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Wprowadzenie

Proces rozwoju funkcjonalnie zróżnicowanej powierzchni zabudowy, stanowiącej 
najistotniejszy element terenów zainwestowania miejskiego, uważany jest za fun-
damentalny w zakresie formowania i przebudowy struktury przestrzennej miast. 

Zmienność czasowo-przestrzenna jego skali i dynamiki pozostawała przed-
miotem licznych badań naukowych, spośród których do najbardziej wartościo-
wych zaliczyć należy studia nad morfologią miasta. Zaowocowały one między 
innymi sformułowaniem koncepcji tzw. cyklu miejskiego1, ilustrującego proces 
wypełniania bloku urbanistycznego (działki) zabudową w ramach kilku charak-
terystycznych faz. Ich nazewnictwo pozostaje w relacji z rosnącym strukturalnym 
udziałem powierzchni zabudowanej w ogólnej powierzchni bloku urbanistycznego 
(działki). 

Okres pionierskiej działalności budowlanej określany jest mianem fazy ini-
cjalnej, która wraz z dalszym wzrostem powierzchni zabudowy nosi nazwę fazy 
wypełniania, by ostatecznie osiągnąć swoiste maksimum intensywności, określane 
fazą kulminacji lub nasycenia. 

Realizowana przez wiele lat zabudowa bloku urbanistycznego, będąca miej-
scem realizacji różnorodnych funkcji, podlega wraz z czasem mniej lub bardziej 

1 M. R. G. Conzen, The Plan Analysis of an English City Centre, [w:] Proceedings of the IGU Sym-
posium on Urban Geography, red. K. N orbo rg, Lund 1962.
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silnemu zużyciu, degradacji, dekapitalizacji, co w skrajnych przypadkach prowa-
dzi do konieczności jej całkowitej likwidacji (wyburzenia). W cyklu miejskim ów 
etap ewolucji określany jest mianem fazy recesji oraz ugoru miejskiego. Trwa on 
aż do momentu podjęcia ponownej działalności inwestycyjnej (budowlanej), któ-
rej towarzyszy oddawanie do użytku zabudowy o zasadniczo zmienionym lub zu-
pełnie odmiennym od pierwotnego (historycznego) obrazie funkcjonalnym. Ten 
z kolei etap w przedmiotowym cyklu określany jest mianem fazy odbudowy lub 
ponownego rozwoju.

Niezwykle interesujące z naukowo-poznawczego punktu widzenia okazuje 
się poznanie procesu ewolucji struktury funkcjonalnej obszaru miasta w nawiąza-
niu do różnych faz jego rozwoju w ramach cyklu miejskiego. 

Tego typu podejście badawcze nie znalazło dotąd znaczącego wyrazu w do-
robku naukowym, jakkolwiek specjaliści zajmujący się między innymi problema-
mi rewitalizacji, rewaloryzacji czy restrukturyzacji miast, często analizują zmiany 
funkcjonalne dokonujące się w następstwie powyższych procesów. Dotyczą one 
zarówno staromiejskich wielofunkcyjnych bloków urbanistycznych, jak i obsza-
rów monofunkcyjnych, w tym terenów przemysłowych i poprzemysłowych2. 

Badania dotyczące morfologii miasta w kontekście cyklu miejskiego Con-
zena oraz równoległych przemian struktury funkcjonalnej w procesie rewitalizacji 
na przykładzie zespołu staromiejskiego Krakowa, przeprowadzone przez autora 
niniejszej pracy, od lat są jednymi z nielicznych w literaturze przedmiotu3.

Zapoczątkowane w Polsce po 1989 roku przemiany gospodarcze, inicjujące 
mechanizmy gospodarki rynkowej, których skutkiem był między innymi głęboki 
kryzys działalności przemysłowej sprawiły, że na szeroką skalę rozwinął się pro-
ces ograniczania produkcji, w tym likwidacji zakładów. Rezultatem takiej sytua-
cji było pojawienie się w różnych strefach polskich miast (od środmiejskich po 
zewnętrzne) rozległych przestrzennie ugorów poprzemysłowych, które stopniowo 
obejmowane są procesami przekształceń funkcjonalnych – restrukturyzacji. 

Ta nowa jakościowo i ilościowo sytuacja w polskich miastach stanowi ogrom-
ne wyzwanie dla władz samorządowych oraz instytucji planistycznych, podejmują-
cych wysiłki w celu opracowania najbardziej racjonalnych koncepcji rewitalizacji 
przestrzenno-funkcjonalnej i przebudowy funkcjonalnej tego typu obszarów.

Klasycznym przykładem powyższej sytuacji, w tym intensywnych działań  
w zakresie rewitalizacji i przebudowy terenów poprzemysłowych jest Bielsko-Biała. 
Przemiany gospodarcze na początku lat 90. XX wieku doprowadziły tu do upadku 

2 Zob. m.in.: Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, red. P. K orce l l i, Zeszyty Instytutu Geo-
grafii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, z. 46, Warszawa 1997; K. G as id ło, Problemy przekształceń 
terenów poprzemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Architektura, z. 37, Gliwice 1998; Rewita-
lizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. Odnowa miast, red. Z. Z iob row s k i  et al., Instytut Gospodarki Prze-
strzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie, Kraków 2000; Z. G órka, Krakowska dzielnica staromiejska  
w okresie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospo-
darki Przestrzennej UJ, Kraków 2004.

3 R. M yde l, Rewaloryzacja i jej wpływ na przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej zespołu 
staromiejskiego Krakowa, Zeszyty Naukowe UJ. Prace Geograficzne, z. 68, Kraków 1987, s. 43-69.
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licznych zakładów, w tym głównie przemysłu włókienniczego. Złożyło się na to 
między innymi załamanie rynku wschodniego – dotychczas głównego odbiorcy, 
przestarzały park maszynowy, brak środków na modernizację, niska wydajność pra-
cy oraz nieudolność organizacyjna, w tym bezradność funkcjonowania w warun-
kach gospodarki rynkowej. 

W rezultacie wyżej wymienionych czynników, w latach 1989-2002 tylko  
w środmieściu Bielska-Białej pojawił się zespół około 60 kwartałów przemysło-
wych tworzących w większosci ugory poprzemysłowe. Znaczna ich część zloka-
lizowana jest w ścisłym centrum, w sąsiedztwie rzeki Białej oraz linii kolejowej, 
a także wzdłuż południkowo biegnącej trasy Szczyrk–Katowice (ulice: Warszaw-
ska–3 Maja–Zamkowa–Partyzantów). Tak liczna obecność ugorów w centralnych 
częściach tego miasta stanowi jednocześnie ogromną szansę dla rozwoju i unowo-
cześnienia jego struktury funkcjonalno-przestrzennej. Związana powinna być przede 
wszystkim z realizacją idei kreowania miasta jako silnego ośrodka regionalnego, 
którego centralna część powinna skupiać funkcje typu FIRE activities (finanse i ban-
kowość, ubezpieczenia, rynek handlu i zarządzania nieruchomościami) oraz szeroko 
rozumianą działalność administracyjno-biurową, handlowo-usługową (na poziomie 
dóbr luksusowych) oraz naukowo-kulturalną.

Opracowania naukowe i dokumenty planistyczne poświęcone tej tematyce 
potwierdzają szerokie i dobrze zorganizowane działania władz samorządowych 
na rzecz racjonalnego zagospodarowania tak licznych terenów poprzemysłowych. 
Przyniosły już one całkiem sporo sukcesów, a zaliczyć do nich można między in-
nymi restrukturyzację i funkcjonalną gentryfikację terenu byłego zakladu ZPW 
Wega. Położony w wieloboku ulic Stojałowskiego, Dmowskiego oraz placu Ratu-
szowego, w najbliższym sąsiedztwie ratusza, w latach 1995-2008 całkowicie zmie-
nił swój funkcjonalny obraz4. 

Doskonale położony w przestrzeni miejskiej, w swej nowej roli zarówno 
unowocześnia strukturę funkcjonalną, jak i zasadniczo poprawia fizjonomię tej re-
prezentacyjnej części miasta. Tereny byłego zakładu ZPW Wega stanowią właśnie 
przedmiot naukowej interpretacji procesu cyklu miejskiego oraz cyklu przebudo-
wy funkcjonalnej środmiejskiego terenu przemysłowego w procesie rewitalizacji.

Proces przestrzennej zabudowy środmiejskiego terenu przemysłowego
w ujęciu cyklu miejskiego

Środmiejski kwartał przemysłowy, liczący 0,45 ha powierzchni, stał się terenem 
działalności inwestycyjnej w 1869 roku. Zapoczątkowało ją wzniesienie budynku 
przędzalni, tkalni i wykańczalni firmy Franciszka Vogta. Powstały w 1869 roku 

4 S. Gawla s, M. Wiencek, Restrukturyzacja miejskich terenów poprzemysłowych w Bielsku-Białej 
w latach 1990-1999, Biuro Rozwoju Miasta Bielska-Białej, Bielsko-Biała 1999; S. N ow ory t a, Wizerunek  
z pamięci ZPW Wega, Bielsko-Biała 1988.
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oraz zajmujacy 15,2% ogólnej powierzchni działki obiekt wyznacza inicjalną fazę 
w cyklu miejskim Conzena. Dalsza działalność inwestycyjna, prowadzona od 1890 
roku, polegała na realizacji obiektu przygotowalni. Rozpoczęła on trwajacą ponad 
30 lat fazę wypełniania, na którą składała się kolejno: budowa w 1905 roku ce-
rowalni, hali maszyn i kotłowni oraz w 1916 roku rozległego budynku farbiarni; 
zamyka ją oddanie do użytku w 1922 roku nowego gmachu przędzalni. W efekcie 
opisanej powyżej działalności inwestycyjnej, powierzchnia zabudowy wzrosła nie-
mal o 250%, osiągając skumulowaną wartość 52,0% ogólnego obszaru kwartału.

Kryzys gospodarczy pod koniec lat 20. XX wieku zahamował rozwój infra-
strukturalny fabryki i doprowadził do głębokiej recesji w zakresie produkcji. Pod-
upadającą fabrykę nabył w 1932 roku Fryderyk Tislowitz, który w krótkim czasie 
uczynił z niej bardzo dobrze propsperujące przedsiębiorstwo. Zatrudniało około 
270 osób, znane było m.in. z produkcji szewiot i kamgarn. Tuż po zakończeniu  
II wojny światowej zakład, pod nazwą: Tislowitz – Fabryka Sukna, Bielska Farbiar-
nia Korn i Framowitz, znalazł się pod Tymczasowym Zarządem Państwowym.

Powojenna nacjonalizacja przyniosła w Bielsku-Białej komasację rozpro-
szonych w przestrzeni miasta zakładów o tym profilu produkcyjnym. Kwartał 
przemysłowy dawnej fabryki Tislowitza wszedł w skład nowego przedsiębiorstwa, 
któremu w 1969 roku nadano nazwę Zakładów Przemysłu Wełnianego Wega. Po-
wojenna nacjonalizacja przyniosła rozbudowę zakładu o budynek tkalni (od strony 
ul. Dmowskiego) i obiekt magazynowo-socjalny. Od tego czasu (1961) aż do roku 
1995, kwartał przemysłowy ZPW Wega znalazł się w fazie kulminacji (nasycenia), 
którego powierzchnia zabudowy stanowiła około 75,0% obszaru zakładu.

Wspomniane uprzednio przemiany gospodarcze w latach 90. XX wieku, 
przyniosły głęboki kryzys w przemyśle włókienniczym. Próbą ratowania ekono-
micznego bytu miała być prywatyzacja zakładu. Okazała się ona nieudolna do 
tego stopnia, że już w następnym roku (1996) ogłoszona została upadłość. W tym 
samym czasie za sprawą aktywnej postawy władz samorządowych, zainicjowano 
proces rewitalizacji i restrukturyzacji tego obszaru. W sferze infrastrukturalnej po-
legał on na wyburzeniu budynku farbiarni z 1916 roku, cerowalni i hali maszyn  
z 1905 roku oraz obiektu magazynowego powstałego w 1970 roku. 

Równocześnie podjęto intensywne działania polegające na modernizacji  
i rozbudowie istniejących budynków przemysłowych z przeznaczeniem na lokali-
zację nowych typów działalności gospodarczej. Wyburzenia obiektów wywołały 
krótkotrwałe obniżenie wskaźnika powierzchni zabudowy działki do 56,7% jej 
ogólnego obszaru, wyznaczając w cyklu miejskim fazę recesji. Z kolei rozbudowa 
od wewnętrzej strony kwartału najstarszego obiektu zespołu oraz budynku starej 
tkalni, przyniosła ponowny wzrost powierzchni zabudowy do 73,0% jej ogólnego 
obszaru. Prace te zakończono w 2001 roku, wyznaczając zarazem trwającą do dziś 
fazę odbudowy (ryc. 1). 
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Ryc. 1. Proces zabudowy śródmiejskiego bloku przemysłowego (ZPW Wega)
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Działania inwestycyjne polegające na modernizacji, adaptacji i częścio-
wych wyburzeniach starej zabudowy oraz równoczesnej rozbudowie obiektów 
historycznych sprawiły, że współcześnie (2008) 57,0% powierzchni zabudowanej 
reprezentują zmodernizowane obiekty zabudowy historycznej. Kolejnych 22,4% 
powierzchni przypada na nowe przybudówki, zrealizowane w latach 1996-2001. 
Pozostałych 20,6% powierzchni zabudowy reprezentują nieużytkowane dotąd 
obiekty starej przygotowalni oraz kotłowni. Poważnie zdewastowane czekają na 
inwestora, tworząc na razie ugór poprzemysłowy.

Cykl miejski versus cykl funkcjonalny środmiejskiego terenu
przemysłowego

Syntetyczna prezentacja historycznego procesu wypełniania zabudową działki bę-
dącej przedmiotem badań, jednoznacznie wskazuje na jej monofunkcyjny, prze-
mysłowy charakter. W ramach rozwijanego cyklu miejskiego, zapoczątkowanego  
w 1869 roku, kwartał byłych zakładów tkackich F. Vogta (1869-1932), a następnie 
F. Tislowitza (1932-1945), aż po rok 1994 – zamykający fazę kulminacji, znajdo-
wał się w liczącej 125 lat fazie monofunkcyjnej działalności przemysłowej.

Ta sfera działalności przemysłowej została jednak dotknięta ogólnym kry-
zysem, począwszy od lat 1993-1994, przejawiającym się między innymi w fakcie, 
że w badanym zespole terenów przemysłowych z procesu produkcyjnego wypadły 
kolejno obiekty przygotowalni, farbiarni, przędzalni i tkalni. W rezultacie z użyt-
kowania wyłączone zostały obiekty stanowiące 38,0% ogólnej powierzchni zabu-
dowy, formując w rzeczywistości „funkcjonalny ugór”. 

Wyjątkowy walor położenia w przestrzenno-funkcjonalnej strukturze współ-
czesnego miasta, w połączeniu z aktywną działalnością władz samorządowych,  
w tym Biura Rozwoju Miasta, sprawiły jednak, że w ciągu następnego roku (1995) 
po intensywnie przeprowadzonych pracach remontowych, adaptacyjnych i mo-
dernizacyjnych rozpoczętych w 1994 roku (większość zabudowy tworzącej ugór 
poprzemysłowy objęta została pracami remontowo-adaptacyjnymi przy wprowa-
dzaniu nowych funkcji), zainicjowano proces restrukturyzacji funkcjonalnej tego 
obszaru. I tak już od połowy 1995 roku w budynku dawnej tkalni położonej przy 
ul. Dmowskiego, otwarto prywatny pawilon handlowy „Pers”, oferujący artyku-
ły gospodarstwa domowego. W tym samym roku w budynku dawnej przędzalni 
położonym przy placu Ratuszowym 5, znalazł siedzibę Bank Handlowy (obecnie 
Citibank Handlowy).

Tym samym oznacza to, że w fazie recesji cyklu miejskiego zainicjowany 
został dynamiczny proces zmiany struktury funkcjonalnej obszaru, w którym przez 
lata dominująca funkcja przemysłowa zajęła pozycję symboliczną (zob. tab. oraz 
ryc. 2). Przypadło na nią zaledwie 26,7% powierzchni zabudowy. 
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Najważniejsze miejsce na tym etapie przebudowy funkcjonalnej kwartału 
przypadło funkcji handlowej (38,3%), równocześnie przy silnej obecności funkcji 
finansowo-bankowej (23,0% ogólnej powierzchni zabudowy).

Tab. Zmiany struktury funkcjonalnej powierzchni zabudowy w latach 1869-2008

Lata/Funkcje 1869-1993 1994 1995 2000 2008
Przemysł 100,0 62,0 26,7 - -
Finanse - - 23,0 20,0 17,8
Administracja - - - - 34,6
Handel - - 38,8 33,7 30,1
„ugór 
funkcjonalny”

- 38,0 11,5 46,3 17,5

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne.

Rok 2000, zamykający fazę recesji w cyklu miejskim, stał się przełomowy 
w zakresie restrukturyzacji funkcjonalnej dawnego terenu przemysłowego – jako 
efekt intensywnego i coraz bardziej zaawansowanego procesu rewitalizacji. Na-
stąpiła wówczas całkowita likwidacja funkcji przemysłowej, przy drastycznym 
wzroście powierzchni zabudowy reprezentującej „ugór funkcjonalny” (46,3% 
ogólnej powierzchni zabudowy). Wprowadzone w 1995 roku funkcje handlowe  
i finansowo-bankowe zrealizowano, odpowiednio, na 33,7% oraz 20,0% ówczesnej 
powierzchni zabudowy.

Z całą ostrością podkreślić należy jednocześnie fakt, że notowany w latach 
1994-2000 obraz funkcjonalny rewitalizowanego śródmiejskiego kwartału prze-
mysłowego miał charakter przejściowy (pomiędzy dawnym przemysłowym a do-
celowym charakterem zagospodarowania). Dowodem na to jest sytuacja, w któ-
rej niemal połowę powierzchni zabudowanej reprezentował „ugór funkcjonalny”.  
W rzeczywistości jednak tak ogromny wskaźnik udziału ugoru związany był z pra-
cami remontowymi oraz adaptacyjno-modernizacyjnymi dawnej zabudowy prze-
mysłowej. Zakończenie fazy recesji, a następnie zapoczątkowanie fazy odbudowy 
w cyklu miejskim, zainicjowało proces ostatecznego formowania obrazu obszaru 
funkcjonalnego.

Zakończenie prac remontowo-budowlanych budynku starej przędzalni przy 
placu Ratuszowym 6, nabytego przez miasto z przeznaczeniem na Urząd Miej-
ski, stało się momentem przełomowym. Zlokalizowany i działający od 2001 roku 
w tym obiekcie Urząd Miasta, niemal całkowicie zamyka proces restrukturyzacji 
funkcjonalnej dawnego obszaru przemysłowego. 
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Ryc. 2. Rozwój cyklu miejskiego i cyklu funkcjonalnego 
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Mając na uwadze strukturę funkcjonalną powierzchni zabudowy według 
stanu z kwietnia 2008 roku, obszar ten w wyniku procesu rewitalizacji i restruktu-
ryzacji funkcjonalnej nabrał cech typowych dla centrum miasta. Dominującą po-
zycję w obrazie funkcjonalnym powierzchni zabudowanej zajmuje funkcja admi-
nistracyjna (34,6% ogólnej powierzchni) przy względnie bardzo wysokim udziale 
handlu (30,1%) oraz działalności finansowo-bankowej (17,8% ogólnej powierzch-
ni zabudowy).

Zwrócić przy tym należy uwagę, że proces funkcjonalnej przebudowy nie 
został tu jeszcze w pełni zrealizowany. Związane jest to z dalszym „ugorowaniem” 
obiektu starej przygotowalni (ul. Dmowskiego 2) oraz przyległej do niej kotłow-
ni. Ze względu na charakter rozwiązań architektonicznych (budynek wysoki, jed-
nokondygnacyjny), począwszy od połowy lat 90. XX wieku obiekt ten nie ma 
szczęścia do prywatnych inwestorów. Wydaje się, że wobec centralnego położenia,  
z ogólnomiejskiego punktu widzenia właściwa byłaby jego adaptacja przez miasto 
na cele kulturalno-oświatowe.

Cały zespół czynników natury społeczno-ekonomicznej i ustrojowej, przy 
współczesnym aktywnym udziale władz samorządowych miasta, zdecydowały, że 
ten wyjątkowo korzystnie położony w przestrzeni miasta teren, objęty został pro-
cesami przekształceń w ramach jednego z typów cyklu miejskiego oraz specyficz-
nego cyklu funkcjonalnego. 

Specyfika cyklu funkcjonalnego związana jest nade wszystko ze śródmiej-
skim położeniem tego poprzemysłowego terenu, który w warunkach kryzysu pro-
dukcji przemysłowej zakończonej upadłością zakładu oraz gwałtownego rozwoju 
procesu rewitalizacji, doświadczył całkowitej przebudowy obrazu funkcjonalnego. 
Przeszedł on długą, trwającą 125 lat (1869-1994) fazę monofunkcyjnej działalno-
ści przemysłowej, a następnie w ciągu zaledwie 13 lat (1995-2008) wszedł w fazę 
restrukturyzacji i funkcjonalnej gentryfikacji. Wyraża się ona likwidacją funkcji 
przemysłowej oraz zastąpieniem jej przez funkcje typowe dla centrum wielkiego 
miasta.

Powyższe okoliczności determinują jednocześnie zasadniczy wzrost rangi 
tego obszaru w przestrzenno-funkcjonalnej strukturze miasta. Formuje on, zgodnie 
z założeniami polityki przestrzennej gminy, istotny element rozwijanego, nowo-
czesnego centrum miasta. 

Za sprawą tejże polityki, w relatywnie krótkiej czasowo conzenowskiej fa-
zie recesji i odbudowy byłego terenu przemysłowego, uruchomiona i rozwinięta 
została faza restrukturyzacji oraz funkcjonalnej gentryfikacji, która wyznaczyła 
nową jakościowo, wręcz strategiczną rolę w układzie przestrzenno-funkcjonalnym 
miasta. Symbolicznym tego dowodem jest ulokowanie siedziby Urzędu Miasta  
w najstarszym budynku dawnych zakładów Franciszka Vogta, wieńczące trwający 
139 lat cykl miejski i funkcjonalny.
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Podsumowanie

Interpretacja cyklu miejskiego i cyklu funkcjonalnego kwartału przemysłowego re-
prezentowanego przez jeden z byłych zakładów ZPW Wega w Bielsku-Białej (przy 
placu Ratuszowym), od czasu jego powstania (1869), poprzez okres nacjonalizacji 
(1945-1995), aż po lata postsocjalistycznej prywatyzacji (1995), upadłości (1996) 
oraz rewitalizacji-restrukturyzacji funkcjonalnej (1994-2008), wskazuje na kilka 
charakterystycznych czasowo-przestrzennych związków. Wiążą je mianowicie: 
środmiejskie, centralne położenie we współczesnej strukturze miasta, zachodząca 
od lat 90. XX wieku głęboka recesja, upadek produkcji przemysłowej oraz zorga-
nizowane działania władz samorządowych i Urzędu Miasta na rzecz funkcjonalnej 
restrukturyzacji. 

Powyższe okoliczności sprawiły, że po obejmującej lata 1869-1994 fazie 
inicjalnej, wypełniania i kulminacji (w ramach cyklu miejskiego), któremu towa-
rzyszyła faza monofunkcyjnej działalności przemysłowej (w ramach cyklu funk-
cjonalnego), zapoczątkowany został na przełomie lat 1994/1995, dynamicznie 
rozwijany proces rewitalizacji. Spowodował on wejście badanego obszaru prze-
mysłowego w krótkotrwałą fazę recesji (1995-2000), a następnie odbudowy (od 
2001 roku). 

Zaowocowało to w ramach nie mniej dynamicznie rozwijanego cyklu funk-
cjonalnego, uruchomieniem fazy funkcjonalnej restrukturyzacji i funkcjonalnej 
gentryfikacji. Przyniosła ona całkowitą zmianę obrazu funkcjonalnego terenu po-
przemysłowego. Niemal 85% jego powierzchni zabudowanej zajmują w tej no-
wej jakościowo fazie przemian, obiekty mieszczące charakterystyczne dla ścisłego 
centrum miasta funkcje: administracyjną (34,6%), handlową (30,1%) oraz finanso-
wo-bankową (17,8% powierzchi zabudowy). 

Zrewitalizowany, przebudowany funkcjonalnie kwartał dawnych zakładów 
włokienniczych F. Vogta, stanowi odtąd, zgodnie z koncepcją przestrzennego za-
gospodarowania miasta, istotny element zespołu przestrzenno-funkcjonalnego roz-
wijanego centrum.


