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1. Wstęp 

Przyjmuje się, że „kręgosłup” regionu metropolitalnego Krakowa i Katowic stanowić 
mogłaby sieć miejsc węzłowych, do których autor zalicza centra transportu zbiorowego1. 
Badania własne pozwalają twierdzić, że istnieją zależności pomiędzy ukształtowaniem tych 
centrów a potencjałem integrowania struktury przestrzennej miast i obszarów metro-
politalnych2. Kierując się tą tezą, podjęto próbę zarysowania cech/czynników budujących 
logikę formy urbanistycznej miejsc węzłowych, wychodząc od odpowiedzi na następujące 
pytania: 
– jakie problemy rozwoju struktur urbanistycznych dominują w otoczeniu potencjalnych 

węzłów integracyjnych? 
– jakie są szanse kreowania wielofunkcyjnych centrów miejskich w tych obszarach?  
– czy i jaką rolę w takim procesie mogą odegrać przestrzenie publiczne? 

Bazując na wypracowanych założeniach, przeprowadzono wstępną analizę (potencjal-
nych) miejsc węzłowych w Mysłowicach, Krzeszowicach i Oświęcimiu.  

2. Forma urbanistyczna węzłów integracyjnych3 

Węzeł integracyjny to kompozycja obiektów i przestrzeni miejskich służących integra-
cji podsystemów transportu, wokół których skupione są usługi oraz miejsca pracy4. Jest to 
potencjalne centrum miejskie i przestrzeń publiczna o skali i randze odpowiednich do roli 
w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej miasta, pozycji w systemie komunikacji masowej 
oraz innych uwarunkowań. Poszukiwania modelu „przestrzeni podróży”, zapoczątkowane 
na przełomie XIX i XX w., ewoluowały w dwóch kierunkach. Pierwszy dostosowywał 
formę obiektów i przestrzeni komunikacyjnych do skali i charakteru miasta tradycyjnego 
(europejskiego), inspiracją drugiego natomiast były futurystyczne i modernistyczne kon-
cepcje miast, których centra miały stanowić megastruktury komunikacyjno-usługowe5. 
Współczesne rozwiązania kojarzą oba modele, dostosowując formę węzłów integracyjnych 
do kontekstu kulturowego, uwarunkowań technicznych, wymogów użytkowych, strategii 
rewitalizacji, etc. Przykłady znaczących projektów i realizacji wskazują na to, że atrakcyj-
ność zastosowanych tam rozwiązań jest wynikiem wykorzystania układu przestrzeni 
publicznych jako kręgosłupa funkcjonalno-kompozycyjnego6. Podejście to funkcjonuje 
w trendach planowania i projektowania urbanistycznego, które bazują na ściślejszej 
integracji polityk transportowej i przestrzennej. Na przykład koncept pod nazwą Transit 
Oriented Development (TOD) promuje m.in. ułatwianie ruchu pieszego (projektowanie 
dostępności pieszej)7.  

Na formę wspomnianej sieci równoległy wpływ mają: wizja rozwoju struktury miasta 
(centrum, śródmieścia), zasady integrowania systemów transportu (z akcentem na jakość 
ruchu pieszego), strategia rewitalizacji (oparta na wzroście atrakcyjności przestrzeni miej-
skiej)8. Z powyższymi wiążą się kryteria, które decydują o funkcjonalności i atrakcyjności 
przestrzeni miejskich, takie jak: czytelność kompozycji i tożsamość formy, różnorodność i 
dobór programu, dostępność i bezpieczeństwo użytkowania. Ostateczny kształt „przestrzeni 
podróży” jest zatem pochodną logicznych (spójnych) decyzji przestrzennych, organizacyj-
nych, strategicznych w tych jakże „wrażliwych” obszarach miasta. 
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Sieć przestrzeni węzła integracyjnego współtworzy wiele wnętrz publicznych i pół-
publicznych, dla których zaproponowano klasyfikację według następujących kryteriów: 
publiczna dostępność (poziom ograniczeń użytkowania), różnorodność funkcji i formy, rola 
w integracji transportu. Wyróżniono trzy grupy przestrzeni:  
– „głównych/miejskich”: plac dworcowy, ulica dworcowa, wnętrza obiektów publicznych 

powiązane z poprzednimi – współtworzą główne osie integracji (szkielet kompozycji) 
jako wnętrza urbanistyczno-architektoniczne o najbardziej rozwiniętych cechach prze-
strzeni publicznych, 

– „dworcowych/kolejowych”: perony, dojścia do peronów, hall dworca – podlegają usta-
lonym (rygorystycznym) zasadom projektowania; wymagane są tu ograniczenia w do-
stępności (sposobie i czasie użytkowania); powinny być dobrze zintegrowane z siecią 
przestrzeni publicznych węzła integracyjnego i otoczenia, 

– „pomocniczych/uzupełniających”: przejścia podziemne (pasaże), kładki piesze, przy-
stanki transportu zbiorowego, parkingi, skwery, placyki – pełnią określone funkcje do-
pełniające program węzła integracyjnego; mają istotny wpływ na utrzymanie ciągłości 
sieci przestrzeni publicznych. 
Poniższe studia przypadków posłużyły sprawdzeniu założeń teoretycznych, wydobyciu 

wiodących zagadnień projektowych oraz ocenie sytuacji problemowej w badanych obsza-
rach. 

3. Studia przypadków – wstęp 

Otoczenie dworca kolejowego w Mysłowicach jest południowym biegunem Starego 
Miasta, ukształtowanego na długości ok. 2 km wzdłuż linii kolejowej. W strukturze histo-
rycznego centrum można odnaleźć zarys sieci przestrzeni publicznych. Współtworzyć ją 
będzie „ulica do dworca” (ul. Powstańców) oraz przestrzeń przydworcowa, wyznaczone 
niedojrzałą jeszcze tkanką zabudowy wolno stojącej, nieuporządkowanej, ubogiej w usługi. 
Podsystemy transportu9 integrowane są przy dworcu, skąd kładka piesza prowadzi do pero-
nów i poprzez tory do przystanków autobusowych. Tutaj, po zachodniej stronie dworca, 
istnieją zalążki przestrzeni miejskich, takie jak koncentracja usług przy przystankach, 
obiekty publiczne w sąsiedztwie oraz ul. Oświęcimska, która dominuje w uporządkowanym 
układzie ulic. Po obu stronach dworca usytuowane są wartościowe obiekty (po)kolejowe 
oraz nieużytki do zagospodarowania.  

Założenia do koncepcji węzła integracyjnego powinny uwzględniać wzmocnienie atrak-
cyjności i intensywności użytkowania pasma zabudowy wzdłuż torów kolejowych (strona 
wschodnia), m.in. przez zagospodarowanie obiektów i działek kolejowych10. Wpłynie to na 
wzrost publicznego charakteru „ulicy dworcowej”, która stanowić będzie główną oś 
integracji układu, umożliwiającą rozwój przestrzeni miejskiej w kierunku terenów zieleni. 
Ponieważ w rejonie dworca dominuje układ komunikacyjny i brakuje pierzei usługowych, 
należy ukształtować aneks ulicy w miejscu wejścia na perony, który stałby się zalążkiem 
przestrzeni publicznej oraz reprezentacyjnym i rozpoznawalnym punktem węzła inte-
gracyjnego11.  

Istnieje potrzeba ukształtowania strefy wejściowej po zachodniej stronie dworca, gdzie 
spotykają się ciągi piesze sięgające w głąb śródmieścia. Odcinek ul. Oświęcimskiej może 
stać się przestrzenią miejską atrakcyjną funkcjonalnie i programowo12, która w przyszłości 
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integrować będzie dworzec z inwestycjami na terenach poprzemysłowych (południowe 
granice śródmieścia). W tym celu należy przebudować zespół pawilonów usługowych przy 
wejściu na perony oraz rozważyć lokalizację parkingu miejskiego z programem towarzy-
szącym w paśmie terenów przy kolei13. 

 

 
Rys. 1. Otoczenie dworca kolejowego w Mysłowicach – koncepcja. Projekt dyplomowy. Autor: stud. 

Ilona Maroszek,  promotor:  dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, prof. PK, WAPK, Kraków 2002 

Fig. 1. The surrounding of the Mysłowice vailway station – urban concept. Diploma project. Authors 
Ilona Maroszek, Promotor: prof. Z. Zuziak 

Zadaniem kluczowym będzie rozwiązanie przejścia przez tory, które stanowi łącznik 
przestrzeni węzła przesiadkowego oraz jeden z nielicznych integratorów struktury śród-
mieścia. Ze względu na długość tego powiązania należy je planować w atrakcyjnej i bez-



 267

piecznej formie, a więc jako wielofunkcyjny pasaż podziemny lub transparentną strukturę 
z usługami ponad koleją. Wybór wariantu podyktowany będzie studium wykonalności pro-
jektu oraz względami kompozycyjnymi i użytkowymi (atuty przestrzenne wnętrz, uwarun-
kowania wysokościowe i widokowe w granicach Starego Miasta). Wydaje się, że projekt 
przejścia nadziemnego dałby szansę na kreowanie „landmarku” dla całego założenia 
urbanistycznego. W obu przypadkach istotne jest poszukiwanie rozwiązań zapewniających 
ciągłość sieci przestrzeni publicznych (ulica do dworca, aneks przy wejściu na perony, 
łącznik, placyk przy wejściu zachodnim).  

W przypadku Krzeszowic formę węzła integracyjnego wiązać należy z ideą rozwoju 
śródmieścia na nieużytkach pomiędzy dworcami kolejowym i autobusowym a linią kolei14. 
W przyszłości warto rozważyć kontynuację zabudowy po stronie południowej kolei 
w odpowiedzi na potrzebę kontrolowanego „zrastania się” miasta i strefy podmiejskiej.  

 

 
Rys. 2. Otoczenie dworca kolejowego w Krzeszowicach – koncepcja. Projekt studencki. Autorzy: 

Mateusz Zima, Anna Zbucka, Grzegorz Zapał. Prowadzący: dr inż. arch. Daniel Ogrodnik. 
WAPK, Kraków 2007. A – plac przy dworcu kolejowym, B – dworzec autobusowy,  
 C – staromiejski rynek, D – stajnie amerykańskie, E – pałac Potockich i park miejski 

Fig. 2. The surrounding of the Krzeszowice vailway station – urban concept. Student’s project; 
authors: Mateusz Zima, Anna Zbucka, Grzegorz Zapał. Leader: dr Daniel Ogrodnik. A – vailway 
station plaza, B – bus station, C – old town market square, D – “american mews”, E – Potocki 
 palace and public park 
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Na tym obszarze utrwala się układ wnętrz urbanistycznych o charakterze handlowych 
ulic miejskich, spośród których ulicę Daszyńskiego wyróżnia ilość kontaktów i zachowań 
społecznych budujących publiczny charakter miejsca. Zaletą pozostałych jest usytuowanie 
na ważnych kierunkach integracji struktury przestrzennej śródmieścia. Istnieją miejsca, 
takie jak zespół zabytkowych obiektów kolejowych i sąsiadujących z nimi stajni amerykań-
skich oraz budynki publiczne przy dworcu autobusowym, które mają znamiona zalążków 
rozwoju aktywności charakterystycznych dla przestrzeni publicznej. 

Jednym z podstawowych zadań będzie rozwiązanie przestrzeni miejskiej, która połączy 
oddalone o ok. 500 metrów dworce autobusowy i kolejowy. Należy określić zasady zago-
spodarowania rozległego terenu nieużytków tak, by możliwie szybko osiągnąć efekt inte-
gracji węzła przesiadkowego z miastem oraz rozważyć sposoby przekroczenia torów przej-
ściem dla pieszych i planowanym przedłużeniem ul. 3 Maja w kierunku południowym. 
Odpowiedzi wymaga pytanie o granicę śródmieścia, czyli możliwości kontynuowania za-
budowy po drugiej stronie kolei i kreowania przedpola węzła integracyjnego także tutaj. 

Proponuje się dwa kierunki poszukiwań konceptu węzła integracyjnego. Pierwszy 
(ekstensywny) zakłada powiązanie dworców wielofunkcyjnym pasmem zabudowy, którego 
trzonem byłaby atrakcyjna przestrzeń publiczna z punktami integracji transportu. Kulmina-
cję układu stanowić mogłyby place przy dworcach w miejscu skrzyżowania z osiami roz-
woju struktury miasta (ul. Daszyńskiego i przedłużenie ul. 3 Maja). Przekroczenie torów 
i dostęp do peronów odbywałyby się odpowiednio z pasażu podziemnego i wiaduktu prze-
dłużonej ulicy lub z kładki pieszej. Po stronie południowej zabudowę skoncentrowano by 
w rejonie wejść na perony w celu ukształtowania „nowego frontu” śródmieścia15.  

W alternatywnym rozwiązaniu proponuje się zorganizowanie głównej przestrzeni inte-
gracji transportu na bazie dworca autobusowego, z wykorzystaniem istniejącej koncentracji 
usług i zalążków miejsc publicznych. Trzon kompozycji węzła integracyjnego pokrywałby 
się z osią integracji miasta, czyli przedłużanej ul. 3 Maja. Sposób przekroczenia bariery 
torów i powiązania z peronami należy rozważyć dwutorowo, tzn. nad i pod ziemią – pasaż 
dałby możliwość lokalizacji usług i kontynuowania „aktywnej” przestrzeni miejskiej, 
realizacja struktury nadziemnej na styku z wiaduktem może z kolei okazać się kontrower-
syjna. Również w tym rozwiązaniu należy uwzględnić aranżację południowego frontu 
węzła integracyjnego w perspektywie scalania zabudowy śródmiejskiej z rozwijającym się 
przedmieściem. Zabytkowe obiekty kolejowe mogłyby przejąć nowe funkcje, związane np. 
z ekspozycją muzeum kolejnictwa (parowozy). Dworce (stary i nowy) zintegrowałby 
zespół śródmiejski (lub o innej funkcji), realizowany w zależności od sytuacji inwesty-
cyjnej. 

Dworzec kolejowy w Oświęcimiu jest izolowany od historycznego centrum i śródmie-
ścia odległym usytuowaniem (ok. 2 km) oraz nieczytelnością struktury przestrzennej po 
wschodniej stronie rzeki Soły. Poszukiwanie podstaw koncepcji węzła integracyjnego wy-
maga szerszej wizji rozwoju tej części miasta. Interpretacja rozmieszczenia zalążków prze-
strzeni miejskich, w tym planowanych obiektów handlowo-usługowych „Galerii Soła” 
i „Galerii Niwa”, pozwala zarysować obszar rozwoju śródmieścia – od bulwarów Soły 
w rejonie Starówki do dworca kolejowego. Stwarza to szansę zagospodarowania terenów 
wolnych pod nowy układ zabudowy o charakterze centrotwórczym, który porządkowałby tę 
część Oświęcimia.  

Lokalizacja dworca kolejowego poza proponowanym obszarem rodzi potrzebę 
transformacji ul. Powstańców Śląskich do postaci „aktywnego łącznika” pomiędzy węzłem 
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integracyjnym a potencjalną siecią przestrzeni publicznych16. W tym procesie istotną rolę 
odegra rejon dworca, obecnie funkcjonujący jako punkt przesiadkowy17, oraz np. plac miej-
ski w miejscu skrzyżowania z nową osią rozwoju. Rewitalizacja tego obszaru uwzględni 
wykorzystanie walorów istniejących obiektów kolonii kolejowej oraz możliwość realizacji 
zespołu wielofunkcyjnego na nieużytkach pokolejowych i magazynowych w sąsiedztwie 
hotelu Glob. Budowa węzła integracyjnego, zgodnie z przyjętymi założeniami kompozy-
cyjnymi, zainicjowałaby realizację nowej osi rozwoju miasta „od drugiego końca”, a także 
stałaby się sygnałem dla odpowiednich projektów na kierunkach powiązań z Muzeum 
Auschwitz (np. wzdłuż ul. Dworcowej – rewitalizacja osiedla Zasole). 

Sposób przekroczenia bariery torów wiąże się z możliwością redukcji bocznic kolejo-
wych oraz ewentualną kontynuacją osi rozwoju miasta po zachodniej stronie kolei (integra-
cja z tkanką podmiejską). W zależności od powyższych, docelowo należałoby realizować 
dwa pasaże podziemne (lub kładkę na perony i pasaż usługowy na przedłużeniu nowej osi 
miasta), których zakończenie stanowiłaby przestrzeń przydworcowa w Brzezince. Tutaj 
pełnione byłyby funkcje obsługi turystów udających się do byłego obozu koncentracyj-
nego, a także usługowe dla mieszkańców. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Wyniki wstępnych studiów wskazują na to, że przebudowa badanych obszarów wy-
maga spójnej wizji dla wielu projektów, których efektem byłoby ukształtowanie wielo-
funkcyjnej tkanki, porządkowanej przez sieć przestrzeni publicznych. Dostrzec można 
wyraźne związki pomiędzy budowaniem formy urbanistycznej a specyfiką struktury prze-
strzennej i strategią rewitalizacji miejskiej. „Polem” dla tych relacji (i ich pochodną) jest 
potencjalna sieć przestrzeni publicznych. W przypadku Mysłowic wymagane jest dosto-
sowanie programu użytkowego i form urbanistycznych węzła integracyjnego do potrzeb 
„doprecyzowania” istniejącej tkanki w otoczeniu dworca oraz wzmocnienia cech tożsamo-
ści miejsca. Budowanie węzłów integracyjnych w Krzeszowicach i Oświęcimiu jest równo-
znaczne z zagospodarowaniem rozległych nieużytków oraz poszukiwaniem pomysłów na 
kierunki integracji struktury miasta. Wystąpią tam problemy funkcjonalno-kompozycyjne 
w aranżowaniu „przestrzeni podróży” (obsługujących proces przesiadkowy) czy też inte-
growaniu głównych ognisk aktywności i przestrzeni publicznych (np. placu przydworco-
wego z koncentracjami usług). 

Można przyjąć, że w powyższych przypadkach budowanie formy urbanistycznej 
nowego centrum miejskiego, opartego na węźle przesiadkowym komunikacji zbiorowej, 
wymagać będzie poszukiwania idei kompozycyjnych w zakresie sieci przestrzeni publicz-
nych. Założenie to przekłada się na grupy pytań/zagadnień/problemów zilustrowanych 
w tabeli 1. 

W procesie rewitalizacji śródmieść i centrów miast polskich oraz opanowania „roz-
lewu” struktur podmiejskich, ważnym punktem wydaje się być doskonalenie metod analizy 
urbanistycznej oraz projektowania w zakresie „przestrzeni podróży”.  
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T a b e l a  1 

Uwarunkowania formy urbanistycznej węzłów integracyjnych (WI) (opr. autor) 

Kontekst miejski 

WI obok historycznego centrum WI jako nowe centrum 

Kierunki integrowania 

WI jako pasmo równoległe do kolei WI jako pasmo prostopadłe do kolei 

Relacje przestrzenne/lokalizowanie aktywności 

Centrum miejskie skoncentrowane przy węźle 
przesiadkowym 

Centrum miejskie rozlokowane w kierunku 
węzła przesiadkowego 

Centrum miejskie po jednej stronie kolei 
(asymetria WI) 

Centrum miejskie po obu stronach kolei 
(symetria WI) 

Integratory struktury rola „przestrzeni podró ży” w sieci przestrzeni publicznych 

Plac dworcowy oraz ulica dworcowa 
(ulice miejskie) 

Plac dworcowy lub ulica dworcowa (miejska) 

Dworzec kolejowy (węzeł przesiadkowy) 
na kierunku integracji 

Dworzec kolejowy (węzeł przesiadkowy) 
poza osiami integrowania 

Strategia rewitalizacji a geometria sieci przestrzeni publicznych 

Integrowanie występujących ognisk aktywności 
(katalizatorów rewitalizacji) 

Kreowanie ognisk aktywności 
(katalizatorów rewitalizacji) 

„Wpisanie” w szczególny kontekst kulturowy 
WI jako element „wzmacniający” 

tożsamość miejsca 

Zasady integrowania transportu 

Plac dworcowy jako centrum przesiadkowe 
System połączonych wnętrz obsługujących 

proces przesiadkowy 

WI na osi integrowania struktury miasta WI jako element „brzegowy” w strukturze miasta 

P r z y p i s y  

1 Centrum transportu zbiorowego = węzeł integracyjny (definicja w dalszej części).  
2 Kształtowanie węzłów integracyjnych i zagospodarowanie ich otoczenia to problem obszerny i zło-
żony; wiąże się z procesem rozwoju struktur policentrycznych obszarów metropolitalnych, rewita-
lizacją śródmieść i centrów oraz terenów zdegradowanych, modernizacją transportu kolejowego 
w skali lokalnej i szerszej. 

3 Forma urbanistyczna – zespół relacji funkcjonalnych i kompozycyjnych obiektów i przestrzeni 
(otwartych, półotwartych); zbiór cech wspólnych dla miejsc/obszarów o podobnej funkcji. Logika 
formy urbanistycznej – spójność sposobu urządzenia i użytkowania danej przestrzeni z jej rangą, 
funkcją i potencjałem (definicja autora). 
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4 Te aktywności, dobrane w odpowiednich proporcjach, powinny współdziałać na zasadzie wzajem-

nych korzyści (sprzężenia zwrotnego). 
5 Futurystyczne projekty A. Sant’Elia (1914) inspirowane były dynamiką rozwijającego się trans-

portu mechanicznego. Za prototyp współczesnego węzła integracyjnego, który bazuje na modelu 
pierwszym, jest Grand Central Terminal w Nowym Jorku (1903–1914). Natomiast archetypem 
centrum komunikacyjno-usługowego w formie megastruktury stał się Market Street East w Fila-
delfii, naśladowany także w Europie (np. Terminal Wazów w Sztokholmie). 

6 Jak istotny jest problem świadomego i prawidłowego kształtowania przestrzeni publicznych 
w rejonie węzłów przesiadkowych pokazuje historia przebudowy otoczenia dworca w Krakowie 
oraz efekty przeprowadzonych tu projektów komercyjnych i komunikacyjnych – problem 
przekroczenia bariery torów i zintegrowania śródmieścia pozostaje nadal nierozwiązany. 

7 Spośród innych zaleceń tego trendu projektowego, warto wymienić: stacja/przystanek kolejowy 
jako prestiżowa cecha centrum miejskiego, regionalne węzły wielofunkcyjne skupiające usługi, 
mieszkania, miejsca pracy, zabudowa wysokiej jakości i gęstości w zasięgu 10-minutowego dojścia 
pieszego do stacji kolejowej. Źródło: www.transitorienteddevelopment.org. 

8 Kształtowanie węzłów integracyjnych wymaga analizy kontekstu miejskiego pod kątem m.in. roz-
woju funkcji miejskich, kierunków integrowania struktury, kształtowania układu komunikacyjnego, 
zagospodarowania terenów zdegradowanych. 

9 Obecnie węzeł przesiadkowy obejmuje: wyjście z peronów dworca kolejowego, przystanki tram-
waju i autobusów miejskich, podjazd dla samochodów, postój taxi, nieliczne parkingi. Całość, jak 
w większości przypadków miast polskich, wymaga reorganizacji funkcjonalnej oraz poprawy tech-
nicznej. 

10 Pasmowy układ węzła integracyjnego byłby konsekwentną kontynuacją rozwoju Starego Miasta. 
11 W kompozycji należy uwzględnić budynek dworca oraz Willę Kunderów, zlokalizowaną vis-à-vis 

niego. 
12 Jej atuty to otwarcie widokowe na Stare Miasto, integrowanie układu ulic lokalnych, częściowo 

ukształtowane pierzeje, rezerwy terenu pod zabudowę. 
13 Jest to propozycja projektu aktywizującego przestrzeń przydworcową – mogłaby to być struktura 

zawieszona częściowo nad torami kolei. 
14 Dworzec kolejowy w Krzeszowicach zlokalizowany jest ok. 1 km na południe od centrum miasta; 

od śródmieścia dzieli go obciążona ruchem trasa Kraków–Chrzanów oraz pasmo nieużytków. 
Peronom dworca towarzyszy szeroki układ bocznic kolejowych, które z powyższymi stanowią 
obecnie barierę między miastem a strefą podmiejską (wsią Tenczynek). 

15 Kontrowersyjne cechy rozwiązania: brak wspólnej przestrzeni przydworcowej w odpowiedniej 
skali (głównego punktu węzła przesiadkowego), zwielokrotnienie powiązań z centrum miasta osła-
bia potencjał każdego z nich, wiadukt ulicy stanowić może barierę w sieci przestrzeni publicznych 
węzła, dublowanie głównych wejść na perony podnosi koszty i „rozdrabnia” potencjał przestrzeni 
przydworcowej, realizacja długiego pasma zabudowy wymaga zwiększonego potencjału inwesty-
cyjnego i odpowiedniego etapowania realizacji. 

16 Problem projektowy stanowić będzie „pogodzenie” w przekroju ulicy ważnego korytarza komuni-
kacyjnego oraz atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Natężenie ruchu może ulec zmniejszeniu po 
realizacji obwodnicy oraz powiązań regionalnych. Analiza szerszego kontekstu uzasadnia integro-
wanie przestrzeni na tej osi – w otoczeniu skrzyżowań ul. Wyzwolenia i Leszczyńskiej oraz 
Powstańców Śląskich i Konarskiego występują korzystne warunki do lokalizacji inwestycji komer-
cyjnych. 

17 Położenie węzła przesiadkowego poza główną osią rozwoju miasta nie stanowi dysfunkcji – po-
nieważ dworzec jest znacznie oddalony od terenów mieszkaniowych, dostęp do niego odbywał się 
będzie za pomocą komunikacji kołowej. Ze względu na oddalenie dworca autobusowego proponuje 
się zwiększenie liczby przystanków autobusowych przy kolei. Ponadto należy przewidzieć re-
alizację większej liczby parkingów samochodowych (podziemnych, w obiektach publicznych) oraz 
dogodnego podjazdu do dworca. 
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