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Wprowadzenie
Konsultacje społeczne były realizowane przez Fundację Napraw Sobie Miasto w ramach organizacji

konkursu  urbanistyczno-architektonicznego  na  opracowanie  koncepcji  funkcjonalno-przestrzennej  części
Centrum  Mysłowic.  Organizatorem  konkursu  w  imieniu  Gminy  Mysłowice  jest  Miejski  Zarząd  Gospodarki
Komunalnej  w Mysłowicach.  Zadanie  realizowane jest  na  zlecenie  Stowarzyszenia  Architektów Polskich  o.
Katowice (organizator wykonawczy konkursu).

Metodologia
Do przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu wypracowanie wytycznych zawartych w

niniejszym raporcie posłużono się dwiema metodami. W okresie 22 marca - 5 kwietnia 2021 roku na stronie x
była udostępniona ankieta internetowa składająca się z 12 pytań (trzech zamkniętych, sześciu zamkniętych z
możliwością wyboru i opcją wypowiedzi otwartej oraz trzech o charakterze otwartym). W tym czasie wypełniło
ją 503 osoby, co w powiecie liczącym niecałe 75 tys.  mieszkańców (dane GUS na rok 2019) daje wystarczającą
próbę badawczą (ochotniczy dobór próby). 

 Większość ankietowanych to kobiety (59,4%), mężczyźni stanowili 40,6%. Respondenci byli najczęściej
w wieku 25-35 lat lub 35-50 lat. Ankietę internetową wypełniło najmniej osób w wieku poniżej 18 lat oraz
powyżej 65 lat, więc głos najstarszych i najmłodszych osób ma najmniejszy wydźwięk. Ankietę wypełniło 20
osób, które nie są mieszkańcami Mysłowic. Natomiast wśród mieszkańców miasta większość stanowiły osoby
mieszkające poza śródmieściem.
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Drugim narzędziem konsultacji społecznych były dwa warsztaty. Pierwszy z nich miał miejsce 30 marca
2021 r.  w godz. 17:00 -  19:40 i  został przeprowadzony zdalnie poprzez platormę GoogleMeet. Uczestnicy
spotkania stanowili wyselekcjonowaną grupę mieszkańców lub osób ściśle związanych z centrum Mysłowic,
reprezentujących szerokie spektrum poglądów oraz różnego rodzaju prowadzonych działalności w badanym
obszarze. Warsztat obejmował dyskusję w trzech głównych obszarach tematycznych: “Infrastruktura drogowa i
transport”,  “Zieleń  i  rekreacja”  oraz  “Rynek”.  Oprócz  możliwości  zabierania  głosu,  uczestnicy  mogli
wypowiadać  się  pisemnie  w  oknie  czatu  oraz  zaznaczać  informacje  na  interaktywnej  mapie  (narzędzie
Jamboard).  Ponadto po warsztacie  udostępniono dodatkową ankietę  internetową,  w której  do 2 kwietnia
2021r. mieszkańcy mogli uzupełnić swoje wypowiedzi podane podczas warsztatów. Drugie spotkanie odbyło
się 7 kwietnia 2021 r. w godz. 12:00 - 14:00, a uczestnikami warsztatu były osoby zatrudnione w jednostkach
będących w zarządzie Mysłowic.

Fragment mapy uzupełnianej zdalnie przez uczestników warsztatów.
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Ankieta internetowa

Centrum Mysłowic DZIŚ

 Jak często bywasz w centrum Mysłowic?

Ok. ⅓ ankietowanych korzysta z centrum Mysłowic codziennie. Jednocześnie ponad ¼ z nich (26,24%)
bywa tam rzadziej niż kilka razy w miesiącu. Respondenci stanowili więc bardzo zróżnicowaną grupę. Należy w
tym  miejscu  przypomnieć,  że  wśród  ankietowanych  największy  udział  miały  osoby  zamieszkałe  poza
śródmieściem.

 W jaki sposób korzystasz z centrum Mysłowic?

Liczba odpowiedzi % wszystkich ankietowanych

Przechodzę/przejeżdżam
Uczestniczę w okazjonalnych wydarzeniach
Robię zakupy/korzystam z usług
Spaceruję/odpoczywam
Mieszkam tu
Korzystam z gastronomii
Odwiedzam rodzinę/znajomych (mieszkają tu)
Spotykam się z rodziną/znajomymi (poza domem)
Pracuję
Chodzę do szkoły

255
214
187
182
177
113
106
90
62
10

50,70%
42,55%
37,18%
36,18%
35,19%
22,47%
21,07%
17,89%
12,33%
1,99%

Najwięcej osób (ponad połowa) deklarowała, że korzysta z centrum Mysłowic przejazdem. Poza tym
ankietowani często korzystają z centrum w konkretnych celach: uczestniczą w okazjonalnych wydarzeniach,
robią zakupy, korzystają z usług lub spacerują i odpoczywają. Rzadziej korzystają z gastronomii, czy odwiedzają
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lub spotykają się ze znajomymi. Więcej ankietowanych osób deklaruje centrum jako miejsce zamieszkania niż
pracy.

 Co sądzisz o centrum Mysłowic?

Ankietowani w większości negatywnie oceniali centrum Mysłowic, raczej nie czują się tam bezpiecznie,
przestrzenie publiczne są ich zdaniem nieestetyczne, zaniedbane i niewystarczająco doposażone oraz uważają
za niewystarczającą ofertę spędzania wolnego czasu. W kwesti ruchu samochodowego respondenci są raczej
zgodni  co  do  jego  uspokojenia  oraz  nie  wskazują  na  brak  miejsc  parkingowych.  Nieco  ponad  połowa
ankietowanych widziałaby w centrum więcej terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych. Natomiast zdecydowana
większość respondentów uważa, że w centrum brakuje ścieżek rowerowych oraz punktów gastronomicznych,
usługowych czy handlowych.
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 Jakie są najważniejsze problemy centrum Mysłowic? Czego najbardziej brakuje?

W tym pytaniu,  które  miało  formę pytania  otwartego,  respondenci  mogli  w  kilku  słowach  opisać
największe  problemy  centrum  Mysłowic  oraz  to,  czego  tam  brakuje.  Wypowiedzi  ankietowanych,  którzy
skorzystali z możliwości wypowiedzenia się na ten temat, zebrane zostały poniżej w postaci stwierdzeń oraz
kilku opinii respondentów.

Brak atrakcyjnej oferty gastronomicznej 
To stwierdzenie zostało wymienione najczęściej wśród ankietowanych – 1/5 respondentów zwróciła

uwagę na brak atrakcyjnej oferty gastronomicznej w centrum Mysłowic. Do oferty gastronomicznej zostały
zaliczone bary,  puby, kawiarnie i  restauracje.  Respondenci  wymieniając ten problem często także zwracali
uwagę na to, że punkty gastronomiczne to miejsca spotkań, które ożywiłyby rynek oraz okolice.

„(…) nieciekawa oferta gastronomiczna przy Rynku”
„Zbyt mała liczba sklepów oraz punktów gastronomicznych i pubów.”

„(…) mała różnorodność obiektów gastronomicznych.”

Brak możliwości spędzania czasu wolnego 
Ankietowani równie często wymieniali brak możliwości spędzania czasu wolnego w centrum Mysłowic.

Pod „spędzanie czasu wolnego” zaliczone zostały odpowiedzi dotyczące:
 atrakcyjnych miejsc spotkań z przyjaciółmi/rodziną, 
 miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku,
 wydarzeń kulturalnych,
 oferty rozrywkowej,
 ożywienia centrum.

Respondenci  uważają,  że  centrum Mysłowic  to  miejsce  nie  dające możliwości  na  spędzenie  czasu
wolnego oraz nie traktują go jako adekwatne do spotkań.
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„Zdecydowanie brakuje oferty spędzania wolnego czasu (…)”
„Najbardziej brakuje miejsc rekreacyjnych i miejsc do spędzania czasu wolnego (…)”

„(…) Dodatkowo samo centrum nie posiada atrakcyjnej oferty rekreacji.”

Zły stan nawierzchni, brak deptaków oraz brak ścieżek rowerowych 
Zdaniem respondentów nawierzchnia przeznaczona dla ruchu kołowego i  dla ruchu pieszych,  brak

deptaków oraz miejsc do spacerowania, skutecznie odstrasza potencjalnych użytkowników do korzystania z
centrum Mysłowic.  Odpowiadający  również  podkreślali  problem zastawiania  chodników przez  samochody.
Brak  ścieżek  rowerowych  był  przedstawiany  najczęściej  jako  problem  ogólny,  tylko  nieliczni  ankietowani
wymienili konkretne trasy, których brakuje.

„Jako kierowca. Stan nawierzchni jezdni jest dramatyczny (…)”
„(…) bardzo zła infrastruktura drogowa - nawierzchnia.”

„Ścieżki rowerowe też by były mile widziane, najlepiej od mostu nad doliną po Brzęczkowice, welostrada na
bulwarze Przemszy.”

Niski poziom estetyki i zadbania o przestrzeń
Ankietowani  uważają,  że  centrum  Mysłowic  jest  przestrzenią  bardzo  zaniedbaną.  Najczęściej

wymieniany przez odpowiadających był brak czystości, ładu architektonicznego oraz ogólna degradacja tego
terenu.

„(…) brak kontroli nad "estetyką" - sklepy, gastronomia, które nijak wpisują się chamskimi szyldami w piękne
choć niezadbane kamienice (…)”

„Wygląd można by opisać słowami: obrzydliwy, zaniedbany,  brudny, nieestetyczny, odpychający.”

Zaniedbane kamienice i duża liczba pustostanów
Problem ten łączy się z niskim poziomem estetyki i zadbania o przestrzeń. Respondenci zwracali  uwagę na
gorszący  stan  kamienic  oraz  znaczną liczbę pustostanów,  które  nie  zachęcają  do przebywania  w centrum
Mysłowic.

„Moim zdaniem, problemów centrum Mysłowic jest kilka. Po pierwsze brudne, zaniedbane kamienice. (…)”
„Od Piasku do Kościoła Mariackiego brzydkie zaniedbane elewacje pięknych kamienic. (…)”

Brak zieleni i terenów zielonych
Zdaniem ankietowanych centrum w Mysłowicach to miejsce ubogie w tereny zielone oraz zieleń. Kilku

respondentów podkreśliło problem:
 braku zadbanego parku, w którym będzie można spędzać czas na wiele sposobów,
 obecnej zieleni, która jeśli występuje, to jest zaniedbana oraz nieodpowiednio dobrana do warunków.

„(…) ograniczanie i drastyczne eliminowanie mikro obszarów zieleni mogących stanowić punkty schładzania
miejskich wysp ciepła. Nie ma myślenia w kontekście wdrażania zielono-niebieskiej infrastruktury i korytarzy

przewietrzania. Degraduje się pozostałości elementów mogących stanowić jakże modne ostatnimi czasy miro-
parki na rzecz inwestycji które spokojnie można by lokować na terenach poprzemysłowych. Miasto ma

mnóstwo terenów nie atrakcyjnych przyrodniczo które mogą stać się atrakcyjne inwestycyjne. (…)”
„W Mysłowicach brakuje przede wszystkim prawdziwego Parku. Parku do którego chętnie poszłabym lub

pojechała na rowerze z rodziną lub znajomymi (teraz jeżdżę do Katowic, Sosnowca, Jaworzna czy nawet do
Chorzowa na "Różankę") - aby trochę pobyć w ciszy, wśród zieleni, drzew.”

Niski poziom bezpieczeństwa
Powyżej 1/10 ankietowanych wymieniło niski poziom bezpieczeństwa na terenie centrum. Mieszkańcy

nie chcą spędzać swojego czasu w centrum, dlatego że nie czują się tam dobrze. Wiele osób dodało, że boi się
przebywać w centrum wieczorami oraz że brakuje monitoringu.

„Patologia w centrum. W godzinach wieczornym boję się o swoje bezpieczeństwo. Najbardziej brakuje
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monitoringu.”
„Zdecydowanie brakuje poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w godzinach wieczornych.”

Wysoki poziom patologii i ubóstwa
Problem  związany  jest  z  problemem  niskiego  poziomu  bezpieczeństwa.  Zdaniem  respondentów

centrum Mysłowic jest miejscem o wysokim odsetku osób z szeroko pojętego marginesu społecznego.  Ich
obecność skutecznie zniechęca innych do spędzania czasu w centrum.

„(…) patologiczna społeczność (bezdomni, osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych) tam
przebywająca (…)”

„Centrum Mysłowic jest w bezpośrednim sąsiedztwie lub nawet zawiera w sobie obszary patologii społecznej
(skoncentrowane głównie w punktach tzw. familoków i dziedzińców). Po zmroku niekiedy strach przechodzić

przez takie miejsca, jak Park Zamkowy, Rynek czy wzdłuż ulicy Bytomskiej. (…)”

Brak lub uboga oferta punktów handlowo-usługowych
Mieszkańcy Mysłowic, w takim samym stopniu co problem wysokiego wskaźnika patologii, wymieniali

problem ubogiej oferty punktów handlowo-usługowych w centrum. Słabo rozwinięta oferta nie zachęca do
odwiedzania centrum przez osoby niezamieszkujące bądź niepracujące na tym terenie.

„(…) brakuje punktów handlowych oferujących ciekawy asortyment (np. butki, drogerie), a nie tylko sklepy w
stylu "Wszystko po 2 zł". (…)”

„W centrum Mysłowic brakuje atrakcyjnej oferty usługowej: restauracji, kawiarni, sklepów z rękodziełem,
kwiaciarni, fryzjerów, gabinetów kosmetycznych czy lekarskich itd. (…)”

Brak miejsc przeznaczonych dla dzieci lub dla rodzin z dziećmi
Respondenci uważają, że centrum Mysłowic to miejsce nieprzyjazne dla dzieci bądź rodzin z dziećmi. Z

racji  słabo  rozwiniętej  oferty  spędzania  czasu  wolnego,  braku  placów  zabaw  oraz  wysokiego  poziomu
niebezpieczeństwa mieszkańcy nie decydują się na przebywanie w centralnej części miasta z dziećmi.

„(…) Brakuje też miejsca gdzie można by pójść z dziećmi. Gdzie Rodzic mógłby usiąść na ławce a dzieci
bezpiecznie pobiegać, pobawić się.”

„Brakuje miejsc, w których można spędzić czas z rodziną, bez obaw, że dziecko wybiegnie na ulicę, nie wpadnie
na szkło itp.”

Niedostateczna ilość lub brak małej architektury
Zdaniem ankietowanych centrum nie zostało w adekwatny sposób wyposażone w małą architekturę. Za tym
stwierdzeniem najczęściej kryła się niedostateczna ilość  ławek bądź koszy na śmieci.  Brak ławek ogranicza
możliwość korzystania z centrum oraz wpływa niekorzystnie na odbiór tego miejsca, a brak odpowiedniej ilości
koszy na śmieci potęguje problem zanieczyszczenia.

„Brakuje koszy na śmieci, zieleni, placów zabaw, ławeczek.”

Brak miejsc dla osób chcących spędzać czas aktywnie
Mieszkańcy Mysłowic uważają, że centrum miasta nie jest nastawione na osoby, które swój czas spędzają na
aktywności  fzycznej.  Najczęściej  wymieniany  przy  tym  problemie  był  brak  basenu  oraz  brak  siłowni  na
świeżym powietrzu.

„Brakuje miejsc aktywności wszelakiej - jest MOK i to tyle, sportowego nic nie ma, basenu nie ma (…)”

Nadmiar samochodów
Odpowiadający  na  pytania  także  wymienili  nadmiar  samochodów  jako  problem  wpływający  na

niechętne  spędzanie  czasu  w  centrum  Mysłowic.  Dużym  problemem  jest  fakt  możliwości  parkowania
samochodów w miejscach, które wpływają na utrudnienie poruszania się przez pieszych.

„Bardzo ograniczona przestrzeń dla mieszkańców, za to ogromna część poświęcona na ruch samochodowy.”
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Brak parkingów lub miejsc parkingowych
Problem  braku  miejsc  parkingowych  lub  parkingów  jest  związany  z  problemem  wymienionym  powyżej.
Zmotoryzowani użytkownicy centrum nie mają odpowiednich, wyznaczonych miejsc dla swoich samochodów,
dlatego też jeśli chcą skorzystać z centrum Mysłowic to muszą parkować utrudniając ruch pieszych.

„Fatalny stan dróg i chodników, mało miejsc parkingowych. Samochody parkujące w Rynku i na ul.
Grunwaldzkiej.”

Pozostałe odpowiedzi, które zostały udzielone przez respondentów na to pytanie, były wymienione
rzadziej niż 15 razy. W tych odpowiedziach znalazły się:

 Problemy dotyczące rynku,  znajdującego się  w centrum Mysłowic  –  brak zachowanej  estetyki,  nie
spełnianie swoich funkcji przez rynek oraz odbudowa pierzei rynku i zlikwidowanie „ruraparku”.

 Brak odpowiedniego zarządzania centrum Mysłowic – ankietowani zwrócili  uwagę na brak regulacji
prawnych oraz adekwatnej koncepcji dotyczącej tego terenu.

 Źle  rozplanowane  ciągi  komunikacyjne  oraz  transport  publiczny  –  mieszkańcy  wymieniali  również
problem nieodpowiedniego rozplanowania dróg w centrum oraz dostępności transportu publicznego.

 Brak miejsc przeznaczonych dla młodzieży – przy tej odpowiedzi wymienione zostało brak skateparku,
który miał powstać oraz brak boisk.
Inne odpowiedzi wymieniane zostały mniej lub równo 5 razy. Znalazły się tam takie problemy jak brak

znaków lub punktów informacyjnych, brak wyeksponowania bogatej historii Mysłowic oraz remontu dworca
kolejowego.
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Centrum Mysłowic JUTRO

 Jaki powinien być Rynek w Mysłowicach?

Ankietowani najchętniej widzieliby na Rynku w Mysłowicach ogródki gastronomiczne i infrastrukturę
rekreacyjną.  Ponadto niemal połowa osób wypełniających ankietę uważa, że Rynek powinien być obfty w
różnorodne formy zieleni (niskiej i wysokiej). Ponad 20% ankietowanych chciałoby w tej przestrzeni donice z
zielenią  oraz  dużą  powierzchnię  pod  wydarzenia.  Natomiast  umiejscowienie  na  Rynku  parkingów  oraz
zachowanie w nim ruchu ulicznego miało najmniejsze poparcie respondentów. Dodatkowe wypowiedzi krążyły
wokół  form  ożywiających  przestrzeń  (infrastruktura  rozrywkowa,  miejsce  na  imprezy,  targi),  a  także
wskazywano na konieczność otoczenia Rynku budynkami o ładnej estetyce.

 Jak powinien wyglądać Rynek w Mysłowicach? Czym zastąpić metalową konstrukcję przedstawiającą 
pierzeje danych kamienic?
Rynek powinien stanowić ogólnodostępny skwer z urządzoną zielenią, gastronomią, miejscami
do spędzania czasu przez użytkowników z różnych grup wiekowych. Zdecydowana większość 
wyklucza pusty, betonowy plac i pozostawienie ruraparku w obecnym kształcie. Nie można 
jednak jednoznacznie stwierdzić jaka konkretna funkcja powinna uzupełnić część pierzei 
Rynku.
Respondenci udzielali bardzo zróżnicowanych odpowiedzi. Niektóre odnosiły się bardziej do 
wyglądu i kształtu przestrzeni, inne skupiały się na funkcji tego terenu. Można wyróżnić 3 
preferowane sposoby zagospodarowania pierzei, za których żadna w znaczący sposób nie 
przeważała nad pozostałymi. Pierwsza skupia się na rozwiązaniach architektonicznych, druga 
kładzie nacisk na przestrzeń publiczną a trzecia dopuszcza pozostawienie terenu 
niezabudowanego o przeważającej funkcji zieleni urządzonej:

1) Nowa zabudowa.
W tej kategorii najczęściej domagano się zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej 
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o historycznym charakterze, nawiązującym do istniejącej zabudowy pierzejowej czy 
wręcz odtwarzającym historyczne zabudowania. Zdecydowanie najczęstszą 
odpowiedzią była “kamienica”. Inne często wskazywane odpowiedzi: budynek 
publiczny, obiekty gastronomiczne, handlowe czy biurowe, czasem nie związane na 
trwałe z gruntem (stragany, kontenery). Poniżej wszystkie typy odpowiedzi w 
kolejności od najczęściej występujących:

a) kamienice, nawiązanie do istniejącej historycznej zabudowy pierzejowej – 
funkcja mieszkaniowo-usługowa

b) nowoczesny budynek publiczny np. mediateka, biblioteka, urząd miasta, basen,
kino, amfteatr, ratusz z zegarem

c) kontenery z gastronomią, gastronomia w parterze, bar z ogódkiem, kawiarnia
d) biura, coworking
e) targ, stragany handlowe, „sukiennice”, hala targowa, handel
f) wielopoziomowy parking (1 odpowiedź)

2) Budowle i ogólnodostępne przestrzenie publiczne

W tej kategorii respondenci oczekiwali poszerzenia ogólnodostępnej przestrzeni 
Rynku. Jest to też kategoria o największej róznorodności odpowiedzi. Można założyć, 
że wiele z tych propozycji mogłaby zaistnieć równocześnie, nie wykluczając 
pozostałych. Część z nich miała charakter instalacji artystycznej, obiektu do 
podziwiania, czegoś o charakterze wyłącznie estetyczno-artystycznym, czasem 
słuzącym upamiętnieniu historii miasta:

a) mural
b) billboardy lub obrazy, miejsce na wystawy prac artystów
c) kolumnada
d) dzieło sztuki, instalacja artystyczna
e) Pozostawienie istniejącej konstrukcji, odnowienie ruraparku
f) pomnik
g) fontanna
h) iluminacja, hologram
i) mur z muralem

Należy jednak zwrócić uwagę, że większość odpowiedzi z tej kategorii, jak i z 
następnych nie uznaje za istotne kwesti odtworzenia pierzei Rynku, wręcz naciska na 
pozostawienie jej otwartej i ogólnodostępnej. Poniższe zwracają uwagę na potrzebę 
stworzenia miejsc rekreacji i spędzania wolnego czasu o charakterze społecznym, 
rozrywkowym, sportowym dla róznych grup wiekowych:

j) skatepark, pumptrack
k) miejsce wypoczynku
l) scena, kino letnie
m) plac zabaw, stoły do gry w szachy
n) minipark
o) taras z ławkami i stołami, ogródek
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p) tężnia
q) ogród społeczny
r) lodowisko
s) powiększenie płyty Rynku
t) parking

W tej kategorii najczęstsze odpowiedzi dotyczyły miejsca umożliwiającego 
występy muzyczne, artystyczne, teatralne, czasami w połączeniu z zielenią 
(np. muszla koncertowa w parku, scena zwrócona na teren zielony (odwrócona 
w przeciwną stronę od Rynku) albo balkon w kamienicy umożliwiający 
organizację koncertu.

3) Zieleń urządzona lub brak zagospodarowania
a) pnącza na konstrukcji wsporczej
b) drzewa
c) ogród wertykalny
d) park kieszonkowy
e) ogród sensoryczny
f) rozbiórka ruraparku i pozostawienie niezabudowanej pierzei („nic”)

WnioskI:

Nie można jednoznacznie stwierdzić jaką formę zagospodarowania przestrzeni Rynku 
preferują mieszkańcy. Z pewnością pozostawienie pustej pierzei lub samo odnowienie 
“ruraparku” byłoby rozwiązaniem niesatysfakcjonującym dla większości respondentów. 

Różnorodność odpowiedzi i brak zgody co do funkcji nowych obiektów jak i co
do kwesti wypełnienia pierzei Rynku może wynikać z samego faktu defcytu 
dobrej jakości zróżnicowanych przestrzeni publicznych na całym obszarze 
opracowania.

Mieszkańcy widzą także potrzebę nowych inwestycji budowlanych, które przyciagnęłyby 
nowych mieszkańców, pracowników czy przedsiębiorców. Optymalnym rozwiązaniem 
projektowym byłaby propozycja sekwencji wielu różnych przestrzeni publicznych 
dedykowanych różnym użytkownikom, które uwzględniałyby oba kierunki zmian: ten o 
charakterze centrum miasta (miejsca pracy, handel, gastronomia, mieszkania, place i 
skwery z dobrej jakości małą architekturą) jak i ten wynikający z bliskości terenów 
zielonych i rzeki (zieleń urządzona, ogrody, drzewa, czas wolny, sport). 

Można stwierdzić, że problem miejsc postojowych nie stanowi ważnej kwesti a ruch 
kołowy należy ograniczyć, natomiast realizacja wielu z powyższych postulatów wymagać 
będzie wygodnych, szerokich i gładkich nawierzchni - dla pieszych, osób z ograniczeniami 
w poruszaniu się jak i osób chcących korzystać z rolek, hulajnóg czy rowerów
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 Jak powinno wyglądać centrum Mysłowic? Co należałoby naprawić jako pierwsze?
Najczęstsze odpowiedzi pokrywały się z wcześniejszą diagnozą: tam gdzie większość respondentów 
widziała największe problemy śródmieścia - tam oczekiwała najpilniejszych działań.

Większość ankietowanych zwracała uwagę na ogólny stan techniczny infrastruktury: elewacje, 
budynki, nawierzchnie, wygląd. Uwagi nierzadko dotyczyły całych ulic i placów. Trudno stwierdzić czy 
priorytetem są nawierzchnie dróg, remonty całych ulic czy samych chodników. Odpowiedzi w 
równym stopniu dotyczyły każdej z tych kwesti.
Bardzo często podnoszonym zagadnieniem jest brak usług, gastronomii i handlu na omawianym 
obszarze. 

Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju gastronomii to obok remontów 
kamienic najczęściej wyrażana potrzeba.

Duża liczba osób zwracała uwagę na zieleń, czystość i porządek a zatem jakość przestrzeni 
publicznych ważnych z punktu widzenia pieszego. Odpowiedzi można traktować jak apel o bieżące 
utrzymanie przestrzeni publicznych, remonty, sprzątanie. Równie ważne było poczucie 
bezpieczeństwa.
Część odpowiedzi bardziej odnosiła się do sfery społecznej niż infrastrukturalnej. Respondenci 
podkreślali potrzebę zmiany struktury społecznej dzielnicy, poprawę atrakcyjności, wizerunku, 
zintegrowanie z resztą miasta oraz połączenie z innymi miastami. Czasem mówiono o potrzebie 
edukacji młodego pokolenia, otwarciu szkół, rozwoju instytucji kultury, braku wydarzeń.

Dużo mniejsza liczba odpowiedzi dotyczyła konkretnych rozwiązań takich jak toaleta publiczna, 
tężnia, mała architektura, fontanna, basen. Można wysnuć tezę, że respondenci widzą ten obszar jako
jedną całość wymagającą ogólnej rewitalizacji, poprawy, modernizacji. Widzą większy sens w dużych 
przedsięwzięciach (“wyremontować kamienice”, “poprawić bezpieczeństwo”, “remonty ulic”) niż w 
małych interwencjach o punktowym charakterze (budowa tężni, basenu, szkoły średniej albo 
technicznej). Bardzo rzadko zwracali uwagę na konkretne miejsca, odpowiedzi miały charakter 
ogólny.
Najczęstszymi przestrzeniami, o których wspominali respondenci były:

 Rynek,
 Dworzec,
 ul. Bytomska,
 ul. Grunwaldzka, 
 pl. Mieroszewskich

a zatem główna oś śródmieścia łącząca dworzec przez Rynek aż do Parku Zamkowego. Niektórzy 
sugerowali stworzenie na tej osi deptaków i atrakcyjnych przestrzeni dla pieszych.
Innymi obiektami i miejscami była Promenada, ul. Powstańców, ul. Krakowska (w kontekście 

Raport z konsultacji społecznych  13/28



ograniczenia ruchu), budynek sądu, kościół. Kilka osób wspomniało o potrzebie budowy ronda na ul. 
Krakowskiej.

Pytanie miało za zadanie pomóc w ustaleniu priorytetów: przedsięwzięć, które powinny nastąpić w 
pierwszej kolejności. Można zatem stwierdzić, że pierwsze inwestycje i remonty powinny dotyczyć 
zabytkowych kamienic i najważniejszych przestrzeni publicznych (Rynek, Bytomska). Powinny jednak 
mieć na celu nie tylko estetyzację przestrzeni ale również poprawę jakości życia, możliwość spędzania
czasu wolnego, poprawę bezpieczeństwa, zieleń, stworzenie dobrego gruntu pod rozwój małej 
przedsiębiorczości: gastronomii, handlu. Bardzo istotna, poza inwestycjami, jest zatem polityka 
lokalowa, wsparcie przedsiębiorczości, budowanie wizerunku i koordynacja działań o charakterze 
remontowo-budowlanym z działaniami prawnymi i fnansowymi (rozwiązania dla przedsiębiorców), 
zarządzanie mieniem (komu i na jakich zasadach wynajmuje się lokale miejskie), edukacyjne i 
promocyjne (budowanie wizerunku, informowanie o toczących się zmianach). Można też stwierdzić, 
że mieszkańcy nie oczekują jednej spektakularnej inwestycji (“efektu Bilbao”). Oczekują zmian 
systemowych, wielkoobszarowych, urbanistycznych.

Poniższe zestawienie przedstawia częstotliwość poruszanych przez respondentów tematów:

 Stan techniczny budynków, estetyka: 72
 brak gastronomii, usług, handlu: 68
 Naprawa dróg i budowa miejsc parkingowych: 66
 Naprawa nawierzchni chodników, poprawa jakości przestrzeni dla pieszych, ograniczenie 

ruchu: 46
 budowa miejsc rekreacji, spędzania czasu wolnego przez młodzież, rodziny i dzieci np. 

skatepark, plac zabaw: 40
 czystość, porządek, estetyka: 40
 Zieleń, park: 38
 poprawienie bezpieczeństwa, monitoring, oświetlenie: 35
 zmiana struktury społecznej mieszkańców, przyciągniecie ludzi, zmniejszenie ilości mieszkań 

socjalnych, przeciwdziałanie biedzie i patologii: 23
 Budowa infrastruktury rowerowej: 13
 oferta kulturalna/rozrywkowa: 13
 basen: 10
 połączenie dzielnicy z resztą miasta, z innymi miastami, zintegrowanie śródmieścia, kwesta 

terenu po kopalni Mysłowice, poprawienie atrakcyjności/wizerunku: 10
 mała architektura, ławki, fontanna: 9
 publiczne toalety w tym również dla bezdomnych: 6
 brak wydarzeń: 5
 jakość powietrza: 4
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 dom ojca: 1
 tężnia: 2
 torowisko tramwajowe, jakość transportu publicznego: 2
 edukacja, otwarcie szkół średnich, technicznych itp.:1

Stan techniczny budynków, estetyka

Naprawa dróg i budowa miejsc parkingowych

budowa miejsc rekreacji, spędzania czasu wolnego dla różnych grup wiekowych

Zieleń, park

zmiana struktury społecznej mieszkańców, przyciągnięcie ludzi

oferta kulturalna/rozrywkowa

zintegrowanie śródmieścia z sąsiednimi obszarami, poprawienie wizerunku

publiczne toalety w tym również dla bezdomnych

jakość powietrza

tężnia

edukacja, otwarcie szkół średnich, technicznych itp.

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Preferencje ankietowanych

 Jaki rodzaj zieleni najbardziej pasuje do centrum Mysłowic?

          zieleń z zatartymi granicami wyraźnie oddzielona zieleń

                           zieleń naturalna                 zieleń futurystyczna
Zdanie respondentów nt. form zieleni w centrum Mysłowic jest bardzo silnie podzielone. Największym 

poparciem cieszyła się zieleń z zatartymi granicami (ok. 30%), choć zaledwie o ok. 1% mniej ankietowanych 
wskazywało na zieleń wyraźnie oddzieloną. Nieco mniejsze zainteresowanie (ok. 22%) wykazano dla zieleni 
naturalnej, natomiast formy futurystyczne były wybierane najrzadziej. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że 
ankietowani nie wskazali wyraźnie preferowanej formy zieleni.

W odpowiedziach otwartych kilkukrotnie zaznaczano chęć pozostawienia istniejących starych drzew i 
krzewów oraz dostosowania do nich nowej zieleni, tak aby komponowały się z projektem. Pojawiła się również 
propozycja zlokalizowania tężni.
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 Jaki rodzaj zieleni przy ulicy pasuje najbardziej do centrum Mysłowic?

       drzewa wraz z niską zielenią      

  pojedyncze drzewa         zieleń w donicach

    pas niskiej zieleni (trawa lub kwiaty)  żywopłot
Zdaniem zdecydowanej większości (62,4%) ankietowanych przy ulicach powinny znajdować się drzewa 

wraz z niską zielenią. Dużo mniejszym poparciem cieszyły się pozostałe propozycje: pojedyncze drzewa (ok. 
14%), niecałe 10% dla zieleni w donicach oraz pasów niskiej zieleni, a najrzadziej wskazywano na żywopłoty.

Podobnie  jak  w  odpowiedziach  otwartych  przy  poprzednim  pytaniu  ankietowani  podkreślają,  że
najbardziej zależy im na tym by zieleń była zadbana. W związku z tym wykazują obawę przed kradzieżą zieleni
znajdującej się w donicach lub “zadeptaniu niskiej zieleni” - wskazują, że forma zieleni powinna być łatwa w
utrzymaniu Jednocześnie pojawił się również pomysł zlokalizowania w centrum łąki kwietnej. Zwrócono też
uwagę na to, by wykluczyć z projektu gatunki drzew, na które wiele osób jest uczulone (np. brzoza lub topola).
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 Jaki typ ławek najbardziej pasuje do centrum Mysłowic?

klasyczne        leżaki lub hamaki

futurystyczne       bez oparcia
Większość ankietowanych jest zgodnych co do wyboru klasycznych form ławek w centrum Mysłowic.

Dużo rzadziej wskazywano na rekreacyjne  lub futurystyczne formy, a najmniejszym poparciem cieszą się ławki
bez  oparcia.  W odpowiedziach  otwartych  wskazywano na  łączenie  różnych  typów ławek  w zależności  od
charakteru przestrzeni, leżaki i hamaki ankietowani widzieliby na skwerach i rynku. Respondenci wykazywali
ponownie obawy co do trwałości ławek (odporność na wandalizm),  a nawet pojawił  się głos, że ławki bez
oparcia byłyby najpraktyczniejsze, ponieważ nie zachęcają do długiego przesiadywania osób spożywających
alkohol.
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 Z jakiego materiału powinny być wykonane siedziska?

stal  lub żeliwo drewno

    beton lub kamień

      siatka plastik

Najwięcej ankietowanych preferuje stal, żeliwo lub drewno, nieco mniejszą popularnością cieszy się
beton lub kamień. Z otwartych odpowiedzi wynika, że respondenci wolą drewniane siedziska, jednak wskazują
na trwalsze materiały z obawy przed wandalizmem. Z drugiej strony pojawia się również opinia (podobnie jak
w przypadku poprzedniego pytania), że siedziska nie powinny być zbyt wygodne aby nie zachęcały do długiego
przesiadywania, stąd sugerowane są stal, żeliwo, beton lub kamień.
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 Jaki rodzaj nawierzchni na chodnikach najbardziej pasuje do centrum Mysłowic?

zachowanie zabytkowych nawierzchni        duże płyty betonowe             kostka brukowa

               asfalt kostka granitowa    nawierzchnia przepuszczalna

Najwięcej  ankietowanych  preferuje  zachowanie  zabytkowych  nawierzchni  w  centrum  Mysłowic
(ok.40%),  a  znaczna  część  (ok.  35%)  opowiada  się  za  dużymi  płytami  betonowymi.  Pozostałe  propozycje
cieszyły  się  znacznie niższym poparciem. W odpowiedziach otwartych ankietowani wskazywali  na  łączenie
różnego  rodzaju  nawierzchni  w  zależności  od  charakteru  przestrzeni  -  owszem  preferują  zachowanie
zabytkowych nawierzchni tam gdzie jest to możliwe, ale jednocześnie podkreślają, że przejścia powinny być
wygodne i bezpieczne (np. poruszając się na szpilkach, o lasce, czy wózkiem). Duże płyty betonowe nadają
przestrzeni pożądany, reprezentatywny wygląd. Jednocześnie w przestrzeniach rekreacyjnych (park lub skwer)
preferowany  jest  asfalt  dla  użytkowników  rowerów,  rolek,  itp.  Padła  również  propozycja  wykorzystania
nowoczesnych  i  ekologicznych  nawierzchni,  jak  np.  “plastkowe  drogi”  (projekt  pilotażowy  tworzony  w
Holandii).
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Warsztaty z mieszkańcami i urzędnikami

Przyszły użytkownik
Zdaniem  uczestników  warsztatów  centrum  w  Mysłowicach  niekoniecznie  musi  stanowić  “salonu”

miasta, który skupiałby wokół siebie wszystkich mieszkańców. Ma mieć raczej charakter “dużego pokoju”, aby
zachęcał  do  spotkań  z  rodziną  i  przyjaciółmi  oraz  działań  rekreacyjnych  dla  sąsiednich  dzielnic.  Funkcja
reprezentacyjna nie jest tak ważna jak kwesta przyjaznej przestrzeni do mieszkania i spędzania czasu wolnego.
Centrum  powinna  zamieszkiwać  zróżnicowana  społeczność  przy  czym  zwracano  uwagę  na  potrzebę
przyciągnięcia  ludzi  młodych:  rodzin  z  dziećmi,  studentów.  Obecnie  młodzi  ludzie  wyjeżdżają  do  centrum
Katowic, Sosnowca, albo do Imielina (gdzie uciekają od zgiełku, bardziej kameralnie się czują), ewentualnie
korzystają  z  pobliskiego  centrum  handlowego.  W  przyszłości  powinni  chętnie  przyjeżdżać  do  centrum
Mysłowic, aby spędzać tam wolny czas. 

“Miasto pięknych i dobrych ludzi”

Główne wypowiedzi krążyły wokół ożywienia centrum. Z nostalgią wspominano dawne czasy, kiedy
obszar wokół rynku tętnił  życiem. Wskazywano też na obecne problemy: żyjące tam społeczeństwo często
boryka się z wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Stąd często pojawiały się głosy o napływie ludności z
innych  klas  społecznych,  aby  centrum  było  bardziej  różnorodne.  Najczęściej  przyszłego  mieszkańca
wyobrażano sobie jako studenta lub młodą osobę dorosłą, która mogłaby dojeżdżać do pracy lub na studia (np.
do Katowic,  Sosnowca czy  Tychów).  Część  uczestników warsztatów widzi  w przyszłych mieszkańcach tego
obszaru swoistą elitę miasta, jednak większość wskazuje na chęć pozostawienia różnorodnych osób.

Jednocześnie wskazuje się na duży potencjał społeczny centrum. Mimo zauważalnej biedy, udało się
wyłonić lokalnych liderów społecznych, którzy są chętni do współpracy (np. podczas realizowanego projektu
“Odczarowane podwórka”).

Twarde granice
Bardzo  często  w  wypowiedziach  uczestników  nawiązywano  do  naturalnych  ograniczeń  centrum

Mysłowic:  szerokiego  pasma  kolejowego,  rzeki,  dużych  różnic  w  wysokości,  położenia  przy  granicy  z
Sosnowcem (centrum nie znajduje się w geometrycznym środku miasta).  Stąd dużo uwagi poświęcano na
problem  “wejść”  do  omawianego  obszaru.  Obecnie  są  one  uważane  za  nieestetyczne  i  niebezpieczne,
zwłaszcza z punktu widzenia pieszego (wąskie gardła: ul. Bytomska i Krakowska). Padały propozycje związane z
budową kładki nad torami (w stronę ulicy Chopina) oraz nad rzeką. Sama rzeka i jej otoczenie może stanowić
atrakcję, ale trzeba ją najpierw wyczyścić i odpowiednio zagospodarować.

Wizja 
W  celu  zachęcenia  do  zamieszkania  w  centrum  Mysłowic,  planuje  się  podwyższanie  standardów

mieszkań, ale też pragnie się stworzyć przyjaźniejsze i  bardziej  nowoczesne przestrzenie publiczne.  Obszar
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centrum  powinien  być  estetyczny  i  zachęcać  do  spędzania  wolnego  czasu  (zarówno  mieszkańców  jak  i
przyjezdnych),  jednocześnie  jednak  uczestnicy  warsztatów  dużo  uwagi  poświęcali  na  kweste  zachowania
pamięci  historycznej.  Mysłowice  posiadają  wiele  ważnych  miejsc  o  bogatej  historii  (m.in.  budynek  starej
synagogi, dworzec imigrantów), które nie są połączone spójnymi przestrzeniami publicznymi.

“Nowocześnie i z zabytkowym charakterem”

Wizja przyszłości centrum Mysłowic wypracowana podczas warsztatów. 
Centrum powinno  mieć  cechy  miastotwórcze,  być  bogate  w atrakcje  oraz  ofertę  spędzania  czasu

wolnego. Miasto jest bogate w historię, proponuje się wykorzystać nowoczesne technologie aby pokazać stare
bramy wjazdowe do miasta, pomost nad Grunwaldzką, itp. 

Co  jakiś  czas  organizowane  są  duże  wydarzenia  w  okolicach  rynku,  które  cieszą  się  bardzo  dużą
popularnością,  co  pokazuje  jak  bardzo  miezkańcy  są  spragnieni  tego  typu  wydarzeń.  Jednocześnie  nie
odnotowywano skarg na toczące się imprezy do późna, ponieważ okolice rynku są bardzo opustoszałe.

Alternatywa na nietuzinkowy sposób spędzania wolnego czasu, odpoczynek od zgiełku, rowerem do
pociagu i dalej jeździć bezpiecznie po centrum, nad rzeką.

Kilkukrotnie  pojawił  się  pomysł  stworzenia  miasteczka  studenckiego,  kampusu  uniwersytetu  lub
lokalizacji akademików za czym przemawia  bliskość linii kolejowej łączącej centrum Mysłowic z Uniwersytetem
Śląskim i Politechniką Śląską zlokalizowaną w centrum Katowic.

Uczestnicy warsztatów oczekują odważnych koncepcji, odwagi projektowej, żeby nie zamykać się tylko
w obszarze centrum, spojrzeć szerzej na otoczenie. W ich oczach konkurs urbanistyczny powinien stworzyć
silną wizję przyszłości tego obszaru i stac się ramą i punktem odniesienia dla wszelkich dalszych działań.

Promocja i informacja
W  mieście  toczą  się  różne  działania  rewitalizacyjne  i  kulturalne:  odczarowane  podwórka,  strefa

pamięci, centrum odnowa. Należałoby te działania spiąć pod jednym hasłem, gdzie dąży się do jednej misji -
wizji  z  perspektywą na min.  20  lat.  Istotna  jest  spójność  przekazu  i  poczucie,  że  różnorodne  działania  są
wzajemnie skoordynowane.

W trakcie warszatów z mieszkańcami okazało się również, że między nimi a urzędem wywiązała się
niedostateczna wymiana informacji. O wielu działaniach prowadzonych przez miasto mieszkańcy nie wiedzieli,
mimo tego, że stanowili grupę osób żywo zainteresowanych tym co się w mieście dzieje.

Ruch samochodowy i parkingi
Uczestnicy wskazywali potrzebę wprowadzenia nowych połączeń komunikacyjnyc: zarówno na samym

obszarze opracowania (jak np. Nowe ulice na północy obszaru, „obwodnica centrum” pozwalająca  ominąć
centralne ulice, które mogłyby być zamienione na deptaki albo strefy uspokojonego ruchu) jak i połączenia z
innymi, sąsiednimi obszarami leżącymi po drugiej stronie torów kolejowych, dzielnicą Piasek (Kopalnia) oraz z
terenami zielonymi leżącymi już poza granicą miasta ale w bezpośrenim sąsiedztwie.

Wskazywano wielokrotnie na potrzebę uspokojenia ruchu, ograniczenia negatywnego wpływu ruchu
kołowego, wyznaczenia deptaków, drog rowerowych. Konieczność wymiany nawierzchni chodników stanowi
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jeden  z  priorytetów dla  mieszkańców,  być  może  nawet  ważniejszy  niż  wymiana  nawierzchni  jezdni,  choć
oczekuje się działań spójnych i skoordynowanych na całym obszarze. 

Wyzwaniem projektowym jest droga krajowa przebiegająca przez centrum miasta oraz sposób w jaki
kryzżuje się ona z lokalnymi ulicami. Ruch tranzytowy stanowi barierę poruszania się po centrum. Główny ruch
jest na drodze krajowej 79, ale w godzinach szcyztu rozlewa się on również na Towarową, a nawet Bytomską,
którą niektórzy kierowcy próbują ominąć korki (nawet pojazdy ciężarowe), generując hałas, zanieczyszczenie
powietrza i sytuacje niebezpieczne na mniejszych ulicach. Pilnej interwencji wymaga duże skrzyżowanie z ul.
Towarową,  Starokościelną,  Szymanowskiego  oraz  towarzyszącym torowiskiem  tramwajowym.  Sugeruje  się
upłynnienie  ruchu,  zwiększenie  przejść  pieszych  łączących  wschodnią  i  zachodnią  część  śródmieścia,
szczególnie  w  rejonie  ulicy  Grunwaldzkiej  gdzie  piesi  zmuszeni  są  pokonywać  ul.  Krakowską  tunelem
niedostosowanym do poruszania się na wózku. Wśród pomysłów pojawiła się sugesta współpracy Mysłowic z
Sosnowcem w celu poprowadzenia obwodnicy śródmieścia Mysłowic przez teren tego sąsiedniego miasta.
Biorąc pod uwagę rozwój metropolii i nacisk na integrację systemów transportowych pomiędzy samorządami
jest to idea zasługująca na dokładniejszą analizę.

Pojawiła się sugesta połączenia pieszego centrum z ulicą Chopina – poprzez kładkę nad torami co
umożliwiałoby charaktyerystyczne ukształtowanie terenu w tym miejscu. Pomysł ten uzasadniony jest faktem
braku jakiejkolwiek alternatywy przejścia poza dość wąskimi tunelami pod torowiskiem, których charakter i
estetyka nie zachęcaja do wyboru tej drogi a ich lokalizacja podporządkowana jest ruchowi kołowemu: tunele
są w znacznej odległości pieszej od zabudowy mieszkaniowej i nie łączą jej z żadnymi istotnymi obiektami po
drugiej stronie torów. 

 Wśród właścicieli punktów usługowo-handlowych w badanym obszarze panuje przekonanie, że pod
ich  lokalami  nie  będzie  wystarczającej  ilości  miejsc  parkingowych  (obecnie  ich  klienci  przyjeżdżają
samochodami).  Nie oczekuje się całkowitej eliminacji  miejsc postojowych z centrum jednak należy tę sferę
radykalnie  uporządkować biorąc  pod uwagę potrzeby parkingowe obecnych jak  i  przyszłych mieszkańców.
Sugeruje się rekompensować zmiany w tym zakresie rozwojem i poprawą jakości innych środków lokomocji z
naciskiem  na  rower  i  kolej  oraz  ruch  pieszy.  Zagadnieniem  równorzędnym  jest  zapewnienie  miejsc
postojowych dla osób odwiedzających centrum czasowo: w celu zrobienia zakupów, wizyty w restauracji albo
parku.  Dla  tych  osób  proponowano  lokalizację  parkingów  wielostanowiskowych  na  terenach  obecnie  nie
zainwestowanych  (okolice  ul.  Kaczej),  które  zrekompencowaly  likwidację  części  miejsc  postojowych  przy
nowopowstających deptakach lub strefach ograniczonego ruchu. Zwracano również uwagę, że na tę dzielnicę
należy patrzeć jak na każdą inną dzielnicę mieszkalną miasta – niekoniecznie jako „reprezentacyjne centrum”
nastawione na setki odwiedzających z całego regionu. Priorytetem jest zapewnienie komfortowych warunków
życia dla mieszkańcow tego obszaru.

Ruch pieszy i komunikacja publiczna
Najważniejsze postulaty i omawiane kweste:

 Przejście  podziemne  w  rejonie  ulicy  Grunwaldzkiej  stanowi  główne  połączenie  strefy  Rynek-
Grunwaldzka z rejonem Urzedu Miasta i Placem Wolności. Jednocześnie DK79 jest barierą dla pieszych
z ograniczoną ilością połączeń poprzecznych. W efekcie użytkownicy często skracają drogę i omijają
schody  przechodząc  przed  drogę  krajową w miejscach  niedostosowanych.  Sugeruje  się  lokalizację
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nowego  przejścia  pieszego  w  połączeniu  z  uspokojeniem  ruchu  (sygnalizacja  świetlna,  lokalne
zawężenie,  wyniesienie przejścia lub in.) lub generalną przebudowę przejścia podziemnego  w taki
sposób by stalo się bardziej dostępne i wygodne.

 Uspokojenie ruchu w centrum, loalizacja woonerfów, deptaków, strefy zamieszkania lub strefy tempo
30 (lub każdego z powyższych i innych rozwiązań, które spowodują, że korzystanie z ulic stanie sie
wygodne dla pieszych

 Kolej jako atut - Mysłowice kojarzą się głównie z kopalnią i z koleją. Należałoby wyeksponować historię
związaną z dawnym urzędem imigracyjnym (np. stworzyć muzeum światowej emigracji). Pod dworcem
PKP w Mysłowicach ludzie robili sobie pamiątkowe pożegnalne zdjęcia przed dalszą podróżą.
Jednocześnie  koleją  możnaby  bardzo  szybko  podróżować  (za  pomocą  planowanej  kolei
metropolitarnej)  do innych miasta metropolii  a zatem linia kolejowa nie musi  być traktowana jako
bariera przestrzenna a może być pretekstem do rozwoju i nowych możliwości, rozpatrywania centrum
Mysłowic w szerszym kontekście regionalnym

 Trawaj - obecny przejazd ulicą Bytomską jest krytykowany, pojawiają się propozycje by w przyszłości
przenieść  linię  tramwajową na ul.  Targową. Ważną kwestą jest  ustalenie  lokalizacji  przystanków i
planowany remont torowiska. 

Zieleń i rekreacja
Omówiono główne założenia dla przestrzeni zielonych i rekreacyjnych. Zwraca się uwagę na główną oś

łączącą Park Zamkowy przez Rynek, Plac Wolności aż do Promenady. Połączenie to miałoby mieć charakter
sekwencji zróżnicowanych, ciekawych przestrzeni publicznych z dużą ilością obieków o wartości historycznej i
kulturowej.  Mówi  się  o  potencjale  turystycznym  tego  obszaru  oraz  o  potrzebie  połączenia  rowerowego
przebiegającego przez te przestrzenie.

Ponadto  postuluje  się  zachowanie  starych  drzew  i  krzewów,  wprowadzanie  dużej  ilości  zieleni
urządzonej ale również przewidzenie w projekcie terenów bardziej dzikich, naturalnych. Zwracano uwagę na
wprowadzenie zieleni w rejonie Rynku i okolic oraz zieleni towarzyszącej ulicom i deptakom o zróżnicowanej
wysokości.

Rynek
Dyskusja wskazywała głównie na kweste organizacji ruchu w rejonie Rynku i ewentualnego usunięcia

ruchu kołowego. Istnieje obawa, że brak dojazdu zaszkodzi lokalnemu biznesowi. Należy rownież pamiętać, że
wiele  kamienic  jest  głównie  mieszkalna  więc  pozostaje  kwesta  zapewnienia  dojazdu  dla  mieszkańców.  Z
drugiej  strony  Rynek  ma  pełnić  funkcję  kulturową:  miejsce  spotkań,  spędzania  wolnego  czasu,  integracji
mieszkańców miasta co stoi w sprzeczności z dopuszczeniem ruchu samochodów. Wskazywano również na
oprór społeczny przed radykalnymi zmianami oraz na potrzebę wprowadzenia zieleni na teren Rynku.

Raport z konsultacji społecznych  24/28



Wytyczne dla projektantów
Rynek jest miejscem waznym dla mieszkańców i osób prowadzących działaność kulturalną i usługową.

Jego potencjał na pewno nie jest w pełni wykorzystany i  rola tego placu wymaga wzmocnienia. Głównymi
mankamentami tego miejsca są: brak zróżnicowanej oferty gastronomicznej i rozrywkowej oraz wyburzona
pierzeja,  która powinna zostać uzupełniona. Najistotniejsze jest stworzenie przyjaznej przestrzeni,  która da
impuls  do  rozwoju  i  rewitalizacji  śródmieścia.  Funkcja  reprezentacyjna  (rozumiena  jako  duże  otwarte
przestrzenie, monumentalne, wielkoskalowe rozwiązania przestrzenne) nie jest kierunkiem oczekiwanym przez
mieszkańców. Rynek ma stanowić przede wszystkim plac o dużym znaczeniu lokalnym – dla mieszkańców
najbliższego otoczenia, w drugiej kolejności „miejsce które się odwiedza” a na pewno nie „miejsce na pokaz”,
reprezentacyjne, nastawione na turystów czy odwiedzających z innych miast.

Wytyczne dotyczące funkcji

 miejsce na ogródki gastronomiczne
 uzupełnienie pierzei obiektem lub grupą obiektów, które dadzą impuls do dalszego rozwoju, być może

jakiś obiekt publiczny o charakterze kulturalnym
 wprowadzenie zieleni i nie rezygnowanie z częściowego otwarcia na tereny zielone w pobliżu
 uszanowanie skali i charakteru Rynku
 ograniczenie ruchu kołowego np. W formie regulaminu określającego kto i w jakich godzinach może

przejeżdżać przez Rynek
 gładkie nawierzchnie ułatwiające poruszanie się na wózku, rolkach czy rowerze
 stosowanie przyjaznej i wygodnej małej architektury

Wytyczne dotyczące zieleni

W projektowaniu należu uwzględnić zachowanie  istniejącego  starodrzewu. Mieszkańcom nie zależy
na „betonowej pustyni” jednak należy przewidzieć miejsce na wydarzenia kulturalne, które również są ważnym
elementem budującym tożsamość miejsca. Projekt powinien uwzględniać kweste ekologiczne: wykorzystanie
deszczówki  czy  małą  retencję.  Zieleń  pozwala  obniżyć  temperaturę  w  czasie  upałów,  stworzyć  miejsce
odpoczynku dla osób starszych. Rynek znajduje się w pobliżu terenów zielonych nad rzeką, warto w związku z
tym  przemyśleć  sposób  funkcjonalnego  połączenia  Rynku   z  terenami  rekreacyjnymi.  Z  pewnością  należy
utrzymać wszelką zieleń dojrzałą, wysokie drzewa, pomniki natury.

Wytyczne dotyczące komunikacji

Proponuje się maksymalne ograniczenie ruchu na terenie Rynku. Wymagać to będzie przemyslenia
alternatywnych połączeń kołowych, kwesti parkowania mieszkańców oraz możliwości dojazdu samochodów
dostawczych  do  obiektów  usługowych  (szczególnie  gastronomii)  przy  czym  może  się  odbyć  poprzez
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rozwiązania subtelne (słupki chowane w nawierzchni, regulamin wjazdu, egzekwowanie zakazów przez straz
miejską  itp.).  Potencjał  stanowią  tereny  niezainwestowane  w  pobliżu  Rynku,  które  mogą  ułatwić
wprowadzenie  niektórych zmian.  Rynek powinien być  przede wszystkim przestrzenią  pieszą  umożliwiającą
korzystanie z niego  osobom niepełnosprawnym, poruszajacym się na rowerach, rolkach, dzieci w wózkach itp.
Priorytetem powinna być gładka, równa nawierzchnia i rezygnacja  z infrastrukturalnego rozdzielenia ruchu
pieszego i kołowego (projektowanie jezdni):  ewentualne pojazdy powinny poruszać się po ciągach pieszych w
sposób bezpieczny, powoli i z pierwszeństwem dla pieszych.

Wytyczne dotyczące małej architektury

Na  Rynku  powinny  znaleźć  się  tradycyjne  ławki  z  podłokietnikami  i  drewnianym  siedziskiem,
integracyjne miejsca do siedzenia dla osób przychodzących na Rynek grupą. Rozmieszczenie tych elementów
powinno umożliwić korzystanie z nich w różnych porach roku i dnia. Zaleca się wykorzystanie tradycyjnych
materiałów i  elementów nawiązujących do tożsamości  miejsca.  Proponuje  się  ustawianie  ławek parami w
układach  „do-społecznych”:  w  układzie  równoległym,  układzie  „L”  lub  w  układzie  „U”,  umożliwiającym
nawiązywanie  nieformalnych  relacji  z  innymi  użytkownikami.  Odradza  się  natomiast  ustawiania  ławek
odizolowanych, plecami do siebie albo tyłem do płyty Rynku.  Zaleca się zróżnicowane miejsca do siedzenia w
różnych częściach Rynku co pozwoli wyznaczyć podstrefy funkcjonalne np. W cieniu drzew, na pełnym słońcu, z
wygodnym oparciem dla osób starszych, leżaki dla młodych, ławki ze stołami dla rodzin albo większych grup
itd.  Śmietniki  powinny uwzględniać potrzebę segregacji  odpadów.  Naelży  zapewnić miejsca  postojowe dla
rowerów przy  głównych wejściach na Rynek.  Płyta  Rynku powinna mieć  część  pustej  otwartej  przestrzeni
umożliwiającej organizację wydarzeń, wystaw albo zabawę dzieci, mała architektura nie może być ustawiana w
sposób, który blokowałby naturalne ciągi piesze. 
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Podsumowanie
Analizowany obszar stanowi dla większości badanych miejsce oczekujące na gruntowną przemianę. W

chwili obecnej rozpatrują jedynie jego potencjał turystyczny, historyczną wartość i zalety lokalizacji na mapie
miasta i metropolii. Zauważają też wszystkie obecnie występujące wady i trafnie oceniają ich przyczyny: lata
zaniedbań, struktura społeczna, sytuacja ekonomiczna mieszkańców, układ komunikacyjny. Nie jest natomiast
sprecyzowana jedna wizja zmian, które powinny nastąpić. Wskazuje się problemy i zagadnienia praktycznie we
wszystkich obszarach: od sposobu realizowania polityki transportowej, przez kształtowanie zieleni, nawierzchni
i  dobór  małej  architektury  aż  po  bieżące  utrzymanie.  Sytuacja  taka  powoduje,  że  mieszkańcy  oczekują
radykalnej zmiany na lepsze, we wszystkich kwestach jednocześnie.

Oczywiście  istnieją  obszary  pilnej  interwencji:  ul.  Bytomska,  skrzyżowanie   ulicy  Krakowskiej  i
Towarowej,  Rynek  i  jego  pierzeja.  Priorytetem  będzie  tu  poprawa  jakości  przestrzeni  publicznych,
bezpieczeństwa  i  skierowanie  uwagi  na  niechronionych  użytkowników  ruchu,  skupienie  na  potrzebach
pieszych,  komfortu  życia  mieszkańców  z  najbliższej  okolicy.  Istotne  będzie  zatem  właściwe  kształtowanie
nawierzchni, małej architektury, ciągów pieszych i rowerowych, uzupełnienie wysokiej jakości zielenią.

Równlegle powinna powstać wizja obszaru centrum jako spójnej  dzielnicy właściwie zintegrowanej
zarówno z najbliższym sąsiedztwem jak i resztą miasta a nawet z miastami sąsiednimi. Niewątpliwie trudnym
zagadnieniem będzie wytworzenie nowych połączeń z obszarami położonymi po drugiej stronie linii kolejowej i
terenami  na  drugim  brzegu  Przemszy,  które  administracyjnie  przynależą  do  Sosnowca.  Wielki  potencjał
stanowi połączenie kolejowe i bliskość dwóch duzych miast: Katowic i Sosnowca. Sytuacja ta jest pretekstem
do tworzenia wizji  dzielnicy studentów i  młodych rodzin,  których nawyki transportowe można kształtować
tworząc nową infrastrukturę komunikacyjną opartą na zasadach zrównoważonego transportu. Pozwoliłoby to
na uwolnienie tej części miasta od natłoku samochodów i zintegrowanie miasta w kontekście metropolitalnym.
Uspokojenie ruchu i poprawa jakości przestrzeni pieszych przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności
obszaru z punktu widzenia osób starszych, oczekujących spokoju, ciszy i bliskości podstawowych usług.

Niedobór  sklepów,  małej  gastronomii  oraz  oferty  uslugowej  jest  widoczny  w  odpowiedziach
respondentów. Niekórzy od wielu lat nie mieli ani jednego powodu by odwiedzić tę część miasta.  Z drugiej
strony osoby odwiedzające Rynek i okolice  na co dzień, dobrze znające ten obszar wskazywały na ogromny
potencjał  wynikający  z  zachowanych  obiektów  zabytkowych,  pomników  przyrody,  miejsc  historycznych,
bliskości terenów zielonych. Widzą oni śródmieście jako komfortową dzielnicę mieszkalną dla różnych grup
wiekowych,  gdzie głównymi atutami będzie zrewitalziowany Park Zamkowy, tętniący życiem Rynek i  ulice-
deptaki skłaniające do spacerów i podziwiania starej zabudowy. Z drugiej strony wskazuje się na równoległą do
tych potrzeb kwestę lokalizacji miejsc parkingowych i nowych połączeń drogowych, których głównym celem
byłoby ograniczenie ruchu na części ulic i placów oraz zapewnienie komfortu dojazdu dla smaych mieszkańców
i właścicieli lokali usługowych (dostaw).

W  warstwie   estetycznej  i  architektonicznej  najważniejszym  zagadnieniem  będą  kweste
modernizacyjne i konserwatorskie. Stara zabudowa wymagać będzie generalnej odnowy w zakresie instalacji
wewnętrznych, szczególnie wymiany źródeł ciepła ale docelowo dostosowania obiektów do współczesnych
norm i standardów. Ponadto oczekuje się pieczołowite renowacji i restauracji praktycznie całych pierzei ulic w
centrum oraz rekonstrukcji  lub uzupełnienia brakujących fragmentów pierzei.  Symbolicznie najważniejszymi
miejscami takich interewencji będzie Rynek, ul. Bytomska i pl. Mieroszewskich.

Powyższe  zmiany  powinny  pozytywnie  wpłynąć  na  wizerunek  miasta  i  przyciągnąć  inwestorów:
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właścicieli  restauracji,  kawiarni,  barów i  klubów  oraz  inne  rodzaje  działalności,  które  stopniowo  powinny
zapełniać lokale usługowe położone na parterach kamienic. Oczekuje się ożywienia gospodarczego i poprawy
sytuacji  ekonomicznej  mieszkańców.  Działania  renowacyjne  są  jednak  czasochłonne  i  widoczna  poprawa
nastąpi dopiero za kilka lat. Należy zatem stworzyć racjonalny plan kształtowania nowej zabudowy: usługowej,
biurowej,  mieszkaniowej,  o  charakterze  komercyjnym  i  wysokiej  jakości,  dobrze  zintegrowanej  z  resztą
śródmieścia,  które  pozwolą  przyciągnąć  nowych  mieszkańców.  Już  dzisiaj  Mysłowice  stanowią  atrakcyjne
miejsce przeprowadzki wielu ludzi ze względu na powstające nowe osiedla, dobrze skomunikowane z innymi
miastami  Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z kórymi są związani zawodowo. Kształtując nową zabudowę
należy szczególnie uważać, by nie powstały na obszarze śródmieścia zamknięte „wyspy”, grodzone osiedla czy
też  introwertyczne  sklepy  wielkopowierzchniowe.  Istotną  cechą  rewitalizacji  powinna  być  integracja
sąsiadujących  ze  sobą  obszarów,  niedopuszczalne  natomiast  jest  tworzenie  enklaw  nowej  zabudowy,
funkcjonalnie odseparowanych od reszty miasta lub tworzących bariery przestrzenne.

Obszar Śródmieścia wymaga kompleksowego podejścia projektowego uwzględniajacego zagadnienia
związane z rewitalizacją społeczno-gospodarczą, zrównoważonym transportem i dostępnością. Celowi temu
sprzyja  jednak  sytuacja  własnościowa  na  opracowywanym  terenie,  gdzie  to  gmina  jest  dysponentem
większości  budynków mieszkalnych  i  wielu  lokali  usługowych.  Właściwa wizja  przemian oraz  odpowiednia
koordynacja działań jest zatem gwarancją powodzenia działań rewitalizacyjnych.
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