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Józefosław, 3 września 2014 

Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej i terenów zielonych  w Józefosławiu 

Szanowni Panowie, 

Z przyjemnością obejrzeliśmy filmik prezentowany na stronie gminy dotyczący zmian w 

przestrzeni publicznej w naszej gminie oraz zapowiedzi kolejnych zmian, także w 

Józefosławiu. Bardzo się cieszymy, że estetyka otoczenia jest tak ważna dla naszych władz, co 

wielokrotnie podkreślaliście w wypowiedziach. Jest to spójne z naszym myśleniem o miejscu, 

w którym żyjemy. 

Nawiązując do tej wspólnoty poglądów, zwracamy się do Gminy z prośbą o uwzględnienie 

następujących wniosków dotyczących podniesienia estetyki przestrzeni publicznej i terenów 

zielonych w Józefosławiu: 

1. Wykonanie kolejnych nasadzeń na kontynuacji odcinka ul. Cyraneczki w kierunku 

Ogrodowej – wg informacji otrzymanej w Starostwie Powiatowym obecne prace 

drogowe na tym odcinku powinny się zakończyć do końca września- bardzo prosimy o 

zaplanowanie na październik prac związanych z zielenią na tym odcinku (żywopłot i 

szpaler jednakowych drzew – klonów)  

2. Zakup (na wiosnę 2015) kwietników na lampy uliczne na ul. Cyraneczki –– 30 sztuk 

lub 15 sztuk (na istniejącym odcinku Cyraneczki jest 30 lamp) - kwietniki takie jak na 

pl. Kościuszki w Piasecznie – koszt 1 kwietnika to ok. 1000 zł 

3. Zakup (wypożyczenie?) jeszcze w tym roku 2014 dekoracji świątecznych na lampy 

na ul. Cyraneczki – 30 sztuk lub 15 sztuk – koszt zakupu 1 ładnej  ozdoby to ok. 700 zł 

Ulica Cyraneczki jest jak na razie jedyną ulicą z prawdziwego zdarzenia w naszej 

miejscowości, stanowi główną promenadę przecinającą całą wieś, z której korzystają w 

zasadzie wszyscy mieszkańcy. Dlatego też nasze wnioski skupiają się w chwili obecnej na niej, 

ale generalnie zwracamy się z wnioskiem o uwzględnianie w każdej kolejnej przebudowie 



ulic w Józefosławiu zagospodarowania zieleni, a na ul. Wilanowskiej (jako drugiej osi wsi) 

również dekoracji lamp ulicznych.  

 

Licząc na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków 
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