
I. Opis stanu istniejącego – budynek świetlicy wiejskiej w Radoszkach gmina Bartniczka 
   
1. Opis ogólny.   

Budynek świetlicy w Radoszkach stanowi własność Gminy Bartniczka, jest to obiekt 
parterowy, niepodpiwniczony w części z poddaszem nieużytkowym w wieku ok. 60 lat. 
Pierwotnie był to prawdopodobnie budynek mieszkalny jednorodzinny. W latach 80-tych XX 
wieku dwukrotnie rozbudowywany o pomieszczenie sali widowiskowo-tanecznej ze sceną od 
strony wschodniej oraz o pomieszczenie magazynowe od strony północnej.   

Świetlica wiejska wykorzystywana jest jako obiekt do organizowania imprez kulturalno- 
rozrywkowych o charakterze społecznym oraz komercyjnym takie jak akademie, zabawy 
taneczne, występy grup młodzieżowych, bale sylwestrowe, bale karnawałowe oraz inne 
imprezy sołeckie i gminne. 

W części kawiarniano- świetlicowej znajduje się sala ze stolikami oraz zaplecze bufetowe 
z kuchnią, kotłownią węglową, toaletami z dwoma kabinami wc oraz szatnią.  

Dla celów większych zgromadzeń i imprez wykorzystywana jest sala widowiskowo-
taneczna skomunikowana z pozostałą częścią budynku posiadająca również odrębne 
wejście.  

W północnej częśi budynku zlokalizowano magazyn na sprzęty oraz opał niezbędny do 
ogrzewania budynku. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej i bloczków 
gazobetonowych z dachem o konstrukcji drewnianej krytej płytami eternitu w części z 
dachem stromym oraz papą bitumiczną w części z dachami płaskimi.  

 
2. Podstawowe parametry budynku.  
 - powierzchnia zabudowy   -  302,70 m2 

- powierzchnia całkowita   -  418,50 m2 

- powierzchnia użytkowa   -  257,50 m2 

- kubatura brutto    -        1440,00 m3 

 
3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe elementów budynku. 
 
3.1. Fundamenty. 

   W części starej budynku kamienno – ceglane oraz betonowe i żelbetowe w części 
dobudowanej. Ściany betonowe i ceglane. Brak oznak nierównomiernego osiadania oraz 
wilgoci od fundamentów wewnątrz budynku i na zewnątrz. 

 
3.2. Ściany nadziemia . 

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 45 cm oraz bloczków gazobetonu gr 35 i 27 cm z 
warstwą tynku.  

 
3.3. Dach. 

  Dach nad częścią starą o konstrukcji drewnianej z krokwi  w rozstawie co ok. 90 cm  
wymiarach 10x12 cm opartych z jednej strony na murłacie  o wymiarach 12x12 cm kotwionej 
w ścianie zewnętrznej z drugiej strony na dwóch drewnianych ściankach stolcowo-
płatwiowych opartych na belkach drewnianych stropu i ścianach. Dach dwuspadowy o 
nachyleniu 42 0  od strony wschodniej podcięty ze zmienionym spadkiem 20 0 dopasowanym 
do dobudowanej później sali  widowiskowo- tanecznej, pokryty płytami azbestowo- 
cementowymi w stanie dostatecznym. 

Dach nad salą widowiskową z dźwigarów deskowych jednospadowych o kącie 
nachylenia 50 o rozstawie ok. 90 cm, połacie dachu odeskowane deskami gr. 25 mm oraz 
pokryte papą bitumiczną częściowo zniszczoną. 

Nad częścią magazynową dach żelbetowy wylewany na mokro pokryty papą asfaltowa 
na lepiku o kącie nachylenia 100 . 

 



  

3.4. Nadproża i wieńce. 
Na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych w części nowej wieńce z betonu zbrojone 4 

prętami o średnicy 12 mm, do których kotwione są dźwigary.  
Nad otworami drzwiowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi  nadproża żelbetowe i stalowe z 

oraz ceglane Kleina . 
 
3.5. Kominy i przewody wentylacyjne. 

Przewody spalinowe i wentylacyjne z cegły pełnej, kanały 14x14 cm. Nad salą 
widowiskową przewody do wentylacji mechanicznej zdewastowane.    

 
3.6. Strop. 

Nad częścią kawiarniano – świetlicową strop o konstrukcji drewnianej  w postaci belek 
stropowych 16x24 cm opartych na  ścianach nośnych wewnętrznych i zewnętrznych. 

Do belek stropu mocowany jest pokład z desek obłożony płytami wiórowo-cementowymi i 
otynkowanymi, z wierzchu na stropie zamontowano płyty paździerzowe, między belkami 
miejscami wypełnienie w postaci zasypki z trocin drewnianych. 

Nad salą widowiskową strop w postaci płyt pilśniowych laminowanych na ruszcie 
drewnianym mocowanym do podbitki drewnianej. Płyty powyginane i zniszczone do 
wymiany. 

Nad częścią magazynowa do stropu wylewanego przymocowano płyty pilśniowe 
laminowane na ruszcie drewnianym. 

 
3.7. Stolarka okienna i drzwiowa. 

Stolarka okienna drewniana w postaci okien skrzynkowych i ościeżnicowych zespolonych 
wyeksploatowana, nieszczelna i zwichrowana bez parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.  
w całości do wymiany.  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Drzwi zewnętrzne w stanie 
technicznym dostatecznym . 

. 
4. Elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
 
4.1. Posadzki . 
  W pomieszczeniach kawiarniano-świetlicowych oraz wc posadzka z terakoty i paneli, w 
pomieszczeniu magazynowym posadzka betonowa. Sala widowiskowa i scena podłoga z desek 
mocno wyeksploatowanych. 
 
4.2. Tynki , okładziny ścian i sufitów, kabiny sanitarne. 
 Tynki wewnętrzne ścian i sufitów cementowo-wapienne nakrapiane w pomieszczeniach 
sanitariatów okładzina z płytek szkliwionych w  części kawiarniano bufetowej do wysokości 1,5 
m oraz w sali widowiskowej i szatni obłożone boazerią PCV w pomieszczeniu magazynowym 
tynk cementowo-wapienny ścian malowany farba klejową. Tynki sufitów gipsowe malowane 
farbą emulsyjną w kolorze białym. 
 Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne malowane farba emulsyjną i wapienną. w 
stanie dostatecznym.  
 
4.3. Parapety. 
 Parapety wewnętrzne drewniane lub brak przy oknach Sali i magazynu. Zewnętrzne – 
brak lub w części starej z płytek terakoty.. 
  
4.4. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 
 Pozostałości rynny od strony frontowej , brak rur spustowych. Obróbki z blachy stalowej 
komina i innych elemrentów– brak.   
 
 



  

5. Instalacje sanitarne , elektryczne i telekomunikacyjne. 
5.1. Instalacja wodociągowa. 
 Budynek wyposażony w instalację wodociągową z rur stalowych ocynkowanych 
połączoną z siecią zewnętrzną gminną przyłączem. Armatura i osprzęt żeliwny i stalowy 
niklowany. 
 
5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 Rury kanalizacji sanitarnej PCV i żeliwne. Armatura i wyposażenie żeliwne i ceramiczne. 
Odpływ ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
5.3.Instalacja c.o. i c.w.u. 
 Instalacja  centralnego ogrzewania z rur miedzianych zasilająca grzejniki stalowe płytowe 
ze źródłem ciepła z kotła węglowego zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni gdzie 
umieszczony jest bojler ładowany przez kocioł c. o. Sala widowiskowa nie posiada ogrzewania. 
 
5.4.Instalacja wentylacyjna. 
 Wentylacja mechaniczna zdemontowana – pozostały przewody wentylacyjne.  
 
5.5. Instalacja elektryczna. 
 Zasilanie z przyłącza napowietrznego, instalacja miedziana z osprzętem zwykłym i 
hermetycznym.  
   
5.6. Instalacja telekomunikacyjna. 
 Budynek posiada przyłącze telekomunikacyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

II. Opis stanu projektowanego – budynek świetlicy wiejskiej w Radoszkach gmina 
Bartniczka 
   

1. Opis ogólny projektowanego remontu i termomodernizacji.  
Planuje się wymianę pokrycia dachowego budynku na blachę trapezową i 

blachodachówkę.  
Ocieplenie stropu i stropodachu wełną mineralną.  
Ocieplenie ścian fundamentowych  budynku płytami styroduru oraz ścian nadziemia 

płytami styropianu z wykonaniem wyprawy elewacyjnej kolorowej.. 
Wymianę okien i stolarki zewnętrznej na stolarkę z PCV. 
Remont podłogi sali widowiskowej i sceny oraz wykonanie nowego stropu 

podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych.  
Naprawę instalacji wentylacyjnej i montaż nowych wentylatorów. 
Remont i częściową wymianę instalacji elektrycznej oraz montaż grzejników 

elektrycznych w sali widowiskowej. 
Drobne prace naprawcze i remontowe wewnętrzne. 

 
2. Podstawowe parametry budynku.  
 - powierzchnia zabudowy   -  311,80 m2 

- powierzchnia całkowita   -  422,50 m2 

- powierzchnia użytkowa   -  257,50 m2 

- kubatura brutto    -        1460,00 m3 

 
3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe elementów budynku. 
 
3.1. Fundamenty. 

Zaprojektowano odkrycie ścian fundamentowych na głębokość 50 cm na całym obwodzie 
odcinkami o długości 1,0 m w celu wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej 2 x 
Siplast Fundament. 

Izolacja cieplna ścian fundamentowych z plyt polistyrenu ekstradowanego  Styrodur C 
3035 CS grubości 10 cm. 

 
3.2. Ściany nadziemia . 

 Zaprojektowano ocieplone płytami styropianu EPS 70 040 Fasada grubości 12 cm z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej kolorowej na dwu warstwach siatki nylonowej.  

 
3.3. Dach. 

  Zaprojektowano pokrycie dachu nad częścią dachu stromego z blachodachówki 
powlekanej w kolorze brązowym na łatach i kontrłatach z montażem membrany dachowej 
paro- przepuszczalnej  z folii PE , nowe pokrycie zastąpi przeznaczone do demontażu płyty 
azbestowo-cementowe, który wykona wyspecjalizowany zakład posiadający stosowne 
zezwolenia na rozbiórkę, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych. Po 
zdemontowaniu pokrycia należy dokonać napraw odkrytych elementów konstrukcji dachu 
oraz wymienić końcówki krokwi z przedłużeniem dla montażu rynien dachowych. Po 
odsłonięciu konstrukcji dachu i wykonaniu napraw elementów uszkodzonych  
zaimpregnować całość środkiem przeciw ogniowym FOBOS.   

Nad salą widowiskową oraz magazynem przewidziano wymianę pokrycia papowego na 
blachę trapezowa powlekaną w kolorze identycznym jak blachodachówka. Podłoże podobne 
ja dla dachu z blachodachówki. Po odsłonięciu konstrukcji dźwigarów deskowych należy 
dokonać napraw elementów uszkodzonych i zaimpregnować całość środkiem przeciw 
ogniowym FOBOS.      

 
 
 



  

3.4. Przewody wentylacyjne. 
Zaprojektowano odtworzenie wentylacji mechanicznej Sali widowiskowej z dwóch 

wentylatorów WD-16 zainstalownych na konstrukcji stropodachu z instalacja centralki 
sterującej na ścianie sali we wnęce w skrzynce instalacyjnej.  

 
3.5. Strop. 

Konstrukcja stropu nad parterem w części kawiarniano – świetlicowej bez zmian, 
zprojektowano usunięcie płyt paździerzowych oraz trocin z ułożeniem między belkami wełny 
mineralnej grubości 20 cm  i wykonanie pokładu z płyt OSB gr. 22 mm. 

Nad salą widowiskową zaprojektowano sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 
GKFI 2 x 12,5 mm  na profilach aluminiowych mocowanych do konstrukcji dźwigarów i ścian. 
między dźwigarami na ruszcie ułożyć folię paroszczelną z PE oraz warstwę ocieplenia z 
wełny mineralnej gr 20 cm.  

  
3.6. Stolarka okienna i drzwiowa. 

Zaprojektowano stolarkę okienną z profili PCV o głębokości minimum 73mm koloru 
białego z szybą antywłamaniowa o współczynniku U ≤ 1,1 oraz z okuciami obwiedniowymi 
antywyważeniowymi. W ramach okien należy zamontować nawiewniki higrosterowane wg 
oznaczeń na rysunkach stolarki .  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna z profili PCV .  
Drzwi oraz witryna między sala a częścią świetlicowa z profili PCV. 
 Szczegóły wymiarów i detali przedstawiono na rysunku zestawienia stolarki. 
 

4. Elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego. 
 
4.1. Posadzki . 
  Zaprojektowano remont podłogi w Sali widowiskowej i sceny w postaci nadbudowy na 
istniejącej podłodze z desek  warstwy  z płyty OSB gr 20 mm maty korkowej gr. 5mm i paneli z 
deski barlineckiej lakierowanej gr. 11 mm.  

W pomieszczeniu magazynu zaplanowano wykonanie posadzki z płytek terakoty 
matowej gr. 10 mm klejonych do podłoża zaprawą klejową. 
 
4.2. Tynki , okładziny ścian i sufitów, kabiny sanitarne. 
 Tynki wewnętrzne ścian do odnowienia malarskiego farbami emulsyjnymi . 
 Tynki zewnętrzne – wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa akrylowa „kornik” w kolorach 
wg rysunków elewacji. 
 
4.3. Parapety. 
 Parapety wewnętrzne białe z PCV komorowe, zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej 
gr. 0,55 mm w kolorze brązowym. 
  
4.4. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie. 
 Rynny średnicy 150 mm i 120 mm i rury spustowe średnicy 90 i 100 mm z PCV w kolorze 
brązowym. Obróbki z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym.   
 
5.Instalacje. 
 
5.1. Instalacja elektryczna. 
 Zdemontowana zostanie instalacja elektryczna w części sali widowiskowej ze względu na 
demontaż stropu podwieszonego. Poprowadzona zostanie nowa instalacja dla oświetlenia 
montowanego w nowym stropie oraz zasilania ogrzewania elektrycznego wraz z 
zabezpieczeniem i sterowaniem. Dokonane zostana przeglądy instalacji i osprzętu oraz 
wykonane ewentualne naprawy. Po zakończeniu prac wykonane zostaną pomiary kontrolne. 
 



  

5.2. Ogrzewanie elektryczne sali. 
Dla utrzymania minimalnej temperatury i wilgotności w okresie zimowym zaprojektowano 

instalację konwektorowych grzejników elektrycznych ściennych na ścianie wschodniej typu 
TACTIC.  

o. 
 
Uwaga: 
- wszystkie roboty budowlane wykonać należy zgodnie z warunkami technicznymi BHP i 

sztuką budowlaną,        
- w  przypadku stwierdzenia innych warunków od przyjętych należy powiadomić   

projektanta. 

 

 
 
 


