SPIS ZAWARTOŚCI KONCEPCJI
Autorzy koncepcji: Sylwia Brzezińska, Marcin Gregorowicz, Paweł Haczkowski, Agnieszka
Kaczurba, Nina Kowiel-Zielińska, Piotr Popławski, Krzysztof Soszyński, Łukasz Szymański,
Agata Zapart
Nazwa i adres budynku: siedziba LO I, ul. Mickiewicza 6.
Budynek podlegający ochronie: w rejestrze zabytków.
Wiek budynku: budowa 1886-1887, rozbudowa lata 20-te XX w.
Rodzaj i funkcja budynku: funkcje dydaktyczne, siedziba liceum ogólnokształcącego, przy
czym:
- przyziemie użytkowane jako pomieszczenia magazynowe, techniczne, szatnie, sale
lekcyjne, komunikacja,
- parter użytkowany jako pomieszczenia administracyjne, sale lekcyjne, pomieszczenia
sanitarne, komunikacja,
- I piętro użytkowane jako pomieszczenia administracyjne, sale lekcyjne, pomieszczenia
sanitarne, komunikacja,
- poddasze nieużytkowe.
Powierzchnia użytkowa budynku:
- powierzchnia zabudowy – 2 950 m2
- powierzchnia użytkowa – 4 976 m2
- kubatura – 15 000 m3
Liczba kondygnacji: budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
Typ konstrukcji: budynek murowany.
Dach (forma, konstrukcja, pokrycie): więźba dachowa stolcowa ze ścianką kolankową,
z płatwiami oraz ramami stolcowymi; stężenie poprzeczne stanowią kleszcze, stężenie
podłużne stanowią miecze; konstrukcja odeskowana.
Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna esówka.
Ściany zewnętrzne (konstrukcja/warstwy, wykończenie fasad): murowane z cegły
ceramicznej, pełnej, maszynowej, na zaprawie cementowo-wapiennej, w obrębie cokołu
kamienne. Lico ścian z cegły ceramicznej maszynowej.
Stropy:
- sklepienia ceramiczne łukowe,

- sklepienia ceramiczne odcinkowe,
- stropy ceramiczne Kleina na belkach stalowych
Stolarka okienna:
- okna drewniane skrzynkowe,
- okna drewniane, jednoramowe,
- okna krosnowe, szklone w ołów (szybki różnego kształtu),
Stolarka drzwiowa:
- drzwi zewnętrzne drewniane z naświetlami zdobionymi szkłem witrażowym,
- drzwi wewnętrzne drewniane ze świetlikami.
Zużycie energii cieplnej :

Raport ESOI MPEC 2019 – 2021r.
Budynek charakteryzuje się najniższym zużyciem ciepła z porównywalnych obiektów
historycznych w mieście, zapewne ze względu na dużą kubaturę i pojemność cieplną
przegród. Modelowe zapotrzebowanie budynku zapewne bedzie znacząco większę.
Obserwowane wahania 2019-21r. spowodowane są różnicami temperatury w okresie
zimowym.
Zużycie energii elektrycznej :
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Budynek wolnostojący, elewacją frontową skierowany na ul. Dąbrowszczaków, poprzedzony
skwerem (z pomnikiem Adama Mickiewicza).
Na tyłach szkoły (po stronie południowej), na długości całej elewacji tylnej niewielki park,
z nasadzeniami w formie szpalerów (głównie wzdłuż granic posesji) oraz fragmentarycznie
zachowanymi alejami parkowymi.
Wokół budynku opaska asfaltowa, od strony Mickiewicza nawierzchnia z kostki betonowej.
Na zachód od szkoły zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne;
Budynek w słoneczne dni jest częściowo zacieniony, od zachodniej strony przez drzewa
rosnące w parku, od strony wschodniej przez drzewa rosnące w ogrodzie.
Przeznaczenie terenu: W części od strony wschodniej teren zielony, od zachodu
komunikacja i parkingi, od południa boisko szkolne niepełnowymiarowe.
Warunki urbanistyczno-architektoniczne: budynek w zabudowie zwartej, pierzejowej,
dobrze eksponowany.
Obsługa transportowo-komunikacyjna: dostępność do komunikacji zbiorowej i
infrastruktury rowerowej.
Zieleń i woda: teren zieleni do rekultywacji.
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Główne założenia i rozwiązania projektowe zagospodarowania terenu:
W części od strony wschodniej teren zielony do reorganizacji na teren edukacyjny (opis w
kolejnych częściach); od zachodu komunikacja i parkingi: zachowaną na ciągach komunikacyjnych
kostkę brukowa należy przełożyć i wykorzystać jako nawierzchnię miejsc postojowych;
od południa boisko szkolne niepełnowymiarowe - nawierzchnię boiska należy wymienić na
ekologiczną, wodoprzepuszczalną, parametry wymiarowe boiska dostosować do norm;
w części południowo-zachodniej (za budynkiem sali gimnastycznej) utworzenie ogrodu
deszczowego, możliwa jest tam również lokalizacja dodatkowej przestrzeni edukacyjnej - np.
otwartego laboratorium biologicznego.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przed: 1. powierzchnia całkowita terenu: 10392 m2,
2. powierzchnia utwardzona: 4632 m2
3. powierzchnia biologicznie czynna: 2810 m2,
4. powierzchnia zabudowy: 2950 m2
i po wprowadzeniu planowanych rozwiązań:
1. powierzchnia całkowita terenu: 10392 m2,
2. powierzchnia utwardzona: 3532 m2
3. powierzchnia biologicznie czynna: 3910 m2,
4. powierzchnia zabudowy: 2950 m2

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Wartość zabytkowa: bryła obiektu całkowicie do zachowania. Brak możliwości zmiany
wyglądu dachu, otworów okiennych i umieszczania urządzeń technicznych na dachu i
elewacjach.
Elewacje: Ceglane
Elewacja ceglana wymaga podjęcia prac naprawczych. W obrębie wielu podstaw oraz
nadproży okiennych widoczne są ukośne spękania muru. Występują również liczne
zabrudzenia elewacji w szczególności w narożnikach ryzalitów, w miejscu zacieków przy
sterczynach szczytów, wzdłuż rur spustowych oraz w szczególności w obrębie strefy
cokołowej. Widoczne są również lokalne zawilgocenia muru w strefie cokołowej, których
skutkiem są m.in zasolenia, wzrost glonów, łuszczenie się, osypywanie oraz ubytki cegieł i
spoin.
Wnętrza:
- stolarka drzwiowa w dużej części zachowana, pewna część drzwi prowadzących z holu
do klas ma nabite płyty ze sklejki (lata 80 XXw?)m które przysłaniają oryginalne skrzydło
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- główna (centralna) klatka schodowa z zachowanym w większości wnętrzem (balustrady,
stolarka, posadzka z ozdobnych płytek betonowych, schody z lastryko, odrestaurowane
okna witrażowe w elewacji południowo-wschodniej)
- zachowana część oryginalnych posadzek (posadzki z ozdobnych płytek betonowych w
przyziemiu klatek schodowych, posadzki betonowe w piwnicy)
- tynkowane, płycinowe pilastry, wsporniki oraz kolumny z kapitelami ozdobionymi
motywami roślinnymi podtrzymujące sklepienia typu „kapa pruska” w ciągach
komunikacyjnych,
- w auli szkolnej strop belkowy z poprzeczkami wsparty na drewnianych konsolach; belki i
poprzeczki snycersko opracowane.
Stan zachowania oryginalnego wystroju - ściany i sufity bez dekoracji. Zachowana w
dużej części stolarka drzwiowa. Częściowo zachowane posadzki. Zachowane witraże w
auli i na klatkach schodowych. Zachowany wystrój auli - sufit drewniany kasetonowy i
ozdobna ceramika na ścianie.
Wykończenia ścian, podłóg, sufitów - na podłodze w salach parkiety drewniane, w
częściach wspólnych lastryko i posadzka z płytek z tłuczonego marmuru.
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Istniejące instalacje
- elektro-energetyczna,
- wodociągowa z sieci miejskiej (Zgodnie z protokołem stanu technicznego instalacji
sanitarnych całość instalacji jest w stanie technicznym zadowalającym),
- c.o. z sieci miejskiej (Zgodnie z protokołem stanu technicznego instalacji sanitarnych
całość instalacji jest w stanie dobrym / zadowalającym),
- kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej (Zgodnie z protokołem stanu technicznego
instalacji sanitarnych całość instalacji jest w stanie średnim / złym / dostatecznym),
- ciepłej wody użytkowej z sieci miejskiej (Zgodnie z protokołem stanu technicznego
instalacji sanitarnych całość instalacji jest w stanie zadowalającym),
- gazowa (Zgodnie z kartą kontroli stanu technicznego instalacji gazowej całość instalacji
jest w stanie technicznym odpowiednim),
- odgromowa,
- telefoniczna,
- sieci komputerowej,
- przewody wentylacji grawitacyjnej (Zgodnie z kartą kontroli stanu technicznego kominów
i przewodów wentylacyjnych kanały są w stanie odpowiednim).
NAJWIĘKSZE WYZWANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA BUDYNKU:
1)
2)

Niewłaściwe odprowadzenie wód opadowych, niesprawna wentylacja i pokrycie ścian
farbą paroszczelną (lamperią), co powoduje zawilgocenie ścian zewnętrznych.
Usunięcie wilgoci z budynku wraz z jej skutkami a także przeciwdziałanie przed jej
nawrotem.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ocieplenie poddasza i ewentualna adaptacja poddasza na pomieszczenia dydaktyczne.
Uszczelnienie i naprawa pokrycia dachowego budynku.
Wymiana orynnowania dachu.
Modernizacja systemu grzewczego (szczególnie grzejników).
Modernizacja wentylacji.
Uszczelnienie okien i drzwi wejściowych do budynku.
Uzupełnienie ubytków elewacji i pokrycia dachowego, naprawa pęknięć ścian i podłóg
wewnątrz budynku.
10) Uzupełnienie ubytków fug w elewacji zewnętrznej budynku zaprawą
paroprzepuszczalną.
11) Ogólne czyszczenie i renowacja elewacji budynku.
12) Dostosowanie funkcjonalności obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(podjazdy do budynku i na poszczególne kondygnacje, montaż windy, dostosowanie
toalet).
Podobny zakres prac dotyczy budynku sportowego z salami gimnastycznymi i siłownią.

PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU I KONCEPCJA RENOWACJI
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PROGRAM i UKŁAD FUNKCJI
Program użytkowy bez większych zmian. Dodatkowo na poddaszu wyznaczone kilka sal
warsztatowych. Doposażenie budynku w szyb windowy, platformę schodową oraz toalety
dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE I MATERIAŁOWE
Budynek o dużej pojemności i bezwładności cieplnej. Prócz nowych pomieszczeń w
przestrzeni dachu nie wprowadzamy istotnych ingerencji budowlanych. Wymiana
poszycia dachowego – częściowa z materiałów historycznych (wymiana deskowania i
dachówka ceramiczna).
WIDOCZNOŚĆ ELEWACJI
Elewacja jest eksponowana z każdej strony – niedopuszczalne istotne ingerencje.
MATERIAŁY ELEWACYJNE
Nie wprowadzamy nowych materiałów elewacyjnych. Jedynie preparaty konserwatorskie
do czyszczenia i uzupełnienia elewacji.
STAN ELEWACJI
Konieczność wyczyszczenia, uzupełnienia i wzmocnienia spoin. Analiza spękań murów pod
kątem aktywnych naprężeń. Uzupełnienie ubytków w cegłach. Wymiana części krat na
zgodne z wyglądem historycznym. Poprawienie nieestetycznych napraw realizowanych w
okresie użytkowania.
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WNĘTRZA
Korytarze i klatka schodowa – zlokalizowano miejsce na szyb windowy – możliwy montaż
windy bez istotnej ingerencji skutkującej utratą wartości zabytkowych .
Piwnica - funkcje, wentylacja, ogrzewanie, podłoga, stan ścian fundamentowych
i stropu (ew. zawilgocenia) - do usunięcia boazeria, farby nieprzepuszczalne i część
tynków. Pomieszczenia przeznaczone na szatnie, węzeł sanitarny i sale dydaktyczne do
dalszej eksploatacji w miarę możliwości.
STOLARKA/ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Stolarka okienna w pomieszczeniach dydaktycznych wymieniona na nową (po roku 2000).
Do rozważenia montaż nawiewników ciśnieniowych w obydwu skrzydłach okien w
przypadku niezastosowania wentylacji mechanicznej w budynku. Alternatywnie należy
zadbać o regularne wietrzenie.
Jeżeli w obiekcie zostanie zastosowana wentylacja mechaniczna, okna zewnętrzne należy
utrzymać jako szczelne lub dodatkowo uszczelnić, a naświetla nad drzwiami prowadzącymi
z sal dydaktycznych na korytarze utrzymywać jako stale otwarte. Umożliwiłoby to właściwy
przepływ powietrza z sal dydaktycznych do holu i ostatecznie do kominów wentylacyjnych
połączonych z centralami wentylacyjnymi na poddaszu. Proponowane rozwiązanie
wentylacji to wykorzystanie istniejących kominów wentylacyjnych w przestrzeni holi jako
wyciągi powietrza zużytego. Z kolei nawiew świeżego powietrza odbywałby się poprzez
istniejące kominy wentylacyjne w salach - w opcji wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z rekuperacją. Można rozważyć także zastosowanie wentylacji mechanicznej
wyciągowej (z rezygnacją z nawiewu). W takim przypadku ilość powietrza wyciąganego
przez hol kompensowana byłaby poprzez nawietrzaki w oknach. Opcja druga jest tańsza na
etapie wykonawczym, bardziej zbliżona do zwyczajowych rozwiązań jakie są w szkołach
(wietrzenie sal w przerwach), jednak może powodować wyższe koszty ogrzewania (straty
ciepła). W obu opcjach istotnym jest pozostawienie uchylonych naświetli drzwi
prowadzących do sal dydaktycznych.
W miejscu występowania witraży rozważyć wewnętrzne skrzydło osłony termicznej
(montaż wentylowany).
Drzwi wewnętrzne na strych – do powiększenia do wymogów normatywnych i p-poż.
Drzwi wejściowe główne wymagają konserwacji i bieżących napraw.
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Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe uszczelnienie miejsc montażu (odkrytej
pianki, która obecnie wietrzeje i pozwala na łatwe przenikanie powietrza i wilgoci ).
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W przyszłości zalecamy w przypadku osadzania nowych lub wyremontowanych drzwi i
okien montaż warstwowy z dodatkowym wykorzystaniem taśmy lub folii paroszczelnej (od
wewnątrz) i paroprzepuszczalnej (od zewnątrz) – tzw. ciepły montaż. Taśmy stanowią
warstwy ochronne pianki, mają za zadanie uniemożliwić wnikanie w nią wilgoci z
pomieszczenia oraz umożliwić dyfuzję pary wodnej na zewnątrz.
Drzwi boczne (na elewacji wschodniej) - ze względu na wieloletnią eksploatację drewno w
niektórych partiach drzwi jest zniszczone. Szczególnie w dolnej partii widoczne są ubytki
spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi i zszarzenia odkrytego drewna. Wahania
wilgotności oraz temperatury spowodowały częściowe spaczenie drewnianych
elementów, poszerzenie szczelin technicznych oraz pęknięcia wywołane skurczem drewna.
Szkody te mogą się przyczyniać do strat ciepła i wzrostu zawilgocenia w przyziemiu
budynku.
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W przypadku drzwi wewnętrznych sugerujemy usunięcie starej obudowy ze sklejki i
konserwacje drzwi, przywracającą im dawny kształt i kolor. Okucia i zasuwki należy poddać
renowacji, polegającej na przywróceniu sprawności mechanizmom pozwalającym na
sprawne otwieranie i zamykanie naświetli nad drzwiami.
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Okna na strychu w pomieszczeniach adaptowanych – do modernizacji i dołożenia skrzydeł
wewnętrznych z pakietem szybowym niskoemisyjnym w celu osłony termicznej.
Nowe okna wymagają bieżącej konserwacji, regulacji zawiasów itp. Obecny stan powłok
ochronnych wymaga interwencji (łuszcząca się farba, początki degradacji drewna).
Ponieważ nowoczesne okna wykonano ze współczesnych materiałów i pomalowano farbą
akrylową ich degradacja w przypadku zniszczenia powłoki ochronnej następuje znacznie
szybciej niż okien historycznych, tradycyjnie gruntowanych olejem i pokrywanych farbą na
bazie oleju lnianego.
W przypadku okien należy rozważyć ew. doposażenie w nawiewniki (w pomieszczeniach z
zaobserwowanymi zawilgoceniami) – w przypadku pozostawienia wentylacji grawitacyjnej
lub przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej w opcji tylko wyciągowej.
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DACH
Stan konstrukcji dachowej od wnętrza dobry. Konieczny przegląd przy wymianie poszycia,
drobne poprawki dekarskie przy kominach.
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Założenie siatki przed koszami spustowymi. Wymiana poszycia dachowego z maksymalnym
wykorzystaniem starego materiału. Stary materiał na stronę zawietrzną. Dachówki nowe o
zróżnicowanej kolorystyce (wypalanie w piecach).
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Elewacja od strony ogrodu (wschodniej). Widoczne przebarwienia i defekty.
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STRYCH / PODDASZE
W miejscach ew. adaptowanych pomieszczeń – docieplenie stropów pomieszczeń oraz ew.
połaci dachowej i ścian wewnętrznych od strony nieogrzewanych przestrzeni poddasza.
Docieplenie stropu auli od strony poddasza po usunięciu starej, zużytej izolacji i polepy.
Docieplenie kominów wentylacyjnych w ciągu poddasza.
Na pozostałej części poddasza usunięcie deskowania podłogi, polepy oraz zaizolowanie
termiczne.
Do wszystkich ociepleń proponowana wełna celulozowa ze względu na niewielki ślad
węglowy, wysokie parametry techniczne i korzystną cenę.
Odtworzenie deskowania – należy wykorzystać materiał oryginalny.

Widok poddasza. Z lewej - szczyt od wschodniej strony, z prawej - podwyższenie wynikające z wysokości
stropu auli.
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PIWNICE
Piwnica zagospodarowana na pomieszczenia szatni, łazienki i sale dydaktyczne. Występują
problemy z zawilgoceniem ścian wewnętrznych (odspojenia/uszkodzenia tynków).

Uszkodzenia tynków na ścianach w piwnicy.
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Rekomendacje: Brak konieczności wprowadzenia izolacji zewnętrznej ścian, zdjęcie
lamperii, demontaż boazerii i położenie tynków renowacyjnych, częściowe odsłonięcie
ścian poprzez skucie części kafelek w pomieszczeniach sanitarnych. Odgrzybianie
pomieszczeń piwnicy.
Adaptacja pomieszczenia „składziku” w przyziemiu – odgrzybienie, odnowienie tynków,
dociągnięcie ogrzewania i udrożnienie wentylacji.
Przeprowadzenie prac odwadniających na zewnętrz budynku przy zastosowaniu rozwiązań
opartych na przyrodzie (NBS): niecek lub rowów bioretencyjnych i nasadzeń
fitoremediacyjnych (dobór roślin pod kątem ich zdolności do transpiracji i oczyszczania
wody oraz sekwestracji CO2 i wychwytywania pyłu zawieszonego). Dodatkowo należy
jeszcze rozważyć zabezpieczenie ścian fundamentowych od zewnątrz barierą izolacyjną z
gliny. Poniższy detal pochodzi z realizacji prac zabezpieczenia przeciwwilgociowego murów
kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu (prace wykonywała firma Konserwatorska
Piotra Białko z Krakowa).

INSTALACJE
INSTALACJA GRZEWCZA
Instalacja oparta o węzeł ciepła i zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej. Oparta
o tradycyjne żeliwne kaloryfery żeberkowe (niezabytkowe). Kaloryfery na korytarzach z
osłonami i głowicami termostatycznymi, przy drzwiach wejściowych bez głowic
termostatycznych.
Dociągnięcie ogrzewania do adaptowanych pomieszczeń poddasza. Modernizacja całego
systemu wraz z zastosowaniem grzejników z automatycznymi głowicami sterowanymi
zdalnie. Zastosowanie algorytmu obniżania temperatury w pomieszczeniach aktualnie
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nieużywanych, w nocy i dni wolne. Wyodrębnienie z systemu grzewczego obiektów
gimnastycznych wraz z opomiarowaniem.
Uwzględnienie możliwego w kolejnym etapie modernizacji wsparcia instalacji centralnego
ogrzewania pompą ciepła “powietrze-woda” – jednostka zewnętrzna do zlokalizowania w
przestrzeni ogrodu, ukryta w zieleni.
Po zainstalowaniu pompy ciepła, węzeł MPEC wykorzystywany byłby tylko w okresach
bardzo niskich temperatur zewnętrznych.
WENTYLACJA
W budynku konieczne jest:
● zlokalizowanie zawilgoceń pod kątem potrzeb usprawnienia wentylacji.
● inwentaryzacja pionów wentylacyjnych i spalinowych oraz badanie pod kątem
drożności i wydajności; ewentualne udrożnienie.
● wyprowadzenie części kanałów wentylacyjnych ponad połać dachową.
W całym obiekcie wentylacja grawitacyjna z nawiewem z nieszczelności w stolarce.
Infiltracja przez wymienione okna w niektórych pomieszczeniach niewystarczająca.
Opcjonalnie należy rozważyć wprowadzenie wspomagania wentylacji grawitacyjnej
poprzez montaż wentylatorów zwiększających przepływ powietrza.
Kolejną opcją, kosztowną, ale zalecaną ze względu na potrzebę zwiększenia wymiany
powietrza w budynku o funkcji edukacyjnej oraz potencjalnie duże oszczędności energii
końcowej, jest wprowadzenie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przy
wykorzystaniu istniejących pionów wentylacyjnych (nawiew w salach dydaktycznych –
wyciąg na korytarzach i pomieszczeniach sanitarnych). Warunkiem koniecznym do
zapewnienia właściwego przepływu powietrza jest stałe otwarcie naświetli stolarki
drzwiowej na granicy sal i korytarza lub montaż tam kratek wentylacyjnych. Centrala
wentylacyjna z rekuperatorem byłaby umieszczona w obrębie poddasza, w częściach
niewskazanych do adaptacji na pomieszczenia dydaktyczne. Opcjonalnie można rozważyć
zastosowanie wentylacji mechanicznej tylko w opcji wywiewu zużytego powietrza. W takim
przypadku ilość powietrza wyciąganego przez hol kompensowana byłaby poprzez
nawietrzaki w oknach. Opcja druga jest tańsza na etapie wykonawczym, bardziej zbliżona
do zwyczajowych rozwiązań jakie są w szkołach (wietrzenie sal w przerwach), jednak może
powodować wyższe koszty ogrzewania (straty ciepła). W obu opcjach istotnym jest
pozostawienie uchylonych naświetli drzwi prowadzących do sal dydaktycznych
OZE
Brak możliwości montażu instalacji PV na budynku (budynek zabytkowy). Ogrzewanie w
oparciu o miejską sieć ciepłowniczą, brak konieczności zmian. Przy wymianie instalacji
warto uwzględnić przekroje i grzejniki pod przyszłe zasilanie niskotemperaturowe pompą
ciepła.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
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Zgodnie z dokumentacją wymagana pełna wymiana instalacji. Przy okazji modernizacji
nastąpi adaptacja dla osób o ograniczonej mobilności.
Proponujemy stosowanie perlatorów na kranach w celu oszczędzania wody, opcjonalnie
zastosowanie systemu bezdotykowego, który nie tylko oszczędza wodę, ale też jest
bardziej higieniczny.
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH
Likwidacja opasek betonowych/asfaltowych wokół obiektu. Wokół budynku ogródek
fasadowy czyli pas zieleni transpirującej nadmiar wody i wilgoci z gruntu.
Spoiny między kamieniem cokołu budynku ew. skuć lub w przypadku dobrego stanu
uzupełnić. Z części dojazdu i parkingu do usunięcia nawierzchnia nieprzepuszczalna.
Ułożenie nowej nawierzchni na bazie kostki historycznej lub historyzującej ze spadkiem w
kierunku parku, z ujściem w rowie infiltracyjnym/fitoremediacyjnym.
Uszczelnienie rynien i rur spustowych. Z połaci dachowej możliwe retencjonowanie wód
deszczowych w zbiornikach zamkniętych z przelewem do niecek/rowów infiltrujących lub
ogrodów deszczowych.
Podlewanie ogrodu i zieleni parkowej zgromadzoną deszczówką.
Przy modernizacji instalacji wodnej należy rozważyć zasilanie deszczówką instalacji do
spłukiwania toalet.
ROZWIĄZANIA OPARTE NA PRZYRODZIE (Nature-based solutions)
Ogród fasadowy czyli zielona opaska wokół budynku obsadzona chłonącymi wilgoć
roślinami w celu osuszania przyziemia.
Zacienianie terenu wysokimi drzewami rosnącymi od strony wschodniej w ogrodzie i od
strony zachodniej w pobliskim parku. Wykorzystanie fitoremediacyjnych właściwości
drzew krzewów i zieleni niskiej do poprawy mikroklimatu – schładzania, nawilżania i
oczyszczania powietrza.
Odprowadzenie wody z powierzchni parkingu przed szkołą do rowu infiltracyjnego na
granicy parku – poprawa warunków wzrostu drzew.
Zagospodarowanie przestrzeni za salą gimnastyczną na ogród deszczowy i łąkę kwietną
lub ogród edukacyjny / laboratorium biologii.
Zwiększenie bioróżnorodności (szczególnie ogrody deszczowe i łąka kwietna).
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
- aktualne zużycie energii:
Energia elektryczna zużywana jest w przeważającej mierze przez oświetlenie. Zastosowane są
stare lampy jarzeniowe bez sterowania automatycznego. Konieczność inwentaryzacji opraw i
lamp, wymiana świetlówek na LED, zastosowanie systemu automatycznego sterowania.
- dotychczasowe działania termomodernizacyjne i ich efekty:
Wymiana okien – efekty nieznane.
- spodziewane efekty renowacji:
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● Poprawa dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.
● Modernizacja rynien i rur spustowych: ochrona budynku przed zawilgoceniem.
● Budowa zbiorników i instalacji wody deszczowej: ochrona przez podtapianiem,
ograniczenie zużycia wody.
● Zagospodarowanie wód opadowych wokół budynku – bioretencja i infiltracja: ochrona
przed podtapianiem oraz ochrona przyziemia przed zawilgoceniem.
● Osuszenie budynku (ogród fasadowy) – poprawa zdrowotności, trwałości budynku,
oszczędność energii.
● Wszystkie NBS: poprawa mikroklimatu wokół budynku.
● Po zainstalowaniu wentylacji mechanicznej: poprawa jakości powietrza (dotlenienie,
poprawa zdolności koncentracji), znaczne oszczędności energii – efekt mitygacyjny i
obniżenie kosztów utrzymania budynku.
● Po zainstalowaniu pompy ciepła: znaczne oszczędności energii – efekt mitygacyjny i
obniżenie kosztów utrzymania budynku.
INNE ROZWIĄZANIA MITYGACYJNE
Miejsca postojowe dla rowerów – wiata solarna – ograniczenie ruchu samochodowego i
oszczędności energii pierwotnej.
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA ADAPTACYJNE
● Zbiorniki na deszczówkę.
● Rów infiltracyjny zbierający wodę opadową z powierzchni parkingu.
● Ogród deszczowy.
● Wykorzystanie zieleni w opasce wokół budynku (ogrodzie fasadowym) do osuszania
przyziemia.
● Wykorzystanie usług ekosystemów do łagodzenia mikroklimatu, ograniczenia efektu
miejskiej wyspy ciepła i ochrony przed powodziami błyskawicznymi.

WARUNKI DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z OGRANICZENIAMI MOBILNOŚCI I
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (istniejące rozwiązania dotyczące dostępności obiektu
budowlanego i jego otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami):
- propozycje poprawy dostępności dla wszystkich uczniów
- montaż szybu windy w pionie: węzeł ciepła/sala 109/214/poddasze
- montaż rampy przy wejściu południowym prowadzącej na poziom parteru
- przebudowa toalet w przyziemiu i na parterze w celu dostosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych
- niwelacja niewielkich różnic poziomów posadzki niektórych pomieszczeń w piwnicy poprzez
zastąpienia progów pochylniami (najlepiej w zakresie grubości ściany)
WYTYCZNE I ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Dostępna ekspertyza uzgodniona z konserwatorem i wojewódzkim komendantem SP dostosowanie w w/w wymagań.

28

Odtworzenie drzwi w auli w celu zapewnienia dodatkowego ciągu ewakuacyjnego.
PARTYCYPACJA
Projektowanie ogrodu edukacyjnego (warzywny/ziołowy/permakulturowy lub sensoryczny) w
ramach projektów integrujących społeczność szkolną – rozwinięcie działania: Szkolny Ogród
Dydaktyczny już realizowanego przez szkołę w porozumieniu z Radą Rodziców i WarmińskoMazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w zakresie konsultacji projektowych
dot. nasadzeń roślinnych.
ETAPOWANIE INWESTYCJI
Poniżej przedstawiamy (w kolejności od najpilniejszych do mniej znaczących) proponowane
etapowanie inwestycji:
1. udrożnienie i usprawnienie wentylacji grawitacyjnej z pełną inwentaryzacją, przeglądem
kominowym i sprawdzeniem drożności. Po sprawdzeniu skuteczności udrożnienia
wentylacji grawitacyjnej rozważyć opcjonalne wprowadzenie wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła
2. zdjęcie lamperii i boazerii w piwnicach celem umożliwienia oddychania/wysychania
ścianom, uzupełnienie tynkami renowacyjnymi o wysokiej paroprzepuszczalności
3. skucie opaski betonowej/asfaltowej wokół budynku, naprawa i uzupełnienie spoin
między kamieniami tworzącymi ścianę przyziemia (nie należy głęboko rozkopywać gruntu
przy ścianach fundamentowych), ukształtowanie terenu z odpowiednimi spadkami,
nasadzenia roślin, które będą osuszać teren przylegający do budynku. Jeżeli po 2-3
sezonach nie stwierdzi się istotnego zmniejszenia zawilgocenia ścian piwnicy, można
rozważyć zastosowanie technicznych systemów izolacji ścian piwnicy
4. prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie instalacji zbiornika na wodę retencyjną z
systemem do podlewania ogrodu i przelewem do kanalizacji deszczowej, aranżacja
ogrodu deszczowego i ogrodu edukacyjnego dla uczniów, możliwe przeznaczenia części
terenu na łąki kwietne (Ten punkt warto zrealizować jako jeden z pierwszych zagospodarowanie wód deszczowych może być niezbędne dla osuszenia przyziemia.
Obecne odprowadzanie wód do kanalizacji powoduje regularne podtapianie budynku i
jeszcze większe ryzyko podtopień w przyszłości)
5. dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy,
platform dla niepełnosprawnych, ramp oraz dostosowanie toalet
6. remont dachu z przełożeniem poszycia, wyprowadzeniem kominów ponad połać dachu,
wymianą i naprawą obróbek blacharskich, zastosowanie płotków śniegowych
7. renowacja i uszczelnianie drzwi wejściowych
8. adaptacja poddasza na potrzeby nowych sal dydaktycznych wraz z termomodernizacją
9. modernizacja instalacji grzewczej z przebudową węzła cieplnego i ewentualnym
wprowadzeniem wspomagającej system pompy ciepła
10. kompleksowe prace renowacyjne elewacji (czyszczenie, uzupełnienie ubytków, odsalanie,
uzupełnienie fug i spękań) z wymianą wtórnych krat w oknach piwnicy na nowe
wykonane na wzór istniejących

29

11. budowa wiaty dla deskorolek i rowerów i hulajnóg, z dachem zielonym albo
fotowoltaicznym, ze stacją ładowania z paneli fotowoltaicznych

Potencjalne źródła finansowania:
1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków –
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
2. WFOŚiGW – kontakt z doradcą energetycznym
3. PFRON – doradztwo i dofinansowanie dostosowania dla osób niepełnosprawnych
4. krajowe organizacje NGO np. (np. https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje,
https://wzmocnijotoczenie.pl/granty/, https://fundacja.santander.pl/ ) – zakres zgodny z
celami statutowymi donatora
5. lokalne NGO, katedra ogrodnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Permakultura
Skolity itd. – współpraca przy rozwoju Dydaktycznego Ogrodu Szkolnego i ogrodzie
deszczowym
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