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Najbardziej potrzebna jest na tej działce 
zieleń i światło, otwarcie na wspaniały 
przyszły ogród w całym kwartale z ogromnym 
drzewem - pomnikiem przyrody. Z tego 
skorzystają też lokatorzy przyległej posesji. 
 
Aby odzyskać kubaturę traconą – z zyskiem i 
korzyścią dla mieszkańców – możemy 
zagospodarować istniejące piwnice, może 
nieznacznie je pogłębiając. 
 



ANDRZEJ BARAN – ARCH 50+ 

•  Likwidacja skrzydła ze schodami oraz 
oficyny. Za pieniądze przebudowy oficyny 
można postawić nowy obiekt w pobliskim 
ogrodzie wspomnianym na warsztacie 

•  Placyk-amfiteatr do spotkań na podwórku 
•  Miejsce składowania odpadów koniecznie 

segregowanych, kompostownik. 
•  Pochylnie na parter i do piwnicy 
•  Ławeczka przy wejściu do klatki 

schodowej 
•  Zieleń i mini uprawy (koperek, pietruszka, 

mini pomidory na użytek własny).  
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PARTER 
•  Sala jadalniani z pełnym zapleczem 

kuchennym. 2. 2 sale wielofunkcyjne  
•  WC z przedsionkiem dostępny dla 

niepełnosprawnych, głownie dla kobiet, WC 
męski w piwnicy wraz z łazienką 

•  Gabinet pielęgniarski, oczekiwanie na sali 
wielofunkcyjnej 

•  Dwie pochylnie (6% spadku) od ulicy i od 
zaplecza zielonego. Dostęp do windy 
również z głównej klatki schodowej 
(podnośnik składany) 

•  Przyuliczny mini ogródek kawiarniany od ul. 
Stalowej (parklet) 
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PIĘTRO 1, 2 i 3 
•  Mieszkania 1 i 2 pokojowe dla 18 osób 

w tym imigranci i mieszkanie rotacyjne 
„adaptacyjne” dla osoby bezdomnej 

•  Wszystkie mieszkania z łazienkami 
dostępnymi dla niepełnosprawnych 

•  Na szerokich spocznikach schodów 
ławeczki dla odpoczynku i zieleń 

•  Pomieszczenie gospodarcze na każdej 
kondygnacji 

•  Szafy, regały na książki i czasopisma 
ogólnodostępne 

•  Na ścianach obrazy, zdjęcia, wystawy w 
korytarzu i na salach ogólnodostępnych 
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PIĘTRO 4 i PODDASZE 
•  Wszystkie pomieszczenia wspólne 

dostępne dla całej społeczności domu. 
Nie dzielimy młodych od starych.  

•  Pokoje mieszkalno-hotelowe (12 pokoi 
dla 18 osób). Dwoje młodych opiekuje 
się dwojgiem osób starych poświęcając 
im np. 2 godziny w tygodniu. 

•  Dwa mieszkania z łazienkami 
dostosowanymi dla niepełnosprawnych 

•  Pokoje o standardzie pensjonatowym z 
łazienkami. W okresie wakacji 
wynajmowane, co może dać dochód. 

•  Mieszkania dla wychowawcy i dla 
pracowników 
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KOSZTY REALIZACJI: 
 
•  Obniżenie stropu parteru stwarza konieczność drogich zmian w 

konstrukcji. Brak przepony stropu powoduje niekorzystne konstrukcyjnie 
zwiększenie wysokości ścian. 

•  W budynku istnieje wiele kanałów, wentylacyjnych i dymowych od pokoi, 
starych pionów kuchennych i piecowych. Należy je udrożnić, zamiast 
budowy nowych, które na tracimy 15 m2  

•  Odbudowa skrzydła dawnych schodów jest nieopłacalna ekonomicznie 
(trzeba wykonać stropy i zmienić miejsce wszystkich okien). Wąska bryła, 
nieekonomiczna do ogrzewania. Za razem zafałszowanie dawnej funkcji. 
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PLACÓWKA WYCHOWAWCZA 
 
•  Liczba dzieci może odpowiadać liczbie osób starszych. Proponujemy by 

dobrać dzieci i starszych parami, tak by pomóc w nawiązaniu bliskich 
kontaktów. Odwiedziny, dyskusje, pomoc starszym, czasem wspólna 
wycieczka. 

•  Dorośli mogą być namiastką rodziców i dziadków, opiekując się dziećmi 
jak swoją rodziną. Wystarczy poświęcić godzinę lub dwie w tygodniu na 
spotkania.  

•  Proponujemy by dzieciom stworzyć podobną sytuację mieszkaniową jaką 
chcieliby mieć dorośli. Własny pokój, łazienka, szafa. Mieszkanka jedno i 
dwuosobowe. Zapewne będą mieszkać tu aż do pełnoletniości. 

 


