
Pytania do Starosty Powiatu Łaskiego: 

1. Zapytam krótko czy ulica 1Maja (domki dwurodzinne) a konkretnie chodnik przed domkami 
posiada jakieś plany remontu? Pytam bo jest on w tak fatalnym stanie że zapewniam nie ma 
drugiego takiego w Łasku. Zapraszamy do spaceru po nim, ekstremalne doznania 
gwarantowane. 

2. Przeczytałam w łaskiej gazecie, że przy przejeździe kolejowym przed Przylesiem nie będzie 
nowej kostki. Teraz tam jest nowa kostka, beton i stare płyty. Wygląda to nieładnie. Czy Pani 
Starosta widziała na żywo jak to wygląda? Czy powiat ustalał coś z PKP, jeśli to ich kawałek 
terenu? Tyle lat z brzydkim chodnikiem, teraz całe wakacje bez chodnika, a jak już będzie to 
niecały. 

3. Kilka lat temu pod przewodnictwem powiatu zduńskowolskiego, w którym uczestniczył 
również powiat łaski realizowany był wspaniały projekt "północ południe" dotyczący 
przebudowy dróg powiatowych. Projekt zakończony został w grudniu 2011 r. w gminie 
Widawa w miejscowości (wsi) Zborów. Powiat łaski na tym odcinku drogi, kończy się jednak 
jakieś 5, 6 kilometrów dalej w okolicach wsi Ochle, gdzie graniczy z powiatem bełchatowskim. 
Na tym ostatnim odcinku droga jest tragiczna i bezlitośnie łatana co roku. Brak remontu na 
tym odcinku byłby zrozumiały, gdyby ta droga powiatowa Powiatu Łaskiego kończyła się na 
Zborowie, ale tak nie jest. Albo skończyły się fundusze w 2011 r. na kontynuowanie tego 
projektu, ale zabezpieczone zostały w następnych latach na kontynuacje i pełne zakończenie 
modernizacji, przynajmniej w całości jednej drogi powiatowej. Mija jednak już 5 lat i nic się 
nie zmienia w tym względnie, a różnica dróg na tym odcinku jest diametralna. To tak jakby 
np. jakaś tylko część elewacji budynku Starostwa Powiatu Łaskiego została odnowiona, a 
reszta pomimo upływu lat byłaby nadal zaniedbywana. Wydaje się logiczne i sensowne, aby 
w następnych latach kontynuować modernizacje budynku, by w pełni prezentował się 
atrakcyjnie. Moje pytanie brzmi: kiedy i czy w ogóle starostwo powiatowe w najbliższych 
latach planuje poprawę stanu tej drogi do wsi Ochle, podobnie jak na odcinku do Zborowa? 
Kolejne pytanie, dotyczy również drogi powiatowej i planów jej modernizacji na odcinku 
pomiędzy wsią Brzyków a Osieczno położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 481 w 
kierunku Konopnicy (nr drogi 2312E) w powiecie wieluńskim? W okresie letnim ten odcinek 
jest często uczęszczany przez Łodzian i ich gości, celem wypoczynku na rzeką Wartą. Byłoby 
wspaniale gdyby doszło do podobnego porozumienia, jak w ramach projektu "północ-
południe" między powiatami, tym razem pomiędzy powiatem łaskim i wieluńskim w celu 
całej modernizacji tej drogi, a przynajmniej na odcinku, którym zarządza powiat łaski. 
Pozdrawiam, mieszkańcy Powiatu Łaskiego. 

 

 

 

 

 

 


