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Sygnatura czasowa
Podziel się z nami Swoimi uwagami dot. przedstawionych na stronie www.konsultacjepark.piaseczno.eu wariantów koncepcji. Co Ci się 
podoba lub nie, co być zmienił. Czy zaprezentowane wstępne projekty odpowiadają na Twoje potrzeby?

2021-03-12 09:08:31

Koncepcja ogólnie bardzo mi się podoba:) Brakuje moim zdaniem miejsc do przewijania dla maluchów na dużym placu zabaw-często rodzice 
starszych dzieci chodzą do parku również z młodszym przychówkiem więc byłoby fajnie gdyby mieli możliwość komfortowo spędzić czas z 
młodszym dzieckiem-przewinąć je i nakarmić. Fajne było by też miejsce (szafka) z książkami dla rodziców do poczytania podczas zabawy 
dzieci. Druga rzecz: czy przy parku wodnym są przewidziane szatnie/przebieralnie? Fajnie by było, gdyby dzieci mogły się przebrać po 
zabawie w wodzie i starsze dzieci, które już czują wstyd przed innymi nie przebierały się "pod chmurką". Ciekawi mnie też układ koszy na 
śmieci-czy kosze przewidują segregację śmieci? Fajnie by było ustawić specjalny kosz na nakrętki od plastikowych butelek. Pozdrawiam!

2021-03-12 09:16:31

Zdecydowanie lepsza nawierzchnia na plac zabaw byłoby utrzymaniego go w naturalistycznym charakterze tak jak cały park i zrezygnowanie z 
nawierzchni syntetycznej na poczet nawierzchni piaskowej lub żwirowej, warto również byłoby rozważyć wprowadzenie obręczy innych 
elementów do skoków o rożnym poziomie wysokości na placu zabaw dla zwierząt

2021-03-12 10:02:48

pomysł aby robić pod samymi domami strefę z hamakami przy ulicy Prusa jest nietrafiony. z doświadczenia wiem że im dalej jest granica parku 
tym bardziej przesuwa się punk spotkań pijackich.  NA tej ulicy w większości mieszkają starsi ludzie od 70 lat.  

Proponuje także aby ogród społeczny był większy, również z dębami pobliskimi aż do mostku.
2021-03-12 10:27:38 Tak

2021-03-12 18:03:57
Ogólnie tak. Tylko zamiast toru saneczkowego, rozbudowałabym plac zabaw dla dzieci starszych, gdyż takich miejsc w Piasecznie nie ma. 
Wszystkie dostępne są dla dzieci małych 

2021-03-12 18:27:47 Pierwszy z prawej jest ok,wreszcie coś innego 

2021-03-12 18:59:53
URZĄDZENIA SIŁOWNI INTEGRACYYJNEJ powinny być neutralnych/naturalnych kolorów nie jaskrawych jak to jest zazwyczaj (żółty, 
czerwony, niebieski itd.)

2021-03-12 21:32:39

2021-03-13 14:51:33
Wersja jeden jest dobra, ale powinien być plac zabaw (jak w formularzach 3 zdjęcie).
Pozdrawiam

2021-03-13 23:49:11

Zaprezentowany wstępny projekt jest bardzo dobry. Wszystko jest w nim świetne, każdy segment parku moim zdaniem jest umiejscowiony w 
odpowiednim dla niego miejscu. Dodatkowo duży plus za strefę relaksu i strefę piknikową i za pomysł placu zabaw dostępnego dla każdego 
dziecka, to coś czego brakuje w wielu miastach. Dlatego tym bardziej cieszy, że pojawi się on w Piasecznie :)  Ponad to ogród dostępny dla 
wszystkich  to na prawdę świetny pomysł, a lokalizacja wybiegu dla psów znajduje się w odpowiednim miejscu i sam pomysł powstani go tez 
jest bardzo dobry. Jedynie do projektu dodałabym powstanie specjalnych koszy na odchody psów, które już znajdują się w innych częściach 
miasta. 

2021-03-13 23:50:16 Wszystko mi się podoba 

2021-03-14 11:24:06

Ja myślę, że powiedzenie "mniej, znaczy więcej" byłoby tu najbardziej odpowiednie. Poza nasadzeniem i projektem ścieżek realizowałbym 3-4 
najpopularniejsze propozycje (tężna, miejsca do piknikowania, miejsce na 2-3 foodtrucki z podłączeniem do prądu i pobliską toaletą). Nigdy 
wszystkim nie dogodzimy. Najbardziej brzydzi mnie możliwość wchodzenia z psiakami. Ostatnio szukałem z synem placu na którym mógłby 
bez szkody dla innych polatać dronem. Poszliśmy na Nadarzyńską w okolicy numeru 46. Jest tam na prywatnych chyba działkach istne pole 
minowe z psimi kupkami. Nasza Piaseczyńska inteligencja kochająca zwierzaki zapomina wiecznie po nich posprzątać. Ilekroć zwracam 
właścicielowi uwagę w najlepszym przypadku jeśli mnie nie zbluzga to słyszę "właśnie ten jeden raz zapomniałem woreczka żeby posprzątać". 
Pozdrawiam!
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Bardzo podobają się nam zaprezentowane pomysły. Podniosą znacząco użyteczność parku. Koncepcja nr 2 bardziej przypada nam do gustu, 
choć strefa piknikowa umiejscowiona w koncepcji nr 1 jest tez dobrym rozwiązaniem. Może da się połączyć rozwiązania. Siłownia w tej części 
parku może być częściej uczęszczana przez osoby starsze wiec również jest to dobry pomysł, zwłaszcza jeśli nawierzchnia nie będzie 
piaskowa. Podoba się nam również strefa hamaków ( może tez leżaków), która w połączeniu z tężniami będzie fajna strefa relaksu i 
wypoczynku. Scena to dobry pomysł, ale należy zwrócić ją w taką stronę aby nie zagłuszała całego Piaseczna i pozostałej części parku, jeśli 
będą się tam odbywać jakieś występy i żeby publiczność mogła swobodnie oglądać występ nie będąc oślepionym przez słońce (głównie w 
godzinach popołudniowych). Plac zabaw ze strefą wodną i górką saneczkową to również pomysł na 5. Toalety w pobliżu tego miejsca mogą 
być bardzo pomocne. Warto pomyśleć o miejscu na rowery, aby moc je gdzieś przymocować na czas pobytu na placu zabaw. Dobrze zadbać 
tez o drzewa, które dadzą trochę cienia i o interaktywne pomysłowe atrakcje/ zabawy dla dzieci. 

2021-03-15 13:17:00

Kilka uwag do proponowanej koncepcji:
1. Likwidacja wybiegu dla psów od strony ulicy Prusa ( tak zlokalizowany wybieg kolizyjny dla mieszkańców ul. Prusa i ich psów; spotkania 
czworonogów może generować ciągły hałas - szczekanie psów na siebie, uciążliwy po pierwsze dla mieszkańców, po drugie dla 
odwiedzających park spacerowiczów, po trzecie właścicieli psów chcących skorzystać z wybiegu).
2. W pasie zieleni przy ul. Prusa ( w miejsce wybiegu dla psów) przedłużenie terenu zielonego - strefy przyrodniczej ze ścieżką przyrodniczo-
edukacyjną. W najbliższej okolicy parku znajdują się co najmniej cztery przedszkola, które stale korzystają z zieleni. Zlokalizowanie ścieżki 
edukacyjnej byłoby z korzyścią dla dzieci ( edukacja przyrodnicza). Jednocześnie ze ścieżki edukacyjnej mogliby korzystać wszyscy 
odwiedzający.
3. Umiejscowienie w pasie zieleni od strony ul. Prusa ławek dla spacerowiczów oraz oświetlenia.
4. Rezygnacja z kolejnej siłowni zewnętrznej - takie urządzenia są już dostępne po drugiej stronie parku, przy placu zabaw dla dzieci.
5. Zwiększenie ilości zieleni - wszystkie propozycje zawarte w koncepcjach praktycznie nie zwiększają parku. Wytyczenie placów zabaw, tężni, 
górek, wybiegu dla psów ect. powoduje, że na rzeczony park- nie starczy nam przestrzeni.
 Zatem WIĘCEJ PARKU W PARKU
Mieszkanka ulicy Prusa

2021-03-15 14:05:48

Koncepcja 1
"+" - strefa kultury, strefa przyrodnicza i przyrodniczo-spacerowa, dąb im. Cecylii, bulwar nad Perełką, 
"-" lokalizacja wybiegu dla psów, scena plenerowa, siłownia,
Koncepcja 2
"+" strefa kultury, strefa przyrodnicza i przyrodniczo-spacerowa, dąb im. Cecylii, bulwar nad Perełką, 
"-" lokalizacja wybiegu dla psów, scena plenerowa, siłownia, ogród rózany - lokalixzacja

2021-03-15 14:14:44

Upamiętnienie postaci hr CecyliiPlater Zyberkówny - pomysł słuszny, ale inaczej mógłby być realizowany.
W parku - dąb im. Cecylii, a poza tym w strefie kultury, przez budynkiem zbudowanej przez nią szkoły mógłby być właśnie klomb, rabata 
ozdobna, rozeta kwiatowa jej imienia. Tym bardziej że w koncepcjach zaplanowana jest przed budynkiem strefa zielona ( mniej więcej owalna).
Tam mogłaby pojawić się szersza informacja o hrabinie i jej szkole ( np. na niskich ekspozytaorach), nie zasłaniających roślin na rabacie.

2021-03-15 14:17:40

Lokalizacja wybiegu dla psów na minus. Dlaczego nie przenieść wybiegu dla psów wokół zbiornika retencyjnego?
I czy wybieg dla psów potrzebny w tak małym parku? I w dodatku przy zabudowie jednorodzinnej gdzie mieszkańcy na posesjach mają psy?
Może umiejscowić go po drugiej stronie obwodnicy, a nie w parku zabierając przestrzeń spacerowiczom? 



Sygnatura czasowa
Podziel się z nami Swoimi uwagami dot. przedstawionych na stronie www.konsultacjepark.piaseczno.eu wariantów koncepcji. Co Ci się 
podoba lub nie, co być zmienił. Czy zaprezentowane wstępne projekty odpowiadają na Twoje potrzeby?

2021-03-15 16:16:01 dalej
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1. smietniki prosze zrobic w kolorze zielonym (nie czarnym) - w obecnej czesci parku psuje to cala estetyke. I nie przesadzajmy z tymi 
smietnikami, np obecnie przy skrecie do stawu z glownej czesci parku stoja dwa kosze, oczywiscie czarne a chwile dalej tez sa 2 kosze i 
wczesniej tez sa 2 kosze (przy lawkach). Juz nie jest tak zle i ludzie cywilizuja sie szczegolnie w tak zadbanym parku i spokojnie moze byc 
mniej tych smietnikow. A pozostale zielone zeby stapialy sie z zielenia.
2. monitoring musi byc bo gamonie siedza, pija i niszcza
3. kilka sporych miejsc i z a d a s z o n y ch. W Parku i na tylach domu kultry przy fontannach zrobione sa azurowe zadaszenia - totalnie bez 
sensu. Nie chronia ani przed deszcxzem ani sloncem, a rosliny i tak nie rosna. 
4. klimat sie zmienia i bedzie dalej duzo upalnych dni, wiec oprocz zadaszen na pewno miejsce z woda sie przyda (seniorzy, rodziny z dziecmi 
i kazdy zreszta tego bedzie szukal) - w lato to bedzie centralny punkt parku - jesli chodzi o zageszczenie osob.
5. musi byc kawiarnia (lody, ciastka, kawa) - czysty pieniadz. I niedaleko tej czesci gdzie bedzie fontanna, ale taka jak w centrum czyli ze 
mozna sie schlodzic a nie tylko taka fontanna na ktora moze sobie popatrzec.
6. DRZEWA - i nie te cienkie najtansze, ktore za naszego zycia nawet nie urosna do rozsadnych rozmairow dajacych cien tylko o duzej 
srednicy. Prosze pogooglowac - mozna kupic duze drzewa i naprawde nie sa to duze koszty jak na takie miasto.
7. Dodatkowo tymi drzewami trzeba odgrodzic park od ulicy Armii Krajowej ktora z czasem bedzie miala 2 jezdnie (ruch, halas, spaliny itd). Juz 
teraz trzeba odpowiedznie dzrewa tam zasadzic ktore beda najlepiej oczyszczaly powietrze, i wygluszaly halas.
8. Odnosnie ulicy Prusa to ja osobiscie tez zasadzilbym tam szpaler drzew ale z drugiej strony jest tam tylko kilkanascie posesji wiec po prostu 
wyslalbym jakiegos pracownika urzedu zeby ich wypytal.
9. pieknie byloby jakby udalo sie wyremontowac te historyczne budynki i zrobic w nich jakies uzytecznosci publicznej.
10. Obecna czesc parku. Poprawilbym zejscie z alejki (blisko stawu) w strone parkingu miejskiego. Obecnie jest tam kraweznik i sam bylem 
swiadkiem jak osoba niepelnosprawna na wozku tam dojechala i.... koniec. Trzeba bylo jej pomoc. A to naprawde nie jest latwe osobe na takim 
wozku nawet z kilkunastocentymetrowego kraweznika opuscic. 

2021-03-16 23:13:08

Nie, nie odpowiadają, Uporczywie prowadzona jest droga łącząca ul. E. Plater i ul. Chyliczkowską - znowu droga, kolejna w tym mieście, 
znowu wydzieranie po skrawku przyrodzie i ludziom. Wybieg dla psów jest bardzo duży (po co?), gdy tymczasem psy świetnie biegają po 
trawie w innych częściach parku. Górka saneczkowa jest żartem w sytuacji, gdy nauka mówi, że do końca wieku w ogóle nie będziemy mieli 
śniegu, ale już teraz zdarza się rzadko. Po co kolejny plac zabaw i siłownia, skoro już istnieją? Dlaczego plac zabaw znowu blisko ulicy? 
(hałas, spaliny). Podobnie jak w poprzednim etapie rewitalizacji parku totalnie zignorowany temat izolacji poprzez gęste nasadzenia drzew i 
krzewów od strony dróg (droga krajowa!). Ogrody społeczne zajmują zbyt małą powierzchnię. Nieporozumieniem jest określenie "strefa 
przyrodnicza zbiornika retencyjnego". Będzie to obiekt inżynierski służący DK 79, z dużym prawdopodobieństwem wybetonowany płytami 
EKO, totalnie martwy, jedyną jego pozytywną funkcją będzie retencja wód z drogi. Projekt jest sztampowy, nie rozwiązuje realnie problemów, z 
którymi będziemy się mierzyć (klimat, bioróżnorodność). Ścieżka nad Perełką - jaka to atrakcja, gdy Perełka jest okropnym wybetonowanym 
ściekiem? Raczej nasadzenia krzewów wzdłuż cieku. Minimum dobre na  XX, ale nie XXI wiek. Ogród różany? Znowu? Scena? Scenę mamy 
na Skwerze Kisiela. Do tego miejsce spotkań kulturalnych na Pl. Piłsudskiego. Zdecydowanie wystarczy. 

2021-03-18 19:46:28

Bardzo podoba mi się obecny projekt, mam tylko kilka drobnych uwag:
1. czy wysepka w zbiorniku retencyjnym musi istnieć? czy nie lepiej by było zrobić wyspę dla ptaków pływającą, a zbiornik zrobić trochę 
większy?
2. górka mogła by być bardziej obszerna, wyższa, szersza i dłuższa,  najlepiej kosztem placu zabaw.
3. przeznaczenie górki stricte pod plac zabaw pozwala na użytkowanie jej jedynie przez hałaśliwe dzieci, podczas gdy na górkę lub nawet taki 
mały kopiec pewnie z chęcią chcieli by także podbiegać sportowcy w ramach treningu, albo można by używać górki jako naturalnego miejsca 
dla widowni na czas kina letniego
4. gdyby górka/kopiec był odpowiednio wysoki byłby widoczny z obwodnicy i można by przy szczycie ustawić rzeźbę barana, może w aranżacji 
rzeźbiarza Pana Józefa Wilkonia, którego rzeźby są rozmieszczone po całym Piasecznie, co też nawiązywało by do herbu Piaseczna
5. odpowiednio długa i szeroka górka stanowiła by naturalną barierę dla parku od hałasu, który generują samochody od obwodnicy
6. tworzenie kolejnego placu zabaw jest dla mnie pomysłem całkowicie pomylonym. W zeszłym roku park latem był częściowo zamknięty, 
natomiast pamiętam, że 2 lata temu rejon placu zabaw omijałem szerokim łukiem, ponieważ było słychać od niego takie krzyki, które nie tylko 
płoszyły wszystkie ptaki i wiewiórki w pobliżu, ale nawet momentami zagłuszały samoloty schodzące do lądowania.
7. tworzenie strefy relaksu nieopodal placu zabaw mija się z celem, ponieważ ciężko się zrelaksować przy generatorze hałasu.
8. czy istnieje możliwość objęcia części parku strefą wolną od hałasu? tzn. zakazem puszczania muzyki z telefonu/głośnika i zakazem 
wydzierania się (jak np. na placu zabaw)
9. jeżeli wybieg dla psów miałby powstać w miejscu zaznaczonym na mapie poglądowej, a nie podobało by się to mieszkańcom przylegających 
działek, z racji tego że sami posiadają psy które będą szczekać, to czy aby zminimalizować hałas generowany przez psy można by osłonić 
wybieg dla psów od strony tych działek płotem/plandeką? chciałbym też nadmienić, że dużo łatwiej jest wytrenować psa niż jego właściciela
10. czy w starej części parku, przy wejściu od ul. zgody można by ustawić pojemniki na śmieci segregowane, puszki, plastiki, szkło? cały czas 
tam piją piwo z puszek i butelek, sam też tam piłem 15 lat temu, i wrzucają wszystko do śmietników ze śmieciami zmieszanymi gdzie trafiają 
też pieluchy, maseczki i psie kupy. 
i czy w rewitalizowanej części będą stawiane śmietniki z segregacją czy na śmieci mieszane?
11. cieszę się że ławki na projekcie są ustawione pojedynczo, a nie w systemie ławka+śmietnik+ławka, bo zazwyczaj nikt na tej ławce drugiej 
nie siada, a na tej pierwszej jak już ktoś siedzi, to co chwilę ktoś inny podchodzi, żeby wyrzucić puszkę po piwie albo psią kupę
12. obecnie na terenie tego miejsca gdzie ma być przeprowadzona rewitalizacja parku znajduje się hotel dla owadów. żadna ze wstawionych 
do niego rurek/bloczków z dziurkami nie jest zasiedlona przez murarkę. Murarka zacznie się wygryzać pod koniec marca/kwietnia ze swoich 
naturalnych siedlisk, ale wątpię żeby zasiedliła ten domek który stoi sam na środku placu. Nie ma stworzonej bazy pokarmowej dla pszczół, 
domek nie jest ustawiony wylotem na wschód, wlot nie jest zabezpieczony siatką przez ptakami, ani daszkiem przed deszczem. Rurki 
trzcinowe nie były przed zimą wybrane i przebrane z hotelu (rozumiem, bo też nie był zasiedlony). Te klocki brzozy z dziurkami może i nadadzą 
się do zasiedlenia w przyszłym roku, ale jeżeli kokony nie będą corocznie przebierane, to za 3 lata większość pszczół padnie z powodu 
osłabienia przez pasożyty (roztocza), jeżeli oczywiście wcześniej nie zjedzą pszczelich larw ptaki, albo jeżeli wszystko nie zapleśnieje przez 
wilgoć.
pozdrawiam
Przemysław  Malec
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2021-03-21 19:38:03
Może zamiast przeznaczać spory obszar na pustą polanę ze sceną/amfiteatrem, to wybudować amfiteatr w starej części parku, gdzie już taka polana bez drzew jest (przy tzw. Platerówce, od zachodniej strony), a w nowej części parku postawić jednak na bardziej gęste zadrzewienie? Latem jest coraz goręcej i w starej części parku znalezienie porządnie zacienionego miejsca, z którego nie trzeba się przemieszczać co 15 minut, bo znów zaczyna grzać, graniczy niemal z cudem. Na dodatek przez brak drzew w większych skupiskach w parku bardzo szybko robi się gorąco i nie do wytrzymania. W takie dni park zupełnie nie spełnia swojej funkcji. Patrząc na plany nowej części parku mam obawy, że niewiele się w tej kwestii zmieni. Według mnie polana, na której teraz jest planowana scena, powinna być w całości lasem (coś jak park w Józefosławiu).
Z rzeczy, które mi się podobają - bardzo się cieszę, że nie będzie kostki brukowej ani asfaltu. Jeśli ktoś boi się pobrudzić sobie buty, to niech przechadza się chodnikami po centrum.



Sygnatura czasowa
Podziel się z nami Swoimi uwagami dot. przedstawionych na stronie www.konsultacjepark.piaseczno.eu wariantów koncepcji. Co Ci się 
podoba lub nie, co być zmienił. Czy zaprezentowane wstępne projekty odpowiadają na Twoje potrzeby?
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W koncepcji podoba mi się to, że uwzględniono głosy mieszkańców, potrzeby zgłaszane przez okolicznych ludzi. 
Mam tu na myśli górkę saneczkową, czy ogród różany, bo kiedyś różne rosły przy głównych arteriach parku. Może warto do tego wrócić, bo przecież były takie nasadzenia przy alei prowadzącej do dworku myśliwskiego zwanego Poniatówką.
Dobrym pomysłem są ogródki społeczne, gdzie mieszkańcy mogą uprawiać różne odmiany roślin, podpisy przy nich, tak by móc się nauczyć o nich, nauczyć uprawy, by mieszkańcy mogli mieć z tego płody.
Wsłuchaniem się w głosy mieszkańców jest także pomysł wybiegu dla psów (chyba trochę inaczej się to nazywa, ale mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi), tylko zastanawiam się nad tym czy jest dobrym miejscem dla tego jest teren parku. Z parku względów ponieważ w sąsiedztwie tego terenu jest szkoła zajmująca się hodowlą koni i może to być nie sprzyjające dla koni oraz konfliktogenne. Obawiam się, że również potencjalnego konfliktu z mieszkańcami ulicy Prusa tuż przy perełce oraz mieszkańcami budynków na terenie samego parku, którzy zapewne docelowo będą musieli opuścić te budynki.
Co do budynków to zgłaszam ponownie postulat o to, by między dawnym gmachem szkoły, część od strony kaplicy, a sąsiednim budynkiem, czyli od strony sąsiadującego dworku Poniatówka umieścić jakąś infrastrukturę typu do ławka do siedzenia z odseparowaniem, daszkiem, coś podobnego jak już jest w parku. By w ten sposób zamknąć ten plac, gdyż tam chyba były kiedyś garaże. W każdym razie uważam, że tam warto by było by znajdowało się coś co odseparuje to od parku, ale nie jakoś bardzo, co włączone będzie w jego resztę oraz nie będzie mocno go odgradzało, będzie łatwe do demontażu.
Dobrze by było by znalazło się miejsce dla wypasu koni, czy też takie skąd szkoła będzie mogła brać pożywienie dla nich.
Odnośnie jeszcze szkoły, to fajnie by było gdyby ona była bardziej zaangażowana w park. Widzę tego dwie płaszczyzny. Z jednej strony to kwestia tego, że w tej szkole mamy kierunek technik ogrodnictwa, gdzie projektują przestrzenie zielone, ogrody, parki, więc może warto by w tego typu projekty konsultacje byli również oni włączani, by mogli czy proponować swoje wizje, rozwiązania, czy pracować przy konsultacjach tego oraz innych przestrzeni zielonych na terenie miasta. Jak także włączyć ich w bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne, tak by mogli mieć tutaj także praktyki, zajęcia, czy robić jakieś prace zaliczeniowe. Przy okazji może mogli by się dowiedzieć trochę o historii tego miejsce, historii szkoły której są uczniami, gdyż historycznie jest to teren który należał do szkoły, o który szkoła dbała.
Poza tym warto by szkoła mogła reklamować się na terenie parku, czy w okresie rekrutacji, naborów do szkoły, podczas dni otwartych, kiedy uczniowie przychodzą do szkoły oraz kiedy jest święto szkoły. By mogli w parku pokazać jak wyglądają poszczególne kierunki, czym się zajmują, jak wyglądają zajęcia. Zwłaszcza te związane z ogrodnictwem, pielęgnacją przyrody, czy też pokazać konie, można było przejechać się bryczką konną, Hubertus wraz z tradycyjną gonitwą lisa. Także myślę tu w tym kontekście o ubiegłorocznej setnej rocznicy śmierci Cecylii hr. Plater-Zyberkówny, która miała miejsce 6 stycznia, czy tegorocznej 130 rocznicy założenia szkoły, która jest najstarszą w powiecie piaseczyńskim.
Odnosząc się do historii, to bardzo dobrze, że jest określone by w budynkach parku zrobić przynajmniej izbę, chodź zasługuje na więcej, przedstawiającą Cecylię hr. Plater-Zyberkównę. Odnośnie budynków to może warto by też np. w domu w stylu angielskim, czyli tzw. domu nauczyciela zorganizować też miejsce mówiące o historii szkoły, która tu działa oraz może także o innych piaseczyńskich szkołach. Nie zapomnieć należy także o dębie sąsiadującym z tym budynkiem, który należy chronić. W związku z tym postuluję o uwagę na niego i jego ochronę, nieingerencję w jego sąsiedztwo, grunt. Zwłaszcza dlatego, że to jest nieliczny tak wiekowy i cenny dąb w tej części parku, jedyny z bardziej cennych i wiekowych gatunków roślin w tej przestrzeni.
W drewniaku, z XIX wieku moim zdaniem warto by umieścić informację o Zgromadzeniu Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego o. Honorata Koźmińskiego, do którego należała założycielka tutejszej szkoły Cecylia hr. Plater-Zyberkówna, jak również większość jej współpracowniczek prowadzących, czy uczących w tej szkole oraz w szkole w Warszawie przy ul Pięknej. Zgromadzeniu bezhabitowym, ukrytym, do której należały min. Józefa Chudzyńska, pierwsza i długoletnia przełożona zgromadzenia, która była dyrektorem szkoły, a w wyniku której starań kopia obrazu Matki Boskiej z Częstochowy, nazywanej Panną Chyliczańską oraz innej przedmioty znalazły się w tutejszej kaplicy. Jak także dyrektor Jadwiga Reuttówna, kuzynka znanej pisarki i działaczki społecznej, która uratowała szkołę w Warszawie przy Pięknej przekształcając ją w gimnazjum, czyli w momencie bardzo trudnym dla szkoły, kiedy hrabina była mocno podłamana, a później dyrektorka także szkoły w Chyliczkach. Osoba która była główną spadkobierczynią testamentu Cecylii Plater-Zyberkówny i założycielką na jego podstawie Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny, które prowadziło również tutaj szkołę. Zgromadzenie, które prze lata zajmowało się tutejszą kaplicą i którego siostry mieszkały właśnie w tym drewniany budynku, jeszcze blisko pięć lat temu.
Warto by też było podjąć się natychmiastowo budynku dawnego gmachu szkoły zwanego pałacem, w którym znajduje się kaplica. Budynek też wymaga szybkiego podjęcia prac ratunkowych, szczególnie ze względu na duże ubytki połaci dachowej. Jak także w dużej mierze zachowane w większości oryginalne elementy podług, poręczy oraz innych drobnych elementów. Zaś sam budynek jest dość przestrzenny, składa się z dużych, dobrze doświetlonych pomieszczeń. Wielce szkoda, że tak niszczeje.
Dobry pomysłem byłoby ustawienie tabliczek, czy innej formy elementów przy pomnikach przyrody, które mają swoje imiona, swoich patronów. Jak np. dębie bł. ks. Wincentego Balula, który był piaseczyńskim kapłanem, mocno włączonym i pełniącym posługę wraz katechezą min. w dwóch najstarszych szkołach, czyli tutejszej szkole Cecylii Plater-Zyberkównie oraz szkole podstawowej im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Świętojańskiej.
Pozytywnie odbieram także pomysł na ustawienie na przestrzeni parku tablic ze zdjęciami przedstawiającymi historyczne zdjęcia tego terenu. Liczę, że uda się to zrealizować.
Postuluje także by zdjąć kłamliwą tablicę z budynku dworku myśliwskiego zwanego Poniatówką umieszczoną przy wejściu od strony parku, gdyż kłamstwem jest to, że w tym budynku stacjonowali żandarmi niemieccy w 1918 roku i przed tą datą i że to tu mieszkańcy Piaseczna z prezesem straży ogniowej Wacławem Kaunem rozbroili ich. Dlatego, że nie mieszkali oni razem z uczennicami tutejszej szkoły pod jednym dachem, a w sąsiednim budynku ochronki, rozebranym w latach 80.
Postuluję za to by umieścić w sąsiedztwie miejsca gdzie stała ochronka lekkoprzejrzystą tablicę ze zdjęciem tego budynku w odległości takiej by można było zobaczyć budynek tak jakby on stał. I na tej tablicy przedstawić prawdziwe informacje związane z tymi wydarzeniami.
Co do traktu wzdłuż perełki, to również jemu kibicuję, licząc na to, że w końcu zostaną poczynione jakieś działania zmierzające do jego realizacji. Liczę także na to, że uda się go umieścić pod nawierzchnią ulicy Armii Krajowej. Szkoda, że nie może on łączyć się także z ulicą Orężną pod nasypem kolejowym, podobnie jak kiedyś było można przejść na wysokości ulicy Nadarzyńskiej, w miejscu gdzie przechodził kanał perełki, wzdłuż której częściowo zrealizowany jest już ten ciąg. Uważam, że pozwalał by on w ciekawy sposób łączyć zadbane i rozwijane przestrzenie miasta jak zespół CEM wraz z otoczeniem i targowiskiem, plac Kisiela, park im. Książąt Mazowieckich i przyszły teren kompleksu basenowego przy ulicy Chyliczkowskiej. Warto by było, aby nie kończył się on w tym miejscu, tylko szedł dalej w kierunku Chylic, czyli prowadził do miejsca gdzie perełka wpada do Jeziorki, zwłaszcza że tam odkryto ślady po starożytnej wiosce, o czym było mowa w jednym z projektów uczniów, biorących udział w projekcie "W krainie rzeki Jeziorki", który organizował nauczyciel Michał Doliński z zespołu szkół w Mysiadle. Oraz by w tym miejscu zrobić kładkę na drugą stronę, tak by móc następnie przejść upustem na drugi brzeg w miejscu gdzie dawniej było Pólko i dalej do Chylic oraz Konstancina - Jeziorny. Uważam, że jest to warte również ze względu na to, że jest to historycznie powiązany ze sobą teren, gdyż również należał do królewszczyzny oraz ze względu na to, że na Jeziorce organizowane są spływy kajakowe, co może również to uatrakcyjnić, rozpowszechnić.
Co do jeszcze historii, to w Piasecznie brakuje trwałego upamiętnienia w przestrzeni miejskiej hrabiny Cecylii Plater-Zyberkówny. Proszę by również o tym nie zapomniano, by to uwzględniono. I może w związku z tym planowany ciąg łączący ulicę Bolesława Prusa oraz Chyliczkowską nazywał się hrabiny Cecylii Plater-Zyberkównej - tylko proszę by nie było sytuacji jak z ulicą generała Józefa Zajączka,  że z jednej strony jest ul Zajączka, a z drugiej gen. Zajączka. Co do jeszcze tego ciągu, to prośba, by pozostał on tak jak w przedstawionej propozycji ciągiem pieszo-rowerowym wraz z przejazdem tylko dla służb, z racji tego, że przebiega on tuż pod oknami szkoły.
Co do terenów typu place zabaw, czy innych rozrywkowych elementów infrastruktury w parku, typu parki wodne, czy baseny odkryte, i im podobne, to prośba by nie było tego zbyt wiele. Zwłaszcza dlatego, że przede wszystkim jest park, nie teren rozrywkowy i nie jest on zbyt wielki. Stąd proszę, by taki jego główny charakter pozostał. W związku z tym uważam, że pasuje on na koncerty muzyki klasycznej na świeżym powietrzu, jak kiedyś proponowała radna Ewelina Wójcik w budżecie obywatelskim. Nawet można by do tego wykorzystać budynek dawnej szkoły, gdyż balkon w stronę parku wraz z sąsiedztwem uważam, że świetnie nadaje się na to by tam muzykę grał przykładowo kwartet smyczkowy, a zgromadzeni mieszkańcy siedzieli na ławkach, kocach i leżakach umieszczonych na trawie. Uważam, że park też jest zbyt małym miejscem na tężnie solankową, zwłaszcza taką dużych rozmiarów. Ewentualnie małą tężnie widzę w części parku od strony ulicy Zgody, gdzie mamy płot i przejście dla pieszych, czyli obok budynków. Co do zaś tych budynków to ciekawie gdyby była możliwość by tam znajdująca się (nie wiem czy nadal się tam znajduje) gastronomia mogła korzystać z furtki pomiędzy tymi budynkami i ustawiać stoliki w parku. Co do innego rodzaju gastronomi, to oprócz kawiarni w budynku Poniatówki, postuluję by nie można było ustawiać żadnych budynek, food traków, czy innych ruchomych pojazdów, budynków, namiotów z pożywieniem, prócz kuni tradycyjnej, do kupienia oraz takiej do skonsumowania na miejscu podczas różnego rodzaju jarmarków. Ale też apeluję o to, by nie było zbyt dużo tego typu, zwłaszcza głośnych imprez w tej przestrzeni. Podobają mi się i uważam, że można to kontynuować pikniki i śniadania na trawie w parku. Różne imprezy i gry integracyjne dla mieszkańców. Gry miejskie, lekcje historii, spacery. Jak również zajęcia sportowe typu nordic walking, jogging, bieganie, gimnastyka, czy inne zajęcia sportowo-ruchowe. Tak istotne zwłaszcza w okresie kiedy dużo przebywa się w domu i ważne dla osób, które przeszły chorobę Sars Covid 2. Lecz raczej nie organizować zawodów, czy imprez sportowych.
Proszę także, jak apelowało, składało pisma w tej sprawie grono historyków i pasjonatów historii zgromadzonych w grupie obywatelskie Piaseczyńskiego Klubu Poszukiwaczy Historii, by zostały oznaczone i pokazane np. pod szkłem wraz z opisem tego pozostałości po letnim myśliwskim pałacu królewskim z czasów Saskich, które znajdują się w parku, jak wykazały archeologiczne badania nieinwazyjnej georadarem, przeprowadzone przez firmę Reweale. Warto by to pokazać, unaocznić osobą przebywającym w parku, zwłaszcza, że nie każde miasto posiadało taki pałac i nie każde może się tym szczycić. W końcu Piaseczno było miastem książęcym, a później królewskim.
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