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SZAnOWni pAńStWO,

Od da je my do pań stwa rąk pro gram dla Jó ze fo sła wia na najbliższe
lata. na zwa li śmy go „JÓ ZE FO SŁAW 2.0”, bo ma to być no wa wer -
sja na szej miej sco wo ści. no wa wer sja utrzy mu je wszy stko, co do -
bre i po pra wia to, co trze ba po pra wić.  

Autorami programu są wieloletni mieszkańcy Józefosławia, 
a obecnie także kandydaci na radnych do rady Miejskiej z dwóch
okręgów wyborczych w Józefosławiu: Robert Widz (okręg 14)  
i Katarzyna Krzyszkowska-Sut (okręg 15). program powstał przy
współpracy z urzędującymi burmistrzem i wiceburmistrzem
piaseczna - Zdzisławem Lisem i Danielem putkiewiczem.

program jest wynikiem  obserwacji i przemyśleń ludzi, którzy na
co dzień stykają się z problemami naszej miejscowości. Jest to
wizja Józefosławia, w którym chcielibyśmy żyć. Sądzimy, że
państwa obserwacje mogą być podobne. Jesteśmy też otwarci na
państwa opinie i sugestie. pisząc program trzymaliśmy się zasady
nadrzędności interesu publicznego nad partykularnymi intere-
sami osób, grup i przedsiębiorców. to bardzo ważna zasada,
której przestrzeganie umożliwia rozwój miejscowości z poszano-
waniem potrzeb wszystkich mieszkańców. 

pro gram Jó ze fo sław 2.0 wpi su je się w stra te gię „Gmi na Pia secz -
no 2020 – Pro gram roz wo ju gmi ny Pia secz no na lata
2010–2020”, przy go to wa ną przez plat for mę Oby wa tel ską
w 2010, a obec nie ak tu ali zo wa ną. Sta no wi uszcze gó ło wie nie wy -
mie nio nych tam dzia łań z uwzględ nie niem kon kret nych po trzeb
miesz kań ców Jó ze fo sła wia w wy bra nych ob sza rach, któ re na szym
zda niem ma ją obec nie naj istot niej sze zna cze nie.

pro gram ten sta no wi jed no cze śnie na sze zo bo wią za nie. Je śli
dzię ki pań stwa gło som zo sta nie my rad ny mi z Jó ze fo sła wia, bę -
dzie my prze ko ny wać, za bie gać, bu do wać ko ali cje i ne go cjo wać
tak, aby prze ko nać po zo sta łych rad nych do gło so wa nia za przy -
zna wa niem środ ków na fi nan so wa nie po trzeb Jó ze fo sła wia. Pan
Bur mistrz Zdzi sław Lis zo bo wią zu je się tak pla no wać za da nia,
aby ni niej szy pro gram przez naj bliż sze la ta re ali zo wać.
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WprOWADZEniE

Wy bo ry Sa mo rzą do we 2014 są do brą oka zją do spoj rze nia na ak -
tu al ną sy tu ację na szej miej sco wo ści oraz do za sta no wie nia się ja -
ki po wi nien być kie ru nek zmian i w ja ki spo sób je prze pro wa dzić.

na stra te gicz nej ma pie roz wo ju Gmi ny pia secz no Jó ze fo sław to
je den z naj istot niej szych te re nów. Atrak cyj na lo ka li za cja przy cią -
ga mło dych i ener gicz nych lu dzi. Obec nie w Jó ze fo sła wiu jest za -
mel do wa nych oko ło 7,5 ty sią ca osób, zaś wzrost licz by lud no ści
przez ostat nie 2 la ta to po nad 1000 osób (15%). Du ża licz ba
miesz kań ców to oczy wi ście tak że wzrost lo kal ne go ru chu sa mo -
cho do we go i pie sze go, wię cej dzie ci w wie ku przed szkol nym
i szkol nym, ro sną ce po trze by zwią za ne z prze strze nią pu blicz ną. 

nie ste ty bu do wa in fra struk tu ry tech nicz nej nie na dą ża za dy na -
micz nym wzro stem licz by miesz kań ców. ni ska ja kość tej in fra -
struk tu ry lub jej brak po wo du je za gro że nia zwią za ne z bez -
pie czeń stwem pie szych i ro we rzy stów oraz wie le in nych uciąż li -
wo ści. nic dziw ne go, że wśród miesz kań ców po ja wia się du że roz -
go ry cze nie oraz chęć szu ka nia win nych.

na le ży jed nak zwró cić uwa gę, że ostat nie 4 la ta to i tak du ży po -
stęp w sto sun ku do lat po przed nich. Wy bu do wa no no we uli ce,
roz bu do wu je się szko ła, trwa ją pra ce kon cep cyj ne i pro jek to we
do ty czą ce ko lej nych in we sty cji. Mo że nie ma po wo dów do za -
chwy tu, ale na le ży do ce nić wy sił ki ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej
zmie rza ją ce do roz wią zy wa nia na szych pro ble mów, a nie od kła -
da nia trud nych spraw na póź niej.

Jó ze fo sław, jesz cze nie tak daw no nie wiel ka wieś rol ni cza z po la -
mi i wą ski mi dro ga mi, ma skom pli ko wa ną struk tu rę wła sno ści.
po wo du je to za rów no wzrost kosz tów bu do wy ja kiej kol wiek uli -
cy czy chod ni ka (po trzeb ne pie nią dze na od szko do wa nia), ale
rów nież wy dłu że nie cza su ich re ali za cji ze wzglę du na re stryk cyj -
ne pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne oraz nie chęć miesz kań ców do po -
zby wa nia się frag men tów swo ich dzia łek pod in we sty cje
pu blicz ne.
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Jed nak po mi mo wi docz nych nie do cią gnięć w ob sza rze in fra struk -
tu ry, więk szość miesz kań ców lu bi swo je miej sce za miesz ka nia,
o czym świad czą wy ni ki ostat niej an kie ty na temat przestrzeni
publicznej Józefosławia i Julianowa prze pro wa dzo nej na zle ce nie
gmi ny. 

nie moż na zmar no wać te go po zy tyw ne go na sta wie nia. trze ba
wy cho dzić na prze ciw ro sną cym po trze bom ży cia co dzien ne go lo -
kal nych spo łecz no ści Jó ze fo sła wia i Ju lia no wa. 

nie mu si my wy my ślać rze czy od no wa. Gmi na w 2012 ro ku zle -
ci ła wy ko na nie analizy kierunków polityki przestrzennej dla Jó ze -
fo sła wia fir mie rDH Ar chi tek ci Urbaniści. na le ży wy ko rzy stać
do bre po my sły spe cja li stów i miesz kań ców, do sto so wać je
do obec nych re aliów, a na stęp nie za pla no wać i kon se kwent nie
re ali zo wać. Sło wo kon se kwent nie jest tu klu czem - wia do mo, 
że nie da się zro bić wszyst kie go na raz. Ale trze ba mieć po mysł
i re ali zo wać go krok po kro ku, na wet je śli zaj mie to wie le lat.
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cHOD ni ki. ULi cE.

Brak chod ni ków i zły stan ist nie ją cych ulic to naj bar dziej odczu -
walna nie do god ność. 

Ma my szcze gól nie nie bez piecz ne frag men ty ulic, gdzie na kła da
się ruch sa mo cho do wy za rów no lo kal ny jak i tran zy to wy z ru -
chem pie szym i ro we ro wym zwią za nym z doj ściem do szko ły,
do la su ka bac kie go czy ko ścio ła. Miej sca new ral gicz ne po ka zu ją
ma pki obok.

to oczy wi ście usta wia na sze prio ry te ty, któ ry mi są prze bu do wy
ulic Wi la now skiej i Krót kiej oraz bu do wa bra ku ją cych chod ni -
ków na ul. Ju lia now skiej, Ogro do wej, Osie dlo wej i Geo de tów.
W tym ro ku roz pocz nie się dłu go wy cze ki wa na bu do wa chod ni -
ków na ul. Ju lia now skiej. pro jekt bu dow la ny uli cy Wi la now skiej
na od cin ku od ul cy ra necz ki do ul. Dział ko wej, z frag men tem
chod ni ka do uli cy Uro czej, ma być go to wy do mar ca 2015 ro ku
i wte dy mo że na stą pić roz po czę cie bu do wy. trwa ją pra ce nad
kon cep cją prze bu do wy ul. krót kiej. 

Zro bi my wszyst ko co moż li we, aby w 2015 za koń czyć prze bu do -
wę ul. Wi la now skiej na odcinku od ul. cyraneczki do ul. Dział -
kowej, a tak że przy go to wać harmonogram budowy bra ku ją cych
chod ni ków. Budowa ulic rozwiąże jedno cześnie problem odwod -
nienia (np. problem ul. Miodowej).

Po łą cze nia dro go we z War sza wą.

Więk szość z nas pra cu je w War sza wie. Sa mo cho do wy ruch wy -
jaz do wy w kie run ku War sza wy roz kła da się dzi siaj na kil ka
ulic – Geo de tów, Dział ko wą/Ja giel ską, Ba żan cią i ku ro pa twy.

Do ce lo wo ul. cy ra necz ki ma być głów ną dro gą do jaz do wą do ul.
pu ław skiej. na szym prio ry te tem jest bu do wa frag men tu ul. Cy -
ra necz ki od ul. Ogro do wej do Osie dlo wej. po stro nie gmi ny bę -
dzie po zy ska nie grun tów pod bu do wę, zaś po stro nie po wia tu
bu do wa te go od cin ka. rów no le gle na le ży za bie gać o to, aby
w pla nach gmi ny Lesz no wo la oraz dziel ni cy Ur sy nów prze wi dzia -
no prze bu do wę ul. ku ro pa twy, tak by w peł ni prze ję ła ona ruch
z ul. cy ra necz ki i po łą czy ła nas z pu ław ską.

Z ko lei ruch po wrot ny to głów nie uli ca Geo de tów oraz w mniej -
szym stop niu uli ce Ba żan cia, Dział ko wa i Ener ge tycz na. tu za da -
niem jest prze nie sie nie głów ne go ru chu wjaz do we go od Pu-
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miejsca wzmożonego ruchu pieszego 
i rowerowego 

miejsca o dużym natężeniu ruchu
samochodowego i pieszego

główne szlaki wjazdowe i wyjazdowe
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ławskiej na ul. Ener ge tycz ną. Wy ma ga to wy bu do wa nia frag -
men tu ul. Ener ge tycz nej i ron da z ul. Geo de tów i Wi la now ską.
Docelowo uli ca Ener ge tycz na ma być dwu pa smo wą uli cą od pu -
ław skiej do pla no wa ne go ron da i po win na być głów nym wjaz -
dem do miej sco wo ści (do mo men tu po łą cze nia ul. cy ra necz ki
z ul. pu ław skiej).

W ukła dzie dróg Jó ze fo sła wia bar dzo waż ną ro lę od gry wa 
ul. Dział ko wa, któ ra obec nie sta no wi istot ny szlak wy jaz do wy
w kie run ku ul. pu ław skiej i po wsiń skiej, z du żym ru chem pie szym
i ro we ro wym. Ulica ta nie na le ży do Gmi ny pia secz no, ale do kon -
s tan ci na -Je zior nej. Gmi na kon stan cin -Je zior na po sia da już kon -
cep cję kom plek so wej prze bu do wy tej uli cy, obec nie pra cu je
nad pro jek tem bu dow la nym (oba za da nia zo sta ły do fi nan so wa -
ne przez Gmi nę pia secz no). Oczy wi ście naj trud niej szym i naj kosz -
tow niej szym eta pem bę dzie wykup gruntów i bu do wa. 

to definiuje nasz ko lej ny prio ry tet: uzgod nie nie z gmi ną Kon stan -
cin -Je zior na har mo no gra mu mo der ni za cji ul. Dział ko wej i usta -
le nie par ty cy pa cji fi nan so wej Gmi ny Pia secz no w tym za da niu.

Do gmi ny kon stan cin – Je zior na
na le ży rów nież od ci nek nieutwar-
dzonej dro gi łą czą cej ul. Dział ko -
wą z La sem ka bac kim. Bę dzie my
dą żyć do te go, aby ten frag ment
był zre ali zo wa ny łącz nie z prze -
bu do wą ul Wi la now skiej. 

Uli ce, któ re łą czą.

Bra ku je nam ulic, któ re łączą Jó -
ze fo sław. Do pie ro od nie daw na
(paź dzier nik 2014) ma my uli cę
cy ra necz ki, pierw szą, któ ra łą czy
ul. Ju lia now ską i ul. Ogro do wą.
ta kich po przecz nych ulic po trze -
bu je my wię cej, dla te go prio ry te -
tem tu jest bu do wa ulic
Ol cho wej, We nus tak że no we go
po łą cze nie ul. Osie dlo wej i Ogro do wej na wy so ko ści ko ścio ła.
nie mniej waż na jest uli ca Spa ce ro wa, któ ra sta no wi je den
z głów nych szla ków pieszych i rowerowych do La su ka bac kie go.
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kO MU ni kA cJA MiEJ SkA

Obec nie w Jó ze fo sła wiu ma my 1 li nię au to bu so wą 739. nie ste ty
ca ła pół noc na część miej sco wo ści wo kół ulic Ogro do wej i Osie -
dlo wej jest prak tycz nie od ko mu ni ka cji miej skiej od cię ta. Ja ko
roz wią za nie pro po nu je my utwo rze nie ciągu pie szo -ro we ro we go
na wy so ko ści przy stan ku Ka me ral na łą czą ce go ul. Wi la now ską
i Ogro do wą, co po zwo li ło by szyb ko do trzeć do te go przy stan ku
z ul. Ogro do wej i Osie dlo wej. 

Do dat ko wo bę dzie my za bie gać o uru cho mie nie lo kal nej li nii L,
(naj le piej ja ko prze dłu że nie li nii L kur su ją cej w My sia dle i no wej
iwicz nej) na tra sie no wa iwicz na Sta cja – My sia dło – Geo de tów 
– Ogro do wa – Cy ra necz ki – Ju lia now ska – Plac przy Szko le). 
Zy ska li by śmy w ten spo sób sko mu ni ko wa nie Ogro do wej i Osie -
dlo wej oraz ła twy do jazd do po cią gu w no wej iwicz nej.
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ciąg pieszo-rowerowy
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UkŁAD kOMUnikAcyJny

AGLO ME rA cJi WAr SZAW SkiEJ

pla no wa ne zmia ny w ukła dzie ko mu ni ka cyj nym w po łu dnio wej
czę ści aglo me ra cji war szaw skiej bę dą mia ły wpływ na ko mu ni ka -
cję Jó ze fo sła wia z War sza wą. Za rów no bu do wa tra sy S -7, mo der -
ni za cja dro gi wo je wódz kiej nr 721, bu do wa wę zła Pu ław ska/
Szkol na w My sia dle czy Pu ław ska/Oku lic kie go to znacz na po pra -
wa kom for tu do jaz du do pra cy w War sza wie. Gmi na mu si ak tyw -
nie uczest ni czyć w lob bo wa niu na rzecz tych in we sty cji.

Wy ko rzy sta nie li nii ko le jo wej War sza wa – Ra dom na po trze by
SKM (Szyb ka Ko lej Miej ska) też sta no wi atrak cyj ną al ter na ty -
wę – tu ko niecz ne są roz mo wy z War sza wą, do fi nan so wa nie
wspól ne go bi le tu oraz za pew nie nie spraw ne go do jaz du z Jó ze fo -
sła wia do par kin gu przy sta cji ko le jo wej w no wej iwicz nej.

Zwracamy państwa uwagę na ogromną rolę, jaką pełni Starostwo
powiatowe, szczególnie w zakresie ponadgminnych inwestycji
infrastrukturalnych.
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prZE StrZEń pU BLicZ nA

nie ma wąt pli wo ści, że bar dzo bra ku je nam miej sca, o któ rych
mo gli by śmy z du mą po wie dzieć: to jest na sze cen trum. Już spe -
cja li ści z fir my rDH Ar chi tek ci Urbaniści wska za li na ko niecz ność
wy kre owa nia „ser ca” miej sco wo ści.

Dzi siaj sa mo ist nie ta ką ro lę peł ni ul. Cy ra necz ki, je dy ne miej sce,
któ re jest upo rząd ko wa ne, z chod ni ka mi, ław ka mi i ścież ką 
ro we ro wą. nic dziw ne go, że miesz kań cy upodo ba li je so bie
na wie czor ne i week en do we spa ce ry, a mło dzież na spo tka nia ze
znajo my mi.

Od kil ku dni ma my w Jó ze fo sła wiu przy ulicy tenisowej pierw szy
ogól no do stęp ny plac za baw dla naj młod szych, a przy szłym ro ku
ma być od da ny do użyt ku park przy ul. Ogro do wej. po trze bu je -
my wię cej ta kich miejsc, ulo ko wa nych w oko li cach pu blicz nej
szko ły czy przy no wo otwar tym gmin nym Klu bie Kul tu ry i Bi b-
lio te ce.
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potencjalne lokalizacje przestrzeni publicznej
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plac zabaw tenisowa

naturalna lokalizacja „serca”
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Oprócz pla ców za baw dla dzie ci po trzeb ne są miej sca dla mło -
dzie ży, gdzie moż na ak tyw nie spę dzić czas. Mu si my szukać
terenów, na któ rych ta kie miejsca moż na urzą dzić. W ko lej nych
la tach 1300 dzie ci z prze peł nio nej pod sta wów ki sta nie się mło -
dzie żą i wyj dzie na uli ce!

two rze nie prze strze ni pu blicz nej mo że być fi nan so wa ne z wie lu
źró deł. Bę dzie my przy go to wy wać takie pro jek ty dla Jó ze fo sła wia 
i Ju lia no wa i ak tyw nie po szu kiwać fun du szy (w tym unijnych)
na ich re ali za cję. 
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kUL tU rA i EDU kA cJA

na po cząt ku paź dzier ni ka Klub Kul tu ry w Jó ze fo sła wiu roz po czął
swą dzia łal ność w no wym, więk szym lokalu w budynku przy
ul. Uro czej (wcze śniej dzia łał w ma łej sa li przy pa ra fii), jesz cze
w tym ro ku po są siedz ku otwo rzy się fi lia gmin nej Bi blio te ki. 
na szą ro lą bę dzie za gwa ran to wa nie od po wied nie go fi nan so wa -
nia tych miejsc, tak by sta ły się waż ny mi, kul tu ro twór czy mi ośrod -
ka mi in te gra cji lo kal nej spo łecz no ści.

Za rów no klub kul tu ry jak i Bi blio te ka bę dą miej sca mi de dy ko wa -
ny mi miesz kań com w każ dym wie ku. Mło dzież jak po wie trza po -
trze bu je miejsc, gdzie mo głaby się spo ty kać i roz wi jać pa sje,
do ro śli rów nie in ten syw nie szu ka ją spo so bów na od re ago wa nie
stre su ży cia co dzien ne go, roz wi ja nia za in te re so wań i kon tak tów
ze zna jo my mi. podobnie se nio rzy w Jó ze fo sła wiu, zarówno ci,
którzy  miesz ka ją tu dzie siąt ki lat, jak i na si ro dzi ce, bab cie i dziad -
ko wie przy jeż dża ją cy lub miesz ka ją cy z na mi, opie ku ją cy się
dzieć mi, wspie ra ją cy na sta łe lub do jeż dża ją cy w ra zie po trze by.
War to dla nich zbu do wać atrak cyj ną ofer tę na spę dza nie wol ne -
go cza su po za czte re ma ścia na mi do mu, kie dy dzie ci i wnu ki są
w pra cy i w szko le. 
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Jó ze fo sław two rzą przy jezd ni, lu dzie bu du ją cy swo ją lo kal ną toż sa -
mość, pa mię ta ją cy in ny „dom ro dzin ny” i kon fron tu ją cy go z bez -
względ ną at mos fe rą „sy pial ni War sza wy”. tyl ko mięk kie in stru men ty
kul tu ry, sztu ki i edu ka cji mo gą po móc w rze czy wi stym za ko rze nie niu
się tu, w Jó ze fo sła wiu. kie dy na sze dzie ci (a tak że my) za cznie my się
spo ty kać przy oka zji wie czo rów au tor skich, za jęć z ce ra mi ki itp., te -
atral ne go kół ka lub kier ma szu re gu lar nie, zbu du ją się wię zy trwal sze
niż te opar te na płasz czyź nie biz ne su lub ro dzą ce się z ra cji za miesz -
ka nia na tym sa mym te re nie.

Ze spół Szkół Pu blicz nych w Jó ze fo sła wiu pę ka w szwach. roz sze rze -
nie obo wiąz ku szkol ne go na 6 -lat ki uczy ni ło sy tu ację szko ły pod sta -
wo wej jesz cze bar dziej po waż ną, stąd decyzja Gminy o rozbudowie
szkoły. 

po kon sul ta cjach z przed sta wi cie la mi ra dy ro dzi ców wie my, że
za chwi lę po ja wi się pro blem prze peł nio ne go gim na zjum, więc już
te raz trze ba za cząć my śleć o szu ka niu no wej lo ka li za cji dla uczniów
star szych. na szym za da niem jest prze wi dy wać i prze ciw dzia łać sy tu -
acjom, któ re w przy szło ści mo gą ob ni żyć stan dard do stęp nych usług
edu ka cyj nych. 
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SpOrt i ZDrO WiE

Od daw na wia do mo, że sport i zdro wie idą w pa rze.

Jó ze fo sław są sia du je z La sem Ka bac kim, któ ry jest na szym wiel -
kim atu tem i ofe ru je wspa nia łe wa run ki do upra wia nia spor tu.
Bar dzo wie lu miesz kań ców z te go ko rzy sta. Uli ce i chod ni ki, 
o któ rych mo wa w roz dzia le „Uli ce. chod ni ki” za pew nią nam bez -
piecz ne do tar cie do La su ka bac kie go dla bie ga czy i ro we rzy stów. 

Gmi na pia secz no prze zna cza du że środ ki (2,5 mln zł w 2014 r.)
na fi nan so wa nie klu bów spor to wych i ak cji spo łecz nych zwią za -
nych ze spor tem. Miesz kań cy Jó ze fo sła wia i Ju lia no wa mu szą 
do łą czyć do gro na be ne fi cjen tów tych pro gra mów. 

chce my aby nasz Bieg Ulicz ny Jó ze fo sła wia i Ju lia no wa wpi sał
się na sta łe w ka len darz wy da rzeń spor to wych w gmi nie. Bę dzie -
my za chę cać na sze lo kal ne klu by spor to we, klu by ta necz ne, po -
rad nie die te tycz ne i ko sme tycz ne do ak tyw ne go uczest nic twa
w pro mo cji zdro we go sty lu ży cia dla na szych miesz kań ców.

Ale je den bieg w ro ku to za ma ło – po trze ba nam wię cej ini cja -
tyw dla osób każ dym wie ku. prze strzeń zo rien to wa na na ak tyw -
ny spo sób spę dza nia cza su, o któ rej mo wa w roz dzia le „prze s- 
trzeń pu blicz na”, da nam wię cej moż li wo ści do fi zycz nej ak tyw -
no ści. cze ka jąc na tę prze strzeń, wy ko rzy stuj my ist nie ją ce 
obiek ty: bo iska przy szko le i pa ra fii na po trze by lo kal nej spor -
to wej spo łecz no ści.

Faj nie, gdy by uda ło się stwo rzyć dru ży nę „Jó ze fo sław”, re pre zen -
tu ją cą na szą miej sco wość na za wo dach spor to wych, w któ rych
bie rze my udział. Jest wśród nas prze cież du żo bie ga czy, rowe-
rzystów czy tria th lo ni stów. Wspól ne tre nin gi mo gą być fraj dą
i do dat ko wą mo ty wa cją do wy tę żo nych ćwi czeń.

Uli ca Ju lia now ska znaj du je się na szla ku ro we ro wym Kra iny Je -
zior ki. to po nad 400 km ro we ro wych szla ków w cał kiem bli skiej
oko li cy. ide al ne miej sce na re kre acyj ny week en do wy wy pad.
Zadbamy o właściwe oznaczenie i promocję tej krainy na naszym
terenie.
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prZED Się BiOr cZOść

Wie le z usług, za do star cze nie któ rych od po wie dzial na jest gmi -
na mo że być wy ko ny wa nych w part ner stwie pu blicz no -pry wat -
nym. Już dzi siaj w ten spo sób za pew nio ny jest do stęp do opie ki
przed szkol nej. Moż na po wie dzieć, że w ta kiej for mu le re ali zo wa -
na jest rów nież prze strzeń pu blicz na dla Jó ze fo sła wia – park
na te re nie po li tech ni ki War szaw skiej.

Duża ilość mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży
stwarza możliwości budowania oferty usługowej w zakresie 
edukacji, kultury, sportu i zdrowia. Gmina piaseczno wpisuje part-
nerstwo publiczno-prywatne w swoją strategię rozwoju, jako
jeden z mechanizmów zapewnienia mieszkańcom dostępu do
wielu usług publicznych.
Udział finansowy gminy mógłby być zachętą dla przedsiębiorców
do uruchomienia lub poszerzenia swojej oferty usługowej.

Dla lokalnych przedsiębiorców niezwykle ważne jest dotarcie 
z ofertą do swoich klientów. Widzimy to na co dzień, przejeż-
dżając naszymi ulicami. chcielibyśmy stworzyć aktywny i nowo-
czesny system informacji o przedsiębiorcach i ich usługach – jako
element Systemu informacji Miejskiej. Józefosław mógłby być
pierwszą miejscowością w gminie, gdzie taki system byłby
wdrożony. pozwoli to zebrać doświadczenia i opinie przed się -
biorców, a także poprawi estetykę naszej miejscowości.
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ŁAD prZE StrZEn ny

Obec nie trwa ją pra ce na ak tu ali za cją Miej sco we go Pla nu Za go -
spo da ro wa nia Prze strzen ne go dla więk szej czę ści Jó ze fo sła wia.
Mus imy za dbać o pre cy zyj ne za pi sy, któ re unie możli wią swo bod -
ną in ter pre ta cję wa run ków za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re -
nu. istot ne jest za bez pie cze nie te re nu pod prze strzeń pu blicz ną,
ze szcze gó ło wym opi sem funk cji i ar chi tek tu ry.

Wra że nia wi zu al ne kształ tu ją wi ze ru nek miej sco wo ści. Jó ze fo -
sław nie ma cen trum, nie ma cha rak te ry stycz nych wjaz dów, nie
ma ład nych ulic, po za ul. cy ra necz ki.

trze ba to zmie nić nie tyl ko po przez bu do wę ulic o wy so kim stan -
dar dzie, ale przede wszyst kim po przez kom plek so we za go spo -
da ro wa nie prze strze ni.

i tak np. planowana prze bu do wa ul. Geo de tów i Ener ge tycz nej
po win na być oka zją do ta kie go kom plek so we go za go spo da ro wa -
nia prze strze ni i stwo rze nia es te tycz ne go wjaz du do Jó ze fo sła wia
przy cen trum han dlo wym. prze cież mi ja my to miej sce co dzien nie!

Stwórz my z uli cy Wi la now skiej i cy ra necz ki dwie re pre zen ta cyj -
ne osie Jó ze fo sła wia, z ład ny mi la tar nia mi, chod ni ka mi, ścież ka -
mi ro we ro wy mi, zie le nią bez słu pów i wszech obec nych ka bli jak
w kra jach trze cie go świa ta. Szcze gól nie ul. cy ra necz ki ma po ten -
cjał, któ re go nie moż na zmar no wać. Ład na sze ro ka uli ca, ka nał
Je zior ki, nie za bu do wa ne dział ki przy uli cy – to jest na sza szan sa. 
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przykładowa wizualizacja wjazdu do Józefosławia

główne osie Józefosławia 

rondo Energetyczna/Wilanowska
- przykładowa wizualizacja
zagospodarowania przestrzeni

źródło map: 
targeo.pl



Bę dzie my two rzyć kon cep cję kom plek so we go za go spo da ro wa -
nia ul. Cy ra necz ki i Rowu Je zior ki – zgod nie z su ge stia mi spe cja -
li stów z rDH Ar chi tek ci Urbaniści i miesz kań ców. niech ta
prze strzeń, na ca łej dłu go ści od ul. kom ba tan tów do ul. Osie dlo -
wej, sta nie się na szym „sa lo nem” i niech kształ tu je wi ze ru nek
i cha rak ter za rów no Jó ze fo sła wia jak i Ju lia no wa. 

po wy ko na niu kon cep cji bę dzie my pil no wać, aby by ła kon se -
kwent nie re ali zo wa na.

ko lej nym waż nym ele men tem ła du prze strzen ne go jest es te ty -
ka. Tu naj wię cej za le ży od nas sa mych. Za nie dba ne po se sje i po -
wy krzy wia ne pło ty są nie ste ty na sze i to my po zwa la my, aby
za śmie cać kra jo braz nie zli czo ną ilo ścią re klam. 

na le ży tak że roz po cząć ak cję spo łecz ną ma ją cą na ce lu bu do wa -
nie wraż li wo ści es te tycz nej. Mu si my pięt no wać ba ła gan i brzy -
do tę i do ce niać ład i po rzą dek. Bę dzie my za chę cać miesz kań ców
i sto wa rzy sze nia do ak tyw ne go włą cze nia się w pro ces es te ty za -
cji Jó ze fo sła wia i Ju lia no wa.
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przykładowa koncepcja zagospodarowania 
ul. cyraneczki i rowu Jeziorki

ul. Wilanowska bez kabli
teletechnicznych

przykładowa koncepcja
zagospodarowania rowu Jeziorki

przykładowa wizualizacja
zagospodarowania rowu Jeziorki
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ZrÓW nO WA żO ny rOZ WÓJ

Jest jesz cze du żo miejsc w Jó ze fo sła wiu, któ re wcze śniej czy póź -
niej bę dą za bu do wa ne. to jak te miej sca bę dą wy glą da ły za le żeć
bę dzie od ja ko ści ofer ty de we lo per skiej. Ja ko miesz kań com po -
win no nam za le żeć na ta kiej ofer cie, któ ra przy cią gnie do nas lu -
dzi pra gną cych miesz kać tu na sta łe oraz nam sa mym da
moż li wość prze nie sie nia się z cza sem do więk szych miesz kań,
seg men tów czy do mów. ina czej Jó ze fo sław trak to wa ny bę dzie ja -
ko przej ścio we miej sce za miesz ka nia, bez toż sa mo ści, z ta ni mi
miesz ka nia mi „na chwi lę”. 

prze ciw dzia ła nie ta kie mu tren do wi wy ma ga otwie ra nia no wych
prze strze ni, bu do wa nia ulic „w po le”, tak aby kre ować or ga ni za -
cję prze strze ni i za chę cać de we lo pe rów do two rze nia atrak cyj nej
ofer ty miesz ka nio wej. Tyl ko wte dy war tość na szych obec nych
miesz kań i do mów nie bę dzie spa dać. 

Bę dzie my szu kać kom pro mi su, po mię dzy nad ra bia niem za le gło -
ści a kre owa niem no wych moż li wo ści roz wo ju miej sco wo ści. 
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SpO ŁE cZEń StWO OBy WA tEL SkiE

Zwy kle dość ła two or ga ni zo wać się w po czu ciu nie za do wo le nia
prze ciw ko cze muś. Ale ta ka mo bi li za cja jest chwi lo wa – mi ja za -
gro że nie, nie ma ak tyw no ści. 

Na szym ce lem jest ak ty wi za cja miesz kań ców wo kół po zy tyw -
nych dzia łań. W tym ro ku dzię ki ak tyw no ści gru py miesz kań ców
i wspar ciu gmi ny uda ło się zor ga ni zo wać i Bieg Ulicz ny Jó ze fo sła -
wia i Ju lia no wa oraz kier masz Je sien ny, a Sta ro stwo po wia to we
zor ga ni zo wa ło kon cert Do dy. Bę dzie my kon ty nu ować dzia ła nia
na rzecz in te gra cji spo łecz nej. chce my wpi sać do ka len da rza
i wspie rać or ga ni za cję 3-4 sta łych im prez ple ne ro wych, któ re da -
dzą miesz kań com moż li wość by cia ak tyw ny mi.

Spra wy do ty czą ce lo kal nej spo łecz no ści wy ma ga ją kon sul ta cji
i dia lo gu. Dla te go tak waż na jest współ pra ca z Soł ty sem, ra dą
So łec ką, lo kal ny mi sto wa rzy sze nia mi i gru pa mi miesz kań ców,
a tak że wła ści we in for mo wa nie miesz kań ców o wszyst kim co ich
do ty czy. 

Na szym ce lem jest po pra wa do stę pu do in for ma cji i dia log po -
przez stwo rze nie no wo cze snej plat for my ko mu ni ka cyj nej z miesz -
kań ca mi, z uwzględ nie niem me diów spo łecz no ścio wych, apli ka cji
mo bil nych oraz ser wi sów in ter ne to wych i smso wych.

in nE OB SZA ry
in ne ob sza ry od po wie dzial no ści Gmi ny ta kie jak m.in.: Go spo dar -
ka Od pa da mi, po li ty ka Spo łecz na, po li ty ka Miesz ka nio wa, Urząd
przy ja zny miesz kań com, Bez pie czeń stwo pu blicz ne, Za rzą dza nie
Fi nan se są przed sta wio ne w opra co wa niu „Gmi na pia secz -
no 2020 – pro gram roz wo ju gmi ny pia secz no na lata 2010–2020”,
do stęp nej na stro nach in ter ne to wych platformy Obywatelskiej.
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i Bieg Uliczny J&J, czerwiec 2014

kiermasz jesienny w szkółce Acrocona

kiermasz jesienny, październik 2014
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