
Gazeta	samorządowa	z	Środka	Polski	-	str.	1

W bieżącym numerze: Rosną mury pasywnego budynku przedszkola, Remont ostatniego 
budynku użyteczności publicznej w Gminie Piątek, Życzenia, II Wicemiss Województwa 
Łódzkiego z Sułkowic, Kolejny projekt na drodze cyfryzacji Gminy Piątek, Zimowe utrzymanie 
dróg na terenie Gminy Piątek, Informacja LGD POLCENTRUM, Środki na modernizację 
gospodarstw, Nowy samochód dla OSP Piątek, Projekty zrealizowane przez trzy sołectwa.

Rosną mury 
pasywnego budynku 

przedszkola

NR 13/(219)/2022 PIĄTEK  Grudzień 2022

Remont ostatniego budynku użyteczności 
publicznej w Gminie Piątek

Celem bezpośrednim realizowanego 
projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię, co w znacznym stopniu przełoży 
się na obniżenie zużycia paliw konwencjo-
nalnych i w konsekwencji spowoduje 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powie-
trza odpowiedzialnych za powstawanie 
zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów 
cieplarnianych. 
Miarą osiągnięcia celu będzie zmniejszenie 
rocznego zużycia energii pierwotnej i 
końcowej w budynkach objętych projektem 
oraz spadek w ciągu roku emisji gazów 
cieplarnianych. 
Nie bez znaczenia jest również poprawa 
warunków dla korzystających z obiektu oraz 
estetyki całego kompleksu szkolnego w 
Piątku.

W listopadzie realizowano roboty budowlane 
w zakresie zszywania pękniętych ścian 
prętami z wklejeniem, naprawy ścian po 
zszyciu prętami, wykonania bruzd pod pręty 
zszywające ściany, technologicznych podpór 
ścian, wzmocnienie nadproży okiennych, 
osuszania wilgotnych elementów ścian, 
zabezpieczania podłóg, wzmocnienia 
drewnianych podpór konstrukcyjnych ścian 
zewnętrznych, wykonania rdzeni żelbeto-
wych  wzmacniających  cokół  budynku.

W hali sportowej „Pilawa” - ostatnim obiekcie 
objętym projektem inwestycyjnym, współ-
finansowanym ze środków RPO WŁ na lata 
2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł., pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Piątek” trwają 
intensywne  prace  budowlane. 

W Piątku trwają prace związane z budową 
pasywnego budynku przedszkola. Inwe-
stycja jest dotowana z Unii Europejskiej w 
ramach RPO WŁ 20214-2020 kwotą blisko 4 
mln złotych co stanowi 85 % kosztów 
kwalifikowalnych  projektu.
Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie 
nowoczesny budynek powstały w technologii 
pasywnej - tzn. jego zużycie energii ograni-
czone zostanie do minimum. Przedszkole 
będzie miało powierzchnię użytkową ok. 
1060 m2. Zatrudnienie znajdzie tu 20 osób. 
Budynek dostosowany zostanie do potrzeb 
osób z różnymi formami niepełno-
sprawności.
Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest 
takie zminimalizowanie zużycia energii 
szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, 
które umożliwi znaczącą oszczędność 
kosztów eksploatacyjnych w stosunku do 
budynku o takich samych parametrach lecz 
bez zastosowania rozwiązań pasywnych, na 
poziomie stanowiącym zachętę dla miesz-
kańców gminy i innych samorządów do 
stosowania  podobnych   rozwiązań. 
We wrześniu miało miejsce przekazanie 
placu budowy wykonawcy. Po etapie 
przygotowań prace budowlane ruszyły pełną 
parą. Obecnie na wylanej betonowej płycie 
nośnej budynku wzniesione są już pierwsze 
ściany. Koszt inwestycji – blisko  8  mln.  
złotych. 








