KONKURS NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ REWITALIZACJI CENTRUM MYSZKOWA
CZĘŚĆ OPISOWA

IDEA
Zasadniczym założeniem projektu jest wprowadzenie ładu w stosunkowo niespójnym i chaotycznym obecnie
otoczeniu. Koncepcja zakłada stworzenie otwartej, uniwersalnej przestrzeni o czytelnym porządku i kierunku.
Główna oś założenia, biegnąca od skrzyżowania Placu Dworcowego z ul. Kościuszki aż do budynku nowej
biblioteki, to przestrzeń stanowiąca ramy dla wielu możliwych sposobów użytkowania, która w przyszłości może
stać się również przedpolem dla nowej zabudowy.
PLAC DWORCOWY
Zaproponowany układ przestrzenny, wraz z nowymi obiektami i elementami wyposażenia, tworzy strefy
sprzyjające różnym aktywnościom, przy zachowaniu spójnego charakteru całości. Na Placu Dworcowym
zaproponowano nie tylko zmianę nawierzchni i organizacji ruchu, ale tez dodatkowe elementy przestrzenne,
podkreślające osiowy charakter założenia i tworzące strefy o rożnym przeznaczeniu. Na przeciwległych końcach
znalazły się wieża zegarowa i obszerne wielofunkcyjne zadaszenie.
Nowy zegar miejski nawiązuje do tradycyjnej formy wieży zegarowej obecnej na rynkach wielu polskich i
europejskich miast. Ten element ma stać się symbolem nowego centrum. Zegar z jednej strony podkreśla
miejski charakter nowego placu, z drugiej dopasowuje się do kameralnej skali miejsca. Przestrzeń wokół ma być
miejscem spotkań dla mieszkańców i punktem orientacyjnym dla osób odwiedzających Myszków.
Zadaszenie stanowi domknięcie placu od strony wschodniej. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowano
przystanki autobusowe i miejsce postoju taksówek. Zadaszenie umożliwia podróżnym oczekiwanie w miejscu
osłoniętym od deszczu, nie jest jednak tylko typową wiatą przystankową. Aby uniknąć wydzielania stref
użytkowanych tylko przez określoną liczbę osób o określonych porach, projekt zakłada łączenie różnych funkcji
w jednej przestrzeni. Ze względu na sąsiedztwo parku, część placu, w której zlokalizowano zadaszenie może
stanowić strefę relaksu dla użytkowników. Ta przestrzeń sprzyja również organizacji kameralnych wydarzeń –
miejskich targów i jarmarków, spotkań klubów czy obchodów lokalnych uroczystości.
Oszczędna forma i industrialny charakter dodanych elementów ma przywoływać na myśl przemysłową historię
Myszkowa. Aby uniknąć dosłowności przenoszenia muzealnych eksponatów w przestrzeń placu, to forma
nowych obiektów i zastosowane materiały świadczą tutaj o historii miejsca.
Ostatnia część nowej przestrzeni to rozbudowany park otaczający budynek nowej biblioteki. Istniejący skwer
został przedłużony w kierunku zachodnim. Powtarza on pasmowy układ całości, domykając jednocześnie plac od
strony północnej.
ULICA KOŚCIUSZKI
Ulica Kościuszki na odcinku od Placu Dworcowego do Urzędu Miasta działa obecnie jako wyjazd z centrum.
Miejsca postojowe na całej długości sprawiają, że pozostaje niewiele miejsca dla pieszych. Projekt zakłada
zamknięcie wyjazdu na ulicę Pułaskiego oraz zmniejszenie liczby miejsc postojowych, co ograniczy ruch kołowy
do minimum, i stworzenie ulicy o charakterze woonerfu. Takie działania wytworzą nową przestrzeń dla
mieszkańców oraz dadzą miejsce na rozwój lokalnych biznesów. Proponuje się aby to tutaj skupiały się punkty
handlowe, usługowe i gastronomiczne. Całkowita zmiana organizacji ruchu pozwoli na lokalizację ogródków
restauracyjnych czy niewielkich punktów zewnętrznych bezpośrednio na ulicy.
SKWER
Ulica Kościuszki płynnie łączy się z Placem przed Urzędem Miejskim. Proponowane nowe nasadzenia stworzą
tam park, który stanowił będzie równowagę przestrzenną i funkcjonalną dla Placu Dworcowego. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami, rangi dróg krzyżujących się przy Urzędzie Miejskim w Myszkowie pozwalają na
budowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć powierzchnie dróg
oddzielające Skwer Miejski od urzędu i traktować te przestrzenie jako całość. Dodatkowo regularna siatka
komunikacji pieszej podkreśla ciągłość z pozostałą częścią zagospodarowania centrum.

NOWA BIBLIOTEKA
Budynek starego dworca PKS wymaga szczególnej uwagi jako zabytek oraz jako obiekt kształtujący przestrzeń
miasta, a w szczególności Plac Dworcowy. Projekt przewiduje rozbudowę istniejącej bryły o drugą o
identycznych wymiarach zewnętrznych lecz innym charakterze. Stara część biblioteki zostanie odnowiona z
zachowaniem kształtu i charakteru obiektu. Nowa część jest nowoczesną monolityczną bryłą z płaską ażurową
elewacją, która ma stanowić uzupełnienie i rozbudowę zabytku, nie konkurując z nim. Obie części mają być
utrzymane w jednolitej kolorystyce. Przesunięcie względem siebie obu części nowej biblioteki podkreśla granicę
między nowym i starym a także tworzy plac przed głównym wejściem.
W nowej części biblioteki zlokalizowano funkcje otwarte dla użytkowników jak czytelnia czy wypożyczalnia. Jest
to obiekt dobrze doświetlony światłem naturalnym sprzyjający pracy lub nauce. Jednocześnie ażurowe
wykończenie elewacji ogranicza nadmierne promieniowanie i nagrzewanie się wnętrza.
Z uwagi na stan byłego dworca oraz projektowane funkcje i układ wewnętrzny budynku zdecydowano się na
usunięcie ścian wewnętrznych poza klatkami schodowymi i ukształtowanie go na nowo. Dzięki temu uzyskano
miejsce na salę wielofunkcyjną oraz toalety w części parterowej a także całą administrację na piętrze. Taka
lokalizacja sali pozwoli na korzystanie z niej niezależnie od pozostałych funkcji budynku a osobne wejście od
strony południowej również w dowolnych godzinach.
Układ brył zaprojektowany został zgodnie z założeniami dla całego placu dworcowego. Obie części połączone są
komunikacją i stanowią spójną całość funkcjonalną.
Zadany program funkcjonalny biblioteki został uzupełniony o pomieszczenia niezbędne dla poprawnego i
wygodnego funkcjonowania całego budynku. Pomieszczenia techniczne oraz magazyn mebli zlokalizowane są na
poziomie -1.
KOMUNIKACJA
Projekt zakłada maksymalne ograniczenie ruchu kołowego oraz priorytet dla ruchu pieszego i rowerowego.
Zarówno przestrzeń Placu Dworcowego jak i ulica Kościuszki zostały zaprojektowane jako woonerf bez
wydzielonych jezdni i chodników. Zastosowanie nawierzchni na jednym poziomie zapewnia eliminację barier
architektonicznych. Aby zminimalizować natężenie i ograniczyć prędkość ruchu zastosowano nawierzchnię z
kostki oraz ograniczono szerokość pasów, po których mogą poruszać się samochody. W centralnej części placu
umieszczone zostały meble i inne elementy wyposażenia podkreślające 'pieszy' charakter tej przestrzeni.
Ruch kołowy nie został całkowicie wykluczony, aby zapewnić maksymalną dostępność zlokalizowanych wokół
funkcji. W zależności od przyszłych potrzeb dopuszcza się czasowe wyłączanie ruchu na czas wydarzeń bądź
całkowite wyłączenie ruchu kołowego w przyszłości.
Samochody mogą poruszać się wokół placu w jednym kierunku oraz po ulicy Kościuszki w dwóch kierunkach.
Autobusy i taksówki wjeżdżają i wyjeżdżają od strony północnej nie przecinając głównej przestrzeni placu
(według schematów przedstawionych na planszy).
BUDYNEK USŁUGOWY
Przestrzeń między rondem Flagi Rzeczypospolitej a Lidlem należy traktować całościowo uwzględniając relacje
sąsiednich obiektów. Projekt przewiduje budowę budynku 3 kondygnacyjnego w miejscu istniejących
pawilonów parterowych. Od strony północnej zlokalizowano parterowy przedsionek przylegający do istniejącej
zabudowy usługowej. Elewacja przedsionka od strony frontowej została wycofana, aby zachować charakter
obiektu wolno stojącego. Proponowane usytuowanie oraz ukształtowanie nowego obiektu pozwala na
optymalne wykorzystanie powierzchni zabudowy i nie wymaga zgód sąsiadów.
Komunikacja w budynku odbywa się za pośrednictwem klatki schodowej dostępnej przez przedsionek oraz
korytarzy zlokalizowanych wzdłuż tylnej ściany, gdzie zaprojektowano również pas sanitarny z pomieszczeniem
zapleczowym oraz pomieszczeniem dla matki z dzieckiem. Pozostała część wnętrz może być dowolnie dzielona i
aranżowana.

W części parterowej zaprojektowano 3 lokale usługowe dostępne bezpośrednio z parkingu oraz toalety
publiczne dostępne od drugiej strony. Na dwóch wyższych kondygnacjach zlokalizowane zostały pomieszczenia
biurowe. W kondygnacji podziemnej przewidziano miejsce na pomieszczenia techniczne oraz zaplecza
porządkowe.
NOWA ZABUDOWA
Zabudowę śródmiejską Myszkowa charakteryzuje brak spójności pod wieloma względami. Jednym z działań
naprawy jest rewitalizacja przestrzeni wspólnych i stworzenie miejsca dla nowych działań przestrzennych.
Projekt przedstawia koncepcję dogęszczenia zabudowy śródmiejskiej oraz wytworzenie wnętrz urbanistycznych
o różnym charakterze. Zgodnie z zapisami planu miejscowego należy zakładać parkingi podziemne oraz
ewentualną budowę parkingu wielopoziomowego przy ulicy Słowackiego. Nowa zabudowa mieszkaniowa
projektowana jest równolegle do ulicy Kościuszki.
Proponuje się także, aby w przyszłości maksymalnie dopełnić nowymi budynkami przestrzeń wokół Placu
Dworcowego, zamykając jego pierzeję od strony torów kolejowych (docelową sytuację przedstawia wizualizacja
oraz zdjęcie makiety na planszy). Sugeruje się także dodanie drugiego budynku usługowego w miejscu
istniejącego budynku w sąsiedztwie nowej biblioteki, aby maksymalnie wykorzystać potencjał terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Bilans terenu
Powierzchnia opracowania – 34365m2
Powierzchnia biologicznie czynna – 7979m2
Powierzchnia zabudowy – 2668m2
Powierzchnia utwardzona – 23718m2
Budynek A – biblioteka
Parter
Strefa wejściowa
Wypożyczalnia + czytelnia
Sala wielofunkcyjna
Zaplecze sali
Foyer sali
Ustępy
Komunikacja
Suma

12.5 m2
138 m2
57,8 m2
12,5 m2
14 m2
30,3 m2
134 m2
399,1 m2

Piętro
Pokój dyrektora
Sekretariat
Pokój gromadzenia
i opracowania zbiorów
Pokój biurowy
Serwerownia
Pomieszczenie na środki czystości
Ustępy
Obsługa
Czytelnia ogólna
Sala komputerowa
Magazyn książek i czasopism
Komunikacja
Suma

Suma - 795,5 m2
Budynek B – usługa
Parter
1. Toalety publiczne
2. Lokal usługowy
3. Lokal usługowy

63,6m2
44m2
44m2

22,8 m2
12.5 m2
19 m2
13 m2
7,3 m2
4,4 m2
11 m2
8,3 m2
103 m2
14,8 m2
19,8 m2
160,5 m2
396,4 m2

4. Lokal usługowy
Komunikacja
Suma

43,6m2
40m2
235,2m2

Piętro 1
5. Lokal biurowy
6. Lokal biurowy
7. Lokal biurowy
8. Lokal biurowy
Komunikacja
Suma

75,5m2
39 m2
39m2
34,5m2
45,6m2
233,6m2

Piętro 2
9. Lokal biurowy
10. Lokal biurowy
11. Lokal biurowy
12. Lokal biurowy
Komunikacja
Suma

75,5m2
39 m2
39m2
34,5m2
45,6m2
233,6m2

Piwnica
Pomieszczenia techniczne i zapleczowe budynku

73m2

Suma

775,4m2

PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Maksymalny, planowany, łączny koszt prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej:

21.998.000,00 PLN netto,
27.057.540,00 PLN brutto.

Maksymalny koszt zamówienia:

1.550.000,00 PLN netto,
1.906.500,00 PLN brutto.

