
Podsumowanie działań w roku 2022 - Monika Matusiak 

CEL: poprawienie estetyki otoczenia; 

CODZIENNE DZIAŁANIA 

1) Cotygodniowe objazdy ulic we wsi w celu kontroli wykonywanych prac przez firmy obsługujące 
gminę Piaseczno; 

2) Zgłaszanie statusu wykonywanych prac związanych z utrzymaniem terenów publicznych 
bezpośrednio do pracowników gminy (przez maila sołeckiego); 

3) Zgłaszania mieszkańców przekazywane bezpośrednio do pracowników gminy (przez maila 
sołeckiego); Interwencje, jeśli nie było reakcji. 

4) Zgłaszanie problemów na Mobile Alert (leżące znaki drogowe, zapadnięte ulice lub chodniki 
martwe zwierzęta, uszkodzone ławki, zdewastowane regulaminy w parkach, uszkodzone 
latarnie, pozostawione śmieci). 
 

ZIELEŃ i PARKI 

CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ? 

• Nawiązanie bezpośredniej współpracy z pracownikiem gminy odpowiedzialnym za utrzymanie 
zieleni. 

• Zaznajomienie się z harmonogramem prac.  
• Zaangażowanie w kontrolę jakości wykonywania prac przez firmy obsługujące gminę Piaseczno. 

Zgłaszanie „niedoróbek” co skutkowało czasem kilkukrotnymi poprawkami pielenia rabat. 
• Uzupełnienie nasadzeń w miejscach, gdzie rośliny „wypadły”  

o wzdłuż ulicy Cyraneczki, Julianowskiej, Ogrodowej 
o park kieszonkowy przy ul. Wenus/Wilanowska 

• Plan rewitalizacji Parku przy Ogrodowej – przygotowanie wstępnego planu i zapoczątkowanie 
prac: 

o stworzenie nowych rabat w celu zlikwidowania przedeptów (nowe rabaty z machonią w 
tylnej części parku; uzupełnienie nasadzeń paproci w istniejących rabatach) 

o nowe nasadzenia tawuły szarej przy głównym wejściu 
o oczyszczenie alejek z wrastających chwastów 
o częstsze koszenie parku w porównaniu z poprzednimi latami (ta informacja została mi 

zgłoszona przez osoby często odwiedzające park) 
• Wiosenna akcja sadzenia bylin i obsadzania donicy w parku przy ul. Ogrodowej, która spotkała 

się z miłym odbiorem uczestników. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie 
najmłodszych w codzienne podlewanie (przez tydzień po posadzeniu). Była to dla nich duża 
atrakcja. 

• Uporządkowanie oraz dosadzenie roślin kwitnących (róża okrywowa, budleja) na dwóch 
rabatach na placu przy trejażach róg ul. Cyraneczki/Julianowskiej. 

• Włączenie ul. Spacerowej, ul. Jerzyka, rondo przy szkole na Kameralnej do harmonogramu prac 
wydziału utrzymania zieleni. 

SPRZĄTANIE ULIC I CHODNIKÓW 



CO UDAŁO SIĘ OSIĄGNĄĆ? 

• Nawiązanie bezpośredniej współpracy z pracownikiem gminy odpowiedzialnym za utrzymanie 
ulic i chodników; 

• Zaangażowanie w kontrolę jakości wykonywania prac przez firmy obsługujące gminę Piaseczno 
co skutkowało poprawkami oczyszczania ulic/chodników/zapchanych studzienek. 

• Zgłoszenia  
o oczyszczenia chodników z wrastającej trawy i chwastów  
o wykoszenia poboczy, gdzie wysokie chwasty pokładały się na chodniki lub ścieżki 

rowerowe  

PLAN na 2023 rok 
ZIELEŃ i PARKI 

1) Większe zaangażowanie w kontrolę wykonywanych usług przez firmy obsługujące. 
2) Oczyszczenie alejek z chwastów, gdzie nie ma kostki brukowej  

• placyk z ławkami przy wybiegu dla psów ul. Cyraneczki/Wilanowska 
• kawałek alejki przy kasztanowcach/pomnikach przyrody ul. Wilanowska 

3) Park przy ul. Ogrodowej 
• przygotowanie długoterminowego planu i harmonogramu. 
• Akcja edukacja mieszkańców – sołtyska i rada sołecka odwiedza park i rozmawia z 

mieszkańcami przypominając o regulaminie (psy muszą być wyprowadzane na smyczy; 
jazda rowerem nie jest dozwolona, itp.) 

4) Poprawa wyglądu rabat na ul. Osiedlowej (odcinek od Cyraneczki do lasu).  
5) Plac zabaw przy ul. Tenisowej – sprawdzić, dlaczego zieleń i rabaty na tym terenie nie są 

pielęgnowane zgodnie ze sztuką (brak odpowiedniej pielęgnacji róży; rabaty zarośnięte trawą)? 
Czy umowa na place zabaw nie obejmuje pielęgnacji zieleni? Wyjaśnić temat z wydziałem 
odpowiedzialnym z gminy.  

6) Jesienna akcja sadzenia krokusów w trawie wzdłuż ulicy Cyraneczki. 

 

SPRZĄTANIE ULIC 

1) Coroczna akcja sprzątania na „Dzień Ziemi”. 
2) Dodatkowe akcje sprzątania wybranych terenów – budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
3) Większe zaangażowanie w kontrolę wykonywanych usług przez firmy obsługujące. Pozyskanie 

harmonogramu prac oraz bieżąca współpraca z pracownikami gminy.  
4) Akcja informacyjna – dotycząca zasad i przepisów utrzymania czystości chodników i ulic – 

przygotowanie i dystrybucja ulotek. Poprawa świadomości mieszkańców kto odpowiada za 
sprzątanie danego kawałka chodnika/ulicy. 

5) Współpraca z gminą w celu włączenia mniejszych ulic (Pastelowa, Komety, Księżycowa, 
Olchowa, Limby, Jerzyka, Spacerowa) do harmonogramu sprzątania.  

6) Kosze na śnieci – przekazanie tematu pod opiekę przez innego Członka/Członkinię Rady 
Sołeckiej. 


