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Na zakres działalności firmy Private Garden Łukasz Piskorski składają się:
• pielęgnacja ogrodu – prace
związane z bieżącą opieką nad
ogrodem, jak i doraźnymi zabiegami pielęgnacyjnymi; w ramach tej usługi wykonywane są
takie czynności jak: odchwaszczanie, kształtowanie drzew,
strzyżenie krzewów i żywopłotów, sprzątanie liści jesienią,
przygotowanie ogrodu do okresu zimowego,
ochrona przed chorobami i szkodnikami oraz
ich zwalczanie, drobne prace naprawcze;
• koszenie trawnika – w ramach usługi świadczone jest koszenie trawników, wysokiej trawy
oraz zarośli; koszone mogą być zarówno tereny przydomowych działek, jak i zielone tereny
miejskie i spółdzielcze oraz należące do firm
prywatnych;
• zakładanie trawnika z siewu – usługa obejmuje
wszystkie prace związane z założeniem trawnika od likwidacji roślin na terenie, na którym ma
być przyszły trawnik, przez spulchnienie gleby,
torfowanie, piaskowanie, zasilenie nawozami,
ustabilizowanie odczynu pH gleby, po wałowanie, siew trawy i zabezpieczenie przed silnymi
opadami deszczu i ptakami;
• zakładanie trawnika z rolki – większość czynności wykonywanych w ramach tej usługi jest
taka sama jak przy zakładaniu trawnika z siewu,
czyli: likwidacja roślin na terenie, na którym
ma być przyszły trawnik, spulchnienie gleby,
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torfowanie, piaskowanie, zasilenie nawozami, ustabilizowanie
odczynu pH gleby, wałowanie,
a następnie położenie trawnika
z rolki i wałowanie celem wyrównania jego powierzchni;
•
koncepcja zagospodarowania terenu i projekt rabaty – realizacja usługi zaczyna się od wizyty
w miejscu, gdzie ma powstać przyszły ogród,
teren zieleni, rabata; konieczne jest sporządzenie planu sytuacyjnego, zinwentaryzowanie
istniejących roślin, dokonanie odpowiednich
pomiarów; wywiad przeprowadzony z klientem
pozwoli poznać jego gusta i oczekiwania co do
projektu, następnie tworzona jest wstępna koncepcja zagospodarowania obszaru przedstawiana klientowi do akceptacji; kolejnym krokiem
jest przygotowanie ostatecznej koncepcji zagospodarowania terenu, czy projekt rabaty z naniesionymi roślinami, ich spisem, wizualizacją,
kosztorysem i przedstawienie ich klientowi
w formie elektronicznej; po naniesieniu poprawek zgłoszonych przez klienta otrzymuje on
całą dokumentację w formie wydruku;
• zakładanie ogrodu – w pierwszym etapie prace polegają na odchwaszczeniu gleby, pracach
ziemnych i przygotowaniu gleby do sadzenia
i siania roślin (spulchnienie, ustalenie pH, nawożenie); następnie wytyczane są rabaty, miejsca na krzewy i drzewa, ścieżki i inne elementy
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tworzonego ogrodu. Jeśli projekt to przewiduje,
kolejnym krokiem jest ułożenie instalacji oświetleniowej, nawadniania, ścieżek, podjazdów
i placów; w następnym etapie sadzone
są rośliny, zakładany trawnik, instalowane elementy małej architektury, rabaty obsypywane
dekoracyjnym żwirem lub korą; po
zakończeniu prac
pr z e prow a d z an e
jest
gruntowne
sprzątanie ogrodu,
aby jak najlepiej przygotować go do zaprezentowania właścicielowi;
• pielęgnacja i odśnieżanie nagrobków – czynności polegające na myciu i czyszczeniu nagrobków profesjonalnymi preparatami do kamienia,
pastowanie i polerowanie nagrobków, a także
utrzymanie porządku wokół nich; w ramach
usługi świadczone są również drobne prace
naprawcze nagrobków, ułożenie kostki wokół
nich, a także złożenie kwiatów
i zapalenie zniczy;
• odśnieżanie – odśnieżanie placów, parkingów, ścieżek, dróg
osiedlowych, chodników, podjazdów; usługa świadczona jest
traktorem z lemieszem do odśnieżania, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie szuflą do
śniegu.
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Łukasz Piskorski jest absolwentem kierunku
architektura krajobrazu o specjalności architektura krajobrazu otwartego, ukończonego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Studiując, zdobywał rónocześnie praktykę
zawodową pracując
w firmie AaaleOgrody, zakładając i pielęgnując ogrody oraz
podczas praktyk wakacyjnych w firmie
Link.
Zainteresowanie
roślinami przedsiębiorca przejawiał już od dzieciństwa. Jako dziecko chętnie pomagał w ogrodzie i pielęgnacji domowych kwiatów. Oczywistym wyborem studiów była więc architektura
krajobrazu.
Już w czasie studiów postanowił, że chce prowadzić własną firmę zajmującą się projektowaniem i pielęgnacją ogrodów. Jedyną przeszkodą
był brak funduszy na zrealizowanie pomysłu. Dlatego, gdy tylko dowiedział się o projekcie, w którym można otrzymać
dotację, bez chwili wahania złożył
dokumenty aplikacyjne.
Firma Private Garden została
zarejestrowana w maju 2010 roku,
ale działalność rozpoczęła w czerwcu 2010 roku. W czerwcu i lipcu
zakupiony został profesjonalny sprzęt ogrodniczy
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renomowanej firmy Husqvarna oraz samochód
ciężarowy Volkswagen Transporter. Pierwszy
klient zadzwonił już na początku czerwca. O firmie dowiedział się z ogłoszenia w Anonsach i jeszcze w tym samym tygodniu rozpoczęto u niego
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prace pielęgnacyjne trawnika. Po 3 miesiącach na
rynku usług ogrodniczych firma ma już jednego
stałego klienta, kilka zleceń pielęgnacji ogrodów
i trawników oraz zamówienie na projekt ogrodu
domu weselnego.

