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[1]
Poza koniecznym podniesieniem technicznego standardu tych osiedli (uszczelnieniem, 

dociepleniem oraz wzbogaceniem elewacji budynków), jednym ze sposobów ich
jnymi obiektami –

jnych – wielopoko-
leniowych –

o-
znych, grup 
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– nowych miejsc 
pracy w rejonie miejsca zamieszkania.

2. Historia osiedla na tle historii miasta 
pochodzi z 8 kwietnia 1589 roku. 

W dokumen
wyniku

murowa
Na skie. Ich ponowne 
odzyska 2]

i-

w czasie wojny). W

esz
i owych. [3]

W okresie 3-letniego Planu Odbudowy Gospodarczej Kraju, czyli w latach 1947-49, 
idowaniu skutków wojny w Lipsku 

–
-letniego Planu Rozbudowy Kraju (lata 1950-

widoczne zmiany w rozwoju osady. Nie wzniesiono w
tnych 

budyneczków).
u-

nalne. Pierwszy blok w Lipsku wybudowano dopiero w 1
o

(w
W

budowane j 4] Wszystkie budynki mieszkalne 
m

w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt w Kielcach jako projekty 
typowe do realizacji na terenie województwa kieleckiego.

3. Is
i-
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3. Is
i-

Rys. 1 ytycznymi MPZP (opracowanie: 
O. Skoczylas)

k-
-

3 budynki handlowe (2 z nich to parterowe 

o-

lub w
z a

do
i alternatywy na aktywne i

a-
nia terenów o funkcji mieszkalno-

lokalnej. W miejscowym planie zagospodarowania nie przewidziano obszarów o funkcjach 
kulturalnych. [5
podwojenie problemu monofunkcji. W tej chwili w

–



Jan Wrana, Olga Skoczylas352

4. Problemy osiedli monofunkcyjnych
asta 

Schumer-
i

inwestycje 
prywatnych inwestorów i n 6]

Berlin m-
z-

eniem  
je

- i
z-

nie nazw
Zaprojek

i 7]

– poziom 

Do spadku bezrobocia przyczyni

o
na ocean. [8]

5. Propozycja budynku wielofunkcyjnego
1 budynek wielofunkcyjny 

(patrz Rys. 1 acji wraz 
z owych jako 

y-

r-
kingowe. Zajmu

z

w budynku.

1 W pracy dyplomowej, Skoczylas [9]
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aniowej. 
10]), 

mo
i
i

Rys. 2 :[9])

6. Podsumowanie 

„Architektury interaktywnej” –
w tworzeniu.

Innowacyjne technologie – i to nie 

–
nie jedyna ich zaleta - nowocze

w-
–

jego elewacji -
z

Jan Wrana [11]

estetycznej tych obiektów - e-
-
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Revitalization of prefabricated estate in Lipsko - complement
the function of the multi-purpose building
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Abstract: 
in Lipsko (Poland) and its planned extension. This is a typical prefabricated settlement and 
article might as well refer to the majority of such housing estates in small towns.

The first chapter is an introduction to the article and the explanation of a given topic. 
The next chapter introduces the history of the town and estate, closely correlating with the 
third chapter, in which the current settlement is shown, its features, problems and plans for 
development. In the fourth chapter, the authors gives the examples of settlements, whose 
issue was also, inter alia, a monofunction and which were well revitalized, also through 
adding new features, and therefore their problems declined. Thanks to this brief overview it 
was possible to propose a multi-function building to the estate, which is described in 
chapter five. The final chapter contains the summary of the article.
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