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lokalizacja
location

Polska / Poland
Koszalin

Zakre
s O

praco
wania

ul. P
iłs

udzk
iego

Góra Chełmska

"NAZWA DOMU SENIORA"

Gdynia (3h)

Goleniów (2h)
Szczecin (2h 20min)

Poznań (4h)

Bydgoszcz (3h)

Berlin (3h 30min)

POlska
Poland

WOJ. zachodniopomorskie
west pomerania province

Koszalin
Koszalin

odległości
distance

goleniów        1h40’
szczecin   2h10’

berlin   3h30’ poznań   4h

gdynia   2h30’ 
gdańsk   3h

bydgoszcz   3h

morze bałtyckie
baltic sea
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P
O projekcie
about the project

powyżej: Widok nowego skrzydła budynku
Above: view of the new wing of the building

Postępujący proces starzenia się pol-
skiego społeczeństwa pociąga za sobą 
szereg skutków o charakterze społeczno-
ekonomicznym. Jednym z nich jest wzrost 
popytu na usługi oferowane przez domy 
spokojnej starości. 

Główny Urzędu Statystyczny podaje, że 
na koniec 2011 r. liczba osób w wieku po-
produkcyjnym w Polsce była na poziomie 
6,73 mln, a w 2035 r. ma wynieść 9,62 mln. 
W tym kontekście dom seniora to perspe-
ktywiczny projekt stanowiący odpowiedź 
na zmieniającą się rzeczywistość. 

Inwestycja zrealizowana będzie w Kosza-
linie, na terenie położonym w leśnej otulinie 
miasta, u podnóża Góry Chełmskiej. Atutem 
tej lokalizacji jest bliskość przyrody i niewiel-
ka odległość od morza. Koszalin i pobliskie 
miasta (np. Gdańsk, Szczecin, Poznań) będą 
stanowiły bazę przyszłych pensjonariuszy. 
Na terenie pozyskanej działki znajduje się 
czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, 

Aging of Polish Society is a progressive 
process which implies many social and 
economic effects. One of them is an in-
crease in demand for services offered by 
nursing homes. 

According to Central Statistical Office 
at the end of 2011 there were in Poland 
6,73 million of people in post-working age 
and in 2035 this number is expected to 
reach 9,62 million. Taking this into con-
sideration the nursing home is a prospec-
tive project and an response to changing 
reality. 

The investment will be located in 
the suburbs of Koszalin, at the foot of 
Chełmska hill, in the immediate vicinity of 
the forest. Proximity of nature and short 
distance to the seashore will constitute 
an additional value. Koszalin and nearby 
cities (e.g. Gdańsk, Szczecin, Poznań) will 
be the sources of potential guests. On the 
acquired parcel there is an existing habit-
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POWYŻEJ: Widok przestrzeni Wspólnej i nowego skrzydła budynku
Above: view of the glazed link With shared space and the new wing

który zostanie zaadaptowany na potrzeby 
ośrodka. Ponadto wybudowane będzie 
nowe skrzydło, a oba budynki połączone 
zostaną przeszklonym, funkcjonalnym 
łącznikiem. W strefie wejściowej powstanie 
ogród i założenia parkowe nadające obiek-
towi charakter rezydencjalny. 

Planowany dom seniora będzie mógł 
przyjąć 96 pensjonariuszy w pokojach jed-
no- i dwuosobowych. Wykwalifikowany per-
sonel i nowoczesne wyposażenie umożliwią 
im spędzanie czasu w sposób atrakcyjny 
i bezpieczny. Utworzone zostaną niezbędne 
bloki funkcjonalne: żywieniowy, sanitar-
ny i pielęgniarski. Podopieczni będą mieli 
możliwość skorzystania z kaplicy, gabi-
netu psychologicznego a także z różnych 
przestrzeni wspólnych. Do dyspozycji 
mieszkańców będą m. in. basen, sauna 
i tarasy zaprojektowane z myślą o urozmai-
conej rekreacji.  Na terenie obiektu znajdzie 
się także sala wyposażona pod kątem prow-
adzenie zajęć rehabilitacji ruchowej, z której 
korzystać będą mogły również osoby 
niebędące pensjonariuszami ośrodka.          

able four-storey building, which will be 
adapted for rest home. Moreover a new 
wing will be built and both buildings will 
be connected by a functional glazed link. 
In the entrance zone there will be garden 
and park, which will create residence-like 
feeling. 

Completed complex of buildings will 
offer accommodation in suites, single and 
double rooms to 96 guests. Highly quali-
fied staff and state-of-the-art equipment 
will provide the boarders with the high-
est standards. There will be necessary 
functional sections to serve the home, 
including nutrition, sanitation and nurs-
ing areas. Besides there will be a chapel, 
psychologist surgery and varied com-
mon space available for the residents. The 
guests will also have access to many facili-
ties, including swimming pool, sauna and 
terrace designed as a place for many kinds 
of recreation. Furthermore there will be 
a rehabilitation room, which will serve 
guests of the rest home as well as non-
residents.                                                         
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63
pokoje
Rooms

96
osób
People

32
miejsca 
garażowe
parking lots

dom w liczbach
numbers

ponadto
Moreover

 Przeszklony łącznik pełniący funkcję 
przestrzeni wspólnej (wizualizacja str. 4);
 Basen z wyjściem na taras (wizualizacja 

str. 3);
 Balkony we wszystkich pokojach w nowej 

części domu (wizualizacja str. 3).
 Miejsca garażowe w podziemnym par-

kingu (wizualizacja str. 10);

 Glazed link serving as a shared space 
(visualisation p. 4);
 Inside pool with the terrace access 

(visualisation p. 3);
 Balconies in every room in the new wing 

(visualisation p. 3).
 Parking lots in the underground garage 

(visualisation p. 10);

POWYŻEJ: przykładowy pokój 2-0s0b0wy 
ABOVE: 2-bedded exemplary room
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D
pokoje
rooms
Do dyspozycji pensjonariuszy planowego 
domu seniora oddanych zostanie 63 pokoi, 
w tym 30 jednoosobowych, 27 dwuoso-
bowych i 6 dwuosobowych apartamentów. 
Każdy pokój będzie wyposażony we  własną 
łazienkę. W przypadku 36 pokoi zloka-
lizowanych w dobudowanym skrzydle dla 
każdego z nich przewidziano także osobny 
balkon. 

POWYŻEJ: przykładowy pokój 2-0s0b0wy 
ABOVE: 2-bedded exemplary room

There will be 63 rooms, including 30 single, 
27 two-bedded rooms and 6 two-bedded 
suites available for the boarders of projected 
rest home. There will be bathroom in each 
room. 36 rooms situated in the extension of 
the home will have balconies.

Every room is designed to meet the 
needs of people advanced in years. Building 
materials that are going to be used to walls 

Pokój
1.B.18

Pow: 24,64 m2 Łazienka
1.B.18a

Pow: 4,22 m2
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pokoje
rooms
Wszystkie pomieszczenia mieszkalne zapro-
jektowane zostały z uwzględnieniem specy-
ficznych potrzeb osób starszych. Materiały 
użyte do budowy ścian zagwarantują 
odpowiednie wyciszenie. Pokoje będą 
przestronne i dobrze doświetlone, w wys-
troju wnętrz dominować będzie drewno 
i ciepłe, pastelowe kolory.                           

construction guarantee that all chambers 
will be adequately soundproof. Rooms will 
be spacious and will be exposed to daylight. 
Interiors are designed to be full of wood and 
warm, pastel colours.                                         

Pokój
1.B.17

Pow: 27,33 m2

Pokój
1.B.17b

Pow: 11,57 m2
Łazienka
1.B.17b

Pow: 4,53 m2

POWYŻEJ: przykładowy apartament 2-pokojowy
ABOVE: 2-room exemplary suite
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POWYŻEJ: widok całej nieruchomości i założenia parkowego
ABOVE: view of the entire property and the park

budynek
istniejący
Existing
Building

funkcje
facilities

Założenie
Parkowe
Park

Taras 
na dachu
roof 
terrace

Budynek 
nowopro-
jektowany
Planned 
Building

basen
swimming
pool

Wejście do strefy 
rehabilitacyjnej
entry to 
rehabilitation Zone
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POWYŻEJ: widok na wyjazd z garażu podziemnego 
ABOVE: View of the underground garage exit

8
sal 
rekreacyjnych
Recreation rooms

3
windy
lifts

2
tarasy
terraces

dom w liczbach
numbers

 Powierzchnia tarasów: 
dachowy – 220m2, zewnętrzny – 260m2;
 Jadalnia z salą rekreacyjną;
 Pokój masażu;
 Las w bezpośrednim sąsiedztwie;
 Sala rehabilitacyjna.

 Terraces area:
roof – 220m2, outside– 260m2;
 Joint dining and recreation room;
 Massage room;
 The immediate vicinity of the forest;
 Rehabilitation room.

ponadto
Moreover
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inwestor
investor

BBN & HŻ Bieg-Nitkowska Żebryk Spółka Jawna
bogumiła bieg nitkowska          +48 606 14 15 16

architekci
Architects
MOM Architects: Michał Cichy, Maciej Armanowski 

projekt i skład folderu
design and layout
Waldemar koralewski 

teksty i tłumaczenie
text and translation
Bartosz bąk, Waldemar koralewski 


