już 133 „kopciuchy”. Do końca 
2022 r. wszyscy właściciele kotłów na węgiel 
lub drewno, niespełniających wymogów dla 
klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-
5:2012 będą musieli wymienić je na bardziej 
ekologiczne źródła ogrzewania.

Stare kotły tylko do 
końca 2022 roku

W 2018 r. Rada Miasta Józefowa zdecy-
dowała o uruchomieniu dofi nansowania do 
wymiany starych, bezklasowych źródeł ciepła 
na paliwo stałe. To najbardziej zanieczyszcza-
jące powietrze kotły. Zgodnie z mazowiecką 
uchwałą antysmogową (h  ps://www.mazovia.
pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/
art,3,uchwala-antysmogowa.html) kotły na 
węgiel lub drewno, niespełniające wymogów 
dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-
5:2012 mają zostać zlikwidowane przez ich 

właścicieli do końca 2022 r. Dopłaty z budżetu 
miasta miały zmobilizować mieszkańców do 
szybszej wymiany tego rodzaju ogrzewania, 
a dzięki temu – do poprawy jakości powietrza.

Od tamtej pory z Józefowa zniknęły już 
133 „kopciuchy”. Łącznie na ten cel wydano 
761 249 zł. W ostatnim naborze wpłynęło 
89 wniosków o dofi nansowanie, z czego z 43 
wnioskodawcami zawarto już umowy, 15 ko-
lejnych umów zostanie niebawem podpisa-
nych, a 22 wnioski są obecnie rozpatrywane. 
Liczba kotłów, które znikną do końca roku, bę-
dzie zatem jeszcze wyższa. 

Przypominamy, że zgodnie z „mazowiecką 
uchwałą antysmogową” do końca 2022 roku 
właściciele wszystkich kotłów na węgiel lub 
drewno, niespełniających wymogów dla klas 3, 
4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 będą 
musieli zlikwidować swoje kotły (klasa kotła 
powinna być określona na tabliczce znamio-
nowej umieszczonej na kotle lub w instrukcji 
obsługi kotła).

Ponadto uchwała antysmogowa odnosi 

się także do kwes  i miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń, czyli np. piecyków grzewczych 
lub kominków. Ich posiadacze będą musieli 
wymienić je do końca 2022 r. na takie, któ-
re spełniają wymogi ekoprojektu lub wypo-
sażyć je w urządzenie ograniczające emisję 
pyłu do wartości określonych w ekoprojek-
cie (link do rozporządzenia: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELE-
X%3A32015R1185). To większość instalacji, 
które mają w swoich domach mieszkańcy. 

15 maja 2020 roku weszły w życie nowe 
standardy programu „Czyste powietrze”, które 
mają na celu m.in. uproszczenie zasad udziela-
nia dotacji oraz skrócenie czasu rozpatrywania 
wniosków o dofi nansowanie. Głównym celem 
programu jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych po-
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków mieszkal-
nych. O dotacje mogą ubiegać się właściciele 
bądź współwłaściciele jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych bądź lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wnioski o dofi nansowanie można składać
– online poprzez stronę internetową (wy-

magany kwalifi kowany podpis elektroniczny 
lub profi l zaufany),

– online poprzez Portal Benefi cjenta z rów-
noczesnym złożeniem w Urzędzie Miasta Józe-
fowa podpisanego papierowego wniosku.
Warunki dofi nansowania:

–  roczny dochód wnioskodawcy (podstawa 
opodatkowania) nie przekracza 100 000 zł,

–  podwyższony poziom dofi nansowania prze-
widziany jest dla wnioskodawców, u których 
dochód na osobę w gospodarstwie domo-
wym nie przekracza:
•  1400 zł/miesiąc w gospodarstwie wielo-

osobowym,
 •  1960 zł/miesiąc w gospodarstwie jedno-

osobowym.
Dofi nansowaniu podlega w szczególności:

–  zakup i montaż nowego źródła ciepła speł-
niającego wymagania programu,

–  zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
–  docieplenie budynku i wymiana stolarki ze-

wnętrznej.
Dofinansowaniu nie podlegają między 

innymi:
–  inwestycje w budynkach będących w trak-

cie budowy,
–  inwestycje w budynkach wykorzystywa-

nych sezonowo lub w budynkach gospodar-
czych,

–  docieplenie i wymiana stolarki zewnętrz-
nej w budynkach, dla których pozwolenie 
na budowę zostało wydane po 31 grudnia 
2013 roku,

–  zakup i montaż kotłów na paliwo stałe w bu-
dynkach/lokalach podłączonych do sieci 
dystrybucji gazu.
Preferowane są przedsięwzięcia pozwala-

jące w największym stopniu ograniczyć emisję 
zanieczyszczeń.

Najwyższa kwota dotacji możliwa jest 
do uzyskania w przypadku, gdy benefi cjent 
zdecyduje się na montaż pompy ciepła wraz 
z mikroinstalacją fotowoltaiczną oraz kom-
pleksowe docieplenie budynku:
–  poziom podstawowy dofi nansowania – do-

tacja do 30 000 zł,
–  poziom podwyższony dofi nansowania – do-

tacja do 37 000 zł.
Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia 

kredytem bankowym. Więcej informacji moż-
na znaleźć na stronie internetowej projektu: 
h  ps://czystepowietrze.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału w pro-
jekcie!

Walczymy o czyste powietrze

133 „kopciuchy” 
zniknęły z Józefowa
To efekt miejskiego programu dopłat

Reforma programu „Czyste powietrze”

Prościej i szybciej

Do 31 lipca

Dodatkowy nabór wniosków 
na wymianę kotłów

Burmistrz Miasta Józefowa ogłosił 
dodatkowy nabór wniosków o udzie-
lenie dotacji celowej na fi nansowanie 
lub dofi nansowanie inwestycji na tere-
nie miasta Józefowa, służących ochro-
nie środowiska i gospodarce wodnej, 
polegających na wymianie źródła ciepła 
na 2020 r.

Wnioski można składać od dnia ogło-
szenia dodatkowego naboru do 31 lipca 
2020 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wy-
szyńskiego 1 w Józefowie.

W dodatkowym naborze przewi-
dziane jest rozdysponowanie kwoty 
60 000 złotych.

EKOLOGIA I ZDROWIE
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Decyzją Rady Miasta od lipca 2020 roku 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
w Józefowie zostają znów podniesione – jest to 
konsekwencją wysokich faktur wystawianych 
miastu przez fi rmę za każdy kilogram odebra-
nych odpadów. Nowa stawka to 36,38 zł za 
osobę miesięcznie (wzrost o 2,52 zł). Wpro-
wadzone zostało również zwolnienie z części 
opłaty dla mieszkańców kompostujących we 
własnych przydomowych kompostownikach 
odpady kuchenne i zielone – miesięcznie 
o 1,50 zł mniej od każdej osoby.

System powinien się bilansować
Schemat opłat za gospodarkę odpadami 

jest następujący: fi rma odbierająca i zagospo-
darowująca odpady z Józefowa wystawia co 
miesiąc fakturę na podstawie tonażu wszyst-
kich odebranych odpadów. Kwota faktury oraz 
innych kosztów funkcjonowania systemu go-
spodarki odpadami dzielona jest przez liczbę 
osób zgłoszonych w deklaracjach odpadowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem system 
powinien się bilansować, tzn. to, co wpłaca-
ją mieszkańcy powinno w pełni pokrywać 
wszystkie koszty jego funkcjonowania. Z dru-
giej strony istnieje prawny limit stawki, jaka 
może być pobierana od mieszkańców za opła-
ty (uzależniony od dochodu rozporządzalnego 
ogłaszanego co rok przez GUS). Do niedawna 
wynosił 33,86 zł, a obecnie 36,38 zł.

 W tym roku z miejskiego 
budżetu dołożymy 3,7 mln zł

Po drastycznych podwyżkach cen za od-
pady, które rozpoczęły się w całej Polsce na 

początku zeszłego roku, systemowi daleko 
jest do zbilansowania. Realny miesięczny koszt 
odbioru i zagospodarowania odpadów w Jó-
zefowie jest obecnie kilkaset tysięcy zł wyższy 
niż opłaty za odpady wpływające od miesz-
kańców. W skali całego roku jest to bardzo 
poważne obciążenie dla miejskiego budżetu 
– w tym roku miasto musi dołożyć do sytemu 
około 3,7 mln zł. Dla porównania – budowa 
miasteczka ruchu drogowego kosztowała ok. 
700 tys. zł, modernizacja skweru im. św. Jana 
Pawła II – 2 mln zł, a budowa metra bieżącego 
nawierzchni asfaltowej kosztuje ok. 1 tys. zł.

Żyjemy w czasach, w których opłaty za 
śmieci nie są już marginalną pozycją w domo-
wym budżecie, ale równie kosztownym wydat-
kiem jak korzystanie z bieżącej wody, energii 
czy kanalizacji. Wzrost opłat za gospodarowa-
nie odpadami w całej Polsce to suma różnych 
czynników. Większość to konsekwencja decyzji 
podjętych na szczeblu rządowym oraz unijnym 
i w teorii ma wspólny mianownik: dążenie do 
zmniejszenia globalnych ilości odpadów. Pro-
blem stał się poważny, a jego skutki odczuwają 
mieszkańcy na całym świecie. Niektórzy na 
co dzień muszą zmagać się z hałdami śmieci 
rozrzuconych wokół miejsca ich zamieszkania, 
inni – jak w Polsce – z wciąż rosnącymi koszta-
mi zagospodarowania odpadów.

 Jak ograniczyć ilość odpadów?
Czy jesteśmy w stanie wpłynąć na zmniej-

szenie ilości śmieci wywożonych z Józefowa? 
W dużym stopniu tak. 

Znaczną część ich tonażu w naszym mieście 
– już 2000 ton rocznie – stanowią odpady zie-
lone. Możemy je ograniczyć poprzez suszenie, 

co zmniejszy ich wagę, oszczędniejszą pielę-
gnację ogródków lub kompostowanie. Aby 
zachęcić do tej praktyki, w związku ze zmianą 
przepisów, wprowadzono obniżkę dla osób 
kompostujących własne odpady. Będziemy 
obserwować w jakim stopniu to rozwiązanie 
pozwoli na obniżenie tonażu odpadów w Jó-
zefowie. Spróbujmy także ograniczyć koszenie, 
grabienie i pozbywanie się np. opadłych kolek 
z przesadną dokładnością. Są to działania za-
równo nieekonomiczne, jak i nieekologiczne. 

Po drugie: żyjmy zgodnie z ideą „Nie na 
marne”. Nie wszystko trzeba wyrzucać – ze-
psute rzeczy warto naprawiać, a niepotrzeb-
ne oddawać innym. Zrezygnujmy z jednora-
zowych przedmiotów na rzecz takich, które 
mogą być użyte wielokrotnie. 

Mieszkaniec, który chce skorzystać ze 
zwolnienia z części opłaty może złożyć dekla-
rację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w której oświadczy 
(zaznaczy), że posiada przydomowy kompo-
stownik i kompostuje w nim bioodpady sta-
nowiące odpady komunalne. 

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta 
Józefowa od 1 lipca 2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Deklarację składamy w przypadku:
–  zamieszkania na terenie nowej nierucho-

mości (w ciągu 14 dni),
–  zmiany liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość do 10. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nastąpiły 
zmiany danych określonych w deklaracji,

–  ubiegania się o zwolnienie z części opłaty 
za odpady komunalne dla mieszkańców 
posiadających przydomowy kompostownik 
i kompostujących bioodpady.
Więcej informacji na ten temat uzyskają 

Państwo pod numerem tel. 22 779 00 20.

Nowa stawka za odbiór śmieci

Premia za kompostownik

W I turze wyborów prezydenckich (28 czerw-
ca) wzięło udział 76,43% uprawnionych do głoso-
wania józefowian. Rozkład głosów:
1) Rafał Trzaskowski 38,11%,
2) Andrzej Duda 35,18%,
3) Szymon Hołownia 14,96%,
4) Krzysztof Bosak 7,44%,
5) Robert Biedroń 1,83%,
6) Władysław Kosiniak Kamysz 1,61%,
7) Stanisław Żółtek 0,25%,
8) Mirosław Piotrowski 0,20%,
9) Marek Jakubiak 0,19%,
10) Paweł Tanajno 0,13%,
11) Waldemar Witkowski 0,12%

W drugiej turze wyborów (12 lipca) w Józe-
fowie i Otwocku wygrał Rafał Trzaskowski w 
pozostałych gminach urzędujący prezydent.
 Józefów  (frekwencja 78.96%)
Rafał Trzaskowski – 57,54 proc. – 6 657 głosów
Andrzej Duda – 42,46 proc. – 4 912 głosów
Otwock – ( frekwencja – 73,83 proc.)
Rafał Trzaskowski – 51,79 proc. – 12 787 głosów
Andrzej Duda – 48,21 proc. – 11 907 głosów
Karczew
Andrzej Duda – 59,31 proc. – 5 293 głosy
Rafał Trzaskowski – 40,69 proc. – 3 632 głosy
Celestynów
Andrzej Duda – 63,38 proc. – 4 379 głosów

Rafał Trzaskowski – 36,62 proc. – 2 530 głosów
Wiązowna
Andrzej Duda – 52,94 proc. –  4 175 głosów
Rafał Trzaskowski – 47,06 proc. – 3 711 głosów
Kołbiel
Andrzej Duda – 72,12 proc. – 3 469 głosów
Rafał Trzaskowski – 27,88 proc. – 1 341 głosów
Osieck 
Andrzej Duda – 77,91 proc. – 1 725 głosów
Rafał Trzaskowski – 22,09 proc. – 489 głosów
Sobienie-Jeziory
Andrzej Duda – 67,43 proc. – 2 474 głosy
Rafał Trzaskowski – 32,57 proc. – 1 195 głosów

(z)

Wybory prezydenckie

Społeczeństwo obywatelskie zdecydowało
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Pełnia lata: nad Świdrem w pogodne dni 
po obu stronach rzeki, mimo pandemii – tłu-
my plażowiczów, dzieci, psy… Tymczasem po 
ulewnych deszczach woda wezbrała i na co 
dzień przyjazna, meandrująca, pełna piaszczy-
stych łach rzeczka stała się podstępną, groźną 
rzeką. Po wydarzeniach z ostatniej, czerwco-
wej, upalnej niedzieli po józefowskiej stronie 
Zakład Obsługi Piękne Miasto wbił w ziemię ta-
blice ostrzegające przed wysokim poziomem 
wody w Świdrze i silnym nurtem rzeki. 

Czy apele o rozsądek i rozwagę wystarczą? 
Czy policyjne patrole nie powinny zaglądać 
nad „plażujący” Świder i zainteresować się, czy 
wypoczywamy bezpiecznie, czy bezpieczne są 
nasze dzieci? 

Rodzice wypoczywają 
– dzieci walczą o życie

Osiemnastolatek Jakub Kaczorowski w nie-
dzielę 28 czerwca ok. godz. 13.00 pojawił się 
na plaży miejskiej za hotelem Holiday Inn. W 
poniedziałek w jednej z popularnych, lokal-
nych grup serwisu społecznościowego FB 
wrzucił następujący wpis:

Zapowiadał się miły i fajny czas. Gdy spojrza-
łem na wodę to zobaczyłem, że bardzo podniósł 
się jej poziom – Świder ze spokojnej rzeczki stał 
się niebezpieczną rzeką. 

Wszedłem do wody i rozmawiałem z kolegą. 
W pewnym momencie kumpel mówi, że ktoś 
krzyczy „pomocy”... W głównym nurcie rzeki 
dostrzegliśmy chłopca, mógł mieć ok. 8 lat, 
który usiłował utrzymać się na powierzchni, 
ale pod naporem silnego prądu wody co chwilę 
znikał. 

W sekundę rzuciliśmy się na pomoc. Kolega 
starał się zaalarmować ludzi na brzegu, ale nie-
stety nie usłyszeli. Ja pierwszy dopłynąłem do 
chłopca, który zaplątał się w gałęzie drzewa, 

które leży w głównym nurcie Świdra. Starałem 
się chłopca odklinować ze splątanych gałęzi, ale 
za każdym razem nurt ciągnął go w dół. Wypy-
chałem go na powierzchnię swoim ciałem cały 
czas próbując wyplątać go z gałęzi. W końcu 
poczułem, że gałęzie puściły chłopca, a z boku 
podpłynął mężczyzna i złapał chłopaka. 

Upewniwszy się, że go trzyma, puściłem się 
z nurtem, bo jeszcze chwila, a to ja bym zginął 
w tej pułapce. Udało się! Kaszląc i parskając wy-
dostałem się na brzeg.

Plażowicze nadal, niestety, nie wiedzieli co 
się dzieje…

W ciągu najbliższych 30 minut uratowaliśmy 
jeszcze szóstkę dzieci.

Teraz pytanie brzmi: 
gdzie są rodzice?

Pytaliśmy chłopców gdzie są ich rodzice. 
Okazało się, że rodzice siedzą prawie 100 m da-

lej i w ogóle nie wiedzą o tym zdarzeniu.
Wezwałem na miejsce straż pożarną z proś-

bą o wycięcie drzewa leżącego w wodzie, na 
które dzieci tak uwielbiają wchodzić, a które 
jest zarazem wielką pułapką. Panowie strażacy 
przyjechali, popatrzyli i powiedzieli, że oni nie 
mogą nic zrobić, bo to obszar parku Natura 
2000.

Pojechałem do domu, dwie godziny później 
dzwoni do mnie znajomy. Płacząc opowiada, 
że uratowali dwie tonące dziewczynki i psa… 
a drugi pies się utopił. Kilkanaście osób ratowa-
ło dwie dziewczynki tworząc łańcuch. Dorośli 
mężczyźni nie umieli sobie poradzić z nurtem 
i prądem Świdra, a byli wśród nich wybitni pły-
wacy.

Powiem tak: według mnie ten odcinek Świ-
dra powinien być odgrodzony do czasu, gdy 
woda w Świdrze opadnie. Jeżeli Urząd Miasta 
z tym nic nie zrobi, to ja zadbam o odpowiednie 
nagłośnienie sprawy. Chciałbym też „podzięko-
wać” rodzicom tych dzieci, które się topiły, za 
pilnowanie ich. 

Czy musi dojść do tragedii, aby ludzie 
zrozumieli, że woda to nie żarty?

Bohaterowie i ich przesłanie
Odzew duży: 213 udostępnień, 92 komen-

tarze. Podziękowania od władz Otwocka dla 
bohaterów: Jakuba Kaczorowskiego i 43-let-
niego Alberta Jarzyny. Od władz Józefowa też 
pamiątkowe medale, podziękowania i zapro-
szenie na sesję Rady Miasta.

Jakub Kaczorowski, który w marcu skoń-
czył 18 lat, pracuje w ochronie i uczy się 
w liceum. Mówi, że najważniejsze – choć 
miłe – nie są splendory i tytuł bohatera 
lecz to, że jego rozpaczliwy apel o rozwa-
gę i dbałość o bezpieczeństwo dzieci może 
przynieść pewien skutek. – Może wreszcie 
ktoś się obudzi i zacznie karać mandatami 
za popijawy nad rzeką i dzieci biegające sa-
mopas – mówi Jakub. 

Wanda Zagawa

Bezpieczeństwo zależy od naszej rozwagi

Nad Świdrem

WOPR przypomina:

Dzieci nad wodą
Gdy wybierasz się z maluchami na 

popularną plażę, załóż im koniecznie 
opaski z numerem telefonu. 

W zabawie niechcący mogą się zbyt 
oddalić od Ciebie, a w tłumie łatwo 

stracą orientację. 
Nigdy nie puszczaj ich samych do wody. 

Wchodź z nimi. 
Dziecko może się utopić i na płyciźnie, 

wystarczy, że zachłyśnie się wodą, 
np. gdy zaleje je przybrzeżna fala.

Zwracaj uwagę na znaki bezpieczeństwa 
nad wodą!

Dzielny Jakub Kaczorowski ratował dzieci 
w wezbranym Świdrze

EKOLOGIA I ZDROWIE
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Nie uda się posegregować, czyli są to od-
pady innego rodzaju niż te przewidziane do 
wywozu. 

Zielone w PSZOK 
to dodatkowy koszt

Jeśli przywozicie Państwo do PSZOK przy-
czepę pełną zielonych odpadów albo worków 
z plas  kami, miejcie świadomość, że dalszy ich 
wywóz nie następuje w ramach umowy z fi rmą 
Lekaro, ale obciąża kosztami dodatkowymi bu-
dżet miejski, czyli nas samych jako obywateli.

Obsługa PSZOK jest wyrozumiała, cierpli-
wie wyjaśnia zasady, przymyka czasem oczy 
i przyjmuje to, czego nie powinna. A miesz-
kańcy tłumaczą, że nie mają miejsca na ulicy, 
że nie chcą tydzień czekać, że właśnie zrobili 
porządki. Kontenery się zapełniają, miejsca na 
składowanie brakuje, wydatki rosną.

Usprawnienia w obsłudze
PSZOK był zamknięty przez kilka tygodni 

z powodu epidemii koronawirusa. Od jego 

otwarcia 2 maja chętnych do oddawania 
nadwyżkowych odpadów jest wielu. Przepisy 
dotyczące zachowania dystansu i bezpieczeń-
stwa nie pozwalają na szybką obsługę.

Aby rozładować sytuację władze mia-
sta wydłużyły czas otwarcia punktu (sobo-
ty od 8.00 do 18.00), a Zakład Oczyszczania 
Piękne Miasto oddelegował więcej pracow-
ników do obsługi mieszkańców. Teraz na 
teren mogą wjechać jednocześnie trzy sa-
mochody, a nie dwa, jak było dotychczas. 
Kłopoty zapewne wkrótce znikną, zwłaszcza że 
czas izolacji, sprzyjający pracom porządkowym 
w domach, powoli się kończy. Tymczasem sta-
rajcie się Państwo pomóc obsłudze PSZOK i in-
nym użytkownikom. 

Zapamiętaj:
–  trzeba mieć przy sobie dowód zamiesz-

kania na terenie Józefowa i dokument 
potwierdzający, że zapłaciliście za wy-
wóz śmieci z tego miejsca. Nie przywoź-
cie odpadów ze swoich warszawskich 
mieszkań czy mazurskich domków do Jó-

zefowa. Takie sytuacje się także zdarzają, 
–  nie przywoźcie do PSZOK-u worków z se-

gregowanymi odpadami, które są od-
bierane spod waszego domu wedle har-
monogramu. Jeśli już musicie z bardzo 
ważnych powodów, 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 blo-
kować miejsca na placu, nie przedłużać 
innym czasu oczekiwania na wjazd,

–  pamiętajcie, że obowiązuje limit odda-
wania resztek materiałów budowlanych 
pozostałych po drobnych remontach (do 
100 kg miesięcznie). Po budowach i więk-
szych remontach trzeba zamówić konte-
ner i go opłacić,

–  do PSZOK-u można oddać zbędne opo-
ny od samochodu osobowego. Uwaga! 
Żadne inne części samochodowe nie są 
przyjmowane. Odbiorem i utylizacją ele-
mentów samochodowych zajmują się 
warsztaty, w których auto było serwiso-
wane.

–  PSZOK służy indywidualnym mieszkań-
com miasta. Odpady firmowe nie są 
przyjmowane.

Stosujmy się do zasad, zastanówmy się 
co robić z niepotrzebnymi rzeczami zanim je 
wyrzucimy, myślmy nie tylko o sobie, ale i o 
innych mieszkańcach, o mieście jako wspól-
nocie. 

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

Lidia Dańko

Kolejka do wjazdu, na pierwszym planie przyczepa uschniętych, niepociętych krzewów – powinny 
być oddane jako odpady zielone fi rmie Lekaro

PSZOK

O czym warto pamiętać
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstał, by pomóc 
mieszkańcom miasta w pozbywaniu się nadmiarowych i problematycznych 
śmieci. Co to znaczy? Przede wszystkim to, że powinniśmy tam zawozić te od-
pady, których nie uda nam się posegregować i oddać w torbach, odbieranych 
sprzed każdego domu w określonych dniach przez fi rmę Lekaro, z którą miasto 
podpisało umowę.

Przyczepa odpadów zielonych w workach – powinny 
zostać odebrane przez Lekaro sprzed domu

EKOLOGIA I ZDROWIE
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Większość pszczół żyje samotnie, a nie w ulach. 
Część z nich chętnie korzysta ze specjalnie 
przygotowanych domków.

W Polsce żyje aż 470 gatunków owadów 
należących do rodziny pszczołowatych. Nie-
stety w ostatnich latach obserwujemy ma-
sowe ginięcie pszczół. Przyczynia się do tego 
niewłaściwe oraz nadmierne stosowanie środ-
ków ochrony roślin (m.in. robienie oprysków 
w dzień, a nie – jak jest zalecane – po zmroku). 
Okres najintensywniejszych oprysków upraw 
przypada od kwietnia do lipca, w czasie klu-
czowym dla rozwoju pszczelich rodzin. 

Na pszczoły źle działają także zmiany kli-
matu – okresowe susze przeplatane ulewnymi 
deszczami i wichurami, a także szerzące się 
wśród pszczół choroby – ich odporność spada 
ze względu na brak naturalnego, urozmaicone-
go pokarmu. 

Możemy pomóc pszczołom
Wszystkie gatunki pszczół, zarówno te 

hodowlane, jak i dzikie, żywią się pokarmem 
kwiatowym, czyli pyłkiem i nektarem. Rośliny 
o kolorowych kwiatach i intensywnej woni to 
właśnie te miododajne. Dostarczają one owa-
dom nektaru, pyłku i spadzi potrzebnych do 
wytwarzania miodu. Ponieważ różne gatunki 
roślin mają różną porę kwitnienia, ważna jest 
ich różnorodność. Mogą o to zadbać właści-
ciele działek, ogrodów czy choćby balkonów. 
Sadzenie w ogrodzie, na balkonie czy tarasie 
roślin miododajnych wpływa na zwiększenie 
różnorodności potencjalnego pokarmu owa-
dów. Podobnie pozostawienie nieskoszonego 
trawnika lub przynajmniej jego fragmentu albo 
założenie kwietnej łąki. Na drzewach można 

powiesić domek, z którego będą korzystać 
dzikie pszczoły, które nie mieszkają w roju, ale 
żyją samotnie.

Ul w ogrodzie
W trosce o pszczoły coraz więcej osób po-

stanawia je hodować. 
W Józefowe, w czerwcu, hotel Holiday Inn 

założył największą w Polsce pasiekę przyho-
telową. Dwa ule, kultywując rodzinną tra-
dycję, postawił w swoim ogrodzie Mariusz 
Batorski, przewodniczący Rady Miasta.

Jak się okazuje, nie wystarczy po prostu po-
stawić ul w ogrodzie. Jeśli mamy taki pomysł 
to trzeba pamiętać, że jego lokalizacja powin-
na zapewnić dobrostan nie tylko pszczołom. 
Pszczoły miodne mogą zaburzyć równowagę 
innych gatunków owadów – dzikich zapylaczy 
– żyjących na danym terenie. A są one co naj-
mniej równie ważne.

Zatem zanim założymy miejski ul należy 
przyjrzeć się siedliskom innych owadów na 
obszarze kilkuset metrów. Gdy stanie ul, szcze-
gólnie przy ograniczonej ilości kwiatów, to 
inne owady znikną. Jeśli więc zamierzamy za-
inwestować w ul, to wybierzmy lokalizację nie 
kierując się możliwą ilością wyprodukowanego 
miodu, ale korzyścią, jaką przyniesie to lokal-
nemu ekosystemowi.  

Pszczoły w mieście
Ważniejsze niż postawienie ula na swoim 

terenie jest zadbanie o ekologiczne podejście 

w swoim otoczeniu. Istotne są takie działania, 
które leżą w ges  i samorządu, jak utrzymanie 
miejskich terenów zielonych w stanie możliwie 
półdzikim, bardziej atrakcyjnym dla zapylaczy. 
Parki nie muszą być cięte kosiarką raz na dwa 
tygodnie. W zakątkach parków i lasów należy 
zostawiać przynajmniej część starych drzew 
i gałęzie, bo są naturalnym środowiskiem dla 
rozwoju owadów, w tym także dziko żyjących 
pszczół. Niekoniecznie wszystko musi być też 
dokładnie zagrabione. Trochę mniejszy po-
rządek, nieco więcej kolorów i różnorodności 
mogą okazać się zbawienne. 

Co możesz zrobić dla pszczół?
–  posadź w swoim ogrodzie, na balkonie 

albo tarasie rośliny miododajne,
–  pozostaw fragment nieskoszonego trawnika,
–  załóż łąkę kwietną,
–  powieś domek, z którego będą korzystać 

dzikie pszczoły.
Katarzyna Marcinkiewicz

Dla rolnika, pszczelarza i każdego z nas

Pszczoły są ważne
20 maja obchodzono Światowy Dzień Pszczół. 8 sierpnia w Polsce obchodzimy 
także Wielki Dzień Pszczół. Za co cenimy te owady? Ponieważ odpowiadają za 
zapylanie roślin, niezbędne do ich egzystencji. Jeśli nie będzie komu zapylać 
roślin, to nie będzie wegetacji, a zatem nie będzie nas...

Ponad 90% zapyleń roślin dokonywanych 
przez owady zawdzięczamy pszczołom.

Wybrane gatunki drzew ważne dla 
pszczół: olsza czarna, klon zwyczajny, dąb 
szypułkowy, czeremcha zwyczajna, cze-
reśnia, grusza pospolita, wiśnia pospolita, 
jarząb pospolity, jabłoń domowa, kaszta-
nowiec zwyczajny, klon jawor, szakłak po-
spolity, głóg, lipa drobnolistna.

Krzewy: leszczyna pospolita, dereń 
jadalny, wierzby, śliwa ałycza, porzecz-
ka, agrest, porzeczka czarna, wiciokrzew 
suchodrzew, kruszyna pospolita, jeżyna 
popielica, malina właściwa, róża dzika, 
wrzos zwyczajny.

Rośliny roczne: kapusta, rzepak, 
gorczyca jasna, chaber bławatek, fasola 
wielokwiatowa, gryka zwyczajna, dalia 
zmienna pojedyncza, słonecznik zwyczaj-
ny, bazylia pospolita, cząber ogrodowy.

Byliny i zioła: podbiał pospolity, przy-
laszczka pospolita, miodunka ćma, mni-
szek pospolity, jasnota biała, przytulia 
wonna, dąbrówka rozłogowa, kuklik zwi-
sły, szałwia łąkowa i okręgowa, żywokost 
lekarski, rdest wężownik, koniczyna biała, 
żmijowiec zwyczajny, dzwonek ogrodowy, 
jasieniec piaskowy, macierzanka piasko-
wa, wierzbówka kiprzyca, łopian większy, 
krwawnica pospolita, lebiodka pospolita, 
dziurawiec zwyczajny, rożnik przerośnięty, 
dziewanna wielokwiato-
wa, cykoria po-
dróżnik, mięta 
długolistna.

EKOLOGIA I ZDROWIE
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Historia muzeum jest dłuższa niż jubileuszo-
wa dekada. Mariusz Niewiedzielski – założyciel 
i dyrektor placówki, swoją pasję propagowania 
wiedzy o historii zaczął podczas studiów na Po-
litechnice Warszawskiej. Uczył się i pracował 
w studenckim stowarzyszeniu przygotowując 
wystawy historyczne. Od 2000 roku zaczął 
zbierać eksponaty do przyszłego muzeum, 
kupił pierwszy zabytkowy pojazd. Szukał orygi-
nałów na całym świecie, na targach staroci wy-
dawał duże pieniądze na dokumenty, mundury, 
sprzęty. Kolekcja się rozrastała, ale jak mówi, 
nie jest sztuką posiadanie w domu cennych 
historycznie przedmiotów, ważne, by je poka-
zywać innym, dzielić się wiedzą z zaintereso-
wanymi, ale przede wszystkim z dziećmi i mło-
dzieżą. Dlatego wraz z grupą przyjaciół założył 
muzeum. Przez dwa lata funkcjonowało ono na 
warszawskiej Woli w wynajętym lokalu, czynsz 
był wysoki, a wsparcie władz dzielnicy zerowe.

Sytuacja muzeum się zmieniła, kiedy ojciec 
Mariusza – Grzegorz Niewiedzielski, józefow-
ski rzemieślnik i działacz w cechu w Otwocku, 
poparł jego życiowe wybory i przeznaczył na 
siedzibę placówki budynek na działce w Józe-
fowie. Własny lokal na sporym leśnym tere-
nie dawał zdecydowanie większe możliwości. 
Muzeum systematycznie powiększało swoje 
zbiory, rozwijało także współpracę z innymi 
instytucjami muzealnymi i organizacjami mię-
dzynarodowymi, także z tymi najbliższymi jak 
józefowska biblioteka tworząca Cyfrowe Ar-
chiwum Tradycji Lokalnej czy Muzeum Ziemi 
Otwockiej. Członkowie społeczności muzeal-
nej organizują albo współorganizują z różny-
mi grupami pasjonatów historii wiele okolicz-

nościowych imprez, przywracających pamięć 
o przeszłości, nie tylko związanej z historią ge-
nerała Władysława Andersa i 2. Korpusu.

Muzeum rozwija się pod każdym wzglę-
dem. Zbiory są poszerzane o te, dokumentu-
jące historię polskiej wojskowości, ale także 
o wszelkie artefakty historyczne z czasów bar-
dziej i mniej odległych, oraz takie, które mówią 
wiele o dziejach lokalnych. Ostatnio kolekcja 
wzbogaciła się o dokumenty zamkniętego już 
józefowskiego koła ZBOWiD-u i zabytki arche-
ologiczne osadnictwa nad Wisłą. Najstarszy 
eksponat to żarna sprzed 1000 lat, najmłodszy 
– podziemne publikacje „solidarnościowe” i, 
stylizowany na zabytkowy, telefon – wypro-
dukowany przez mieszkańca naszego miasta. 
Ten przedmiot jest świadkiem okresu rozkwitu 
miejscowego rzemiosła, nieodległego, ale waż-
nego dla rozwoju miasta. Józefowska placówka 
ewoluuje w kierunku muzeum regionalnego 
o szerokich zainteresowaniach, ambicjach oraz 
coraz większych możliwościach działania.

Zmiany
Czas zamknięcia z powodu epidemii wy-

korzystany został na zakończenie wielkiego 
remontu. Aktualnie muzeum to duża, peł-
na światła przestrzeń z nowymi podłogami, 
ogrzewaniem, z wydajną, dobrą wentylacją, 
pozwalającą na kontrolę wilgotności. Po re-
moncie powstało nowe warsztatowe pomiesz-
czenie dla działającego tu dziecięcego koła 
modelarskiego. Jest dużo miejsca na spotkania 
i lekcje historii, jest także zaplecze dla obsługi 
i kuchnia. Nowe szafy i dobrze skonstruowane 
profesjonalne gabloty pozwalają na właściwą 
prezentację zbiorów. Laboratorium archeolo-
giczne, gdzie przedmioty poddawane są zabez-
pieczającym zabiegom, funkcjonuje w podzie-
miach.

Edukacja 
Dzieci i młodzież są w muzeum traktowane 

szczególnie troskliwie. Rzetelna, obiektywna 
nauka historii uczy myślenia i wrażliwości. Po-
znawanie sprzętu z różnych okresów pozwala 
zaobserwować zmiany technologiczne, wpły-
wające na rozwój nauki i gospodarki. By doce-
niać czas pokoju, potrzebna jest wiedza o za-
grożeniach, jakie niosą wojny.

Główny edukacyjny cel realizowany jest 

poprzez „żywe lekcje historii”, prowadzone dla 
grup, ale także indywidualnych gości. Jak wy-
gląda takie spotkanie i jakie emocje wywołuje 
udział w zajęciach pokazują relacje z wizyt. Oto 
przykładowa, z odwiedzin klas szkoły podsta-
wowej z Łomży: 

„Wśród sosen i brzóz prezentowano nam 
zabytkowe mundury, pokazywano elementy 
wyposażenia i uzbrojenie żołnierzy polskich z lat 
1918–1945. Mogliśmy przejechać się zabytko-
wymi pojazdami. Mieliśmy możliwość dotyka-
nia eksponatów oraz próbowania jak działają 
np. karabiny. Przekonaliśmy się, że obsługa czoł-
gu, a nawet wejście do niego, jest wyjątkową 
trudnością i sztuką. No bo wyjście w przeciągu 
14 sekund z płonącego, żelaznego cielska to 
czynność, którą należy przećwiczyć. Pobyt za-
kończyliśmy grillem z kiełbaskami i napojami.

Uczniowie byli zainteresowani prezentowa-
nym materiałem oraz rzeczowymi komenta-
rzami pracowników muzeum. Tego typu żywa 
lekcja historii na pewno pozostanie w pamięci.”

Z myślą o dzieciach zlecono właśnie ko-
lorowanie starych, czarno-białych fotografi i 
polskich żołnierzy – aby bardziej przemawiały 
do wyobraźni młodego odbiorcy. Przygotowy-
wany jest także specjalny program zajęć dla 
przedszkolaków.

Wspomniany klub modelarsko-histo-
ryczny cieszy się sporym zainteresowaniem. 
Duża ucyfrowiona makieta kolei powstaje 
z udziałem dorosłych i dzieci, konstruowanie 
pojazdów i budowa elementów architektury 
sprzyjają rozwojowi umiejętności manualnych, 
ale przede wszystkim pogłębianiu wiedzy hi-
storycznej. Oglądanie miasteczka i jeżdżących 
parowozów będzie dużą atrakcją muzeum.

Darczyńcy poszukiwani
Muzeum utrzymuje się właściwie z daro-

wizn indywidualnych osób i niewielkich celo-
wych dotacji. Najwięcej sponsorów ma klub 
modelarsko-historyczny. Koszty utrzymania 
budynku, pozyskiwania eksponatów i konser-
wacji gromadzonych zabytków są bardzo duże. 

Zachęcamy mieszkańców miasta i tutejsze 
fi rmy do wspierania fi nansowego tej wyjątko-
wej, lokalnej placówki. Pomoc muzeum to tak-
że dary rzeczowe. Zastanówcie się Państwo, 
czy w swoich domowych zbiorach nie macie 
czegoś, co może mieć wartość historyczną. 
Oddajcie zabytkowe przedmioty, urządzenia 
czy dokumenty w troskliwe ręce naszych mu-
zealników, niech ich przyszłość będzie pewna 
– niech cieszą i uczą wiele osób.

Zaglądajcie na muzealną stronę interneto-
wą www.2korpus.pl, polubcie stronę józefow-
skiego muzeum na FB, będziecie na bieżąco 
z wydarzeniami – h  ps://www.facebook.com/
Muzeum2KorpusuPolskiego/

Tekst i foto: Lidia Dańko

Jubileusz Muzeum 2. Korpusu Polskiego

Żywe lekcje historii
Czy odwiedziliście już Muzeum 2. Korpusu Polskiego przy ulicy Kasztanowej? 
Przypuszczam, że nie każdy mieszkaniec tam zajrzał, choć placówka funkcjonuje 
w Józefowie od dziesięciu lat. Przyjdźcie tu, przyprowadźcie dzieci i wnuki. Warto.
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Nowe zasady: 
– z dużego basenu mogą jednocześnie ko-

rzystać maksymalnie 24 osoby – nie więcej niż 
cztery osoby na tor, 

– w małym basenie jednocześnie mogą 
przebywać maksymalnie dwie osoby,

– w jacuzzi maksymalnie jedna osoba,
– w saunie maksymalnie dwie osoby. 
Wyłączone będą dysze wodne i zjeżdżalnia.

Mimo przedostatniego miejsca w tabeli, 
zajmowanego przez Józefovię po rundzie je-
siennej, klub z naszego miasta utrzymał się 
w czwartej lidze. To efekt podjętej 26 maja 
uchwały zarządu Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej, na mocy której rozgrywki seniorskie 
w niższych klasach rozgrywkowych do IV ligi 
włącznie oraz rozgrywki młodzieżowe prowa-
dzone przez MZPN zostały odwołane. W kon-
sekwencji lokaty zajmowane przez poszcze-
gólne zespoły po ostatniej rozegranej kolejce 
zostały uznane za ostateczne i – co z perspek-
tywy józefowian najważniejsze – ogłoszono, że 
po sezonie 2019/2020 nie będzie spadków do 
niższych klas rozgrywkowych. 

Oznacza to, że – paradoksalnie – pandemia 
COVID-19 i panujące wraz z nią rygorystyczne 

obostrzenia rządowe uniemożliwiające ry-
walizację sportową, znacznie przysłużyły się 
pierwszej drużynie klubu z ulicy Dolnej 19, któ-
ra z dnia na dzień osiągnęła cel założony przed 
rundą rewanżową. 

Ramowy harmonogram sezonu 2020/21
Wiele zawirowań towarzyszyło kolejnym 

projektom IV ligi po pandemii – bez spadko-
wiczów, za to z dwunastoma beniaminkami, 
którzy awansowali z lig okręgowych. Początko-
wo MZPN bliższy był koncepcji startu nowego 
sezonu w ramach dwóch bardzo licznych grup, 
lecz na szczęście podczas posiedzenia zarządu 
związku, które odbyło się 30 czerwca, przewa-
żyły względy ekonomiczne. 

Ostatecznie czwartoligowców podzielono 

na trzy czternastozespołowe grupy, z których 
po sezonie 2020/2021 spaść mogą nawet po 
cztery drużyny tak, by kolejne rozgrywki odby-
ły się już w dwóch grupach. 

Józefovia trafi ła do grupy stricte stołecznej, 
w której zmierzy się z: Drukarzem Warszawa, 
Escolą Varsovia, Marcovią Marki, Mazurem 
Karczew, Okęciem Warszawa, Ożarowianką 
Ożarów Mazowiecki, MKS-em Piaseczno, KS 
Raszyn, Spartą Jazgarzew, Unią Warszawa, 
Victorią Sulejówek, Ząbkovią Ząbki i Zniczem II 
Pruszków.

Zgodnie z nowym harmonogramem gier 
piłkarze pierwszej drużyny Józefovii ligowe 
zmagania rozpoczną w pierwszy weekend 
sierpnia od wyjazdowej potyczki ze Spartą 
Jazgarzew, zaś rundę zakończą w weekend 
24–25 października domowym meczem z Unią 
Warszawa.

Maciej Piłat

Status quo we władzach klubu z ulicy Dol-
nej 19 zostało zachowane. Efektem walnego 
zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego 
członków Józefovii, które 10 czerwca – w sta-
tutowym terminie i przy zachowaniu pełnego 
reżimu sanitarnego – odbyło się w siedzibie 
klubu, było powołanie nowego zarządu oraz 
komisji rewizyjnej. Ponadto jednogłośnie 
podjęta została uchwała o nadaniu tytułów 
honorowych członków MLKS Józefovii byłym 
zawodnikom klubu – Kazimierzowi Boboli i Mi-
rosławowi Domańskiemu. 

Na pierwszym posiedzeniu po walnym 
zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym 
zarząd ukonstytuował się na wzór tego z mi-
nionej kadencji. 

Tekst i foto: Maciej Piłat

Zarząd MLKS Józefovia:
Prezes – Sławomir Faliński
Wiceprezes – Cezary Kowalski
Wiceprezes – Damian Politański
Skarbnik – Mariusz Łaba
Sekretarz – Maciej Jabłoński
Członek zarządu – Grzegorz Ognicha
Członek zarządu – Tomasz Gołembiewski

Komisja rewizyjna:
Beata Krajewska
Paweł Kuzioła
Łukasz Poszalski

Doradca zarządu ds. prawno-fi nansowych 
– Michał Karp
Specjalista ds. mediów klubowych 
– Kacper Onisk

Działa pływalnia 
ICSiR!

Józefovia nadal w IV lidze

Nowy-stary zarząd Józefovii
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1.  Lipa Świętego Nepomucena – 15 346 głosów
2.  Sosna z Falenicy – 14 902
3.  Smutni Bracia – dwa buki z cmentarza w So-

snowcu – 4043
4.  Miłorząb z Bydgoszczy – 2019
5.  Gruba Kaśka – 1278
6.  Dąb Wolności Radom – 1108

Sosna bramna znana też jako sosna para-
solowata lub po prostu sosna falenicka rośnie 
na granicy Józefowa i Falenicy, po wschodniej 
stronie torów przy ul. Sikorskiego. Wielu miesz-
kańców pamięta doskonale jej historię, zwłasz-
cza tę ostatnią, gdy walczono o jej istnienie, 
bowiem Polskie Linie Kolejowe chciały sosnę 
usunąć, powołując się na zagrożenie dla pocią-
gów. Przywołane do pomocy najwyższe moż-
liwe czynniki (władze Warszawy) uratowały ją 
defi nitywnie w 2016 roku, podejmując decyzję 

o uznaniu sosny falenickiej za pomnik przyrody.
Finał głosowania był niezwykle dramatycz-

ny. Jeszcze kilkadziesiąt godzin przed końcem 
rywalizacji prowadziła nasza sosna – krzywu-
lec. W ostatnich kilkunastu godzinach nastąpi-
ło nasilenie głosowania: akolici lipy i sosny za-
częli obdzwaniać wszystkich, kogo się dało, aby 
zagłosowali na drzewo, które im wydawało się 
najbardziej godnym wyróżnienia. Do samego 
końca ważyły się losy. Jeszcze dzień wcześniej 
sosna prowadziła i to wyraźnie, o ponad 1000 
głosów. Prowadzenie zmieniało się, aby pod 
koniec przypaść lipie i na koniec wynieść po-
nad 400 głosów.

W plebiscycie licznie uczestniczyli józe-
fowianie – bardzo dziękujemy. Przegraliśmy 
o włos, ale najważniejsze jest to, iż nasza sosna 
trwa w zdrowiu i dobrej kondycji.

Tekst: Z. K. Foto:  Barbara Galińska

Od wielu lat nauczyciele ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Jó-
zefowie organizują Powiatowe Warsztaty Eko-
logiczne „Spotkania nad Świdrem”. 5 czerwca 
2020 roku miała się odbyć ich XXI edycja, ale 
z powodu pandemii COVID-19 została odwo-
łana. Razem z warsztatami co roku organizo-
wany jest Powiatowy Konkurs Ekologiczny 
dotyczący Rezerwatu Świder. W tym roku jego 
temat brzmiał „Woda bogactwem Rezerwatu 
Świder”. 

Do konkursu zgłosiło się 13 szkół z powia-
tu otwockiego. Etap szkolny przeprowadzili 
nauczyciele ze szkół macierzystych uczestni-
ków, a 9 czerwca w SP nr 3 w Józefowie od-
było się rozstrzygnięcie etapu powiatowego. 
Prace oceniła komisja złożona z nauczycieli 
szkół uczestniczących w konkursie. Oceniano 
pomysł, oryginalność, estetykę i poziom mery-
toryczny prac w czterech kategoriach:
–  plakat (poster) w formacie A1 – wykonanie 

własnoręczne w technice malarskiej lub ry-
sunku,

–  kolaż zdjęciowy w formacie A1 – wykonanie 
własnoręczne,

–  album – forma książkowa od 20 do 30 stron,
–  fi lm – czas 2,5–3,5 min.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe ufundowane przez starostwo po-
wiatowe.

Zwycięzcy konkursu:
Kategoria plakat 
3. miejsce – Iga Hutnik ze SP nr 3 w Józefowie 
i Joanna Ketner ze SP nr 3 w Józefowie, 
2. miejsce – Karolina Pacak ze SP nr 2 
w Otwocku, Julia Parzych ze SP nr 3 w Otwoc-
ku i Oliwia Sąsiadek ze SP nr 12 w Otwocku,
1. miejsce – Amelia Kondrakiewicz ze Spo-
łecznej SP nr 96 im. św. Rodziny w Otwocku 
i Maja Michalska ze SP nr 12 w Otwocku.
Kategoria kolaż zdjęciowy
3. miejsce – Julia Pszczółkowska ze SP nr 9 
w Otwocku, Paweł Pielak ze Społecznej SP 
nr 96 im. św. Rodziny w Otwocku, Róża Woj-
taszek ze SP nr 3 w Józefowie i Franciszek Wa-
wer ze SP nr 3 w Józefowie,
2. miejsce – Sylwia Pielak ze Społecznej SP 
nr 96 im. św. Rodziny w Otwocku, Amelia Kon-
drakiewicz ze Społecznej SP nr 96 im. św. Ro-

dziny w Otwocku i Mateusz Rosłoniec ze SP 
nr 2 w Otwocku,
1. miejsce – Zofi a Matuszewska ze Społecznej 
SP nr 96 im. św. Rodziny w Otwocku, Iga Hut-
nik ze SP nr 3 w Józefowie, Krzysztof Filipiuk 
ze SP nr 3 w Józefowie.
Kategoria album
3. miejsce – Kacper Gawlik ze SP nr 2 w Otwoc-
ku i Joanna Ketner ze SP nr 3 w Józefowie,
2. miejsce – Krzysztof Filipiuk ze SP nr 3 w Jó-
zefowie i Krzysztof Wojciechowski ze SP nr 4 
w Otwocku,
1. miejsce – Barbara Wilk ze Społecznej SP 
nr 96 im. św. Rodziny w Otwocku i Maria Tu-
rek ze SP nr 3 w Józefowie.
Kategoria fi lm
3. miejsce – Róża Wojtaszek ze SP nr 3 w Jó-
zefowie,
2. miejsce – Iga Hutnik ze SP nr 3 w Józefowie 
i Joanna Ketner ze SP nr 3 w Józefowie,

1. miejsce – Natalia Misiak ze Społecznej 
SP nr 96 im. św. Rodziny w Otwocku i Maria 
Czwojdzińska z Niepublicznej SP im. Nobli-
stów Polskich w Otwocku.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy.

W imieniu organizatorów
Agnieszka Jasińska

Konkurs „Drzewo roku”
Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu zwyciężyła w or-
ganizowanym po raz 10. ogólnopolskim konkursie „Drzewo roku” – podali 
w środę 2 lipca organizatorzy plebiscytu ze stowarzyszenia kulturalno-ekolo-
gicznego Klub Gaja. O wyborze zdecydowali internauci. Na drugim miejscu na-
sza sosna z granicy Józefowa i Falenicy.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny 

Woda bogactwem Rezerwatu Świder

EKOLOGIA I ZDROWIE

Klub Gaja to polska organizacja ekologicz-
na, która buduje Pokolenie Eko XXI wieku. 
Klub został założony w 1988 roku przez 
Jacka Bożka, który od ponad ćwierć wieku 
zachęca Polaków do podejmowania real-
nych działań na rzecz środowiska natural-
nego i poszanowania praw zwierząt.
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Gdy szczęśliwie staliście się Państwo wła-
ścicielami fragmentu Wszechświata w postaci 
działki o powierzchni 1000 m² w Józefowie, 
niechybnie pojawi się pytanie: co dalej? 

Jesteśmy, chcąc nie chcąc, my józefowia-
nie, mieszkańcami lasu. Jesteśmy jedną z jego 
części. Aby temu podołać trzeba odrobiny 
profesjonalizmu. Proponujemy Państwu do-
łączenie do grupy projektantów przestrzeni. 
Oczywiście projektantów – amatorów. To po-
legać ma na m.in. podstawowej znajomości 
morfologii i wymagań roślin. Liźnięcia choćby 
dendrologii. Wiedzy, że korony drzew dzielą się 
na: eliptyczne, jajowate, stożkowe, odwrotnie 
stożkowate, kolumnowe, kuliste, parasolowa-
te, zwisłe... stref klimatycznych… systemów 
korzeniowych… uff ff …

Jan Chrys  an Szuch, patron 
ogrodów angielskich nad Wisłą

Skoro możemy skorzystać z wzorców róż-
nych, czemu nie z najlepszych? Jan Chrys  an 
Szuch, patron ulicy w Warszawie, opodal 
Parku Łazienkowskiego doczekał się jej z ra-
cji niekwes  onowanych zasług dla ogrodów 
angielskich nad Wisłą. Pochodzący z Saksonii, 
ogrodnictwa uczył się od dzieciństwa, ukoń-
czył m.in. Akademię Sztuk Pięknych w Dreźnie, 
gdzie uczył się malarstwa i inżynierii cywilnej. 
Dla pogłębienia wiedzy odwiedził m.in. Kew 
Gardens w Londynie, Grand Trianon w Paryżu 
i Schönbrunn w Wiedniu. Od 1781 był Inten-
dentem Ogrodów Królewskich Króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego. Razem z Merli-

nim i Kamsetzerem był autorem przebudowy 
Łazienek Królewskich w stylu angielskim. Za-
projektował ogród w Wilanowie, założył i inne 
polskie ogrody angielskie (Mniszchów w Dębli-
nie, w Pęcicach). Projektował osie architekto-
niczne placów gwiaździstych (dzisiejsze place 
Zbawiciela i Unii Lubelskiej w Warszawie).

Jaka szkoda, że w stosownym momencie 
nie w odwiedził… Otwocka.

Jaki gatunek 
i dlaczego… sosna?

Gdy już przyjdzie co do czego: jaki gatunek 
dla naszej działki wybrać? 

I dlaczego… sosnę?
Zdaniem dyrektora oddziału Lasów Pań-

stwowych w Celestynowie, Nadleśniczego 
Aleksandra Dawidziuka, powinna to być na-
sza rodzima, swojska sosna pospolita. Nadle-
śniczy Dawidziuk (nasz sąsiad z ulicy Dobrej) 
uważa, że jakkolwiek mamy obfi tość gatun-
ków egzotycznych: cyprysików, miłorzębów, 
cisów, żywotników i żywotnikowców, a nawet 
sekwoi, sadźmy, dbajmy o gatunki rodzime. 
Obce, choć atrakcyjne i oryginalne, nie za-
wsze spełniają warunki optymalnego wzrostu 
i istnienia.

Choć mamy 100 gatunków sosen, w Józefo-
wie na długo przed pojawieniem się ludzi za-
domowiła się poczciwa sosna pospolita (Pinus 
sylvestris).

Pospolita? Bynajmniej. Wątpiącym propo-
nuję godzinną wycieczkę w okolice ul. Dobrej 
(za Rejtana). Spacer powolny po lesie nigdy się 

wam nie zakończy. Trzaski migawki 
waszej Nokii, czy co tam macie, nie 
ustaną do późnego wieczora. Co 
krok to nowy obiekt. Idę o zakład, że 
nie uda się wam sfotografować so-
sny podobnej do poprzedniej.

Lekcja nr 1
To wyżej – na początek. Bo dlaczego nie mieli-
byście spróbować być częścią (1/20 000) zało-
żenia mającego na celu kształtowanie 25 km² 
Ziemi (Józefowa) w optymalny, najpiękniejszy 
możliwy sposób?

My Wam w tym spróbujemy pomóc. Dar-
mowe lekcje ogrodnictwa, szkółkarstwa i cze-
go tam jeszcze…

Cdn.
Tekst: Zbigniew Kozłowski  Foto: arch. JnŚ

Pinus sylvestris – królowa 
naszych ogrodów

EKOLOGIA I ZDROWIE

„Moja woda” to program koordynowany 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który 
pozwala właścicielom bądź współwłaścicie-
lom nieruchomości, na których znajdują się 
budynki mieszkalne jednorodzinne na uzyska-
nie do 5000 zł dotacji na inwestycje związane 
z tzw. małą retencją wodną. 

Mała retencja wodna to wszelkie inwesty-
cje, których celem jest racjonalne zagospoda-
rowanie wód opadowych bądź roztopowych 

z określonego terenu. Program „Moja woda” 
dotyczy przedsięwzięć, które doprowadzą 
do zatrzymywania wody opadowej w obrę-
bie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, 
w efekcie czego wody opadowe lub roztopo-
we z nieruchomości nie będą odprowadzane 
poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-go-
spodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji 
ogólnospławnej, rowów odwadniających od-
prowadzających poza teren nieruchomości, 
na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.). 

Jednym z instrumentów pozwalających na 
zatrzymanie wód opadowych jest budowa na 
terenie nieruchomości podziemnych lub nad-
ziemnych zbiorników retencyjnych. Tego typu 

instalacje pozwalają w prosty sposób zma-
gazynować wodę, tym samym stanowiąc sku-
teczne narzędzie w przeciwdziałaniu zarówno 
skutkom suszy, jak i powodziom.

Nabór wniosków o dofi nansowanie rozpo-
czyna się 1 lipca 2020 roku.

Wspierajmy racjonalną gospodarkę 
wodną!

Więcej informacji dotyczących powyższe-
go programu można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.nfosigw.gov.pl. 

Program „Moja woda”

Mała retencja w twoim ogrodzie
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Wszyscy są zawiedzeni. Planowane na po-
czątek maja wspólnie z józefowskim MOK-iem, 
pieczołowicie przygotowywane wydarzenie 
– wystawa pt. „Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych” i koncert wielu artystów o dobrym sercu 
– nie odbyły się. Przygotowane prace i prezen-
ty dla uczestników czekają na lepszy czas. 

Nie mogli wziąć udziału w wiosennych 
kiermaszach, gdzie zwykle prezentowali 
i sprzedawali swoje prace, zasilając budżet 
stowarzyszenia.

Pracownicy warsztatów przychodzą do pu-
stego lokalu przy ul. Słonecznej mimo braku 
podopiecznych. Nadrabiają zaległości biuro-
we, porządkują materiały, poskramiają ogro-
dową zieleń i kwiaty, by pięknie wyglądały, 

kiedy już wszystko wróci do normy. Planują 
przyszłość ośrodka, rozważają możliwości roz-
woju, marzą.

W Warszawie, Gdańsku, 
Krakowie, Wrocławiu już są

Marzą o miejscu, gdzie byłaby stała ga-
leria, prezentująca prace powstające na ich 
warsztatach – obrazy, rzeźby, zabawki, deko-
racyjne przedmioty, prawie w całości wyko-
nywane z materiałów odpadowych. Mogłaby 
działać tam kawiarenka, gdzie goście, pijąc 
kawę, spokojnie podziwialiby dzieła i zasta-
nawialiby się, które z nich kupić. Udział w ob-
słudze galerii i kawiarni mieliby podopieczni 

stowarzyszenia. W Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu są już takie miejsca, do-
rośli niepełnosprawni umysłowo uczą się tam 
odpowiedzialności. Praca i kontakt z ludźmi 
są dla nich terapią, a goście tych lokali mają 
szansę na uwrażliwienie i naukę tolerancji.
Takie miejsce mogłoby także powstać w Józefo-
wie, przestrzeń na spotkania i działania integra-
cyjne. Osób upośledzonych w różnym stopniu, 
zarówno dorosłych, jak i dzieci, mamy w Polsce 
coraz więcej. Często są pozbawione możliwości 
jakiejkolwiek społecznej aktywności.

Na razie to tylko marzenia, ale może znala-
złoby się takie miejsce w Józefowie? Może Czy-
telnicy JnŚ podpowiedzą gdzie go szukać…

Lidia Dańko 

Marzenie Po-Godnego życia
Ograniczenia epidemiczne dotknęły także podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
„Po-godne życie”. Pozostają w domach w izolacji, nie mogą, jak dotychczas, przyjeżdżać do Michalina na warsztaty 
terapii zajęciowej. Trudna sytuacja dla nich i ich opiekunów. Radzą sobie jednak dobrze pomagając innym. Zdalnie 
kierowani przez instruktorów szyją maseczki dla MOPS-u, próbują też samodzielnej twórczości. Tęsknią do wspólnych 
spotkań, do działania w grupie, do bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia.

NA SZE MIA STO

Szanowni Mieszkańcy, w związku z pro-
wadzoną inwentaryzacją źródeł ciepła 
Urząd Miasta Józefowa zwraca się z prośbą 
o wypełnienie i dostarczenie formularza in-
wentaryzacyjnego w jeden ze wskazanych 
sposobów:

1. elektronicznie poprzez wypełnienie i prze-
słanie formularza dostępnego na stronie in-
ternetowej www.jozefow.pl na adres e-mail: 
m.bogusz@jozefow.pl bądź korzystając 
z pla  ormy dostępnej pod adresem: h  ps://
zone.itl.waw.pl,

2. bezpośrednio w formie papierowej w Urzę-
dzie Miasta Józefowa przy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 1,

3.  pocztą przesyłając na adres: Urząd Miasta 
Józefowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego 1, 05-410 Józefów.
Inwentaryzacja dotyczy budynków miesz-

kalnych, gospodarczych, handlowych, usługo-
wych oraz użyteczności publicznej. 

Wyniki inwentaryzacji, do której zobowią-
zane są wszystkie samorządy gminne z tere-
nu województwa mazowieckiego, posłużą do 
opracowania szczegółowego harmonogramu 

ograniczenia emisji substancji z procesu wy-
twarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrze-
wania w lokalach mieszkalnych, handlowych, 
usługowych oraz użyteczności publicznej 
w gminach województwa mazowieckiego, 
którego głównym założeniem jest likwida-
cja źródeł niskiej emisji, odpowiedzialnych za 
przekroczenia norm jakości powietrza. Pozwo-
li to na wdrożenie skutecznych metod pozwa-
lających na obniżenie stężenia określonych 
substancji w powietrzu do dopuszczalnych 
i docelowych poziomów, a tym samym wpły-
nie na poprawę stanu zdrowia i jakość życia 
mieszkańców.

Dodatkowych informacji udziela:
Referat Zamówień Publicznych

i Ochrony Środowiska
Maciej Bogusz

tel. 22 779 00 39, e-mail: m.bogusz@jozefow.pl

Inwentaryzacja – w trosce o nasze zdrowie

Czym ogrzewamy się w Józefowie
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz dziękujemy za zaan-
gażowanie i każdy złożony formularz! 
Wypełnienie w ankiecie części dotyczącej naszego domu zajmie dosłownie 
kilka minut. Wypróbowane – sprawdzone!
Zebrane informacje pozwolą zidentyfi kować potrzeby mieszkańców i zaplano-
wać przyszłe dofi nansowanie do wymiany źródeł ciepła. 
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KULTUR A

Miejski Ośrodek Kultury od marca nie pro-
wadzi zajęć, warsztatów, nie doszły do skut-
ku wszystkie zaplanowane i zorganizowane 
przedstawienia teatralne, koncerty, także wy-
darzenia cykliczne, do których przywykliśmy, 
jak „Otwarte ogrody”, pikniki rodzinne. 

MOK stara się jednak nie tracić kontak-
tu z mieszkańcami, kadra próbuje sprostać 
wyzwaniu, na stronie internetowej można 
znaleźć linki do instytucji kultury oferujących 
ciekawe zajęcia, koncerty, przedstawienia te-
atralne czy zbiory muzealne online. Agnieszka 
Jung wpadła na świetny pomysł, by na Face-
booku prezentować wspomnienia z józefow-
skich wydarzeń. Sięga do archiwów, pokazuje 
fotografi e, opisuje, co zdarzyło się i kiedy. A 
mieszkańcy rozpoznają się na zdjęciach i żału-
ją obecnej pustki. 

Pomagają też pozbawieni pracy instruk-
torzy. Tęskniąc za bezpośrednim kontaktem 
z dziećmi zamieszczają w sieci dostępne 
wszystkim fi lmy-tutoriale warsztatów, czy-
tanki ciekawych książek.

Pracownicy MOK-u w biurze analizują ko-
lejne zalecenia Sanepidu, plany „odmrażania” 
placówek kultury, głowią się, jak wdrażać 
zalecane procedury. Wszystko jest nieokre-
ślone, nie wiadomo jak sytuacja się potoczy, 
jak będą zmieniać się przepisy. Trzeba ela-
stycznie reagować, tymczasem można trochę 

zaległych spraw uporządkować, robiona jest 
inwentaryzacja.

W lipcu MOK zaprasza na 
ogrodowe koncerty muzyczne 

19 lipca o godz. 18.00 – „Żyj kolorowo” – 
Ewa Gapon po polsku w towarzystwie świet-
nych muzyków: Andrzeja Sajdaka – znakomite-
go pianisty, Łukasza Makowskiego – kontrabas, 
gitara basowa, Adama Lewandowskiego – per-
kusja. Koncert poprowadzi i komentarzem 
opatrzy wieloletni dziennikarz radiowy i znaw-
ca polskiej muzyki Jarosław Rosiński.

W repertuarze koncertu znajdą się pio-
senki, które wokalistka darzy szczególnym 
sentymentem, w tym utwory Krystyny Proń-
ko, Ewy Bem czy Hanny Banaszak. Podczas 
koncertu Ewa Gapon wykona także autorskie 
utwory. Program wypełnią piosenki, które 
znają Państwo doskonale. To niezwykłe pozy-
cje ze współczesnych osiągnięć polskiej muzyki 
rozrywkowej oraz perełki z dwudziestolecia 
przedwojennego.

26 lipca o godz. 18.00 – soul/funk i blues 
– koncert w wykonaniu zespołu Co  on Wing 
w składzie: Robert Tyszka – wokal, harmonijka, 
Piotr Augustynowicz – gitara, Adam Zagrodzki 
– perkusja, Tomasz Nowik – bas.

Lider formacji Robert Tyszka przez pięć lat 
mieszkał w Memphis w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie zgłębiał tajniki bluesa i podpatry-
wał u źródeł jak powstaje prawdziwy, szczery 
blues. Miało to zasadniczy wpływ na muzyczny 
styl i kierunek obrany przez trójmiejski kwar-
tet. Muzycy nie zamykają się w typowych 
dwunastu taktach, uwzględniają w swoich po-
czynaniach muzykę gospel, stary, dobry soul, 
a także zaaranżowane par  e wokalne.

Miejsce: scena plenerowa MOK im. św. Jana 
Pawła II, w razie deszczu – w sali widowiskowej 
MOK.

Uwaga! Nowe zasady 
udziału w wydarzeniach

W związku z wdrożonymi procedurami 
dotyczącymi organizacji imprez kulturalnych 
w czasie pandemii COVID-19, w koncercie 
może wziąć udział maksymalnie 150 osób 
w plenerze i 90 w sali widowiskowej MOK. 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zacho-
wania aktualnie obowiązujących zasad za-
wartych w procedurach bezpieczeństwa, do-
stępnych na stronie www.mokjozefow.pl oraz 
aktualnych zaleceń GIS.

Wstęp na koncerty wyłącznie za okazaniem 
wejściówek oraz z wypełnionym kwes  onariu-
szem zdrowia oraz klauzulą informacyjną do-
stępnymi pod adresem: www.mokjozefow.pl.

Możliwość wcześniejszego odebrania wej-
ściówek – na tydzień przed imprezą – w bu-
dynku MOK-u w godzinach: 14.00–18.00.

Aktualne ustalenia obowiązujące w na-
szych placówkach:

1. Godziny otwarcia pozostają bez zmian, 
zapraszamy

w poniedziałek, wtorek 13.00–18.00
oraz środę, czwartek, piątek 9.00–14.00

2. Czytelnia i Pracownia komputerowa 
pozostają nieczynne;

3. W wypożyczalni może przebywać ogra-
niczona ilość osób, tj. dwie osoby w Wypo-
życzalni dla dorosłych i jedna (plus dzieci) w 
Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży;

4. Nadal obowiązuje zasada zabezpiecze-
nia rąk w rękawiczki i dezynfekcja oraz ma-
seczka lub przyłbica zasłaniająca usta i nos.

Zapraszamy serdecznie i życzymy dużo 
zdrowia i ciepłego i atrakcyjnego, mimo 
wszystko, lata.



Kultura w kwarantannie
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W razie awarii 
oświetlenia ulicznego
O oświetlenie uliczne w Józefowie dba 
Eles-Bud Ewa Konopka-Strusińska. 
Zgłoszenia awarii: tel. 535 481 335, 
e-mail: elesbud-konserwacja@wp.pl
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W sprawie odpadów 
komunalnych
Referat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta ul. Kard. Wyszyńskie-
go 1, tel. 22 779 00 55
Zakład Obsługi Piękne Miasto
tel. 22 612 13 37, kierownik@zojoze-
fow.pl
Biuro Obsługi Klienta Lekaro
tel. 22 185 52 51, lekaro@lekaro.pl

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

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych czynny w soboty 
w godz. od 8.00 do 18.00.

Na pętli przy pomniku marszałka Piłsudskie-
go  ustawiono znak zakaz wjazdu. Zmiana orga-
nizacji ruchu związana jest z remontem trakcji 

kolejowej i lokalizacją w tym miejscu przystan-
ku komunikacji zastępczej. 

Straż miejska stara się informować zapomi-
nalskich kierowców przez megafon o zakazie 
postoju, jednak wystawiła sporo mandatów 
kierowcom, którym udało się zaparkować.

Zastępcza komunikacja autobusowa będzie 
funkcjonowała w okresie od 6 lipca do 14 sierp-
nia 2020 roku.

Autobusy linii zastępczej zwykłej Z-7 kurso-
wać będą ze stacji Pilawa/Celestynów do stacji 
Warszawa Falenica i z powrotem.

Autobusy linii zastępczej przyspieszonej 
RE (skomunikowanej z pociągami na stacjach 
Józefów i Pilawa) kursować będą ze stacji Pila-
wa do stacji Józefów i z powrotem, zatrzymując 
się dodatkowo na przystankach: Otwock PKP 
oraz Świder.

Przystanek Otwock PKP pozostanie zlokali-
zowany w stałym miejscu, tj. na placu przyle-
głym do stacji kolejowej. 

Ignacy Jasica był uczestnikiem II wojny 
światowej. Przez blisko 30 lat działał w zarzą-
dzie Związku Kombatantów i Więźniów Poli-
tycznych RP. Jako prezes józefowskiego koła 
związku formował poczty sztandarowe, dbał 
o ich umundurowanie i godny udział w uro-
czystościach patriotycznych w Józefowie. Pro-
wadził również szkolenia obronne w powiecie 
otwockim. Od 1957 roku był mieszkańcem 
Józefowa. W 2012 roku otrzymał tytuł Zasłu-

żonego dla Miasta Józefowa.
8 czerwca płk Ignacy Jasica w towarzystwie 

kompanii honorowej WP przy udziale władz 
miasta, przedstawicieli instytucji, organizacji 
i mieszkańców pochowany został na józefow-
skim cmentarzu.

W naszej pamięci pozostaje aktywność płk. 
Ignacego Jasicy i jego zaangażowanie w życie 
miasta do ostatnich dni. 

Cześć Jego pamięci. 

Od 6 lipca do 14 sierpnia

Zastępcza komunikacja autobusowa

Pożegnanie płk. Ignacego Jasicy
3 czerwca zmarł płk Ignacy Jasica – prezes zarządu józefowskiego koła Związku 
Kombatantów i Więźniów Politycznych RP.

DO I OD REDAKC JI
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Huk słyszano w promieniu kilome-
trów. W poniedziałek 29 czerwca, 
gdy Warszawa tonęła po oberwaniu 
chmury, około godz. 18.00 w Józefo-
wie piorun z gigantycznym hukiem 
uderzył w czterokondygnacyjny bu-
dynek mieszkalny przy ul. Polnej. Na 
poddaszu wybuchł pożar. 

Na miejscu interweniowało 58 strażaków 
z 16 jednostek, m.in. JRG Otwock, JRG 12, OSP 
Świdry Małe, OSP Otwock-Jabłonna i OSP Wól-
ka Mlądzka, a także karetka pogotowia i policja.  

Służby mundurowe ewakuowały mieszkańców 
bloku. – Nikomu nic się nie stało – podkreślają 
strażacy. Akcja gaśnicza była trudna, bo ogień 
rozprzestrzeniał się na poddaszu, do którego 
był dostęp tylko przez mieszkania znajdujące 
się na najwyższej kondygnacji bloku. W akcji 
gaśniczej wykorzystano specjalistyczny sprzęt, 
m.in. nowy wóz strażacki z hydrauliczną dra-
biną sięgającą 10. piętra, a także podnośnik 
z JRG 12, dzięki którym strażacy mogli gasić 
pożar z zewnątrz.

Ponad godzinę strażacy gasili pożar, ale cała 
akcja zakończyła się po ponad siedmiu godzi-
nach. Spaleniu uległo około 300 metrów kwa-

dratowych dachu, który został zabezpieczony 
plandekami. 

Zniszczeniu uległy mieszkania na najwyż-
szej kondygnacji budynku, a także kilka innych 
lokali, które zostały zalane. Z pomocą przyszli 
pogorzelcom okoliczni mieszkańcy i Urząd 
Miasta Józefowa. Na miejscu był Piotr Gąszcz, 
zastępca burmistrza. Miasto zapewniło noclegi 
dwóm rodzinom, a następnego dnia po poża-
rze zapewniono pomoc w usuwaniu skutków 
pożaru. Budynek był ubezpieczony i wyposażo-
ny w odgromniki – jego administratorem jest 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mazowsze”.

 (z) Foto: Maciej Piłat, Wanda Zagawa

Warto pamiętać: 
 Rower samodzielnie możemy naprawić 

przy rondzie B. Kowalskiego
 Żarówki, płyty CD, zużyte baterie 

– umieścić w specjalnym pojemniku 
przy ICSiR

Od uderzenia pioruna

Pożar w budynku przy ul. Polnej
REPORTAŻ
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Z OGRODU
POWSTAŁO DO

OGRODU WRACA!
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ODPADY ORGANICZNE DO KOMPOSTOWANIA

KOMPOST 
TO NATURALNY NAWÓZ BIOLOGICZNY

KOMPOSTOWANIE POZWALA ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ ODPADÓW 
W GMINNYM SYSTEMIE, CO PRZYCZYNIA SIĘ DO ZNACZNYCH OSZCZĘDNOŚCI

WRZUCAMY

– resztki warzyw i owoców

– skorupki jaj

– fusy z kawy i herbaty

– skoszoną trawę

– opadłe liście, igły sosnowe

– ściółkę małych zwierząt domowych

– resztki jedzenia w płynie

NIE WRZUCAMY

– nabiału, tłuszczu

– odchodów psów i kotów

– opakowań

– niedopałków papierosów

– piasku, kamieni, popiołu

– kości zwierzęcych

– resztek ryb, resztek mięsa

Fusy od kawy przywabiają do kompostu dżdżownice, Fusy od kawy przywabiają do kompostu dżdżownice, 
które przetwarzają masę biologicznąktóre przetwarzają masę biologiczną
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W przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

• nieposiadanie kompostownika,

• posiadanie kompostownika, w którym faktycznie bioodpady nie są kompostowane,

•  uniemożliwienie osobie uprawnionej dokonania oględzin w celu weryfi kacji informacji 

wykazanych w deklaracji

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI TRACI ULGĘ, CO NASTĘPUJE W DRODZE DECYZJI 

ADMINISTRACYJNEJ

JAKIE PŁYNĄ KORZYŚCI 
Z WYTWARZANIA KOMPOSTU?

Kompostowanie to metoda produkcji 
wartościowego nawozu organicznego.

Odpady organiczne są przetwarzane w czasie 
kompostowania przez rozmaite mikroorganizmy 

do postaci prostych związków, które mogą 
wzbogacać glebę pod uprawę roślin

KOMPOSTUJ
SEGREGUJ  OSZCZĘDZAJ

Utrata ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca w przypadku stwierdzenia co najmniej jednej 

z powyższych przesłanek.

Utrata zwolnienia z części opłaty jest odwracalna, po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decy-

zja o utracie prawa do zwolnienia stała się prawomocna.

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej ma obowiązek ponownie złożyć deklarację o wysoko-

ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczając, że posiada kompostownik 

i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Kompostowanie ma wpływ na zmniejszenie ilości odpadów w gminnym 

systemie gospodarowania odpadami.

Kompostowanie dostarcza bardzo dobrego nawozu organicznego, który wzbogaca glebę 

w próchnicę dzięki czemu ziemia staje się pulchna, przewiewna i zatrzymuje wodę.

Kompost nadaje się do wszystkich roślin nie można nim „przenawozić” 

i zaszkodzić roślinom.

Ponowne wykorzystanie odpadów organicznych pozwala zapobiec rabunkowej eksploatacji 

naturalnych zasobów próchnicy i torfu.

Warunki ubiegania się o zwolnienie z części 
opłaty za odpady komunalne dla mieszkańców 

posiadających przydomowy kompostownik 
i kompostujących bioodpady:

1.  Złożenie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości jednorodzinnej 

nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązującej od 1 lipca 2020 r. 

2.  Oświadczenie (zaznaczenie) przez właściciela, że posiada przydomowy 

kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne.

BĄDŹ

EKO

ABY ZWIĘKSZYĆ ZAWARTOŚĆ AZOTU W KOMPOŚCIE, 

PRYZMĘ MOŻNA OBSIAĆ ŁUBINEM.

1. RESZTKI ROŚLIN 

I INNE ODPADY ORGANICZNE

2. TRAFIAJĄ DO 

KOMPOSTOWNIKA

3. Z CZASEM

ZMIENIAJĄ SIĘ

W KOMPOST

4. I POWSTAJE NATURALNY

NAWÓZ DO TWOJEGO OGRODU

5. KTÓRY ZAPEWNI

TWOIM ROŚLINOM 

SKŁADNIKI ODŻYWCZE
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OD DZIŚ
ZACZYNAMY KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

1. Wybieramy miejsce 
Idealne miejsce do kompostowania musi być suche, 

zacienione, zlokalizowane co najmniej 1 m od granicy działki, 

podłoże musi być przepuszczalne. Należy odprowadzić 

nadmiar wody, aby zapobiec gniciu odpadów.

2. Układamy warstwy 
Pierwsza warstwa – drenażowa składająca się 

z pociętych gałęzi i gałązek

Druga warstwa – słoma, torf, ziemia ogrodowa

Trzecia warstwa – kompostowane odpady 

(m.in.: obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy, skorupki jaj)

3. Zraszamy pryzmę
Kompostowana pryzma powinna być wilgotna, 

jednak nie za mokra

4. Zapewniamy dostęp powietrza
Od czasu do czasu przerzucamy materiał w pryzmie, 

by zapewnić dostęp powietrza, przyspiesza to proces 

kompostowania. 

Odpadów nie należy ubijać, jeśli z pryzmy zaczyna się 

wydzielać nieprzyjemny zapach.

5. Czekamy na kompost
Gdy kompost przestaje wydzielać ciepło, staje się suchy, 

brązowy i sypki. Po wzięciu do ręki nie brudzi palców oraz 

ma zapach przypominający woń ściółki leśnej, jest gotowy 

do zastosowania w ogrodzie.
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