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Źródło: opracowanie własne
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POSTULATY Z WARSZTATÓW – 30 LISTOPADA 2020 
OGÓLNE

• Doceniono podejście Urzędu Miejskiego do procedury sporządzania planu dla 

kluczowego obszaru miasta jakim jest śródmieście.

• Uczestnicy warsztatu uznali najważniejsze zaproponowane kierunki rozwoju 

śródmieścia za Cieszyna ciekawe, kompleksowe i – w obszarach 

proponowanych zmian –harmonizujące z tkanką miejską.

• Należy zadbać o to aby zapisy planu były podstawą dla dbałości o wartości 

miasta i wyznaczały jasne wytyczne, nawet jeśli będą one trudne do przyjęcia 

dla inwestorów

• Podkreślono potrzebę koncepcyjnego, strategicznego i planistycznego 

odniesienia do całego miasta – Polskiego i Czeskiego Cieszyna, a w przypadku 

Śródmieścia – przyjrzenie się obszarom sąsiednim (szczególnie w kontekście 

mobilności).

• Za sensowne uznano poszerzenie granicy mpzp o tereny MZD.



POSTULATY Z WARSZTATÓW – 30 LISTOPADA 2020 
OCHRONA ZABYTKÓW I WALORY ARCHITEKTONICZNE

Ochrona zabytków i walory architektoniczne: 

• Działania na rzecz ochrony zabytków powinny być priorytetem.

• Należy zadbać w MPZP, aby nowe inwestycje pasowały do charakteru miasta i wartości zabytkowych, z 

poszanowaniem zabytkowej tkanki miejskiej

Rejestr zabytków

Historyczny układ urbanistyczny miasta 
Cieszyn, decyzja z dnia 27.04.2018, nr rej. 
A/317/2018

źródło: opracowanie MAU, mapa podkładowa: ortofotomapa otrzymana od UM Cieszyn



ZIELEŃ – MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ

Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: ortofotomapa przekazana przez UM w Cieszynie



POSTULATY Z WARSZTATÓW – 30 LISTOPADA 2020 
ZIELEŃ

Wszelkie zmiany, których efektem będzie zwiększenie dostępności zieleni oceniono pozytywnie. 

Szczegółowe rekomendacje:

• Nowy system zieleni miejskiej - połączenie istniejących wysp zieleni - zapewnienie połączenia dla 
migracji ludzi i zwierząt 

• Określenie dostępności terenów zielonych przez ustalenie ich braków w danych obszarach, 
kwartałach, ulicach,

• Wprowadzenie zieleni w ulice o szerszych pasach drogowych (Limanowskiego, 3 Maja) lub jako 
nawiązanie, rozwinięcie i uporządkowanie istniejącej zieleni (Czarny Chodnik), odtworzenie zieleni 
historycznej.

• Bardzo potrzebne jest rozpłytowywanie i nasadzenia zieleni, najlepiej wszędzie gdzie to jest 
możliwe przy ścianach budynków, tzw. przedogródki), wprowadzanie parkletów oraz zieleni 
wertykalnej.

• Wskazano potrzebę parku, w którym będzie można swobodnie wypoczywać w zieleni, np. 
rozkładając koc, siadając na ławce. Zwrócono uwagę, że obecne parki i skwery są przegęszczone, 
jest na nich zbyt dużo drzew i brakuje otwartej przestrzeni oraz miejsca dla ludzi. 

• Kluczowe jest wprowadzenie jak największej ilości zieleni uzupełnionej zdrojami (zmiany 
klimatyczne; komfort życia podczas upałów).

• Zwiększenie powierzchni zieleni w śródmieściu (w różnej formie), z uwzględnieniem małej 
architektury (m.in.: ławek, wody), miejsc zabaw dla dzieci oraz wybiegów dla zwierząt.

• Wprowadzenie powierzchni przepuszczalnych i małej retencji,



POSTULATY Z WARSZTATÓW – 30 LISTOPADA 2020 
ZIELEŃ

Zwrócono także uwagę na:

• Potrzebę przyjęcia standardów kształtowania zieleni w mieście.

• Uznanie ochrony zieleni/środowiska jako priorytet przy sporządzaniu koncepcji i 

mpzp

• Konieczność ochrony drzew na terenach inwestycyjnych oraz konieczność ochrony 

drzew okazowych 

• Problem kolizji drzew z terenami PKP od strony Czarnego Chodnika – postulowano 

możliwość wprowadzenia tam ponownie zieleni



MOŻLIWOŚCI PRZYWRÓCENIA ZIELENI W ULICACH

źrółdo fotografii archiwalnych : starezdjęcia.cieszyn.pl, Narodowe Centrum Cyfrowe: nac.gov.pl



MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA NOWEJ ZIELENI W ULICACH

źródło fotografii archiwalnych : starezdjęcia.cieszyn.pl



INSPIRACJE-

ZIELEŃ W ULICACH HISTORYCZNYCH – ŁÓDZKIE WOONERFY

źródło fotografii: lodz.naszemiasto.pl; https://www.facebook.com/lodzpl



MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ  

- KLUCZOWE WNĘTRZA KWARTAŁÓW

źródło fotografii: pinterest.pl, fabryczna.in

INSPIRACJE



https://cieszyn.naszemiasto.pl/cieszyn-zaczyna-sie-rewitalizacja-ul-glebokiej-miasto-
zyska/ga/c15-7808010/zd/54756590

ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU



STYMULACJA RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU

• Wprowadzenie stref zamieszkania 
oraz infrastruktury rowerowej 
(kontraruch, kontrapasy, stojaki 
rowerowe)

• Dostosowanie nawierzchni do 
potrzeb ruchu pieszego i osób o 
ograniczonej mobilności

https://www.arup.com/perspectives/who-pays-and-how-why-mobility-pricing-is-coming-of-age

https://mojaholandia.nl/artykul/lodz-tak-jak-amsterdam-miastem-z-woonerfami



ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU

Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: BDOT, OSM, EGiB



ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU

Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: BDOT, OSM, EGiB



Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: BDOT, OSM, EGiB

ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU



Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: BDOT, OSM, EGiB

ROZWÓJ RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU



POSTULATY Z WARSZTATÓW – 30 LISTOPADA 2020 
MOBILNOŚĆ

Uwagi do ogólnej koncepcji uspokojenia ruchu

• Pozytywnie oceniono ograniczenie i uspokojenie ruchu indywidualnego w śródmieściu na rzecz ruchu  

pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej. Padło jednocześnie pytanie, jak budować szerokie 

poparcie społeczne dla tych rozwiązań. Wskazano, iż powinno się pokazać mieszkańcom korzyści płynące 

z wprowadzanym zmian 

• Wprowadzenie stref zamieszkania/ stref ograniczenia prędkości ruchu (30km/h) (nawet na całym 

terenie mpzp) - spowolni to ruch i zapewni bezpieczeństwo dzieciom

• Ważne jest wyprowadzenie ruchu ze śródmieścia na rzecz układu parkingów pierścieniowych 

oddalonych za centrum, wyłączenie ruchu samochodowego z centrum, sprawna komunikacja publiczna,

• Połączenia przestrzenne Polskiego i Czeskiego Cieszyna są kluczowe – to jeden organizm, w którym 

ludzie ze sobą współpracują (kładki).

• Warto zastanowić się nad włączeniem w obsługę transportową miasta taksówek i nad miejscami 

postojowymi dla nich (może nie w ścisłym centrum) – dobra organizacja transportu i ruchu jest bardzo 

ważna

• Nie można zapomnieć, że Cieszyn jest także miastem powiatowym, które obsługuje region i do którego 

przyjeżdżają ludzie by załatwić różne sprawy – dojazd do miasta, poruszanie się po nim oraz miejsca 

parkingowe to kwestie istotne.

• Uspokojenie ruchu udało się w Nowym Jorku, uda się i w Cieszynie (choć łatwo nie było).



ALEJA ŁYSKA - JAK ZWRÓCIĆ MIASTO KU RZECE?

Źródło: zdjęcie własne



ALEJA ŁYSKA - JAK ZWRÓCIĆ MIASTO KU RZECE?

Źródło: www.gogle.com/maps



Źródło: opracowanie MAU

ALEJA ŁYSKA - JAK ZWRÓCIĆ MIASTO KU RZECE?

Źródło: zdjęcie własne



ALEJA ŁYSKA - JAK ZWRÓCIĆ MIASTO KU RZECE?

https://www.guiding-architects.net/slovenian-architecture-highly-regarded-europe/1-riverbanks-of-the-ljubljanica-nicolas-vollmer/



POSTULATY Z WARSZTATÓW – 30 LISTOPADA 2020 
KOMUNIKACJA ROWEROWA I KOMUNIKACJA MIEJSKA

Komunikacja miejska:

• Podkreślono konieczność poprawy dostępności transportu zbiorowego oraz likwidacji miejsc i 

uspokojenia ruchu z równoczesną budową parkingów na zewnątrz. 

• Potrzebne jest wygodne powiązanie komunikacją miejską obszaru śródmieścia z dworcem. 

• Poza zaproponowanymi małymi autobusami, warto pomyśleć o miejskich systemach rowerowych i 

hulajnogach.

Komunikacja rowerowa :

• Uregulowanie możliwości przemieszczania się na terenie miasta ścieżkami rowerowymi,  zapewnienie 

ciągłości komunikacji - np. połączenie istniejących odcinków, Stella - Czarny Chodnik – Czechy oraz z 

dzielnicami/osiedlami naokoło centrum.

• Należy rozważyć połączenie kładki rowerowej w okolicy obszaru Michejdy z ul. Moniuszki (nad ul. 

Liburnia).

• Propozycja poprowadzenia drogi dla rowerów wzdłuż brzegu Olzy pod Mostem Przyjaźni, analogicznie jak 

ma to miejsce pod Mostem Wolności.

• Połączenie ścieżek rowerowych Al. Piastowska - Al. Łyska



ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Źródła:

- https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Paris_-

_La_Traverse_Ney_-_Flandre_01.jpg

- Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: BDOT, 
OSM, EGiB



ROZWAŻANIA DOT. POTRZEB PARKINGOWYCH

?

Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: BDOT, OSM, EGiB



POSTULATY Z WARSZTATÓW – 30 LISTOPADA 2020 
PARKINGI

• Poparcie dla rozwiązania parkingu na terenie MZD, przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu w 

centrum. 

• Oczekiwanie zapewnienia miejsc postojowych dla mieszkańców. Jednocześnie propozycja 

limitowania dostępności przez szlabany/słupki, także celem eliminacji ruchu tranzytowego, który 

odbywa się przez ulice śródmieścia (Mennicza, Głęboka).

• Ogólny postulat zabezpieczenia w obszarze planu szerokości pasów drogowych umożliwiających 

zachowanie parkowania i dojazd dostaw (pojedyncze osoby oczekiwały zapewnienia możliwości 

parkowania i dostaw z rozładunkiem bezpośrednio przed lokalem handlowym)

• Potrzeba dokonania oceny, dla kogo projektowane są miejsca parkingowe – wg jakich kryteriów, czyje 

potrzeby zaspokoić i w jakim stopniu (wydaje się, że w pierwszej kolejności dla mieszkańców, dalej 

przedsiębiorców),

• Warto zwrócić uwagę na podwórko przy ul. Kiedronia wypełnione brzydkimi garażami. Może mógłby 

tam powstać dobrze zaprojektowany parking z miejscami dla ludzi dziś posiadających garaże na 

poziomie parteru. Może parking windowy? Może da się do takiej budowli wprowadzić zieleń?



Źródło: zdjęcie własne

opcje na odzyskanie przestrzeni publicznej …
- przenieść mp do systemu parkingów „Park&Ride”
- wkomponować mp w bryły nowych budynków

PLACE I ULICE ŚRÓDMIEŚCIA
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KOMUNIKACJA – DO PRZEMYŚLENIA

Do przemyślenia:

• Jak utrzymać niezbędną funkcję parkingową przy ul. Zamkowej (w rejonie Mostu 

Przyjaźni, w ramach tzw. tramwaju cieszyńskiego) oraz w rejonie skrzyżowania al. Łyska 

i ul. Przykopa (w ramach zmian zagospodarowania w rejonie dawnych łaźni cesarskich). 

Jest to istotne zarówno dla mieszkańców rejonu ul. Głębokiej, ale także będzie 

potrzebne dla osób odwiedzających Śródmieście.

• Wątpliwości co do funkcjonalności ruchu jednokierunkowego w ciągu al. Łyska do 

targowiska. Do rozważenia utrzymanie na tym odcinku ruchu dwukierunkowego w celu 

zabezpieczenia dostaw, przy jednoczesnym uspokojeniu ruchu.

• Bardzo uważnie należy podejść do wprowadzania ruchu jednokierunkowego, by nie 

wprowadzić chaosu.

• ul. Wyższa Brama - problem znacznego natężenia ruchu, prędkości ruchu w stosunku 

do jej parametrów: niebezpieczeństwo dla pieszych.

• Propozycja rozważenia „cieszyńskiego sky walk” – systemu kładek pieszo-rowerowych 

w miejscach znacznych różnic terenu.

• Bardzo sensowna byłaby możliwość rezygnacji z estakady w rejonie Zamku w 

przypadku realizacji parkingu na terenie MZD.



OBSZAR 

PRZY UL. MICHEJDY



OBSZAR PRZY ULICY MICHEJDY, AL. ŁYSKA, DAWNEGO AMFITEATRU

Źródło: Mapa podkładowa – zdjęcia ukośnie udostępnione przez UM w Cieszynie



OBSZAR PRZY UL. MICHEJDY – WIDOK Z LOTU PTAKA

Źródło: zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



Źródło: opracowanie własne, zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn
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OBSZAR PRZY UL. MICHEJDY I OKOLICE

Komplet zaproponowanych rozwiązań oceniono jako trafny, czytelny i spójny, w szczególności:

• Kładkę nad torami, łączącą proponowany na terenie MZD parking oraz obszar Liburni ze 

Śródmieściem.

• Nowy publiczny plac i wyeksponowanie budynku starej strzelnicy i zieleni towarzyszącej. 

Zaproponowano odtworzenie w tym miejscu (co najmniej namiastki) ogrodu botanicznego księdza 

Szersznika.

• Powiązanie z ulicą Kluckiego.

Do przemyślenia: funkcje budynków na terenie Zampolu. 

• Funkcje administracyjne (urzędy powiatowe, miejskie, komenda policji, straż miejska), natomiast 

siedziba władz być może powinna ze względów reprezentacyjnych pozostać w ratuszu.

• Sale dla organizacji pozarządowych oraz spotkań społecznych, co-working

• Muzeum interaktywne + muzeum Cieszyna.

• Hotel 

• Przestrzenie dla studentów (raczej okolice ul. Michejdy, pustostany niż sam teren Zampol)

Do przemyślenia: inne

• Należy rozważyć czy budynek MZD jest wartościowy i rozważyć jego wymianę / usunięcie w celu 

całościowego, miejskiego kształtowania tej przestrzeni.
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CZARNY CHODNIK

• To miejsce jest bardzo zaniedbane, niebezpieczne oraz wymagające uwagi i wskazane propozycje są bardzo 

sensowne.

• Wzdłuż ulicy Czarny Chodnik powinno pozostać maksymalnie dużo zieleni (niestety ostatnio wycięto tam wiele 

drzew).

• Większość osób uważa, że Czarny Chodnik powinien pełnić funkcję pieszo-rowerową, ale część zwraca uwagę 

to ważne połączenie dworca z ul. Zamkową, odciążające ul.Michejdy.



OBSZAR 

PRZY AL. ŁYSKA



WIDOK Z MOSTU PRZYJAŹNI 2020

Źródło: zdjęcie własne



„MŁYNÓWKA” 

Źródło: zdjęcie własne



OBSZAR AL. ŁYSKA – WIDOK Z LOTU PTAKA

Źródło: zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



CIESZYN – ok. 1900

Źródło: Historyczna widokówka, przekazana podczas spotkań eksperckich w Cieszynie



OBSZAR AL. ŁYSKA – WIDOK Z LOTU PTAKA

Źródło: zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



Źródło: opracowanie własne, mapa podkładowa zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



Źródło: opracowanie własne, mapa podkładowa zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



OBSZAR AL. ŁYSKA – MŁYŃSKA BRAMA Z LOTU PTAKA

Źródło: zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM CieszynŹródło: zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



OBSZAR AL. ŁYSKA – MŁYŃSKA BRAMA Z LOTU PTAKA

Źródło: opracowanie własne, mapa podkładowa zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



OBSZAR AL. ŁYSKA – MŁYŃSKA BRAMA Z LOTU PTAKA

Źródło: opracowanie własne, mapa podkładowa zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



OBSZAR AL. ŁYSKA – MŁYŃSKA BRAMA ORAZ BAZAR Z LOTU PTAKA

Źródło: zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn



OBSZAR AL. ŁYSKA – BAZAR

Źródło: zdjęcia własne
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REJON OLZY I AL. ŁYSKA

Bardzo pozytywnie oceniono komplet zaproponowanych rozwiązań, w szczególności: 

• zwrócenie się miasta ku rzece – ciąg bulwarowy nad Olzą, umożliwiający aktywne spędzanie czasu / spędzanie 

czasu na powietrzu.

• dojście do wody i miejsca (schody) nad wodą.

• kładka pieszo-rowerowa (być może więcej niż jedna, może nawet w większym rozmiarze z elementami małej 

architektury, ławkami, utworzenie przestrzeni aktywnej) łącząca czeski i polskiego Cieszyn.

• uspokojenie ruchu: kierunek ruchu jest właściwy; potrzebne jest spowalnianie ruchu (np. place typu woonerf 

w rejonie planowanej kładki czy w rejonie obecnego parkingu). Jest to ważne dla aktywizowania nadbrzeży 

Olzy.

• odsłonięcie i wkomponowanie Młynówki.

✓ Gabaryty, funkcje

• Większość uczestników skłania się do zabudowy przy Al. Łyska przy budynku dawnych łaźni, ale do rozważenia 

gabaryty bryły (część osób przychyla się do większej bryły, część preferuje większą przestrzeń publiczną). 

• Większość uczestników uważa za sensowną lokalizację w tym miejscu hotelu (funkcja potrzebna, możliwy 

przychód dla miasta)

• Do rozważenia małe hoteliki w nieruchomościach przy ul. Przykopa,

✓ Pozostałe uwagi: 

• Wenecja Cieszyńska jest miejscem z potencjałem artystycznym – do rozważenia wykorzystanie prac studentów 

wydziałów plastycznych UŚ

• Warto zwrócić uwagę na obszar przy Moście Wolności, przy przejściu granicznym (teren poza obszarem mpzp).





OBSZAR 

DAWNEGO AMFITEATRU



Źródło: zdjęcie ukośne z bazy udostępnionej przez UM Cieszyn

OBSZAR DAWNEGO AMFITEATRU – WIDOK Z LOTU PTAKA



> SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W OKOLICY

Źródło: opracowanie MAU, dane źródłowe: BDOT, OSM, EGiB



Zdjecie z al. 3 Maja 
na amfiteatr

> PARKING

Źródło: zdjęcie własne



Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/313422455320139308/

➢ PARKOWA PRZESZTREŃ PUBLICZNA nad PARKINGIEM, 
HALA SPORTOWA DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH

AKTYWNY WYPOCZYNEK
OGRÓD BOTANICZNY

OGRÓD SENSORYCZNY
EKSPLORATORIUM
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Funkcja parkingowa w tym miejscu jest istotna i jednocześnie nie powinna występować jako jedyna/ 

dominująca. Z kolei funkcja kulturalna na wolnym powietrzu może być konkurencyjna dla innych 

przestrzeni (Rynek, pl. Teatralny) i bardzo uciążliwa dla otoczenia. Obok funkcji parkingowej możliwe 

funkcje:

✓ Miejsce dla młodych

• Dawny amfiteatr powinien być dedykowany ludziom młodym, którzy „wylewają się” z pobliskich szkół 

i nie bardzo mają co ze sobą zrobić (kultowe miejsce dla licealistów, głównie pory poranne 9.20, 13.00 

i długie przerwy śródlekcyjne). 

• Do przemyślenia program dla tej przestrzeni dla ludzi młodych. Np. siłownie zewnętrzne na osiedlach 

nie cieszą się popularnością, w Cieszynie nie ma jeszcze mocnego trendu związanego z samorozwojem 

i ruchem.

✓ Miejsce dla wszystkich

• Miejsce spotkań i rekreacji, spędzania wolnego czasu w zieleni, spacerów z psem, takich miejsc w 

Cieszynie brakuje

• Przestrzeń aktywna, siłownia, sala ćwiczeń, alternatywa miejsca na prowadzenie zajęć wychowania 

fizycznego,

• Przestrzeń po dawnym amfiteatrze powinna łączyć wiele funkcji, w tym zieleń

✓ Do przemyślenia:

• Jak połączyć funkcję parkingową z pomysłem/nastrojem Wenecji Cieszyńskiej?



DODATKOWE KWESTIE
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Przestrzeń publiczna

• Niezbędne jest wprowadzenie estetycznych toalet publicznych i innych elementów małej architektury 

(ławki, szczególnie na Rynku, gdzie większość miejsc, gdzie można usiąść to miejsca prywatne, 

odpłatne), siłowni plenerowych (w szczególności w rejonie al. Łyska, nad rzeką)

• Ważnymi ulicami do rewitalizacji są ulice Kluckiego i Schodowa. Konieczne działania mające na celu 

remonty, dodanie zieleni, poprawę bezpieczeństwa, dodanie możliwości wprowadzenia murali ul. 

Kluckiego,

• Należy przeanalizować kwestię dostosowania miasta dla potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu 

się.

• Dużo mówi się o placach zabaw dla dzieci, ale w Cieszynie brakuje także miejsc dedykowanych 

zwierzętom (jedyne miejsce dla wyprowadzania psów znajduje się w Czeskim Cieszynie, ale nie jest to 

najwyższy standard).

Rynek

• Obecnie i w prezentowanych do tej pory planach Rynek pozostaje „betonową pustynią”, z której 

trudno korzystać w okresie letnim („to patelnia”), a miejsca dostępne do siedzenia do w większości 

prywatne ogródki kawiarni. 

• Rynek powinien być zielony – drzewa, zieleń i stacje wodne; jeśli nie drzewa, to boksy z zielenią. To 

powinien być Rynek przyjazny dla odpoczynku wewnątrz miasta.
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Inne kwestie

• Jaka powinna być strategia Miasta na rzecz realizacji zaproponowanych rozwiązań? Jakie rozwiązania 

w zakresie montażu finansowego można przewidzieć? Jakie będą sposoby finansowania, aby wizja 

śródmieścia nie pozostała jedynie na etapie koncepcji, tylko mogła przejść do realizacji

• Postulat pokazania wariantowania i etapowania wdrażania koncepcji

Inspiracje

✓ Amfiteatr: Służewski Dom Kultury

✓ Rynek: Rynek w Kartuzach (zieleń)

✓ Zieleń: Amsterdam: wąskie – ok. 70cm - przedogródki przy budynkach

✓ Zieleń: otwarte przestrzenie do siedzenia. Burggarten (Wiedeń) i Madrid Rio (Madryt).

✓ Amfiteatr parking: Taormina


