
Uwarunkowania społeczne -
określenie profilu użytkownika

Park Miejski w Piasecznie

(na podstawie ankiety wśród mieszkańców 2020 roku)



Demografia

Źródło: www.wikipedia.pl



Ankieta: „Park Miejski w Piasecznie – ankieta anonimowa”





* Rekreacja bierna (np. piknik, spacer, czytanie książki) – 256 (65,3%)

Aktywność fizyczna -122 (31,1%)

Trasa przejścia – 165 (42,1%)

Miejsce spotkań towarzyskich – 125 (31,9%)



* Zdroje wodne (wodopoje dla ludzi i zwierząt)

Stref wypoczynkowych (np. leżaki, hamaki, stanowiska piknikowe) – 225 (57,4%)
Budki dla owadów/ zwierząt dziko żyjących – 121 (30,9%)



Alejki dla rolkarzy

Bez monitoringu będzie ciężko 

Brakuje kawy i dobrego ciastka :)

Brakuje koncertów, kina w lecie, fontanna, kabaretów itp.

Brakuje strefy gastronomicznej gdzie można wypić dobrą kawę i coś zjeść. 

Brakuje więcej atrakcji dla młodych ludzi

Brakuje wydzielonej przestrzeni dla osób którym przeszkadza obecność dzieci. Taka strefa ciszy jak w hotelach tylko dla dorosłych.

Chciałabym aby park był miejscem rekreacji - leżenia na kocu na trawie bez niebezpieczeństwa napotkania pozostałości po psach. 

Wykorzystanie stawu - łódki?, kajaki?, pomosty z ławkami (nad taflą wody)?

Fontanna ale w stawie

Chciałabym aby w parku było także kilka atrakcji dla dzieci w cieniu, gdyż latem plac zabaw jest skąpany słońcem cały dzień .

Cieszy mnie rewitalizacja oczka wodnego. To ważny element parku. Martwiło mnie że powoli zarasta. Mam nadzieję że nie zabetonują wszystkiego i zrobią mostek na wysepkę.

Dobrze bg był mieć tam ogrodzony park dla psów z jakimiś przeszkodami :) od 2 lat mówią, że będzie i jak na razie nie widać

Dodatkowe ścieżki i zagospodarowanie jeziorka, wkomponowanie go w kompleks parku

Dużo lepszym rozwiązaniem były ścieżki asfaltowe albo z kostki brukowej 

Jest brudno na trybunach

Jeziorko dokończyć i remont Liceum. 

Kawa, ciastko, lody, piwo,

Kąpielisko.

Kontrola nad pijącymi alkochol

Lepsza nawierzchnia ścieżek, po ulewie albo roztopach nie da się przejść bez umorusania obuwia, o ile na spacerze mi to nie przeszkadza to w momencie jak idę do autobusu w obuwiu biurowym staje się niefajne.

Lepsza nawierzchnia w alejkach, obecna powoduje błoto podczas deszczu

Łąki kwietne zamiast co chwile koszonej trawy. Mini tężnia z ławkami lekko zacienionym np. Bluszczem rosnącym na kartce 

Mała gastronomia lub jakiś pub .

Miejsca aktywności są na skraju parku, więc nie ma potrzeby ich dokładać wewnątrz. Sezonowe lezski/hamaki byłyby mile widziane. 

Miejsca do kąpieli dla dzieci na świeżym powietrzu z piaszczystą plażą, wygodne ławeczki z oparciami, więcej nasadzeń zimozielonych,.

Pytanie otwarte o dodatkowe uwagi/sugestie



Mieszkam w bliskim sąsiedztwie Parku Miejskiego, aktualnie skwer Kisiela, park, oraz ścieżka do parku od strony ul.Sierakowskiego są tak mocno oświetlone,że ciężko jest "zasłonić" światło w nocy. 

Zdecydowanie można by zmniejszyć intensywność oświetlenia w nocnych godzinach. Widzę też zdecydowana różnicę w temperaturze oraz hałasie po wycince drzew w parku i na placach. Potrzebujemy 

drzew, "luźnej" zieleni, trochę naturalnych ławek, cienia!

Mimo wielu kamer i dobrego oświetlenia w weekendy jest niebezpiecznie-grupki młodych piją alkoholu. Psiarze, nie wszyscy oczywiście, nie sprzątają po pupilach. 

Mini barek kawowy

Mniej betonu, boisk, placów zabaw, mniej sztucznych nawierzchni, planowanie z myślą o zmianach klimatu, o suszy, o permakulturze, więcej drzew dla cienia, więcej budek dla owadów i ptaków, mniej 

światła (zanieczyszczenie światłem), park leśny a nie następna betonowa pustynia z zadbanymi rabatkami, bez plastiku. Park - z definicji to teren rekreacyjny, przeważnie z dużą ilością flory, w tym często 

zadrzewiony. W miastach ma charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi - i niech tak zostanie - wiele zieleni, drzew, krzewy i kwiaty - łąki kwiatowe, bez konieczności 

utrzymywania trawnika w idealnym porządku. Projektując park odejdźcie od koncepcji ciasno zagospodarowanego, zapchanego sprzętem rekreacyjnym miejsca - niech to będzie przestrzeń wytchnienia 

na łonie przyrody w środku miasta - tego teraz potrzeba ludziom. Absolutnie nie wolno usuwać żadnych drzew celem budowy kolejnych stref parkingowych lub boisk - niedaleko jest plac zabaw, boisko, 

itd. Ogromny parking również! 

Moim zdaniem potrzeba jest miejsca gdzie można usiąść coś zjeść, wypić kawę czy herbatę. 

Moim zdaniem trybuny powinny być zlikwidowane, więcej dozoru Straży Miejskiej lub Policji. 

Na części ogród deszczowy - pobór wody np. z kanalizacji deszczowej w ul. Chyliczkowskiej. Woda ta miałaby służyć do podlewania roślin w Parku, które ewidentnie w niektórych okresach z trudem 

wytrzymują stres braku wody. (są to nowe nasadzenia). Nadmiar oczywiście odprowadzany do K. Piaseczyńskiego (i tak jest odbiornikiem dla kanalizacji w ul. Chyliczkowskiej).

najbardziej w parku brakuje gastronomi (kawiarnia, cukiernia z ogródkiem) 

obecne ścieżki są ładne ale nie praktyczne ( po deszczu od razu robią się kałuże) - gdyby były asfaltowe nie byłoby takich problemów ze stojącą wodą, a przy okazji skorzystaliby z nich rolkarze, 

deskorolkowcy

Największa zabawa dla dzieci to chodzeni po załamanym drzewie przy wejściu od strony Urzędu Miasta, wiec może jakieś tory przeszkód dla dzieci, ale na podłożu trawiasty w miarę naturalne a nie 

kolejne blaszane potwory. 

Nie ma ogrodzonego wybiegu dla psów.

Ławki powinny być dalej od siebie i od koszy, a nie w systemie ławka, śmietnik, ławka. Połowa ławek stoi pusta, bo nikt nie lubi się dosiadać jak obok siedzi ktoś puszczający techno z komórki. Brakuje 

segregacji śmieci, a przecież wiadomo że przy wejściu wyrzuca się dużo butelek i puszek. Nie ma wyznaczonego miejsca do spożywania alkoholu pomimo istnienia możliwości prawnej jego wyznaczenia.

Część ławek jest złamana bo szlachta z LO i kurnika siada na oparciach ławek, brudzi buciorami siedzisko.

Nie odbudowano Pubu na wyspie, a była to jedna z największych atrakcji w Piasecznie w latach 90/00.

Budki dla owadów to super pomysł, szczególnie że jest na to ogrodzone miejsce, przy punkcie ujęcia wody, brakuje tylko bazy pokarmowej dla dzikich pszczół, wszędzie rośnie trawa, 0 kwiatów.

Poniatówka się sypie, tak samo jak budynek "katolickiego liceum" . Czy można to wyburzyć albo postawić tam bar/kawiarnię?

Pytanie otwarte o dodatkowe uwagi/sugestie



Budżet obywatelski:



Wnioski:

● strefy wypoczynku biernego

● strefy gastronomicznej

● toalet

● odizolowania strefy rekreacji czynnej od biernej

● duża ilości zieleni, w szczególności drzew oraz łąk kwietnych

● mini tężni (projekt wygrał w budżecie obywatelskim, czy warto go dublować?)

● scena/amfiteatr – teren do organizacji imprez

● wybieg dla psów - dobrze odgrodzony/ odizolowany

● zdroje wodne

● fontannę lub/i miejsce do zabawy dla dzieci w wodzie – elementy wodne

● miejsce na zabawę i odpoczynek nie na pełnym słońcu

● sensowne rozmieszczenie ławek oraz koszy

● ścieżki dobrze utwardzone (do jazdy np. na rolkach)

● zwiększenie bezpieczeństwa (np. monitoring, oświetlenie)

● budki dla ptaków/dzikich zwierząt, automat z karmą dla kaczek

● wykorzystanie ekologicznych rozwiązań

Mieszkańcy miasta Piaseczno są osobami chętnie spędzającymi wolny czas w Parku Miejskim, lubią tam odpoczywać z rodziną, znajomymi
oraz samotnie, są to osoby w różnym wieku od dzieci do emerytów. Teren Parku nie spełnia obecnie w pełni ich oczekiwań.
Zgodnie z powyższą analizą należy wziąć pod uwagę zaplanowanie w nowoprojektowanej części parku:


