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1. Wprowadzenie. 

 
Obszar Ksi ego Młyna stanowi istotny element w strukturze Łodzi. Jest niczym relikt 

przypominaj cy o wa nym etapie w historii miasta. Ze wzgl du na jego bogat  przeszło  
oraz stopie  zachowania do czasów obecnych, posiada ogromny potencjał, aby sta  si  
atrakcj  turystyczn  równie  na arenie ponadlokalnej lub nawet mi dzynarodowej. 
Jednocze nie jest miejscem predysponowanym do ł czenia dwóch zada : budowania 
to samo ci lokalnej oraz kreowania nowego wizerunku Łodzi, jako miasta artystów, sztuki  
i designu. 

W procesie rewitalizacji Ksi ego Młyna nale y zwróci  szczególn  uwag  na charakter 
miejsca, tak by planowane przekształcenia pozwoliły podnie  poziom jako ci ycia 
mieszka ców i u ytkowników, bez strat dla warto ci historycznych i kulturowych. Wszelkie 
działania maj  pokre li  wyj tkowy klimat dawnego kompleksu fabrycznego  
oraz wyeksponowa  jego unikatow  struktur . 

  
2. Przyj te cele. 

 
Wyznaczone cele stanowiły podstaw  dla propozycji przekształcenia obszaru Ksi ego 

Młyna. W ród najistotniejszych punktów, znalazły si : 
 

1. Zachowanie funkcji mieszkaniowej jako dominuj cej w obr bie obszaru. 
2. Poprawa jako ci ycia mieszka ców domów familijnych: 
  - poprawa warunków lokalowych- okre lona w koncepcji architektonicznej dla wybranego 
budynku mieszkalnego i gospodarczego, 
  - udost pnienie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i półpublicznych, 
  - aktywizacja zawodowa mieszka ców, 
  - integracja społeczno ci lokalnej. 
3. O ywienie gospodarcze obszaru: 
   - wprowadzenie nowych funkcji, m.in.: 
    - miejsc twórczo ci artystycznej, 
    - punktów gastronomicznych,  
     - punktów promuj cych miasto Łód , 
   - zapewnienie nowych miejsc pracy w obr bie Ksi ego Młyna, 
   - wygenerowanie ruchu turystycznego. 
4. Rozwi zanie problemu braku miejsc parkingowych. 
   - uporz dkowanie parkingów naziemnych, 
   - wprowadzenie dwupoziomowego parkingu podziemnego. 
5. Przystosowanie obszaru do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
6. Poprawa wizerunku terenu. 
7. Zachowanie unikatowego charakteru obszaru poprzemysłowego. 
   - zachowanie zabytkowej tkanki architektoniczno-urbanistycznej, 
   - ograniczenie nieuzasadnionych przekształce , 
   - odnowa obszaru. 

 
Ka dy, z wyznaczonych celów, znajduje swoje odzwierciedlenie w zaproponowanej 

strukturze funkcjonalno- przestrzennej. 
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3. Struktura funkcjonalno-przestrzenna oraz zagospodarowanie terenu. 
 

a. Strefy funkcjonalne. 
 
Omawiaj c struktur  funkcjonalno-przestrzenn  zabytkowego zespołu domów 

familijnych na Ksi ym Młynie, nale y podkre li  i  podstawowym zało eniem było 
zachowanie funkcji mieszkaniowej, jako dominuj cej na danym obszarze.  

Według proponowanej koncepcji cz  obecnych budynków mieszkalnych  
w cało ci zachowa t  funkcj : s  to budynki przy ulicy Ksi y Młyn: nr 1-10. Jednocze nie 
podmioty prowadz ce obecnie działalno  w budynkach przy ulicy Ksi y Młyn nr 1 i 2 
zostan  przeniesione w stref  uwzgl dniaj c  istnienie podmiotów usługowych.  

Główna aleja Ksi y Młyn jest niezwykle istotnym elementem struktury całego obszaru. 
Subtelne odsuni cie jej od ul. Prz dzalnianej i ul. Fabrycznej, b d cych głównymi 
generatorami ruchu, predysponuje j  do całkowitego przeznaczenia pod funkcj  
mieszkaniow . Usytuowane przy niej budynki, w znacznej mierze pozostaj  poza zasi giem 
uci liwo ci zwi zanych z ruchem samochodowym, dzi ki czemu komfort mieszkania w tym 
miejscu ulega zwi kszeniu. Niewskazane byłoby w takiej sytuacji zakłóca  spokój 
mieszka ców, poprzez wprowadzenie tam usług lub innych działalno ci przyci gaj cych du e 
grono u ytkowników. Jednocze nie ograniczeniu powinien ulec ruch kołowy- wjazd 
samochodem, na równoległy do ul. Prz dzalnianej fragment ul. Ksi y Młyn (numery 1-12), 
powinien by  mo liwy tylko dla mieszka ców budynków przy tym odcinku ulicy. Takie 
rozwi zanie, umo liwi wykreowanie w wiadomo ci ludzi, tej strefy mieszkaniowej jako 
miejsca półpublicznego, przy zachowaniu jednoczesnej dost pno ci i mo liwo ci 
przespacerowania si  zabytkow  alej .  

Zabudowa gospodarcza odpowiadaj ca budynkom przy ul. Ksi y Młyn o numerach 
parzystych ma pełni  funkcj  mieszkaniow  uzupełniaj c  (w  jej cz ci znajdowa  si  maj  
wydzielone pomieszczenia, w których b d  mie ci  si  schowane mietniki). Budynki 
gospodarcze nale ce do budynków mieszkaniowych o numerach nieparzystych w wi kszo ci 
przeznaczone b d  pod wynajem na działalno  artystyczn  (jako pracownie). Tworzy  one 
b d  z przyległymi do nich budynkami gospodarczymi s siednich działek (od ulicy 
Prz dzalnianej) cztery kompleksy, których dokładny opis znajduje si  w koncepcji 
architektonicznej dla wybranego budynku mieszkalnego i gospodarczego. Pozostaje budynki 
gospodarcze przeznaczone b d  pod funkcj  mieszkaniow  uzupełniaj c .  

 
Proponowane budynki mieszkalne z usługami w parterze to te znajduj ce si  przy ulicy 

Ksi y Młyn: nr 11 i 12 oraz przy ulicy Prz dzalnianej: nr 53-67. Wprowadzenie usług  
od strony ulicy Prz dzalnianej wydaje si  by  racjonalne, gdy  ruch spowodowany 
korzystaniem z usług nie b dzie wpływał bezpo rednio, na  przeznaczone pod funkcje 
mieszkaniow , centrum badanego obszaru. Dodatkowym atutem takiej lokalizacji usług jest 
fakt, i  zlokalizowane tam podmioty b d  lepiej widoczne, a poprzez to, bardziej dost pne.  

 
Proponowane usługi dla tych budynków to: 

- antykwariat artystyczny, sklep dla plastyków, sklep z r kodziełem, przy ulicy Prz dzalnianej 
53,  
- centrum kultury fizycznej- joga, zaj cia relaksacyjne, pilates, aerobik, przy ulicy 
Prz dzalnianej 55, 
- pub, przy ulicy Prz dzalnianej 57, 
- kawiarnia i kuchnia regionalna, np. ydowska/polska, ze stolikami w podwórku, przy ulicy 
Prz dzalnianej 59 
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- sklepik z pami tkami, poczta, przy ulicy Prz dzalnianej 61, 
- Klub Seniora, Klub Hobbistów, przy ulicy Prz dzalnianej 63 
- salon urody, drogeria, przy ulicy Prz dzalnianej 65 
- sklep spo ywczy, przy ulicy Prz dzalnianej 67 
- mała gastronomia, przy ulicy Ksi y Młyn 11 
- piekarnia i cukiernia, przy ulicy Ksi y Młyn 12. 

Budynki gospodarcze w podwórzach, w wi kszo ci maj  by  przekazane na działalno  
artystów, zostało to opisane powy ej. Pozostałe (trzy) budynki maj  pełni  funkcj  
mieszkaniow  uzupełniaj c . 

 
W koncepcji, cz  zabudowy została w cało ci przeznaczona pod usługi, s  to budynki 

przy ulicy: Prz dzalnianej nr: 49, 51, Ksi y Młyn nr: 11a, oraz przy ulicy Fabrycznej nr: 19, 
19a, 21. Do takiej decyzji skłaniała korzystna lokalizacja przy dwóch wa nych ci gach 
komunikacyjnych (m.in. dobra dost pno  do komunikacji publicznej), bezpo rednie 
s siedztwo Parku ródliska oraz planowane przeznaczenie budynku dawnej szkoły 
podstawowej (znajduj cej si  pod drugiej stronie ulicy Fabrycznej wzgl dem 
zaproponowanych w koncepcji usług) na Instytut Wzornictwa ASP.  Ponadto w budynku przy 
ulicy Fabrycznej 19 obecnie ju  mie ci si  galeria sztuki.  

 
Proponowane dla tych budynków usługi to: 

- istniej ca ju  galeria sztuki „Ikona”, Miejski O rodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennego 
Pobytu, Centrum Aktywizacji Bezrobotnych, Centrum Szkole , Centrum Doradztwa 
Zawodowego, przy ulicy Fabrycznej 19,  
- muzeum Ksi ego Młyna i Punkt Informacyjny, przy ulicy Fabrycznej 19a, 
- hostel, przy ulicy Fabrycznej 21, 
- restauracja, przy ulicy Prz dzalnianej 49, 
- centrum zaj  artystycznych dla dzieci i młodzie y, wietlica dla dzieci i młodzie y, przy 
ulicy Prz dzalnianej 51, 
- istniej cy ju  sklep spo ywczy, przy ulicy Ksi y Młyn 11a. 

Budynki gospodarcze odpowiadaj ce zabudowie przy ulicy Prz dzalnianej w wi kszo ci 
maj  by  przeznaczone na pracownie artystyczne. Ponadto, w dwóch z budynków 
gospodarczych, proponuje si  utworzenie prze witu (działka nr 87/2 oraz działka nr 90/2), 
najlepiej w miejscu których  z istniej cych drzwi wej ciowych, tak by nie ingerowa  zbytnio 
w konstrukcje i wygl d budynków. Przebicia te pozwol  u ytkownikom danych i s siednich 
obiektów na swobodne przemieszczanie si  na tereny obok, a ponadto stworz  mo liwo  
powstania punktów widokowych, dominant oraz osi kompozycyjnych terenu. Usprawniona 
komunikacja z cał  pewno ci  oka e si  istotna dla dzieci i młodzie y uczestnicz cych  
w zaj ciach przy ul. Prz dzalnianej 51, gdy  w ci gu kilku minut b d  mogli dosta  si  na 
plac zabaw oraz reszt  terenów rekreacyjnych. Natomiast przebicie od strony hostelu uczyni 
jego go ciom teren Ksi ego Młyna bardziej przyst pnym. 

Wspomniany budynek gospodarczy z przebiciem, na działce nr 87/2, zostanie 
przeznaczony do dyspozycji klientów hostelu. Proponuje si  stworzenie w nim „podcieni”, 
które umo liwiałyby sp dzanie czasu na wie ym powietrzu pod zadaszeniem. Podcienia te, 
równie  maj  by  wykonane w sposób jak najmniej naruszaj cy wygl d  
i konstrukcj  budynku, przede wszystkim poprzez usuni cie drzwi wej ciowych. 

Komórki przy ulicy Fabrycznej 19 i 19a zostan  przeznaczone pod funkcj  usługow , jak  
jest wypo yczalnia rowerów. Propozycja ta jest komplementarna do stworzenia  
w obr bie obszaru cie ki rowerowej, o której b dzie mowa dalej. Miejscem generuj cym 
popyt na przeja d k  rowerem jest tak e Park ródliska s siaduj cy z Ksi ym Młynem. 
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Inicjatywa stworzenia Instytutu Wzornictwa przez Akademi  Sztuk Pi knych w budynku 
dawnej szkoły przy ulicy Ksi y Młyn 13/15 jest jak najbardziej popierana. 
 
 

b. Bilans powierzchni dla proponowanych funkcji. 
 

 
  
Jak wynika z przedstawionego powy ej bilansu terenu, na badanym obszarze dominuje 

funkcja mieszkaniowa, znajduj ca si  przy alei Ksi y Młyn. Oznacza to, e zało enie o 
przewadze tej funkcji nad pozostałymi w sposobie u ytkowania terenu, zostało spełnione. 
Poza tym, podobny udział w bilansie terenu osi ga funkcja mieszkaniowa z usługami w 
parterach, zlokalizowana głównie przy ulicy Prz dzalnianej, a wi c nie ingeruj ca 
bezpo rednio w „czyste” osiedle mieszkaniowe. W nast pnej kolejno ci znajduj  si  tereny 
zieleni i rekreacji*, tak e stanowi ce du y odsetek w powierzchni terenu, co z cał  pewno ci  
b dzie miało pozytywny wpływ na wizerunek obszaru. Kolejne miejsce zajmuje funkcja 
usługowa, skupiona głównie w cz ci północnej obszaru, oraz funkcja komunikacyjna, 
umo liwiaj ca wjazd na teren zespołu. Najmniejsz , ale mimo to istotn  cz  obszaru, 
zajmuje funkcja artystyczna, ulokowana w obecnych budynkach gospodarczych.  
 

c. Rozwi zania komunikacyjne. 
 

Najwi kszym problemem transportowym dla danego obszaru jest du a liczba miejsc 
parkingowych, jakiej ten teren wymaga. Z oblicze  jakich dokonano podczas analizy 
u ytkowania terenu wynika, i  obszar Ksi ego Młyna po przekształceniach musi mie  
zagwarantowane około 400 miejsc parkingowych (około 130 miejsc parkingowych dla 
mieszka ców oraz około 270 miejsc parkingowych dla osób korzystaj cych z usług. 
Elementem, gwarantuj cym rozwi zanie tego problemu jest stworzenie parkingu 
podziemnego o rozmiarze 70mx85m. Ma on si  znajdowa  na działce, której grunty w cz ci 
s  własno ci  Miasta Łodzi, a w cz ci Akademii Sztuk Pi knych (działki nr: 89/1 oraz cz  
91/1). Lokalizacja ta jest najbardziej racjonalna, ze wzgl du na obecny brak zabudowa  na 

                                                 
* Do obliczenia procentowego udziału terenów zieleni i rekreacji zostały wzi te pod uwag  najwi ksze skupiska 
tej funkcji. Jednak w jej skład wchodz  tak e przydomowe enklawy zieleni, poro ni te ro linno ci  działki 
usługowe, plac do koszykówki oraz ziele  towarzysz ca drodze prowadz cej do parkingu podziemnego. Zatem 
udział terenów zieleni i rekreacji jest nieco wi kszy ni  na wykresie. 
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tym terenie. Dojazd do parkingu b dzie prowadzi  od ulicy Fabrycznej, z wjazdem pod 
ziemi  na południe od budynku nr 19a. Parking podziemny zapewni około 200 miejsc 
parkingowych. Pozostałe miejsca parkingowe znajdowa  si  maj : we wn trzach podwórek w 
działkach na południu obszaru (6 miejsc na ka d  działk ), w s siedztwie sklepu 
spo ywczego (Ksi y Młyn 11a), wzdłu   
ul. Prz dzalnianej, wzdłu  drogi prowadz cej do parkingu podziemnego oraz przy hotelu. 
Ł cznie wydzielono 157 miejsc parkingowych naziemnych. 

Nawi zuj c do wspomnianej ulicy Prz dzalnianej, zaplanowana została dla niej zmiana 
organizacji ruchu, polegaj ca na przekształceniu z ulicy dwukierunkowej  
na jednokierunkow , z biegiem ku południu miasta. Rozwi zanie takie umo liwi stworzenie 
dodatkowych miejsc parkingowych (m.in. dla klientów proponowanych usług  
w pierzei przy tej ulicy), a tak e urz dzenie pasu zieleni, oraz chodnika ze cie k  rowerow . 

Nast pn  zmian  jest wprowadzenie zakazu wjazdu dla pojazdów samochodowych na  
poło on  południkowo cz  ulicy Ksi y Młyn. Zakaz ten ma jednak nie dotyczy  
mieszka ców posesji. 

Kolejn  propozycj  jest wprowadzenie cie ki rowerowej biegn cej od strony ulicy 
Fabrycznej, po obu stronach danego układu, oraz wzdłu  istniej cych, nieu ytkowanych 
torów bocznicy kolejowej, a  do ulicy Ksi y Młyn. Miasta powinny propagowa  korzystanie 
z ekologicznych rodków transportu, gdy  nie pogarszaj  one jako ci rodowiska, odci aj  
ulice od ruchu kołowego, zapobiegaj c w ten sposób kongestiom oraz ostatnimi czasy maj  
swój udział w kreowaniu wizerunku całego miasta. Inicjatywa budowy cie ek rowerowych 
na pewno zostanie wykorzystana przez korzystaj cych z omawianego obszaru artystów. 

Główne ci gi piesze i rowerowe b d  otoczone z dwóch stron drzewami, tworz c 
ciekawe i ch tnie odwiedzane aleje. 

Ostatni  kwesti  w tym zakresie, cho  niebezpo rednio tycz c  si  komunikacji, jest 
konserwacja bocznicy kolejowej znajduj cej si  na obszarze obj tym programem. „Na 
torach” zostałby utworzony przeszklony deptak, tak by przechodzie  widział i  „po nich” 
st pa. W godzinach wieczornych tory byłyby pod wietlane od dołu. Efekt został przestawiony 
na wizualizacji w prezentacji.  

 
d. Nawierzchnie. 

 
Na szczególn  uwag  zasługuje zabytkowa kostka, któr  obowi zkowo podlega 

zachowaniu oraz remontowi. Pozostały obszar terenu ma zosta  pokryty, komponuj c  si  z 
zabytkow  nawierzchni , kostk  granitow . Zast pienie historycznego podło a zalecane jest 
jedynie w obszarze działek, gdzie została ona doszcz tnie zniszczona.  
 
 

e. Przestrze  publiczna. Elementy małej architektury. 
 

Proces rewitalizacji pozwoli na wyeksponowanie do tej pory zaniedbanych przestrzeni 
publicznych. W znacznej mierze zostan  one zagospodarowane jako tereny zieleni (zarówno 
niskiej jak i wysokiej), wzbogaconej sieci  przej  pieszych i cie ek rowerowych. 

Generalnie projektowan  przestrze  publiczn  mo na podzieli  na dwie strefy: północn  
i południow , z granic  w postaci równole nikowego fragmentu ul. Ksi y Młyn. Strefa 
północna to ta o bardziej otwartym charakterze. Ma posiada  du y, zwarty obszar, le cy w 
otoczeniu ró nych usług, który zostanie rozdysponowany pod: plac zabaw, park, fontann , 
Plac Artystów oraz ogólnodost pn  „przestrze  wystaw ” Instytutu Wzornictwa. W strefie 
północnej zaproponowane zostan  tak e mniejsze powierzchniowo przestrzenie publiczne w 
podwórzach, b d ce doskonale skomunikowane z głównym terenem zieleni i rekreacji. 
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Przestrzenie publiczne strefy południowej maj  posiada  odmienny charakter od tych po 
stronie północnej. Przede wszystkim, co wynika z rozmieszczenia istniej cej zabudowy, 
zostan  rozczłonkowane na zespół mniejszych przestrzeni. Na północy tej strefy, naprzeciw 
Instytutu Wzornictwa, powstanie niedu y skwer, natomiast na południu, mi dzy dwoma 
budynkami gospodarczymi, boisko do koszykówki. Kluczow  rol  dla strefy południowej 
odgrywa  b dzie południkowy fragment ul. Ksi y Młyn z brukowan  nawierzchni , oraz 
pasem zieleni niskiej, otoczonej szpalerami drzew. Jako aleja z ograniczonym ruchem 
samochodowym, b dzie słu y  przyjemnym spacerom w ród zieleni i zabytkowej zabudowy. 
Na szczególn  uwag  zasługuje przestrze  podwórek. Te nale ce do zabudowy z usługami w 
parterach przy ul. Prz dzalnianej, oraz w obr bie których zabudowa gospodarcza zostanie 
przeznaczona pod pracownie artystyczne, zachowaj  typowo publiczny charakter. Jednak e 
te, odpowiadaj ce modułom przy ul. Ksi y Młyn, numery nie parzyste, zyskaj  półpubliczn  
cech . Mimo, i  nie zostan  w aden sposób odgrodzone za pomoc  bariery fizycznej, 
ograniczenie dost pu do nich ruchu kołowego (oprócz mieszka ców), oraz poło enie na 
kra cu obszaru, pozwol  wytworzy  w wiadomo ci ludzi, wra enie „własno ci” tej 
przestrzeni. 

Na obszarze licznych podwórek, w ród zieleni zostanie wkomponowane po kilka miejsc 
parkingowych. 

W uzupełnieniu do przestrzeni publicznej w licznych punktach pojawi  si  obiekty 
małej architektury. Cz  z nich b dzie miała wymiar czysto praktyczny (ławki, stoliki, 
interesuj ce w kształcie meble miejskie; latarnie, kosze na mieci, stojaki na rowery, donice z 
kwiatami), natomiast pozostałe b d  stanowi  o atrakcyjno ci i wyj tkowo ci miejsca 
(obiekty placu zabaw, elementy „przestrzeni wystawowej” dla Instytutu Wzornictwa, postacie 
Scheiblera i Mosha, lokomotywa- omówione w dalszych punktach pracy). Wszystkie 
elementy małej architektury pozwol  na ciekawe kreowanie estetyki przestrzeni. 

 
 

4. Koncepcja zagospodarowania modułu. 
 

a. Opis koncepcji zagospodarowania modułu przy ul. Ksi y Młyn 5. 
 

Zespół mieszkaniowy, na obszarze opracowania, zlokalizowany jest prostopadle do 
fabryki szerokim frontem. Ustawiony jest powtarzalnie wzdłu  osi, któr  zamyka zespół 
szkoły i dawnego szpitala. Warto  historyczna całego zespołu nie pozwala na jego 
zapomnienie. Dostrzegaj c form  architektoniczn , jej jako  i charakterystyczno  na skale 
ogólnopolsk , nale y przy opracowaniu zachowa  jak najwi cej oryginalnych elementów. 

Ka dy z modułów zespołu mieszkaniowego składa sie z: zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej o dwóch kondygnacjach oraz zespołu komórek gospodarczych i dziedzi ca 
wewn trznego. Proponowana koncepcja zagospodarowania w niniejszym opracowaniu 
dotyczy modułu przy ul. Ksi y Młyn 5, który zawiera dom mieszkalny oraz dwa poł czone 
ze sob  budynki gospodarcze. 

Znaczne zmiany wprowadzone zostały do strefy ł cz cej dom mieszkalny z komórkami 
dla artystów. Nieuporz dkowana dotychczas ziele  zagospodarowana została w formie 
kolistego skweru po rodku którego znajduj  si  cztery ławki, donice z kwiatami, kosz na 
mieci. Cało  zało enia przecina o , któr  jest alejka prowadz ca do komórek. Przed 

komórkami planuje si  umie ci  dwa stojaki na rowery, donice z kwiatami, ławki. Boczn  
elewacj  pokrywa  maj  pn cza, np. bluszcz, winoro l. Przed stref  zieleni zagospodarowanej 
zaprojektowano sze  miejsc parkingowych.  
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b. Bilans powierzchni modułu przy ul. Ksi y Młyn 5. 
 

 
 
 
 
 

5. Koncepcja architektoniczna budynku przy ul. Ksi y Młyn 5 – opis. 
 

W zakresie domu mieszkalnego stwierdzono, i  obiekt znajduje si  w stanie technicznym  
rednim i wymaga adaptacji wn trz do wymogów nowoczesnych standardów. Wprowadzone 

zostaj   nowe podziały mieszka . Poprawiona zostaje komunikacja. Zewn trzny zarys obiektu 
pozostaje niezmienny, jak równie  elewacje. Podział pomieszcze  jak na zał czonych 
rysunkach. 

Budynki gospodarcze towarzysz ce zabudowie mieszkaniowej to zespół schowków. Ich 
funkcjonalno  i stan techniczny obni ył sie na przełomie ostatnich dziesi cioleci. W zwi zku 
z tym, w celu opracowania obiektu i dostosowania go dla potrzeb artystów lub innych form 
zainteresowa  twórczych, wydziela si  cztery niezale ne sale z osobnymi drzwiami. Dwie 
centralne mog  by  dowolnie dzielone  przy pomocy systemu aktywnych przegród. Pozwala 
to stworzy  przestrze  doskonał  równie  dla koncertów i wystaw. Podziały okienne zostaj  
zbli one do historycznego układu szprosów. Elewacje oryginalne zostaj  odnowione. Dach 
jako element spinaj cy cały zespół jest przeszklony pozwalaj c kierowa  dowolnie 
intensywno ci  wiatła. Przeszklenia te tworz  tzw. „pi t  elewacj ” dobrze widoczn  z 
wy szych kondygnacji s siaduj cych budynków, jednak nie ra c  swoj  „inno ci ” 
przechodniów spaceruj cych po Ksi ym Młynie. Projekt jest przykładem jednej z funkcji 
przewidzianej w propozycji urbanistycznej.  
 

6. Ksi y Młyn- atrakcyjne miejsce zamieszkania. 
 
Ksi y Młyn po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji stanie si  przestrzeni  niezwykle 

atrakcyjn  dla celów mieszkaniowych. Gruntowna odnowa zabudowy (wraz z 
wprowadzaniem takich udogodnie  jak np. podł czenie osiedla do miejskiej sieci cieplnej), 
urz dzenie przestrzeni publicznych, wprowadzenie nowych punktów usługowych oraz 

Bilans terenu modułu

19%

19%

43%

19% 
funkcja
mieszkaniowa
funkcja
artystyczna
funkcja
komunikacyjna
tereny zieleni
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zapewnienie miejsc pracy, sprawi  i  mieszka cy b d  chcieli pozosta  na danym terenie. 
Równocze nie działania te stan  si  magnesem przyci gaj cym młode rodziny z dzie mi, 
dzi ki czemu Ksi y Młyn nie b dzie ju  kojarzony ze starsz  społeczno ci  oraz zostan  
zapełnione obecne oraz mog ce powsta  (w zwi zku z prawdopodobnym wzrostem czynszów 
po procesie rewitalizacji) luki lokalowe. 

Pami taj c jak wa na jest integracja mieszka ców, zapewnione zostan  liczne miejsca 
spotka . B d  to zarówno przestrzenie otwarte takie jak skwery, czy te  miejsca skierowane 
do konkretnej grupy odbiorów, np. Klub Seniora, Klub Hobbystów, wietlica dla dzieci i 
młodzie y. 
 

7. O ywienie gospodarcze i aktywizacja zawodowa mieszka ców. 
 

Wprowadzenie nowych funkcji usługowych (szczególnie komercyjnych) powinno 
o ywi  gospodarczo obszar Ksi ego Młyna oraz pozwoli  by cały kompleks zacz ł zarabia  
na swoje utrzymanie. Poza tym dzi ki przyci gni ciu inwestorów i uruchomieniu nowych 
punktów działalno ci gospodarczej, utworzone zostan  liczne stanowiska pracy, których cz  
prawdopodobnie b d  mogli zaj  sami mieszka cy zabytkowego zespołu domów 
familijnych.  

Aby wesprze  aktywizacj  zawodow  mieszka ców, w jednym z budynków 
usługowych powstan : Centrum Aktywizacji Bezrobotnych oraz Centrum Szkole   
i Doradztwa Zawodowego. Wszelkie osoby chc ce poprawi  swoj  sytuacj  lub te  uzyska  
porad  odno nie kształtowaniu swojej kariery zawodowej odnajd  tam profesjonaln  pomoc. 
W wy ej wymienionych obiektach umo liwione zostanie tak e wprowadzenie konkretnych 
kursów „na zamówienie” przedsi biorców wprowadzonych na teren Ksi ego Młyna oraz 
obszary s siednie. Zainteresowani mieszka cy zostan  nieodpłatnie przeszkoleni tak jak 
za yczy sobie konkretny pracodawca, w zamian za zatrudnienie przez owych pracodawców 
szkol cych si  osób (je li te z pozytywnym rezultatem uko cz  kurs). 
 

8. Wizja Dzielnicy Kreatywnej. 
 

Głównym  czynnikiem sprawczym wykreowania wizerunku Dzielnicy Kreatywnej 
b dzie istnienie Instytutu Wzornictwa, ulokowanego, przez Akademi  Sztuk Pi knych,  
w budynku dawnej szkoły podstawowej. Od północnej strony Instytutu, w zakresie terenu 
zieleni, proponowane jest stworzenie ogólnodost pnej przestrzeni wystawowej, która 
mogłaby obj  wolnostoj ce szklane witryny, stanowi ce ekspozycje dzieł artystycznych, 
niewielk  scen  niezb dn  podczas otwarcia wystaw oraz cz  prac artystów takich jak: 
rze by, niewielkie konstrukcje metalowe itp., które byłyby umieszczane bezpo rednio w 
gruncie po ród zieleni.  W zwi zku z pojawieniem si  tak charakterystycznego miejsca, jakim 
jest Instytut Wzornictwa, znaczna cz  innych obiektów została tak e przeznaczona pod 
zagospodarowanie na u ytek artystów. Stworzenie licznych przestrzeni, umo liwiaj cych 
wykorzystanie jako warsztaty i pracownie artystyczne, oraz Centrum Zaj  Artystycznych dla 
dzieci i młodzie y, po raz kolejny kładzie akcent na praktyczne powi zanie obszaru ze sztuk  
i działaniami kreatywnymi.  
 

9. Wa ny punkt turystyczny na mapie miasta. 
 

Ksi y Młyn stanie si  ch tnie odwiedzanym miejscem, zarówno ze wzgl du na 
powstanie Instytutu Wzornictwa i licznych miejsc o charakterze artystycznym, jak i 
wyeksponowanie poprzemysłowego charakteru tego osiedla. Do dyspozycji turystów oddane 
zostan : hostel, muzeum, punkt informacji turystycznej oraz lokale gastronomiczne. Wizyt  
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potencjalnych go ci uprzyjemnia  b d  naturalnej wielko ci postacie: Karola Scheiblera i 
Karola Fryderyka Moesa, którzy przy wej ciach na obszar Ksi ego Młyna od północy i od 
południa (po jednym pos gu z ka dej strony) b d  wita  go ci swoj  postur  i tablic  
mówi c  o krótkiej historii miejsca. Dodatkowo przy wej ciu od południa na tablicy 
umieszczone b dzie stare zdj cie z wygl dem alei Ksi ego Młyna kiedy . 

Kolejn  atrakcj  turystyczn  b dzie przeszklona, pod wietlana noc , stara bocznica 
kolejowa, obok której, na placu zabaw stanie metalowa lokomotywa parowa, do której b dzie 
mo na wsi  i poczu  si  jak w XVIII w.  
 










