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Szanowny Panie Starosto, 
 
jesteśmy oburzeni brakiem konsekwencji w realizowaniu decyzji, jakie zostały podjęte przez           
Pana w piśmie z dnia 18.07.2018, numer BPI.033.4.2018. Napisał Pan o decyzji            
przeniesienia stacji transformatorowej w bezpieczne miejsce, na drugą stronę ulicy.          
Wpływało to na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz dawało szansę na           
uratowanie większej liczby drzew przed wycinką.  
 
Gmina kupiła działkę pod parking przy szkole. Daje to możliwość zaprojektowanie nowej            
lokalizacji dla stacji transformatorowej - bezpiecznej, odizolowanej. W pismach wysyłanych          
do obecnego Burmistrza prosiliśmy, aby przeniesienie nastąpiło w trakcie trwających prac,           
ponieważ jest to najbardziej dogodny moment.  
 
Podczas ferii drzewa zostały wycięte - co jest ogromną stratą dla całego społeczeństwa w              
dobie walki ze smogiem. Jesteśmy oburzeni, że mimo otrzymanej od Pana decyzji i             
wysłanych pism do obecnego burmistrza, gmina lekką ręką wycięła ponad 40 drzew!            
Powołując się na źródła naukowe - dla Warszawy wartość monetarną rocznych usług            
ekosystemowych obliczono na 167 zł średnio dla jednego drzewa, przy 45 zł kosztów jego              
rocznego utrzymania (SZCZEPANOWSKA H.B. 2014. Rola i znaczenie drzew w mieście,           
usługi ekosystemowi drzew i wycena ich wartości. Uniwersytet Warszawski), można szybko           
oszacować, jak ogromny wpływ i jak wartościowe były drzewa wycięte drzewa na terenie             
szkoły podczas budowy. Można było je uratować, przez zaniedbanie urzędników niestety nie            
udało się. 
 
O sprawie poinformowaliśmy środowiska, którym na sercu leży dobro przyrody i człowieka.            
Wszyscy są oburzeni. Panu, w związku z piastowanym obecnie stanowiskiem, temat też            
powinien być bliski.  
Liczymy, że w sytuacji kiedy zarówno nasi lokalni radni jak i gmina zlekceważyli wolę              
mieszkańców, w Panu znajdziemy sojusznika. 
Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz pilnej interwencji w sprawie zatrzymania           
ewentualnej dalszej wycinki. 
 
 
Adresaci: 

1. Starostwo powiatowe w Piasecznie 
2. Dyrektor szkoły  im. Janusza Korczaka w Józefosławiu 

 
Do wiadomości 

1. WWF Polska (mproppe@wwf.pl ) 
2. Fundacja EkoRozwoju (tyszko@fer.org.pl, m.berezowska@fer.org.pl) 
3. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków ( stop.ptaki@gmail.com ) 
4. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (monika.klimowicz@otop.org.pl)  

 
 
 

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 
w Józefosławiu

Przewodniczący Rady Rodziców
         Piotr Raczkowski
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