
Komu chcemy pomóc?
Rozwiązanie powinno być skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Piaseczno. 
Obecnie, w gminie przeważa grupa wiekowa w przedziale 19-60 lat.

Zdrowa, zielona żywność 
w zasięgu ręki

GMINA PIASECZNO

Wyzwanie:

Jak możemy zapewnić mieszkańcom 
Piaseczna dostęp do zieleni i zdrowej 
żywności w zasięgu ręki?

Kategoria konkursowa:
Miasto zielonej transformacji

Czego dotyczy wyzwanie?

Trwałe i wykonane ze sprawdzonych, wysokiej jakości materiałów,
Mobilne lub dostępne do umieszczenia w dowolnym miejscu na terenie gminy Piaseczno, 
Proste i niedrogie w utrzymaniu, przez co rozumiemy, że nie powinno wiązać się z wysokimi 
kosztami utrzymania po wdrożeniu, nie powinno wywoływać dodatkowych kosztów i czasu 
pracy opiekuna ze strony miasta,
Estetyczne i funkcjonalne – rozwiązanie powinno być estetyczne, wpisywać się istniejącą 
architekturę miasta Piaseczno oraz musi uwzględniać zasady planowania przestrzennego 
obowiązujące w Gminie Piaseczno,  
Zrównoważone – rozwiązanie powinno wykorzystywać odnawialne źródła energii lub inne 
ekologiczne rozwiązania
Edukacyjne – rozwiązanie powinno angażować mieszkańców, nie tylko w ramach użytku ale 
powinno zakładać możliwość wspólnego dbania o utrzymanie rozwiązania. 

Wyzwanie dotyczy zaprojektowania mobilnego rozwiązania do produkcji zieleni i zdrowej 
żywności dostępnej dla każdego mieszkańca gminny. Zaproponowane rozwiązanie powinno być:



W czym i dlaczego chcemy pomóc?
Przyszłe rozwiązanie ma na celu umożliwienie dostępu do zdrowej i zielonej żywności 
mieszkańcom Piaseczna. Dodatkowym efektem powinna być aktywizacja i integracja  
mieszkańców gminy Piaseczno. Poprzez aktywne zaangażowanie mieszkańców, chcielibyśmy, 
aby rozwiązanie niosło również wartość edukacyjną i pokazywało w jaki sposób taka żywność jest 
wytwarzana.

Gmina miejsko-wiejska Piaseczno dąży w swoim rozwoju do zwiększania ilości zielonych 
i ekologicznych inicjatyw. Tereny zieleni stanowią naturalny filtr zanieczyszczeń gazowych, w tym 
pyłów zawieszonych, redukując jednocześnie nadmierne ilości dwutlenku węgla w atmosferze. 
Ich rola w ciągu ostatnich dekad nabiera coraz większego znaczenia. Postępujące zmiany 
klimatu wymagają intensyfikowania działań adaptacyjnych, dlatego też zmiany miejskie 
wprowadzające zielone i ekologiczne rozwiązania są tak istotne. Zieleń stanowi nieodłączny 
element krajobrazu miasta, a dbałość o środowisko leży u podstaw zrównoważonego rozwoju. 
Piaseczno zajęło 1 miejsce wśród miast powiatowych odnotowując ponad 45-procentowy wzrost 
liczby mieszkańców. W związku z powyższym ciągle przybywa w mieście zabudowy, a tym 
samym zmniejszają się obszary przeznaczone na tereny zielone. Biorąc pod uwagę brak 
roślinności w mieście ze względu na ciągły wzrost liczby mieszkańców szukamy rozwiązań, które 
oprócz wprowadzenia miejsc zieleni do miasta będą skutkowały dostępem do zdrowej, zielonej 
żywności oraz zaktywizują i zintegrują mieszkańców.  

Jakich zmian oczekujemy?

Efektem realizacji projektu powinien być dostęp do zieleni i zdrowej żywności dla mieszkańców 
Piaseczna. Dodatkową korzyścią powinna być aktywizacja oraz integracja mieszkańców gminy
Piaseczno. Rozwiązanie powinno prowadzić pośrednio do wzrostu świadomości społecznej dot. 
zdrowego żywienia, znaczenia odnawialnych zasobów oraz ekologii. 
W zależności od zaproponowanego rozwiązania miernikami sukcesu może być ilość
wytworzonych dóbr w sezonie wegetacyjnym i/lub ilość spotkań mieszkańców zorganizowanych 
przy okazji funkcjonowania rozwiązania. 

Jakie wsparcie oferujemy przy wdrożeniu?

Gmina Piaseczno w ramach dodatkowego wsparcia może w formie niefinansowej wyznaczyć 
osobę, która będzie mogła pomóc przy realizacji projektu natomiast po jego zakończeniu pomoc 
w monitorowaniu efektu i jego trwałości.


