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1. WPROWADZENIE

Bezpośrednim bodźcem do przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych Jak odmienić
skwer Szymanowskiego? były dwa projekty z Budżetu partycypacyjnego (edycja na rok 2018),
które zakładały prace na terenie skweru („Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego”,
projektodawca Jakub Rawski oraz „Rewitalizacja skweru przy ulicy Szymanowskiego”,
projektodawczyni Małgorzata Grzegorzewska). Oba projekty zakładały przeprowadzenie na
skwerze prac porządkowych, nasadzenia zieleni oraz wprowadzenia nowej małej architektury.
Ważnym kontekstem dla konsultacji był też projekt z BP 2017 „Pawilon na skwerze/ Publiczny
pokój”, autorstwa Michała Augustyna. Projekt zakładał stworzenie na terenie skweru
przestrzeni dla mieszkańców, której forma i zasady funkcjonowania wyłonione miały być
razem z mieszkańcami w toku konsultacji społecznych. Do konsultacji wówczas nie doszło,
a zrealizowany pawilon nie został zaakceptowany przez społeczność lokalną. W ramach
procesu Jak odmienić skwer Szymanowskiego? podjęta została próba naprawienia tego
niedopatrzenia, a mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się, co należałoby zrobić, żeby
niezbyt udany pawilon mógł służyć społeczności lokalnej.

Proces konsultacji społecznych realizowany był przez Pracownię Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia, która działała w konsorcjum z pracownią architektoniczną JAZ+
Architekci oraz pracownią architektury krajobrazu Kształtownia. W efekcie konsultacji
architekci przygotować mieli projekt zagospodarowania skweru, który stanowiłby odpowiedź
na wnioski i postulaty, zgłoszone przez mieszkańców w trakcie konsultacji. Zleceniodawcą
konsultacji społecznych oraz całego procesu projektowego był Zarząd Praskich Terenów
Publicznych.
Dzięki wspólnej realizacji projektu, architekci zyskali możliwość aktywnego uczestnictwa
w konsultacjach i poznawania opinii mieszkańców nie tylko w formie zapośredniczonej przez
badaczy, ale także w bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami społeczności lokalnej.
Realizacja projektu zaplanowana jest na drugą połowę 2018 roku.
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2. PRZEBIEG KONSULTACJI

Konsultacje społeczne odbywały się od 7 kwietnia do 17 maja 2018 roku. Proces rozpoczynała
diagnoza, której celem było przyjrzenie się praktykom korzystania ze skweru przez
mieszkańców i innych użytkowników oraz zebranie ich wstępnych rekomendacji i potrzeb co
do zmian w przestrzeni. Na tym etapie rozmowy z mieszkańcami dotyczyły przede wszystkim
obecnego funkcjonowania skweru oraz ogólnych propozycji zmian, które powinny w tej
przestrzeni zajść. Ważnym celem diagnozy było również zmierzenie się z kwestią budzącego
kontrowersje pawilonu społecznego.
Podczas tego etapu mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się na następujące sposoby:


Podczas punktów konsultacyjnych – 7 oraz 10 kwietnia



W trakcie debaty otwierającej – 11 kwietnia



Na warsztacie projektowym z wykorzystaniem makiet – 17 kwietnia



Uzupełnieniem etapu diagnozy był warsztat wydobywczy z udziałem przedstawicieli
dzielnicowych i miejskich instytucji oraz projektodawców BP. Spotkanie miało na celu
omówienie wszystkich uwarunkowań, które wpływać będą mogły na realizacje
projektu i z tego względu powinny zostać ujawnione przed rozpoczęciem konsultacji
(np. inne planowane remonty w okolicy, zakres opieki konserwatora zabytków).

Po zakończeniu i wewnętrznym podsumowaniu części diagnostycznej, architekci
zaproponowali wstępną wersję projektu aranżacji skweru. Została ona zeprezentowana
mieszkańcom w celu dalszego ulepszania i dopracowywania. Odbywało się to przy
następujących okazjach:


W trakcie warsztatu plenerowego z elementami prototypowania – 21 kwietnia.
W trakcie warsztatu poszczególne propozycje rozwiązań były testowane w przestrzeni
skweru.



Przy punktach konsultacyjnych – 26 i 28 kwietnia



Oprócz tego, warianty aranżacji projektu umieszczone zostały na wizualizacjach
w przestrzeni skweru.
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Tej części projektu towarzyszyła też szczególnie intensywna akcja promocyjna. Oprócz,
podejmowanej przez cały czas trwania projektu, komunikacji z mediami lokalnymi i akcji
plakatowo-ulotkowej, w przestrzeni skweru umieszczone zostały też tabliczki oraz szablony
z opisani różnych propozycji zmian, które architekci zaproponowali na skwerze.
Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy mieli też możliwość wysyłania swoich uwag na
dedykowaną temu tematowi skrzynkę e-mailową.
Ostateczny projekt zaprezentowany został mieszkańcom podczas spotkania otwartego
17 maja 2018 roku.
W spotkaniach otwartych i warsztatach uczestniczyło łącznie około 100 osób. Szacunkowo
określić należy, że przy punkcie konsultacyjnym pojawiło się około 160 rozmówców. Do grona
uczestników konsultacji zaliczyć należy również kilkanaście osób, które zdecydowały się na
przesłanie swoich opinii przez mejla.
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3. GŁÓWNE WNIOSKI

Ze względu na charakter procesu, najważniejszym podsumowaniem tych konsultacji jest
bazująca na dialogu z mieszkańcami koncepcja architektoniczna. Opisane poniżej
najważniejsze wnioski stanowią pogłębienie, a czasem również wytłumaczenie niektórych,
podejmowanych przez architektów decyzji projektowych.

Podstawowe deficyty
Połamane ławki, nierówne chodniki, przepełnione kosze i śmieci rozwleczone po skwerze –
wielu mieszkańców podkreślało, że obecny wygląd skweru znajduje się zdecydowanie poniżej
standardów i że jakąkolwiek dyskusję o przyszłości tego miejsca zacząć należy od posprzątania,
wprowadzenia podstawowej infrastruktury oraz konsekwentnego dbania o to, co jest. Od
wypowiedzi w podobnym duchu rozpoczynało się wiele rozmów przy punkcie konsultacyjnym,
kwestia była również omawiana podczas spotkań warsztatowych. Było to pewnym
utrudnieniem – przy takich brakach, mieszkańcom nie przychodziło łatwo rozmawianie
o wizjonerskich pomysłach i proponowanie oryginalnych rozwiązań.

Skwer, a nie park
Mieszkańcy zdają sobie sprawę z ograniczeń przestrzeni i konieczności pogodzenia
różnorodnych funkcji. Jak podkreślali rozmówcy, teren objęty konsultacjami jest długim, ale
wąskim pasem zieleni, wciśniętym między jezdnie, okoliczne budynki i szerszy kontekst
miejski. Taka przestrzeń z pewnością nie pomieści wszystkich proponowanych rozwiązań
i elementów infrastrukturalnych. Tak więc ze składanych przez mieszkańców propozycji
wybrać będzie trzeba kilka najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych, pamiętając przy
tym, że na niektóre popularne rozwiązania najzwyczajniej nie starczy miejsca (tak było np.
z propozycją zbudowania bulodromu, który zdobywał sporą popularność wśród mieszkańców,
ale podczas warsztatu z prototypowania stwierdzono, że nie starczy dla nie niego miejsca).
Mieszkańcy zdawali sobie sprawę z ograniczeń przestrzeni i realistycznie podchodzili do
formułowania nowych propozycji.
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Użytkownicy skweru
O „nieparkowym” charakterze skweru można się też przekonać, przyglądając się typom osób,
które pojawiają się na skwerze. Najbardziej liczna jest grupa, dla której skwer pełni tylko
funkcję komunikacyjną. Jak wynikało z rozmów i obserwacji przy punkcie konsultacyjnym,
większość użytkowników skweru to przechodnie, którzy skracają lub umilają sobie drogę,
wybierając przejście skwerem (zamiast blokowanymi przez samochody chodnikami). Wśród
osób, które przychodzą spędzić czas na skwerze dominują krótkie pobyty – przysiadanie na
ławce (czytanie gazety/telefonu, palenie papierosów, wyprowadzanie psów) lub zabawa
z dziećmi. Najmniej liczni użytkownicy to osoby, które przychodzą spędzić na skwerze dłuższą
chwilę. Dłużej przesiadują głównie seniorzy, rodzice z małymi dziećmi oraz problematyczni
„stali bywalcy” (młodsze i starsze osoby, spożywające w różnych porach dnia i nocy alkohol na
skwerze. Ich sposób korzystania ze skweru jest wskazywany jako problem przez wielu
mieszkańców).

Miłośnicy zwierząt
Ważną grupą użytkowników przestrzeni skweru są osoby, który przychodzą na skwer ze
„zwierzęcych” powodów. W pierwszej kolejności wymienić należy licznych i mocno
widocznych właścicieli psów. Z ich punktu widzenia, skwer zaopatrzony powinien być przede
wszystkim w dostępne kosze na śmieci, umożliwiające wyrzucanie psich odchodów. Ta
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potrzeba jest zresztą dość uniwersalna – obserwując przepełnione śmietniki, mieszkańcy
podkreślali, że estetyczne i zadaszone (by uniemożliwić rozgrzebywanie śmietników ptakom
i wyrzucenie domowych odpadków niezdyscyplinowanym sąsiadom) kosze są jednym
z najważniejszych elementów infrastruktury niezbędnej na skwerze.
Zarówno właściciele psów, jak i inni mieszkańcy, zgłaszali postulat utworzenia chociaż
niewielkich stref dedykowanych psom oraz takich, do których psy wchodzić nie mogą. Jak
podkreślali mieszkańcy, pomogłoby to uniknąć zdarzających się niekiedy konfliktów
i nerwowych sytuacji, a także umożliwiłoby chodzenie i siadanie na trawie, pozbawione ryzyka
przykrych niespodzianek.
Zdecydowanie mniej liczna, ale jednocześnie mocno zwracająca na siebie uwagę, jest grupa
osób, które na terenie skweru dokarmiają ptaki, utylizując jednocześnie resztki jedzenia. Jak
zwracają uwagę mieszkańcy, jest to niezdrowe dla ptaków i nieestetyczne – na terenie skweru
powstają zasypane odpadkami klepiska. Choć na problem zwraca uwagę wielu mieszkańców,
to jednak nie pojawiły się jednoznaczne wskazania pomysłów na jego rozwiązanie. Część
mieszkańców postulowała zakazy i twardą egzekucję, inni wskazywali na edukowanie (np.
tablice informacyjne o poprawnym karmieniu ptaków). Podkreślano jednocześnie, że zmiana
postaw, głównie seniorów, będzie dużym wyzwaniem. Pojawiały się też postulaty
wprowadzenie rozwiązań, które ucywilizowałyby proceder – np. misek czy niecek na odpadki.
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Zieleń
Propozycje aranżacji zieleni były jednym z najważniejszych tematów dyskusji podczas punktów
oraz warsztatów. Z całym przekonaniem stwierdzić trzeba, że mieszkańcy oczekują, że status
skweru jako osiedlowej „zielonej wyspy” zostanie utrzymany i wzmocniony. Mieszkańcy
postulowali przy tym gospodarność, czyli jak największe wykorzystanie istniejącej zieleni
(zarówno poszczególnych drzew i krzewów, jak i całych założeń kompozycyjnych).
Podkreślano, że wiele spośród istniejących nasadzeń to wartościowe gatunki o przemyślanej
kompozycji, które wyglądają nie najlepiej z powodu zaniedbania – rozwiązaniem jest
pielęgnacja i ewentualne przycinanie.
Większość mieszkańców wyrażała zrozumienie dla konieczności usunięcia niektórych topoli.
Podkreślano jednocześnie, że decyzje powinny być przemyślane i poparte ekspertyzami,
a ewentualne wycinki musi poprzedzać akcja informacyjna. Konieczne jest również
przeprowadzenie nasadzeń zastępczych (według logiki – za każde ścięto drzewo co najmniej
jedno nasadzenie dużego drzewa w zamian).
Mieszkańcy oczekują, że remont na skwerze będzie okazją do posadzenia kwitnących krzewów
i różnych gatunków kwiatów.
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Często wskazywanym pomysłem była „zielona ścianka”, oddzielająca strefę zieleni od
parkujących i przejeżdżających samochodów. Zwracano jednocześnie uwagę, że niewskazane
jest tworzenie zaułków, czyli miejsc odseparowanych i poza polem widzenia z zewnątrz,
ponieważ sprzyja do natrętnej obecności „stałych bywalców”. Poparcie zyskał pomysł
likwidacji najmniej używanych poprzecznych przejść, choć należy podkreślić, że pomysł ten nie
był zgłaszany przez mieszkańców, a jedynie spotykał się z akceptacją przy zgłoszeniu przez
moderatorów.

Mała architektura
Dyskutując o elementach małej architektury, wielu mieszkańców zwracało uwagę na fakt, że
meble miejskie i elementy infrastruktury powinny być ze sobą estetycznie spójne. Wskazane
jest również, by nawiązywały do lokalnej specyfiki, współgrając estetycznie m.in.
z rozwiązaniami zastosowanymi na pl. Hallera.
Rozpoczynając rozmowę o małej architekturze, mieszkańcy zazwyczaj w pierwszej kolejności
poruszali kwestię miejsc do siedzenia. Oprócz wspomnianej już pilnej konieczności
doprowadzenia ławek do odpowiedniego standardu, sugerowano przede wszystkim
zwiększenie ich liczby. Zwracano przy tym uwagę, że ławki muszą być dostosowane do potrzeb
10

wszystkich grup mieszkańców – przede wszystkim wygodne i zaopatrzone w oparcia (jest to
szczególnie ważne dla seniorów) oraz bezpieczne oraz dostępne (na co zwracali uwagę rodzice
mały dzieci). W toku dalszej rozmowy mieszkańcy wskazywali, że na skwerze przydałyby się
ławki ustawione w inny sposób niż dotychczasowe, klasyczne ustawienie równolegle do
chodnika. Oprócz nich pojawić się powinny ustawienia na przeciwko siebie oraz pod kątem
prostym – sprzyja to nawiązywaniu kontaktu oraz integracji. Wskazywano też, że ciekawym
rozwiązaniem mogą być dodatkowe siedziska w niestandardowej formie (kubiki, połączone ze
sobą ławki itd.).
Duża ilość śmieci na skwerze sprzyjała rozmowom na temat śmietników. Jak było to już
wskazywane, oprócz ustawienia dużej ich liczby warto zadbać o praktyczne przykrycie koszy
daszkami, a także o wysoki standard estetyczny.
Rodzice małych dzieci często zgłaszali potrzebę stworzenia niewielkich atrakcji dla dzieci –
np. pojedynczych huśtawek lub innych rozwiązań umożliwiających chwilowe zajęcie małych
dzieci zabawą. Zgłaszana potrzeba pokrywa się z obserwacjami prowadzonymi na skwerze –
podczas działania mobilnych punktów konsultacyjnych wielokrotnie zdarzało się, że rodzice
zostawiali dzieci w pobliżu pawilonu, by umożliwić im wchodzenie na podest i skrzynki.
Rozmówcy postulowali również poprawę estetyki budek handlowych, ustawionych od strony
ulicy Sawinkowa (d. Dąbrowszczaków). Zwracano też uwagę, że obecnie społeczność lokalna
nie ma z nich żadnego pożytku (mowa o tych, które obecnie pełnią funkcję magazynów dla
pobliskich pawilonów handlowych), mimo że zajmują one dość dużo miejsca. Postulowano
więc zmianę ich funkcji, np. w sezonową małą gastronomię. W pobliżu nie ma miejsca o takim
asortymencie, a kupione w tym miejscu lody, napoje czy kawę można by spożywać
bezpośrednio w przestrzeni skweru.
Mieszkańcy postulowali także ustawienie na terenie skweru poidełek (dostępnych dla
wszystkich grup wiekowych, a także dla zwierząt). Pojawiały się też propozycje wprowadzenia
siłowni plenerowej (lub przynajmniej pojedynczych urządzeń do ćwiczeń) oraz dodatkowych
stojaków na rowery (także zadaszonych).
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Dostępność skweru
Mieszkańcy zwracali uwagę, że do większości wejść na skwer nie prowadzą przejścia dla
pieszych. Dla przechodniów, często o ograniczonej mobilności (seniorzy, rodzice z wózkami),
wiąże się to z koniecznością przeciskania się między parkującymi samochodami i wchodzenia
na jezdnie w nieoznakowanym miejscu. Barierą w wielu miejscach są wysokie krawężniki. Jak
podkreślali mieszkańcy, konieczne jest ich obniżenie lub wykonanie podjazdów, by umożliwić
swobodną komunikację osobom o ograniczonej mobilności.

Kwestia sporna #1: Miejsce spotkań a „strefa ciszy”
Miejsce spotkań
Wielu mieszkańców podkreślało, że skwer po remoncie powinien stać się ważnym miejscem
integracji lokalnej społeczności. Podkreślano jednocześnie lokalny oraz kameralny wymiar
tego postulatu. Nie chodzi bowiem o tworzenie dużej i drogiej infrastruktury, ani też
o umieszczanie na terenie skweru atrakcji, które przyciągałyby osoby z innych części miasta.
Mieszkańcy wskazywali raczej, że przydałaby się przestrzeń, w której przecinałyby się drogi
sąsiadów z najbliższych bloków, do której można wybrać się w przysłowiowych klapkach, gdzie
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głównym celem spędzania czasu byłyby niezobowiązujące rozmowy. Skromna oferta
kulturalna czy niewielka infrastruktura miałyby być do tego typu interakcji pretekstem lub
miłym dodatkiem. Wiele osób wskazywało, że centralnym elementem takiej przestrzeni
powinien być stół, wokół którego siadać mogliby mieszkańcy, by zagrać w gry planszowe,
wypić napoje przyniesione z domu (lub kupione w pobliskim punkcie gastronomicznym) lub
zjeść niewielki posiłek. Towarzyszyć mu powinny ławki, krzesła lub siedziska, ustawione w
sposób inny niż równoległy. Oprócz tego, w sąsiedzkiej przestrzeni mogłoby się znaleźć miejsce
na prostą infrastrukturę, pozwalającą na animowanie społeczności lokalnej. Jako propozycje
pojawił się np. prosty system wystawienniczy, umożliwiający ekspozycje prac sąsiadów
(np. zdjęć) oraz rysunków dzieci z pobliskich przedszkoli. Innym pomysłem było urządzenia
odczytów i prelekcji np. na tematy varsavianistyczne. Ważnym kontekstem dla poszukiwania
rozwiązań sprzyjających sąsiedzkiej integracji był pokój publiczny – wielu mieszkańców
proponowało wykorzystanie istniejącej infrastruktury, tak by rzeczywiście sprzyjała ona
zacieśnianiu relacji sąsiedzkich.
„Strefa ciszy”
Jedna z mieszkanek, po długiej i emocjonalnej wypowiedzi na temat bolączek mieszkania
w okolicy skweru, podsumowując swoją wizję, zaproponowała, by zmiany prowadzone na
skwerze odbywały się pod zbiorczym hasłem „strefa ciszy”. Wypowiedzi w podobnym duchu
było więcej, szczególnie ze strony mieszkających w pobliżu seniorów. Zwracali oni uwagę, że
otaczające skwer budynki znakomicie odbijają dźwięki i w efekcie głośne rozmowy i hałasy są
znakomicie słyszalne w domach. Jak podkreślają mieszkańcy, straż miejska nie reaguje, więc
dla wielu mieszkańców cieplejsze wieczory i noce wiążą się dużym dyskomfortem.
Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy mieszkańcy często obarczają „stałych bywalców”.
Z powodu tych negatywnych doświadczeń, niektórzy mieszkańcy z pasją torpedowali
wszystkie pomysły, które ich zdaniem mogłyby powodować hałasy. W tym gronie alergicznie
reagowano na propozycje spotkań sąsiedzkich czy występów artystycznych na terenie skweru.
Największe opory budził jednak pomysł ustawienia na terenie skweru stołu. Zdaniem
mieszkańców, stół momentalnie zostałby zaanektowany przez osoby spożywające alkohol i
problemy z ciszą nocną momentalnie przybrałyby na sile.
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Kwestia sporna #2: Swobodne chodzenie a dostępne parkowanie
Swobodne chodzenie
Wielu mieszkańców zwracało uwagę, że w okolicy skweru samochody zajmują zdecydowanie
zbyt dużo przestrzeni publicznej. Utrudnia to poruszanie się po okolicy i stanowi zagrożenie
dla przechodniów (szczególnie dla osób poruszających się z wózkami i na wózkach), którzy
muszą przemykać przez jezdnie między zasłaniającymi ich pojazdami. Szczególnie uciążliwe
i niebezpieczne jest to w obrębie skrzyżowań. Jak zwracali uwagę mieszkańcy, sytuacja ta
wymaga uporządkowania i likwidacji chociaż części nielegalnych miejsc parkingowych, np. tych
znajdujących się za blisko przejść dla pieszych.
Dostępne parkowanie
Proces konsultacyjny wywołał spore poruszenie w gronie mieszkańców, którzy już od jakiegoś
czasu angażują się w obronę miejsc parkingowych przed likwidacją. Dzień przed warsztatem
plenerowym roznoszone były ulotki, które ostrzegały, że zmiany na skwerze doprowadzą do
likwidacji kolejnych miejsc – mimo że w rzeczywistości zakres prac przewidzianych w żadnym
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stopniu nie przewiduje modyfikowania miejsc parkingowych. Atmosferę dodatkowo zaogniał
fakt, że w trakcie konsultacji, niezależnie od projektu, wytyczane były na ulicy
Szymanowskiego przejścia dla pieszych wraz z azylami, co skutkowało postawieniem słupków
w miejscu kilku nielegalnych miejsc postojowych. Jak podkreślali mieszkańcy, już teraz
w okolicy brakuje miejsc parkingowych i zadanie miasta oraz dzielnicy powinno być
zapewnienie mieszkańcom możliwości parkowania – jeżeli nie bezpośrednio pod domem, to
przynajmniej w okolicy.

Kwestia sporna #3: Likwidacja czy naprawa pawilonu?
Likwidacja pawilonu
Jak już było wspomniane, zrealizowany w ramach budżetu partycypacyjnego projekt Pokoju
Publicznego budził u wielu mieszkańców niechęć, a wręcz agresję. Choć co do zasady zgadzano
się w negatywnej ocenie jego realizacji, to pojawiały się różne propozycje rozwiązania sytuacji.
Wielu mieszkańców postulowało rozbiórkę i utylizacje pawilonu, krytykując jednocześnie złe
wykorzystanie środków publicznych. Podkreślano, że wokół pawilonu nagromadziło się zbyt
wiele złych emocji, by mógł on zostać zaakceptowany przez mieszkańców, a jego forma
radykalnie nie przystaje do okolicy.
Naprawa pawilonu
Inni mieszkańcy (a czasem ci sami, w toku dalszej rozmowy) postulowali ratowanie pawilonu
poprzez dodanie nowych funkcji, np. miejsca spotkań z prawdziwego zdarzenia, sąsiedzkiej
galerii. Powoływano się przy tym na brak takich miejsc w okolicy, a także na fakt, że mimo
nieudanej realizacji na projekt zostały wydane znaczne środki i rozbiórka byłaby prawdziwym
marnotrawstwem.
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4. PODSUMOWANIE

Zebrane powyżej opinie mieszkańców stały się punktem wyjścia do prac projektowych,
prowadzonych przez architektów z pracowni JAZ+ Architekci oraz architektów krajobrazu
z pracowni Kształtownia. Ich praca polegała w pierwszej kolejności na możliwie najpełniejszym
przeniesieniu zgłaszanych potrzeb i pomysłów do projektu. Utrudniały to nie tylko
wspomniane już ograniczenia przestrzeni i budżetu, ale także konieczność harmonijnego
połączenia, w bliskim sąsiedztwie, różnych postulowanych typów spędzania czasu (np.
aktywnych zabaw dziecięcych z miejscami do spokojnego relaksu). Podobnie praca
architektów wyglądała podczas opracowywania rozwiązań dla wymienionych powyżej kwestii
spornych – po wsłuchaniu się w racje obydwu stron, proponowane było rozwiązanie, które
w opinii architektów najlepiej łączy konfliktowe (a czasem nawet pozornie wykluczające się)
postulaty.
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Specyfika konsultacji społecznych „Jak odmienić skwer Szymanowskiego” powoduje, że za ich
równorzędny do raportu efekt uznać należy projekt architektoniczny zagospodarowania
skweru. Z tego powodu jest on załącznikiem do raportu i stanowi wizytówkę
przeprowadzonego procesu.
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