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Wprowadzenie 

Obecny rok jest rokiem szczególnym z punktu widzenia wykorzystania środków 

unijnych przewidzianych dla Polski w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

Choć nowa perspektywa rozpoczęła się w 2014 roku to pierwsze konkursy i nabory 

wniosków na wsparcie zadań inwestycyjnych mają miejsce właśnie w 2015 roku.  

Przygotowując się do nowego okresu programowania budżetu Unii 

Europejskiej, a tym samym do wykorzystywania nowych programów operacyjnych, 

między innymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014 – 2020, powiat łaski musiał dokonać aktualizacji swoich planów  

i przedsięwzięć, których realizacja miałaby obejmować nowy okres budżetowania. 

Ostatnia reforma administracyjna i terytorialna wprowadzona z dniem 

1 stycznia 1999 roku, przekazała władzom samorządowym znaczne uprawnienia 

dotyczące zadań związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym swoich „małych 

ojczyzn” – terenów, którymi zgodnie z przepisami ustawowymi – one kierują  

i zarządzają. Po to, by sprawnie zarządzać niezbędne jest posiadanie opracowania 

określającego możliwości – szanse rozwojowe w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Takiemu celowi służy przygotowana „Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022”,  

w której ujęte zostały najważniejsze problemy gospodarcze i społeczne oraz 

ekologiczne, które władza samorządowa powiatu i gmin, będzie stopniowo 

rozwiązywać, w miarę możliwości oraz stosownych inicjatyw i zabiegów  

o charakterze promocyjnym.  

Dokument ten można określić jako narzędzie niezbędne do szeroko 

rozumianego zarządzania rozwojem powiatu łaskiego. 

Przygotowując „Strategię Rozwoju Powiatu Łaskiego” wykorzystano aktualne 

materiały informacyjne i statystyczne oraz liczne sprawozdania i inne dokumenty 

określające stan istniejący środowiska naturalnego, gospodarki i sfery społecznej. 

Pozwoliło to na „zdiagnozowanie kondycji” gospodarczej powiatu. Diagnoza taka, 

jak również istniejące trendy w polityce regionalnej kraju – pozwoliły z kolei na 

określenie tendencji rozwojowych i perspektyw, które w dużej mierze opierać się 

będą na „siłach  wewnętrznych” powiatu, przy udziale zamierzeń wynikających  
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ze „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego” oraz krajowych programów 

rozwoju magistralnej infrastruktury technicznej i polityki ekonomicznej Państwa. 

Strategiczne cele rozwoju powiatu zmierzają do „poprawy poziomu 

cywilizacyjnego i warunków życia ludności”, przy efektywniejszym wykorzystaniu 

istniejących zasobów ludzkich, przyrodniczych, materialnych i infrastrukturalnych. 

Realizacja tych celów wymagać będzie określonych działań organizacyjnych  

i zabiegów władz powiatu, zmierzających do lepszego wykorzystania środków 

własnych, pozyskiwania środków podmiotów gospodarczych oraz wsparcia  

z budżetu Państwa, fundacji i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

W działalności na rzecz rozwoju powiatu niezbędne będzie skoordynowanie 

działań wszystkich służb i podmiotów funkcjonujących w powiecie, tak by stawić 

czoła konkurencji innych obszarów województwa łódzkiego i sukcesywnie 

likwidować dysproporcje w zagospodarowaniu przestrzennym.  

Opracowanie generalnie składa się z części diagnostycznej – ujętej według 

działów gospodarki oraz części  perspektywicznej, która zawiera następujące 

rozdziały: 

 Wzrost poziomu życia i rozwój gospodarczy (demografia, infrastruktura, 
edukacja, gospodarka); 

 Warunki zdrowotne i bezpieczeństwo publiczne; 

 Środowisko, ekologia i usługi turystyczne; 

 Dalsza perspektywa; 

 Środki na finansowanie rozwoju. 

Dokument pt. „Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022” przygotowano  

z inicjatywy i przy ogromnym wsparciu merytorycznym władz samorządowych 

powiatu. Strategia zawiera bogate zestawienia tabelaryczne. 
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Część I 

1 Obszar powiatu 

1.1 Położenie administracyjne 

Powiat łaski ma powierzchnię 618 km2 i leży w środkowo-zachodniej części 

województwa łódzkiego. Sąsiaduje z powiatami: zduńskowolskim, pabianickim, 

bełchatowskim, sieradzkim, wieluńskim i poddębickim. Stolice sąsiednich powiatów 

to duże miasta województwa: Pabianice (70,4 tys. mieszkańców), Bełchatów (61,8 

tys.), Zduńska Wola (44,4 tys.), Sieradz (44,4 tys.).  

Porównanie powiatu łaskiego z sąsiadami przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 

Powiat łaski na tle sąsiednich powiatów 

Lp. Powiat 
Część wspólna 

granicy w km 

Powierzchnia  

w km2 

Liczba ludności 

(tys.) 

1 Łaski 191 618 50,7 

2 Zduńskowolski 59 369 68,1 

3 Pabianicki 53 492 119,8 

4 Bełchatowski 51 968 113,2 

5 Sieradzki 16 1491 120,5 

6 Wieluński 10 926 78,0 

7 Poddębicki 2 881 41,9 

Dane wg GUS na 2014 r. – Statystyczne Vademecum Samorządowe 2015 

W skład powiatu łaskiego wchodzi pięć jednostek samorządowych: miejsko-

wiejska gmina Łask oraz gminy wiejskie: Buczek, Sędziejowice, Widawa  

i Wodzierady. 
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Tabela 2 

Gminy powiatu łaskiego 

Lp. Gmina 
Powierzchnia 

 w km2 
% 

Liczba: 

Sołectw Miejscowości 
Ludności 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 

1 Łask 145 23,5 31 50 28 241 27 786 27 582 

2 Buczek 92 14,9 16 24 5 082 5 211 5 194 

3 Sędziejowice 120 19,5 25 30 6 411 6 404 6 390 

4 Widawa 179 28,9 41 47 7 627 7823 7756 

5 Wodzierady 82 13,2 20 33 3 326 3271 3286 

6 Razem 618 100,0 133 184 50 687 50 495 50 208 

Źródło: dane z urzędów gmin 

Największy obszar ma gmina Widawa (prawie 30% powierzchni powiatu), 

kolejną pod względem obszaru jest gmina Łask. Łącznie te dwie gminy zajmują 

ponad połowę powierzchni powiatu. Najmniejszymi gminami są z kolei Wodzierady  

i Buczek.  

 

 Rys. 1. Gminy powiatu łaskiego 
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1.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

Powiat łaski leży na Niżu Polskim (Podprowincja – Nizina Środkowopolska)  

w obrębie Niziny Południowowielkopolskiej (Makroregion). W 70 % powiat położony 

jest na Wysoczyźnie Łaskiej (Mezoregion), tylko południowa jego część – obszar 

gminy Widawa – należy do Kotliny Szczercowskiej (Mezoregion).  

Współrzędne geograficzne najbardziej wysuniętych  punktów powiatu łaskiego: 

- na północy 

wieś Przyrownica w gminie Wodzierady 51⁰ 46’ 35’’ szerokości geograficznej N 

- na południu 

wieś Raczynów w gminie Widawa 51⁰ 20’ 30’’ szerokości geograficznej N 

- na zachodzie 

wieś Siemiechów w gminie Widawa 19⁰ 01’ 25’’ długości geograficznej E 

- na wschodzie 

wieś Rokitnica w gminie Łask 19⁰ 06’ 06’’ długości geograficznej E. 

Powiat jest znacznie rozciągnięty na osi południkowej, której długość wynosi 

49 km. Mierzona w najwęższym miejscu szerokość powiatu (w gminie Wodzierady) 

liczy zaledwie 6 km, w najszerszym zaś 22 km. 

1.3  Położenie komunikacyjne 

1.3.1 Połączenia samochodowe 

Przez powiat przebiega droga ekspresowa S-8: Łódź - Wrocław (do Łodzi 30 km, 

do Wrocławia 190 km)   

Drogami wojewódzkimi są: 

- nr 473 z Łasku do Koła (90 km); 

- nr 483 z Łasku do Częstochowy (90 km); 

- nr 481 z Łasku do Wielunia (65 km); 



Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 

9 

- nr 710 z Łodzi do Błaszek, przebiegająca przez Konstantynów Łódzki, 

Lutomiersk, Szadek, Wartę. (80 km); 

- nr 484 łączy drogę wojewódzką DW483 w Buczku z drogę krajową nr DK91  

w Kamieńsku. W Bełchatowie droga przecina drogę krajową DK8, a przed 

Kamieńskiem przecina drogę krajową DK1 (45 km); 

- nr 480 z Sieradza do Szczercowa (40 km); 

Drogi krajowe przekazane w zarząd władzom wojewódzkim: 

- nr 14 Łódź - Wrocław (do Łodzi jest 35 km, do Wrocławia 200 km);  

Łowicz – Walichnowy 

- nr 12 (44) Łask – Piotrków Trybunalski (45 km); Dorohusk - Łęknica 

Sieć dróg, szczególnie po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S-8 czyni  

z powiatu łaskiego ważny węzeł komunikacji samochodowej centralnej Polski. 

1.3.2 Połączenia kolejowe i lotnicze 

Obszar powiatu w części środkowej przecina linia kolejowa z Warszawy przez 

Łódź do Kalisza i Wrocławia. Ma ona znaczenie szczególnie ważne dla ruchu 

osobowego. Na terenie powiatu nie ma przystanku pociągów pośpiesznych. 

Najbliżej znajdują się one w Zduńskiej Woli i Pabianicach. 

Przez południową część powiatu, południkowo, przebiega magistrala 

kolejowa Śląsk – Porty, szczególnie ważna w przewozach towarowych.  

W bezpośrednim sąsiedztwie, zaledwie 3 km od granicy powiatu znajduje się na tej 

linii ważny węzeł kolejowy Zduńska Wola – Karsznice.  

Na terenie powiatu funkcjonuje również Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która 

obsługuje połączenia pomiędzy miastami wchodzącymi w skład aglomeracji 

łódzkiej. Nowoczesne i zmodernizowane pociągi zakupiono w ramach projektu 

obsługują m.in. trasę z Łodzi do Sieradza, przez Łask. Uruchomienie pierwszych 

połączeń ŁKA nastąpiło 14 czerwca 2014 roku. Wartość projektu wynosiła 72 miliony 

euro, z czego połowę dofinansowała Unia Europejska. Uruchomienie Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej poprawiło dostępność komunikacyjną obszaru w kontekście 

transportu pasażerskiego.  
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Rys. 2. System Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

źródło: Projekt „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”.  

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Na terenie powiatu łaskiego znajduje się lotnisko wojskowe, pełniące 

funkcję przyjmowania i serwisowania samolotów F-16, a także szkolenia pilotów.  

2 Charakterystyka środowiska geograficznego 

2.1 Budowa geologiczna i surowce skalne 

Obszar powiatu składa się z utworów pochodzenia lodowcowego oraz 

zalegających na nich w niektórych miejscach młodszych osadów holoceńskich 

pochodzenia eolicznego i rzecznego. Pod nimi zalegają nieciągłe osady 

trzeciorzędowe niewielkiej miąższości. Poniżej kenozoiku podłoże tworzą grube 

osady mezozoiczne. Od północy po oś Widawki są to osady górnej kredy – opoka, 

margle, wapienie i gezy (mające miąższość do 1000 m, powstałe w cyklu 

sedymentacji morskiej skał węglanowych). Od wspomnianej osi, będącej granicą 

między jednostkami strukturalnymi: niecką łódzką i monokliną przedsudecką 

zalegają utwory starsze, silnie spękane (przez poszczególne orogenezy). Na granicy 
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jednostek, jeszcze w obrębie niecki łódzkiej, występują osady dolnej kredy – piaski 

drobnoziarniste z glaukonitem, piaski gruboziarniste i żwiry. W stropie tych osadów 

znajduje się kompleks utworów piaszczystych (piaski ilaste) z fosforytami, ciągnący 

się od Widawy w kierunku Burzenina. Dalej na południowy-zachód zalegają 

przekształcone utwory jurajskie, przeważnie w postaci wapieni marglistych, 

których wychodnie znajdują się w okolicy Brzyków – Wielka Wieś – Burzenin 

(jeszcze kilkadziesiąt lat temu eksploatowano je lokalnie wypalając wapno). 

Osady kenozoiczne reprezentują przede wszystkim utwory czwartorzędowe 

związane z działalnością lądolodu. Wysoczyzny tworzą gliny zwałowe i piaski 

gliniaste (Wysoczyzna Łaska), obniżenia zajmują piaski akumulacji lodowcowej 

(Kotlina Szczercowska). Sporadycznie, jedynie w okolicy Dąbrowy Widawskiej, 

spotykamy piaski i żwiry kemowe. Końcowa faza plejstocenu i początek holocenu to 

czas rozwoju dolin rzecznych, w których tworzyły się piaski rzeczne i mułki.  

W niektórych miejscach, przeważnie w sąsiedztwie dolin rzecznych powstawały 

piaski eoliczne (największe obszary: Ostrów-Aleksandrówek w gminie Łask i na 

wschód od Rogóźna, w gminie Widawa). 

Tworzenie surowców skalnych związane było w głównej mierze  

z działalnością lądolodu. Kolejne glacjały i interglacjały, jakie miały miejsce na 

tym terenie, przyczyniły się do powstania złóż o genezie lodowcowej 

(akumulacyjne moreny czołowe) i wodnolodowcowej (sandry i ozy). Duże znaczenie 

miała również działalność rzeczna i eoliczna. Na terenie powiatu łaskiego 

udokumentowano kilkanaście złóż. Są to złoża następujących surowców: 

1. Piaski i żwiry – złoża: Sarnów, Wronowice I i Wronowice II. Są to złoża  

o zasobach rozpoznanych szczegółowo. Złoże Aleksandrówek I jest 

zagospodarowane i eksploatowane okresowo.  

2. Surowce ilaste ceramiki budowlanej – złoża: Goryń II (o zasobach 

rozpoznanych szczegółowo), Ruda (Goryń) i Sowińce (wydobycie z tych złóż 

zostało zaniechane), Wola Bachorska I (złoże eksploatowane). 

3. Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych – złoża: Patoki  

i Żagliny. Są to złoża o zasobach rozpoznanych wstępnie. 
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4. Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego – złoże Wola Kleszczowa. 

Złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie. 

Ponadto udokumentowano również złoże wapieni i margli – złoże Wielka Wieś  

o zasobach rozpoznanych szczegółowo. 

Oprócz wyżej wymienionych surowców skalnych na terenie powiatu łaskiego 

występują także torfy. Nie mają one jednak znaczenia gospodarczego ze względu 

na małe miąższości, niewielkie powierzchnie, a ponadto są w znacznym stopniu 

zamulone i zapiaszczone.  

2.2 Ukształtowanie powierzchni 

Przeważająca część obszaru powiatu ma rzeźbę równinną, lekko falistą. Jest 

to wysoczyzna morenowa powstała w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. 

Pagórki mają niewielkie spadki 5 – 10%, a wysokości względne dochodzą 

maksymalnie do 10 m. Morenę rozcinają doliny rzeczne Warty, Widawki, Grabi, 

Niecieczy i Chrząstawy. Rzeki tworzą terasę zalewową, zaś w przeszłości utworzyły 

trasę nadzalewową oraz szerokie pradoliny (w gminie Widawa). Pod koniec 

zlodowaceń silne północne i zachodnie wiatry ukształtowały wydmy śródlądowe.  

Dziś, już utrwalone lasem, stanowią kulminację terenu w wielu miejscach na 

terenie powiatu. Strome o kilkunastoprocentowym spadku i wysokie na kilkanaście, 

rzadziej kilkadziesiąt metrów piaszczyste pagóry, rozrzucone są po wielu miejscach 

powiatu. Występują m.in. w gminie Wodzierady (Wandzin, Kwiatkowice Las, 

Józefów, Przyrownica, Julianów), gminie Łask (Ostrów-Aleksandrówek), gminie 

Buczek (Gucin, Sycanów, Buczek, Grzeszyn, Brodnia – jest w tym miejscu lotnisko), 

gminie Sędziejowice (Podule, Żagliny-Luciejów), gminie Widawa (na północ od 

Widawy, Chrząstowa, na wschód od Rogóźna). Pagórem kemowym jest wzniesienie 

położone na zachód od Widawy, zwane „Charlawą Górą”. 

Najwyżej położonym punktem w powiecie jest pagór wydmowy w lesie 

luciejowskim, na północ od wsi Korczyska – 208,9 m n.p.m., najniżej zaś dolina 

Widawki w pobliżu wsi Ligota w gminie Widawa – 139,5 m n.p.m. 
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2.3 Gleby 

Bezpośredni związek z rodzajem podłoża mają typy i rodzaje gleb. Na glinach 

i zaglinionych piaskach wytworzyły się najlepsze gleby w powiecie. Są to 

występujące sporadycznie gleby brunatne (największy zwarty ich kompleks 

występuje na zachód od Widawy) oraz znajdujące się na dość dużym obszarze gleby 

płowe (pseudobielicowe). Na piaskach luźnych i słabo zaglinionych wykształciły się 

słabe gleby bielicowe i rdzawe. Zajmują one znaczne obszary powiatu w większości 

porośnięte są lasami. Fragmentarycznie występują w dolinach rzecznych gleby 

glejowe, murszowe i mady oraz inne związane z bardzo wilgotnym podłożem 

osadów rzecznych. W okolicy Brzykowa występują związane z podłożem wapiennym 

rędziny. Gleby lepsze tworzą kompleksy: żytni bardzo dobry i dobry, występujące  

w gminach Buczek i Sędziejowicach. Słabsze gleby kompleksu żytniego słabego 

dominują w centrum i na północy powiatu. 

2.4 Klimat 

Powiat łaski znajduje się w łódzko-wieluńskim regionie klimatycznym  

(wg Wiszniewskiego i Chechłowskiego). Klimat kształtują masy powietrza polarnego 

pochodzenia morskiego oraz kontynentalnego. 

 Temperatura  

Średnia wieloletnia temperatura wynosi prawie 8 stopni C. Średnia 

najchłodniejszego miesiąca, lutego wynosi -3 stopnie C. Najchłodniej zimą jest  

w północnej części powiatu. Średnia najcieplejszego miesiąca, lipca wynosi  

17,5 stopnia C. Najcieplejszym obszarem powiatu jest teren gminy Widawa. 

Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210 dni. Najdłuższy okres wegetacyjny jest  

w południowej części powiatu. 

 Opady 

Opady atmosferyczne wykazują wśród wszystkich dotychczas omówionych 

elementów meteorologicznych największą zależność od innych elementów, tj. od 

wysokości nad poziomem morza czy pokrycia terenu. Opady atmosferyczne wynoszą 

ok. 600 mm rocznie, przy czym największe opady notuje się w miesiącu lipcu,  
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a najniższe w styczniu. Pokrywa śnieżna zalega ok. 70 dni, przeciętnie od początku 

grudnia do połowy marca. 

 Wiatry 

Dominują wiatry z kierunków zachodnich (40 %), którym nieznacznie ustępują 

wiatry z kierunków wschodnich (35 %). Istotną cechą warunków anemometrycznych 

na obszarze powiatu łaskiego jest niezbyt częste występowanie bardzo silnych 

wiatrów. Prędkości wiatru powyżej 20 m/s zdarzają się sporadycznie, częściej 

natomiast występują duże prędkości wiatru w porywach. 

2.5 Wody powierzchniowe 

2.5.1 Rzeki 

Jak już wspomniano powiat leży w dorzeczu Warty. Jej dopływami są: 

Widawka i Ner, które odwadniają teren całego powiatu. Większa część powiatu 

(gminy Widawa, Sędziejowice, Buczek i większość gminy Łask) znajduje się  

w dorzeczu Widawki i jest odwadniana przez jej największy dopływ – Grabię. 

Północny fragment powiatu (cała gmina Wodzierady i fragment gminy Łask) 

odwadnia niewielki dopływ Neru - Pisia. Południowo-zachodnią część powiatu,  

(w gminie Widawa sołectwa: Zabłocie, Kocina, Brzyków, Osieczno, Siemiechów  

i Wielka Wieś) odwadniają niewielkie, bezimienne cieki wpływające bezpośrednio 

do Warty. 

Sieć hydrograficzną w powiecie stanowią: 

- rzeka Warta, która stanowi granicę powiatu na odcinku 7 km w gminie 

Widawa; 

- rzeka Grabia płynie na odcinku 32 km (rzeka liczy 86 km) od wsi Ostrów 

w gminie Łask do ujścia w gminie Widawa. Dopływy Grabi to Końska, 

Struga Borszewicka i Tymianka; 

- rzeka Widawka na odcinku 21 km (cała rzeka liczy 103 km), od Restarzewa 

Cmentarnego do wsi Ligota. Dopływy Widawki (poza wymienioną wyżej 

Grabią) to: Nieciecz (płynie przez powiat na odcinku 13 km), Chrząstawka 

(w powiecie 5 km) oraz Krasówka. 
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- rzeka Pisia prawie na całej długości (dopływ Neru) znajduje się  

w północnej części powiatu. 

Zbiorniki retencyjne i stawy w dolinach rzek 

W szerokiej dolinie Warty występują liczne starorzecza. Na Grabi znajduje się 

mały zbiornik retencyjny zbudowany w Łasku, który jednocześnie pełni funkcję 

kąpieliska miejskiego. 

Funkcję retencyjną pełnią również spiętrzenia wody, które znajdują się  

w następujących miejscowościach: 

 gmina Łask: Zielęcice  rzeka Grabia, Łask rzeka Pisia,  

 gmina Buczek: Buczek rzeka Końska, 

 gmina Sędziejowice: Brzeski rzeka Grabia, Kozuby rzeka Grabia, 

 gmina Widawa: Górki Grabińskie rzeka Widawka, Widawa rzeka Nieciecz, 

 gmina Wodzierady: Piorunów rzeka Pisia, Wodzierady rzeka Pisia.    

W dolinie Grabi znajdują się również stawy, w większości hodowlane. 

Wymienić tu należy: gospodarstwa rybackie w Łasku, w Zięlęcicach oraz stawy 

Nadleśnictwa Kolumna w Zielęcicach. 

Na dopływach Grabi zbiornikami retencyjnymi są dwa stawy zasilane 

wodami Strugi Borszewickiej (jeden w Borszewicach – źródliska rzeki, drugi  

w Kopyści). Na bezimiennym dopływie, przy dawnym młynie „Kurek” w Woli 

Wężykowej (gmina Sędziejowice) funkcjonuje jaz, a obok usytuowano stawy 

hodowlane. Końcowy fragment Końskiej spiętrzono by zasilić w wodę duże i liczne 

stawy hodowlane położone na wschód od Zielęcic. Kilka stawów znajduje się 

między Grabicą i Wolą Wężykową a zasila je w wodę bezimienny dopływ Grabi. 

Na Widawce w granicach powiatu nie ma zbiorników retencyjnych. Wody 

rzeki piętrzy jaz w Górkach Grabińskich. W przeszłości jazy funkcjonowały także 

przy młynach w Chociwiu i Sarnowie. Na południe od Górek Grabińskich w dolinie 

Widawki znajdują się duże starorzecza.  



Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 

16 

Na Pisi stawy są położone w części źródłowej (Hipolitów) oraz znacznie 

większe, przy ujściu, w pobliżu jazów, przy dawnych młynach w Przyrownicy  

i Piorunowie. 

Bezimienny dopływ Warty odwadniający południowy fragment gminy Widawa 

płynie w szerokiej podmokłej dolinie, w której w okolicy wsi Zabłocie znajdują się 

liczne niewielkie stawy. 

Zbiorniki wodne poza dolinami rzek 

Sztuczne zbiorniki wodne spotkać można także poza dolinami rzek. Część  

z nich powstała w miejscu wydobywania kruszywa. Obecnie w większości są to 

stawy hodowlane. Spotkać je można w gminach Buczek (Buczek) i Łask (Rokitnica, 

Łopatki i Okup Wielki). 

2.6 Lasy w powiecie 

Lasy państwowe na obszarze powiatu położone są w granicach 4 nadleśnictw: 

Kolumna, Złoczew, Bełchatów i Poddębice. Powierzchnię obszarów leśnych  

w poszczególnych gminach przedstawiono w tabeli 3.  

Nadzór nad lasami prywatnymi na terenie gmin powiatu łaskiego sprawuje 

starosta. Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o uproszczony plan 

urządzenia lasu oraz inwentaryzację stanu lasu. Od lipca 2004 r. sprawy związane  

z nadzorem bezpośrednio załatwiane są przez leśnika zatrudnionego w Starostwie.  

 

  

 

 

Tabela 3 

Powierzchnia obszarów leśnych w powiecie łaskim 

Jednostka 

samorządowa 

Pow. 

całkowita 

Pow. lasów: Państwowych Prywatnych 

ha 
% pow. 

całk. 
ha 

% pow. 

lasów 
ha 

% 

pow. 

lasów 
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gmina Łask 14527 2815 19,38 1500 53,29 1315 46,71 

gmina Buczek 9222 2031 22,02 1271 62,58 760 37,42 

gmina Sędziejowice 12003 3455 28,78 2449 70,88 1006 29,12 

gmina Widawa 17833 4160 23,33 1486 35,72 2674 64,28 

gmina Wodzierady 8230 1321 16,05 679 51,40 642 48,60 

powiat łaski 61815 13782 22,30 7385 53,58 6397 46,42 

Stan z dnia 26.05.2015 na podstawie ewidencji gruntów, Starostwo Powiatowe w Łasku 

Najwięcej zwartych obszarów leśnych występuje w dwóch zgrupowaniach: 

 pas ciągnący się od linii Widawki w gminie Widawa, poprzez wschodnią 

granicę gminy Sędziejowice, do Sięganowa w gminie Łask.  

 lasy występujące wzdłuż wschodniej granicy powiatu, od gminy Buczek przez 

Łask, aż do południowej granicy gminy Wodzierady. W tym miejscu powiat 

graniczy z kompleksem lasów w gminie Dobroń (uroczyska: Ostrów – 490 ha, 

Pałusznica – 310 ha i Poleszyn – 1000 ha).  

Ponadto duży kompleks leśny położony jest w północno-zachodniej części 

gminy Widawa. Mniejsze skupiska lasów występują w sąsiedztwie dolin Warty, 

Widawki i Grabi. 

Ogólna sytuacja zdrowotna lasów w obrębie powiatu łaskiego, pozwala 

zakwalifikować je do strefy umiarkowanego zagrożenia przez czynniki patogenne.  

Należy jednak brać pod uwagę fakt bliskiego sąsiedztwa stref, w których stan 

środowiska przyrodniczego jest bardzo zły. W obrębie powiatu brak 

wyodrębnionych stref zagrożenia przemysłowego, jednak niektóre fragmenty 

ekosystemów leśnych wykazują symptomy zbliżone do typowych objawów skażeń  

wywołanych emisją szkodliwych pyłów i gazów przemysłowych. Nie bez znaczenia 

jest również Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Odkrywka spowodowała 

bardzo istotne zmiany poziomu wód gruntowych nie tylko na terenie powiatu 

bełchatowskiego. W mniejszym stopniu ale dotknęła również powiat łaski. Wpływ 

leja depresyjnego obserwuje się w wielu fragmentach ekosystemu leśnego. 

Zamierają głównie gatunki wrażliwe na przesuszenie i na znaczne wahania poziomu 

wód gruntowych, głównie świerk. Warunki regeneracji sosny są dość dobre. 
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Sanitarny stan lasu będący funkcją biologicznej kondycji drzewostanów  

i gospodarki leśnej, należy uznać za przeciętny. Główną przyczyną takiego stanu 

jest występowanie młodników i drągowin na znacznych powierzchniach gruntów 

porolnych i związany z tym brak pewnych trwałych elementów występujących  

w warunkach zbiorowisk naturalnych, a które determinują prawidłowe procesy 

glebo- i siedlisko twórcze.  

Charakterystyczną cechą lasów powiatu jest brak prawidłowych cięć 

pielęgnacyjnych, szczególnie w fazie młodnika (czyszczenia późne) i drągowiny 

(trzebieże wczesne), które w zasadniczy sposób determinują przyszłość 

drzewostanów w aspekcie zasobności i degradacji środowiska. Ponadto w powiecie 

łaskim obserwuje się  zaśmiecanie lasu oraz rozkopywanie gruntu, a także 

wjeżdżanie i parkowanie pojazdów mechanicznych w miejscach do tego nie 

wyznaczonych. 

3 Ochrona przyrody i krajobrazu  

3.1 Park krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki 

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki zajmuje powierzchnię  

25 330 ha. Położony jest w gminach Widawa (9.754,7 ha, co stanowi 54,7% obszaru 

gminy) i Sędziejowice (1.321,9 ha co stanowi 11%). Poza powiatem park obejmuje 

części gmin Konopnica, Burzenin, Zapolice, Sieradz.  

W obrębie powiatu łaskiego znajduje się prawie 44% obszaru Parku. Park 

został utworzony w 1989 r. w celu ochrony ważnego węzła hydrologicznego, który 

tworzy Widawka z Grabią i Niecieczą, oraz dla zachowania mało zmienionego 

krajobrazu dolin rzecznych. Szczególnie atrakcyjne są przełomowe odcinki rzeki 

Warty, o głęboko wciętych dolinach, ukazujących utwory jurajskie i porośniętych 

ciekawą roślinnością. W strefach przystokowych widoczny jest wypływ wód 

podziemnych w postaci licznych wysięków, młak, wycieków i źródeł warstwowo-

przelewowych. Do atrakcyjności tego terenu przyczyniają się również odcinki rzek 

meandrujących, starorzecza, dolinki poboczne, wydmy, torfowiska. Szata roślinna 

jest stosunkowo mało zmieniona działalnością człowieka. Dużą osobliwością w tym 

rejonie są murawy i zarośla kserotermiczne o charakterze stepu kwietnego. Cenna 
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przyrodniczo jest również obudowa biologiczna rzek i strumieni, których otoczenie 

stanowi ostoję wielu gatunków ptaków. Na terenie Parku dominują lasy sosnowe 

wprowadzone sztucznie, lecz zachowały się fragmenty naturalnych zbiorowisk 

leśnych. W 1998 r. powiększono obszar parku z 14 245 ha, do 25 330 ha. 

3.2 Rezerwaty przyrody 

Rezerwat leśny Jodły Łaskie - położony w gminie Sędziejowice, leśnictwo 

Sędziejowice, pow. 59,19 ha. Cel ochrony: zachowanie zróżnicowanego 

fitocenotycznie lasu mieszanego z udziałem jodły. Na terenie rezerwatu występuje 

aż siedem różnych zbiorowisk roślinnych. Najcenniejsze drzewostany jodłowe liczą 

ok. 80-120 lat, a piękne okazy dębu ok. 200 lat.  

Rezerwat stepowy Winnica - położony w gminie Widawa, pow. 1,54 ha. Cel 

ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych muraw i zarośli 

kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin. Ochronie podlega niespełna 300-

metrowy fragment prawej skarpy doliny rzeki Warty z częściowo naturalnymi 

wychodniami górnojurajskich margli.  

Rezerwat „Grabica” w gminie Sędziejowice o pow. 77,1 ha, gdzie w dolinie 

Grabi znajduje się duży kompleks łąkowo-torfowiskowy. 

Planuje się również utworzenie kolejnego rezerwatu: „Świerczów”  

w gminie Widawa o pow. 9,7 ha, gdzie zachowały się fitocenozy śródlądowego 

boru suchego z fragmentami 100-letniego drzewostanu sosnowego. 

 

 

 

3.3 Pomniki przyrody 

W powiecie łaskim udokumentowano: 

- w gminie Buczek 14 pomników przyrody, 

- w gminie Łask 24 pomniki przyrody, 
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- w gminie Widawa 1 pomnik przyrody, 

- w gminie Wodzierady 11 pomników przyrody, 

- w gminie Sędziejowice 67 pomników przyrody. 

Łącznie w powiecie znajdują się 117 pomniki przyrody.  

W Buczku (gmina Buczek) znajduje się aleja lipowa, gdzie rosną lipy 

drobnolistne, jabłonie i robinia akacjowa, a w gminie Łask we Wronowicach 

znajduje się pomnikowa aleja grabowa. 

Największymi skupiskami pomnikowych okazów są: Park Miejski im. Rodu 

Łaskich w Łasku (9 okazów), park podworski w Ostrowie, park podworski  

w Pruszkowie oraz położona obok grupa 7 dębów szypułkowych, park wiejski  

w Buczku i park podworski w Grzeszynie.  

3.4 Obszary chronionego krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi 

Obszar chroniony ma powierzchnię 6558 ha, z czego w powiecie znajduje się: 

- w gminie Buczek 1571 ha; 

- w gminie Łask 1549 ha; 

Obszar ten łączy się z systemem terenów chronionych otaczających Łódź. 

Chrząstawsko-Widawski Obszar Chronionego Krajobrazu 

Obszar podlegający ochronie ma powierzchnię 4194 ha, z czego w gminie 

Widawa, jest 3954 ha. Obejmuje on ochroną doliny Widawki i Chrząstawki wraz 

z terenami przyległymi. 

3.5 Zespoły przyrodniczo- krajobrazowe 

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina rzeki Grabi”. 

Zespół powstał w 1998 r. zajmuje obszar 4007 ha, w powiecie 3596 ha  

(w gm. Sędziejowice 1587 ha, gm. Łask: 1138 ha, miasto Łask: 870 ha,  gm. 
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Widawa: 1 ha), pozostały fragment leży w gm. Dobroń (411 ha) w pow. 

pabianickim. 

Ochroną objęto dolinę Grabi, typowej rzeki nizinnej średniej wielkości  

o dużych walorach krajobrazowych i ciekawej obudowie biologicznej oraz bogatej 

hydrofaunie.  

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w Leśnictwie Sędziejowice. 

Obejmuje on 13,4 ha ponad 100-letniego starodrzewu sosnowego. Łącznie 

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe zajmują powierzchnię niemal 3610 ha. Ponadto, 

w obrębie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki proponuje się 

utworzyć kolejne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

- „Siemiechów Łąki” – kompleks łąk i zbiorowisk turzycowych o powierzchni 

75,9 ha; 

- „Wola Wężykowa” – zespół stawów rybnych wraz ze zróżnicowanym siedliskowo 

otoczeniem; 

- „Widawa – Grabno - Rogóźno” na obszarze 382 ha znajduje się węzeł 

hydrograficzny Widawki, Grabi i Niecieczy, gdzie można obserwować procesy 

geologiczne i hydrograficzne; 

- „Zabłocie II” suche lasy sosnowe i położone obok malownicze stawy, 94,2 ha; 

- „Ochle” duży obszar o powierzchni 356,4 ha porośnięty łąkami i roślinnością 

torfowiska niskiego, gniazdują tu licznie ptaki; 

- „Las Zborowski” śródlądowy bór wilgotny z licznymi stanowiskami rzadkich 

roślin; 

- „Dolina Niecieczy” naturalny charakter małej rzeki. 

3.6 Użytki ekologiczne 

1. Torfowisko w gm. Widawa w pobliżu wsi Kolonia Ochle o pow. 2,5 ha. 

2. Torfowisko w gm. Sędziejowice na północ od wsi Zamość o pow. 1.5 ha. 

3. Źródła wysiękowe w gm. Sędziejowice w leśnictwie Luciejów o pow. 0,5 ha. 
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4. Roślinność kserotermiczna, zarośla tarniny i żarnowca na kemowym pagórze 

zwanym Górą Charlawą w gm. Widawa, obok wsi Wielka Wieś, o pow. 1 ha.  

Ponadto proponuje się utworzyć kolejne użytki ekologiczne: 

- „Korzeń II” na granicy gm. Widawa, są to łąki i zbiorowiska turzycowo-

szuwarowe; 

- „Łężek” w gm. Widawa na południe od Wielkiej Wsi, kompleks starorzeczy 

Warty; 

- „Piekło” na granicy gm. Widawa w pobliżu wsi Siemiechów, roślinność 

łąkowa, starorzecza, szuwary i fragmenty olsów porzeczkowych i łęgu 

wierzbowo-topolowego; 

- „Świerczów Olsy 3” w gm. Widawa w sołectwie Świerczów, zespół dołów 

potorfowych z roślinnością wodną, szuwarową i olsem porzeczkowym; 

- „Stara Wieś” w gm. Widawa we wsi Podgórze, starorzecze Widawki z olsem 

i łęgiem.  

3.7 Stan środowiska w powiecie łaskim i powiatach sąsiednich 

Odpady są monitorowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

który prowadzi bazę danych w Systemie Informatycznym Gospodarki Odpadami 

Przemysłowymi – SIGOP. Dane wprowadzane są do systemu na podstawie ankiet 

otrzymywanych od poszczególnych wytwórców odpadów oraz przesyłanych 

informacji do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o gospodarczym korzystaniu ze 

środowiska. Dostarczają one informacje na temat wytwarzanych odpadów 

przemysłowych, z uwzględnieniem podziału na ilość tymczasowo składowaną, 

wykorzystaną, unieszkodliwioną oraz składowaną na wysypiskach.  

 

Na obszarze powiatu łaskiego największymi producentami odpadów są: 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łasku; 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku; 

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łasku. 
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Oddzielną grupę stanowią odpady niebezpieczne. Największymi producentami 

odpadów niebezpiecznych są: 

 InstalPlast w Łasku. 

Szczegółowa i aktualna analiza stanu środowiska powiatu łaskiego znajduje się 

w Programie Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019,  

z perspektywą do roku 2023. 

4 Historia i kultura 

4.1 Historia Ziemi Łaskiej 

Łask w momencie uzyskania praw miejskich w roku 1422 należał do 

województwa sieradzkiego w powiecie szadkowskim. Ziemie późniejszego powiatu 

łaskiego znajdowały się w powiatach: szadkowskim, piotrkowskim i sieradzkim. 

Wówczas nie było niższego od powiatów podziału administracyjnego. Korzystano  

w razie potrzeby z kościelnego podziału na parafie (np. przy ściąganiu podatków).  

Sytuacja zmieniła się, gdy Polska straciła suwerenność. Pod panowaniem 

niemieckim, po II rozbiorze Polski, Ziemia Łaska znalazła się w prowincji zwanej 

Prusami Południowymi, w granicach departamentu kaliskiego. Przedrozbiorowy 

podział na powiaty został nie zmieniony. Po Kongresie Wiedeńskim, już w granicach 

Cesarstwa Rosji, Ziemia Łaska znalazła się w województwie kaliskim. Znaczna jej 

część podlegała powiatowi szadkowskiemu i sieradzkiemu w tzw. obwodzie 

sieradzkim. Południowe rubieże należały do powiatu i obwodu piotrkowskiego.  

W 1837 r. województwa przemianowano na gubernie. W 1845 r. z guberni kaliskiej  

i mazowieckiej utworzono gubernię warszawską. W tym też okresie zaczęto 

tworzyć niższe od powiatów jednostki terytorialne - gminy. 

Po Powstaniu Styczniowym, władze carskie postanowiły ujednolicić podział 

administracyjny Królestwa Polskiego z resztą Rosji. W 1867 r. zmieniono podział 

administracyjny zaboru rosyjskiego, powstały nowe gubernie i powiaty, a te dzieliły 

się na gminy. Łask leżący dotychczas w powiecie szadkowskim został siedzibą 

nowego powiatu w powołanej guberni piotrkowskiej. Powiat utworzono z 17 gmin 

powiatu szadkowskiego i jednej gminy powiatu piotrkowskiego.  
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4.2 Historia powiatu łaskiego 

4.2.1 Okres 1867-1870  

Nowo  utworzony powiat łaski miał powierzchnię 1405 km2. W jego skład 

wchodziło 5 miast: Łask, Pabianice, Lutomiersk, Szczerców i Widawa oraz 18 gmin: 

Bałucz (Bałucz), Buczek (Buczek), Chociw (Chociw), Dąbrowa Rusiecka (Rusiec), 

Dąbrowa Widawska (Widawa), Dłutów (Dłutów), Dzbanki (Szczerców), Górka 

Pabianicka (Pabianice), Lutomiersk (Lutomiersk), Łask (Utrata), Pruszków 

(Pruszków), Widzew (Widzew), Wodzierady (Wodzierady), Wola Wężykowa 

(Sędziejowice), Wymysłów (Dobroń), Wygiełzów (Wygiełzów), Zapolice (Zapolice), 

Zelów (Zelów). 

4.2.2 Okres 1870 – 1939 

W 1870 r. utraciły prawa miejskie i zostały osadami miejskimi Lutomiersk, 

Widawa i Szczerców. W okresie I wojny światowej, gdy obszar powiatu zajęły 

wojska okupacyjne, zniesiono dotychczasowy podział administracyjny. Powiat łaski 

przestał istnieć. Został on podzielony między sprzymierzone wojska: część 

północna należała do powiatu łódzkiego pod okupacją niemiecką, część południowa 

do powiatu piotrkowskiego pod okupacją austro-węgierską. Granica między 

zaborcami przebiegała na linii Dłutów - Ldzań – Buczek - Marzenin - ujście Widawki. 

W II Rzeczypospolitej powstało nowe województwo - łódzkie (1919 r.), powiat 

łaski znalazł się w jego granicach. Powierzchnia ogólna powiatu od 1867 r. nie 

zmieniła się, jedynie nastąpiły zmiany w obrębie gmin. Do Łasku włączono wieś 

Utratę (1931 r.), do Pabianic część gminy Górka Pabianicka (1923 r.). Osadą 

miejską został Zelów. Przemianowano również nazwy niektórych gmin: gmina Wola 

Wężykowa została nazwana gminą Sędziejowice, Wymysłów – gm. Dobroń, Dąbrowa 

Widawska - Widawą, Dzbanki - Szczercowem. Ostatecznie w powiecie znajdowały 

się dwa miasta: Łask i Pabianice oraz 18 gmin: Bałucz, Buczek, Chociw, Dąbrowa 

Rusiecka (siedziba Rusiec), Dłutów, Dobroń, Górka Pabianicka (siedziba Pabianice), 

Lutomiersk, Łask, Pruszków, Sędziejowice, Szczerców, Widawa, Widzew, 

Wodzierady, Wygiełzów, Zapolice, Zelów. W 1927-28 r. pojawiła się na mapie osada 

letniskowa „Miasto-Las Kolumna”.   
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4.2.3 Okres II wojny światowej 

Okupant niemiecki wprowadził sobie wygodny podział administracyjny. Ziemia 

Łaska należała do Rzeszy w obrębie tzw. Kraju Warty, do 1941 r. w okręgu 

rejencyjnym Kalisz, po tym roku w nowo utworzonym okręgu rejencyjnym 

Litzmannstadt (Łódź). Rejencje dzieliły się na landratury (powiaty), a te na 

obwody. Łask został siedzibą landratury. W jej obrębie znalazły się miasta: Łask, 

Pabianice i Bełchatów. Mniejszymi jednostkami były: Bałucz, Bełchatów, Buczek, 

Bujny Szlacheckie, Chabielice, Chociw, Dłutów, Dobroń, Grabica, Górka Pabianicka, 

Holendry Paprockie, Kleszczów, Kluki, Lutomiersk, Łask, Łękawa, Pruszków, Rusiec, 

Sędziejowice, Suchcice, Szczerców, Wadlew, Widawa, Widzew, Wodzierady, 

Wygiełzów, Zelów. 

4.2.4 Okres 1945-1954 

Po wojnie miastem wydzielonym zostały Pabianice. Granice i podział na gminy 

pozostały przedwojenne. Powiat dzielił się na 18 gmin, a te po 1954 r. na gromady. 

Z powiatem łaskim sąsiadowały powiaty: łódzki, sieradzki, piotrkowski, wieluński 

i radomszczański. Planowano powiększyć powierzchnię powiatu łaskiego  

i włączyć okolice Chabielic i wsie położone na południe i wschód od Zelowa. Przez 

86 lat, nie licząc podziału administracyjnego wprowadzonego przez okupantów  

w wojnach światowych, obszar powiatu łaskiego nie ulegał zmianom.  

4.2.5 Okres 1954-1972 

Władze komunistyczne już od 1950 r. „eksperymentowały”, wprowadzając 

nowe jednostki podziału administracyjnego. „Wielka reforma” miała miejsce 

w 1954 r. zniesiono gminy na rzecz wielu małych gromad. Później okazało się, że 

gromady są za małe, więc łączono je w większe (po 1956 r.). Poważnie zmieniła się 

wielkość powiatu: wyłączono dawne gminy Lutomiersk i częściowo Widzew (weszły 

w skład powiatu łódzkiego) oraz gminy Szczerców (weszła do powiatu 

bełchatowskiego) i Dąbrowa Rusiecka (do nowego powiatu Pajęczno). Dołączono 

jedynie niewielki teren okolicznych wsi Kociszewa, położony na wschód od Zelowa. 

W 1954 r. Zelów otrzymał status osiedla, a w 1957 r. uzyskał prawa miejskie.  

W 1959 r. status osiedla uzyskała również Kolumna. 
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Ostatecznie powiat łaski liczył 1160 km² z dwoma miastami Łaskiem 

i Zelowem oraz osadą Kolumna i 26 gromadami, które siedziby miały  

w następujących miejscowościach: Bałucz, Buczek, Brodnia, Chociw, Dłutów, 

Dobroń, Górka Pabianicka, Kociszew, Kwiatkowice, Marzenin, Ochle, Okup Wielki, 

Osieczno, Paprotnia, Pawlikowice, Pożdżenice, Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, 

Wadlew, Widawa, Wiewiórczyn, Wodzierady, Wygiełzów, Zapolice.  

4.2.6 Okres 1973 – 1999 

W niewielkim stopniu zmieniła się powierzchnia powiatu. Wyłączono 

niewielkie fragmenty z gromady Bałucz (okolice Przatówka), a włączono wsie  

z gromad Sromutka i Bujny Szlacheckie (na południe od Zelowa). W 1973 r. wrócono 

do podziału powiatów na gminy. Do Łasku włączono Kolumnę. Aż do 1975 r., kiedy 

to zniesiono powiaty, powiat łaski liczył 1152 km² i znajdowały się w nim miasta 

(Łask i Zelów) oraz 10 gmin (Buczek, Dłutów, Dobroń, Łask, Pabianice, 

Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Zapolice, Zelów).  

W roku 1975, po utworzeniu nowych województw, obszar powiatu łaskiego 

podzielono i włączono do woj. sieradzkiego, piotrkowskiego i łódzkiego. W 1990 r. 

utworzono Urząd Rejonowy z siedzibą w Łasku. Urząd ten obejmował swym 

zasięgiem gminy: Łask, Widawa, Sędziejowice, Buczek, Wodzierady, oraz Dobroń  

i Lutomiersk. Łask spełniał zatem rolę ośrodka ponadgminnego. 

Od 1999 r. Łask ponownie został siedzibą powiatu. Niestety nowy podział 

administracyjny kraju nie uwzględnił opinii mieszkańców, powiązań historycznych, 

kulturowych oraz osadniczo-przestrzennych łączących gminę Dobroń z Łaskiem, 

wyłączając ją z powiatu łaskiego. W rezultacie obszar powiatu został wydatnie 

okrojony do 617,7 km2. 

4.3 Zabytki 

Rejestr zabytków obejmuje wiele skarbów bogatej przeszłości kulturowej 

powiatu. 

4.3.1 Zabytki architektury sakralnej 

 Kościół pokolegiacki p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny  

i św. Michała Archanioła w Łasku. Wzniesiono w 1517-1523 r. w stylu 

późnego gotyku. Fundatorem był Jan Łaski prymas Polski. W latach 1525-
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1819 świątynia nosiła godność kolegiaty. Jest to budowla murowana, 

trójnawowa o układzie halowym. W zakrystii i skarbcu zachowały się 

gotyckie łuki. Kościół gruntownie przebudowano po pożarze  

w 1749 r., wówczas uzyskał barokową elewację oraz rokokowe wnętrze. 

Bogato zdobiony jest ołtarz główny z obrazem św. Michała Archanioła 

zabijającego Szatana, namalowany w 1760 r. przez Filipa Castaldiego.  

W bocznej kaplicy p.w. NMP znajduje się najcenniejszy w kościele zabytek 

sztuki, alabastrowa płaskorzeźba przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem, 

którą wykonano we Florencji w końcu XV w. W 2005 r. dokonano koronacji 

obrazu Matki Bożej Łaskiej. Prymas Polski ukoronował Maryję i Dzieciątko 

złotymi koronami, które trzy lata wcześniej poświęcił Ojciec Święty Jan 

Paweł II.  

 Kościół p.w. Świętego Ducha w Łasku. Już w końcu XV w. istniał w tym 

miejscu przytułek dla ubogich. W 1666 r. postawiono kościółek, który 

zachował się do dzisiaj. Jest to świątynia trójnawowa z prostokątnym 

prezbiterium, orientowana na zachód, o konstrukcji zrębowej z bali 

modrzewiowych, z dachem krytym gontem. Osobliwością zabytku jest 

inkrustowany muszelkami ołtarz, ambona i chrzcielnica. Kiedy w XIX  

w. zaczęli w okolicy Łasku osiedlać się Niemcy wyznający protestantyzm, 

rozpoczęto w nim odprawiać nabożeństwa ewangelickie. Dziś parafia 

ewangelicko-augsburska ma swoją kaplicę przy ul. 11 Listopada 35, a kościół 

pełni funkcję kościoła garnizonowego.  

 Kolejnym cennym zabytkiem architektury sakralnej jest kościół parafialny 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie. Wojciech Wężyk Widawski z żoną 

Anną ufundowali w 1638 r. kościół i klasztor dla bernardynów. Drewniana 

świątynia spłonęła w czasie wojny ze Szwedami (1656 r.). Obecny kościół  

i klasztor zbudowano w latach 1678-1709. Jest jednonawowy, kryty dachem 

dwuspadowym z wieżyczką na sygnaturkę. Styl architektury oraz wnętrza ma 

barokowe. W kościele znajduje się spiżowa, późnorenesansowa chrzcielnica 

z 1600 r., zakupiona przez Walentego z Widawy. Na szczycie fasady kruchty 

umieszczono herb fundatorów Wężyków Widawskich. Do świątyni od 

południa przylega klasztor, dziś mieści się w nim plebania i małe muzeum 
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parafialne. W muzeum zgromadzono wiele eksponatów liturgicznych, 

dokumentów z dziejów miasta, pamiątek dotyczących cechów 

rzemieślniczych oraz zbiory numizmatyczne.  

 W Widawie znajduje się również kościół farny p.w. św. Marcina z 1446 r. 

W1802 r. pożar zniszczył świątynię, odbudowano ją w 1846 r. Kościół był 

parafialnym do 1895 r. Gruntowny remont przeprowadzono w latach 1930-

32.  

 Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja i Doroty w Kwiatkowicach  

(gm. Wodzierady). Postawiony w 1606 r. Bryła świątyni jest w stylu późnego 

renesansu, zaś wnętrze i wyposażenie ma barokowe. Obok stoi zabytkowa 

murowana dzwonnica z początku XVII w.  

 Parafię w Buczku erygował abp Jarosław Bogoria Skotnicki w XV w., od tego 

czasu stoi kościół parafialny św. Jana Chrzciciela, gotycki, jednonawowy  

z węższym prostokątnym prezbiterium. Główny ołtarz pochodzi z 1620 r., 

ołtarze boczne z początku XVIII w. Do nawy przylegają kaplice, najciekawsza 

jest południowo-renesansowa sklepiona ośmioplanową kopułą na żagielkach, 

jej pola ozdobiono stiukową dekoracją.  

 Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

w Marzeninie (gm. Sędziejowice). Parafia była erygowana przez abpa Jakuba 

II Świnkę w XIV w. Kościół parafialny zaczęto wznosić już w 1370 r., jego 

pierwotny romański styl został zatarty przez liczne przebudowy  

i modernizacje w XV-XVI w. Wnętrze bogato ozdobiono freskami, które 

niedawno odkryto i częściowo zrekonstruowano. Ołtarz główny 

wczesnobarokowy z połowy XVII w., ołtarze boczne rokokowe.  

 Kościół w Restarzewie Poduchownym stał już w 1300 r., spłonął w 1560 r., 

kolejny postawiony po pożarze, rozebrano w 1913 r. Obecną neoromańską 

świątynię p.w. św. Andrzeja Apostoła postawiono w 1913 r. Wnętrze 

ozdobiono obrazami i rzeźbami z poprzedniego kościoła, większość pochodzi 

z XVII-XIX w. Ołtarze: główny i boczny są późnobarokowe z XVII  

w., kropielnica z XVI w. Przy kruchcie znajduje się wmurowana renesansowa 

płyta nagrobna z 1576 r.  
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 Zabytkowe są również kościoły parafialne p.w. św. Stanisława i Mikołaja  

w Borszewicach (gm. Łask) neogotycki z 1894-1902 r. i p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Brzykowie (gm. Widawa) z ok. 1860 r. oraz neogotycka kaplica 

cmentarna p.w. św. Rocha z 1893 r. w Widawie. 

4.3.2 Zabytki architektury mieszczańskiej 

Na terenie powiatu łaskiego odnaleźć można kilka zabytków architektury 

mieszczańskiej: 

1. eklektyczny magistrat z 1909 r., ulica Kościuszki 

2. bóżnica z początku XX w. (siedziba OSP), ulica Strażacka 

3. klasycystyczny budynek banku na Pl. Piłsudskiego,  

4. kilka kamienic z XIX w. na Pl. 11 Listopada. 

4.3.3 Zabytki architektury ziemiańskiej oraz założenia dworskie 

Brodnia Dolna (gm. Buczek): relikt zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego, XIX - XX w., 

Karszew  (gm. Łask): dwór, murowany, około poł. XIX w. (neoklasycyzm); 

Łask park dworski, obecnie miejski, XIX w., o charakterze krajobrazowym; 

Łopatki (gm. Łask): relikt dworu obronnego, murowany, 1 połołowie XVI w. 

(renesans); 

Ostrów (gm. Łask): dwór, murowany, około 1917-1918 (eklektyzm), przebudowany  

po 1945 r.; 

Pruszków (gm. Sędziejowice): park dworski, XIX w., o charakterze krajobrazowym;  

Sędziejowice zespół dworsko-parkowy: 

- dwór, murowany, 1 poł. XIX w., przebudowany na początku XX w. 

(neoklasycyzm); 

- park, XIX w., o charakterze krajobrazowym; 

Wodzierady zespół dworsko-parkowy: 

- dwór, drewniany, XVIII/XIX w., remontowany po 1960 r. i od 1995 r.; 

- relikt parku, XIX w.; 

Wola Bałucka (gm. Łask) dwór, murowany, około 1810 (neoklasycyzm); 

Wola Wężykowa (gm. Sędziejowice) ruiny dworu obronnego, murowany,  

XVI - 2 poł. XVIII w. 
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4.3.4 Zabytki architektury przemysłowej 

Zabytki architektury przemysłowej reprezentują dwa młyny wodne. Pierwszy 

położony nad Grabią w Woli Marzeńskiej (gm. Sędziejowice) z końca XIX w., drugi  

w Zborowie (gm. Widawa) nad Niecieczą z 1917 r.  

Nie wpisano do rejestru zabytków młynów wodnych w Brzeskach, Kozubach, 

Woli Wężykowej i Woli Kleszczowej. 

4.3.5 Cmentarze 

Na terenie powiatu łaskiego zachowało się kilka historycznych i zabytkowych 

cmentarzy: 

 w Kwiatkowicach (gm. Wodzierady): cmentarz parafialny; 

 w Łasku: cmentarz parafialny pocz. XIX w.; 

 w Sędziejowicach: cmentarz parafialny, z ciekawym pomnikiem z 1873 r. 

postawiony przez władze carskie poległym Kozakom; 

 w Widawie: cmentarz parafialny. 

W Ulejowie (gm. Łask), Wodzieradach, Zamościu (gm. Sędziejowice) położone 

są cmentarze wojenne z 1914 r. Natomiast w Łasku, Widawie, Marzeninie, 

Kwiatkowicach znajdują się również liczne groby żołnierzy oraz ofiar cywilnych  

z okresu II wojny światowej. Na Podłaszczu zachowały się resztki cmentarza 

żydowskiego.  

Szczegółowy wykaz zabytków znaleźć można w Programie opieki nad 

zabytkami Powiatu Łaskiego na lata 2015 – 2019.  

4.4 Muzea 

W Łasku przy Bibliotece Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego mieści się 

Muzeum Historii Łasku. Placówka ma charakter regionalny i jest prowadzona przez 

bibliotekarzy. Eksponaty dotyczą w szczególności historii oraz kultury ziemi łaskiej, 

pochodzą z darów mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości.  

Od 1 maja 2014 r. siedziba muzeum wraz z Punktem Informacji Turystycznej 

zlokalizowane są na Placu 11 Listopada w Łasku. Niewielkie muzeum parafialne 

znajduje się również w kościele w Widawie.   
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4.5 Działalność kulturalna 

Na obszarze powiatu łaskiego funkcjonują organizacje pozarządowe  

o charakterze kulturalno – edukacyjnym. Wśród nich wyróżnia się w szczególności: 

 Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” 

 Łaskie Towarzystwo Kulturalne w Łasku 

 Otwarta Pracownia Rozwijania Uzdolnień "Asymptota" w Łasku 

 Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”  

 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Łask  

 Szkolne Stowarzyszenie Integracji Europejskiej  

 Łaskie Bractwo Strzelców Kurkowych  

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej  

 Stowarzyszenie "Las Kolumna"  

 Stowarzyszenie „Nasza Kolumna” 

 Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego Powiatu Łaskiego "Równe Szanse" 

 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice 

 Niezależne Stowarzyszenie „Ikar” w Widawie. 

 Stowarzyszenia te są organizatorami spotkań, wystaw artystycznych, zajmują 

się integrowaniem środowisk twórczych, wspieraniem inicjatyw oraz inspirowaniem 

akcji społecznych i kulturalnych służących rozwojowi regionu. Niektóre z nich, tj. 

np. Łaskie Towarzystwo Kulturalne prowadzą działalność wydawniczą, inne z kolei 

zajmują się upowszechnianiem i pielęgnowaniem miejscowych tradycji i zwyczajów 

(Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łaskiej). 

5 Sieć osadnicza i ludność 

5.1 Gminy i miejscowości 

W powiecie znajduje się jedno miasto Łask, (a w jego granicach dzielnica 

Kolumna - włączona w 1973 r.) oraz 185 wsi (w obrębie, których jest łącznie 156 

integralnych jednostek). Łącznie w powiecie znajdują się 492 jednostki osadnicze. 

W przeszłości integralne części miejscowości, były odrębnymi wsiami lub 

przysiółkami, ale z czasem włączano je do poszczególnych miejscowości. Obszary 

gmin podzielone są na sołectwa, których jest 133. Najgęstsza sieć miejscowości 

jest wokół Łasku oraz w sąsiedztwie najważniejszych dróg. 
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5.2 Liczba mieszkańców 

Liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4  

Liczba mieszkańców gmin w latach 2008 – 2015 

Gmina / miasto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gmina Łask 28 452 28 548 28 578 28 457 28 356 28 241 27 786 27 582 

Gmina Buczek 4 932 4 953 4 959 4 979 4 993 5 082 5 211 5 194 

Gmina 

Sędziejowice 
6 402 6 374 6 418 6 387 6 388 6 411 6 404 6 390 

Gmina Widawa 7 859 7 790 7 737 7 664 7 658 7 627 7 823 7 756 

Gmina 

Wodzierady 
3 125 3 143 3 213 3 238 3 256 3 326 3 271 3 286 

Powiat Łaski 50 770 50 808 50 905 50 725 50 651 50 687 50 495 50 208 

źródło: informacje od gmin / GUS – Bank Danych Lokalnych 
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Rys. 3. Liczba mieszkańców ogółem w latach 1995 – 2013 

źródło: Moja Polis / na podstawie: GUS – Bank Danych Lokalnych 

W okresie ostatnich 8 lat obserwuje się zmienne tendencje dotyczące 

wielkości populacji powiatu, z przewagą niewielkiego spadku liczby ludności, z 

wyłączeniem gmin: Buczek i Wodzierady. 

Największą gminą wiejską w powiecie łaskim jest gmina Widawa, która na 

koniec 2015 r. liczyła 7 756 osób. Najmniejszą z kolei jest gmina Wodzierady,  

w której odnotowano w tym samym okresie 3 286 osoby. 

5.3 Gęstość zaludnienia 

Największą gęstość zaludnienia, poza Łaskiem, posiadają wsie gminne oraz 

wsie położone wokół Łasku i wzdłuż dróg do Widawy, a dalej do Szczercowa oraz do 

Zelowa. Wyraźnie silnie zaludnionymi wsiami są Wiewiórczyn, Okup Mały, Okup 

Wielki, Marzenin.  

5.4 Dynamika liczby ludności w gminach wiejskich w okresie 1995 - 2016  

W omawianym okresie nie nastąpił żaden znaczący spadek czy wzrost liczby 

ludności. Zauważalny i – również prawdopodobnie – odczuwalny jest jednak spadek 

liczby mieszkańców w gminach Łask i Widawa. 2 największe dotychczas gminy 

powiatu łaskiego zaczynają odczuwać skutki niżu demograficznego a gmina 
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Sędziejowice zachowuje dość stabilny poziom, podczas gdy  

w pozostałych dwóch (Buczek i Wodzierady) liczba mieszkańców systematycznie 

wzrasta.  

Ponadto, wspomniana trójka ma również wyraźnie dodatnie saldo migracji. 

 

Rys. 4. Dynamika liczby ludności w gminach powiatu łaskiego 1995 – 2016 

źródło: Moja Polis / na podstawie: GUS – Bank Danych Lokalnych 

 

6 Zatrudnienie i bezrobocie 

6.1 Podstawowe dane o liczbie ludności, poziomie i strukturze bezrobocia 

Sytuacja na rynku pracy oraz długotrwałe bezrobocie są jednymi  

z najważniejszych problemów społeczno–gospodarczych powiatu. Według statystyk 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku w powiecie łaskim w grudniu 2015 r. 

bezrobotnych było 2500 osób. Rozdział pomiędzy bezrobotnymi kobietami  

a mężczyznami na terenie powiatu jest prawie identyczny, stanowiąc 50,23 % 

populacji bezrobotnych w grupie mężczyzn i 49,77 % populacji bezrobotnych wśród 

kobiet. Na terenie powiatu 91 % bezrobotnych stanowią osoby  

w przedziale wiekowym: 18 - 44 lat.  
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec czwartego 

kwartału 2015 roku stopa bezrobocia w powiecie łaskim była jedną z najwyższych 

spośród wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Wyższe bezrobocie 

odnotowany w tym okresie jedynie na terenie powiatu kutnowskiego. 

 

Rys. 5. Stopa bezrobocia w powiatach województwa łódzkiego 

źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych 

Strukturę bezrobotnych według podstawowych grup wiekowych 

przedstawiono w tabeli 5, zaś w tabeli 6 zestawiono strukturę bezrobotnych według 

poziomu wykształcenia. 
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Tabela 5 

Struktura bezrobocia według wieku 

Grupy wiekowe 
a - osoby 
b - % bezrobotnych 

Stan na koniec grudnia 
2014 r. 

Ogółem 
a 
b 

3 054 
100,0 

24 i mniej 
a 
b 

574 
18,80 

25 - 34 
a 
b 

837 
27,31 

35 - 44 
a 
b 

602 
19,71 

45 - 54 
a 
b 

563 
18,43 

55 i więcej 
a 
b 

478 
15,65 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku 

 
Tabela 6 

Struktura bezrobocia według wykształcenia 

Wyszczególnienie 
a - osoby 
b - % bezrobotnych 

Stan na koniec 
grudnia 2014 r. 

Ogółem 
a 
b 

3 054 
  100,0 

Wyższe 
a 
b 

287 
9,40 

Średnie ogólnokształcące 
a 
b 

676 
22,13 

Policealne i średnie zawodowe 
a 
b 

352 
11,53 

Zasadnicze zawodowe 
a 
b 

950 
31,11 

Podstawowe i bez wykształcenia 
a 
b 

0 
0 

Gimnazjalne i poniżej 
a 
b 

789 
25,83 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku 

Niewątpliwe znaczenie dla stanu bezrobocia w powiecie łaskim ma struktura 

wykształcenia jej mieszkańców. Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Łasku wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające 

wykształcenie gimnazjalne i niższe (liczba bezrobotnych – 789 osób) i zawodowe 

zasadnicze (950 osób). Najniższa stopa bezrobocia występuje wśród osób 

posiadających wykształcenie wyższe (287 osób), ale w porównaniu z analizowanym 

przy poprzedniej wersji Strategii rokiem 2006 grupa ta wzrosła o ponad 100 osób.  

Charakterystykę bezrobotnych w powiecie przedstawiono także w tabeli 7. 
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Tabela 7 
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy  

(wg stanu na 31.12.2014 r.) 

 
Lp. 

Wyszczególnienie 
Bezrobotni 

zarejestrowani na 
31.12.2014 r. 

Bezrobotni 
zarejestrowani  

w 2014 r. 

Bezrobotni którzy 
podjęli pracę w 2014 r. 

  Razem Kobiety Razem Kobiety Razem  Kobiety 
 Ogółem 3054 1432 3598 1685 1942 991 
 Bezrobotni z 

prawem do zasiłku 
337 170 815 409 221 104 

 Osoby poprzednio 
pracujące 

2630 1217 2990 1351 1085 533 

 Osoby zwalniane z 
przyczyn dot. 
zakładu pracy 

163 106 159 96 41 25 

 Osoby dotychczas 
nie pracujące 

424 215 608 331 187 110 

 Niepełnosprawni 
190 82 263 133 103 54 

 Bezrobotni 
zamieszkali na wsi 

1979 925 2261 1038 1246 633 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku 

6.2 Tendencje w rozwoju rynku pracy na terenie powiatu łaskiego 

Na przestrzeni ostatnich lat w województwie łódzkim odnotowano 

systematyczny spadek odsetka osób długotrwale bezrobotnych (tj. pozostających 

bez pracy przez okres dłuższy niż 24 miesiące).  

Szczegółowe informacje z podziałem na poszczególne gminy powiatu 

przedstawia tabela 8. 

Tabela 8 

Bezrobocie w przekroju miast i gmin (Stan w końcu roku 2014 r.) 

 
 

Lp. 
 

 
 

Wyszczególnienie 
 

Bezrobotni Z pozycji ogółem 

Ogółem Kobiety Absolwenci 
(osoby w 

okresie do 
12 m-cy od  
ukończenia 

nauki) 

Zwolnieni 
z przyczyn 

zakładu 
pracy 

Zamiesz-
kali na 

wsi 

Z 
prawem 

do 
zasiłku 

W 
wieku 
18-44 

lat 

Zarejestr
. powyżej  
12 m-cy 

1 gm. i m. Łask 1731 804 108 207 79 1067 818 649 

2 gm. Buczek 322 158 16 45 22 239 156 322 

3 gm. Sędziejowice 399 201 15 39 26 284 178 399 

4 gm. Widawa 464 211 18 34 40 321 261 464 

5 gm. Wodzierady 138 58 6 12 12 102 60 138 

 Ogółem PUP 3054 1432 163 337 179 2013 1473 1972 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku 
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7 Rolnictwo 

Powiat łaski zajmuje powierzchnię 61 823 ha, na ogół z równinną rzeźbą 

terenu. Warunki klimatyczne oraz ukształtowanie powierzchni stwarzają korzystne 

warunki dla rolnictwa. Północno zachodnie nachylenie terenu zapewnia korzystny 

bilans opadów, a umiarkowane spadki terenu nie powodują nadmiernego odpływu 

wód. Niekorzystny czynnikiem jest słaba jakość gleb. Gleby powiatu charakteryzują 

się na ogół niską klasą bonitacyjną oraz kwaśnym odczynem. Udział procentowy 

gleb poszczególnych klas bonitacyjnych w gminach powiatu łaskiego przedstawiono 

w tabeli 9. Powierzchnie gruntów poszczególnych klas zestawiono w tabeli 10. 

Tabela 9 

Procentowy udział gleb poszczególnych klas w gminach powiatu łaskiego 

Klasa gleby 
Gmina 

Buczek Łask Sędziejowice Widawa Wodzierady 

I - - - - - 
II - <0,01 <0,01 0,05 - 
III 11,49 9,20 19,29 9,62 13,17 

IV 35,45 15,12 31,41 25,49 24,77 

V 34,06 46,75 27,96 26,26 38,31 

VI 19,01 28,93 21,33 38,58 23,75 
Źródło: Ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Łasku 

Tabela 10 

Powierzchnia gruntów poszczególnych klas wraz z nieużytkami [ha] 

Jednostka 
samorządowa 

Klasy gruntów  

I II III IV V VI N 

Buczek - - 837,38 2584,13 2482,93 1386,02 45,03 

Łask - 0,02 914,18 1502,81 4648,245 2876,49 154,18 

Sędziejowice - 0,13 1731,74 2819,50 2510,11 1914,54 107,45 

Widawa - 6,79 1268,67 3362,28 3464,56 5089,16 248,83 

Wodzierady - - 960,22 1805,64 2792,68 1731,38 32,93 
Źródło: Ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Łasku 

W strukturze upraw dominują zboża i ziemniaki (tab. 11). Na południu 

powiatu sieje się buraki cukrowe. Uprawia się też grzyby (boczniak i pieczarka).  

W okolicy Łasku znajdują się liczne plantacje róż (produkcja m.in. na eksport do 

Europy Zachodniej), krzewów i drzew ozdobnych. Gmina Buczek słynie z plantacji 

truskawek. W gminie Widawa uprawia się warzywa i zioła. Wśród zwierząt 

gospodarskich przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła (tab. 12). 
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Tabela 11 

Powierzchnia zasiewów według grup roślin (na dzień 20.06.2015) 

Gmina 
zboża ziemniaki 

buraki 
cukrowe 

rzepak i 
rzepik 

warzywa 
gruntowe 

uprawy 
przemysłowe 

strączkowe 

[ha] 

Buczek 2738,68 83,83  210,92 19,16 211,81  

Łask 3876,61 202,07 9,66 121,25 2,18 130,91 1,81 

Sędziejowice 3169,02 77,85 1,49 269,93 2,69 271,42 5,41 

Widawa 5301,99 150,59  123,73 11,89 123,73  

Wodzierady 2848,49 255,16  69,93 6,8 70,63  

razem 17934,79 769,5 11,15 795,76 42,72 808,5 7,22 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Tabela 12 

Produkcja zwierzęca w powiecie łaskim w podziale na gatunki 
 (na dzień 30.06.2015) 

Rodzaj 
zwierzęcia 

bydło 
trzoda 

chlewna 
owce Kozy 

Ilość [szt.] 16379 25362 1772 43 

Źródło: ARiMR Biuro Powiatowe w Łasku 

Tabela 13 

Największe gospodarstwa w powiecie łaskim pod względem sztuk zwierząt  
(na dzień 30.06.2015) 

Trzoda chlewna Bydło 

Ilość  
[szt.] 

Gmina Miejscowość 
Ilość 
[szt.] 

Gmina Miejscowość 

6984 Widawa Ligota 231 Widawa Ligota 

2023 Wodzierady Chorzeszów 166 Widawa 
Wola 

Kleszczowa 

1907 Wodzierady Chorzeszów 117 Widawa Wielka Wieś 

589 Wodzierady Włodzimierz 113 Sędziejowice Przymiłów 

533 Łask Wrzeszczewice 107 Widawa Ligota 

508 Widawa Widawa 105 Widawa Dębina 

470 Widawa 
Dąbrowa 
Widawska 

104 Widawa 
Wola 

Kleszczowa 

292 Łask 
Borszewice 
Cmentarne 

104 Widawa Kocina 
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Owce Kozy 

Ilość 
[szt.] 

Gmina Miejscowość 
Ilość 
[szt.] 

Gmina Miejscowość 

1041 Widawa Sarnów 6 Wodzierady Dobruchów 

127 Buczek Buczek 4 Sędziejowice Siedlce 

67 Widawa Zawady 4 Widawa Chrząstawa 

60 Sędziejowice Sędziejowice 4 Buczek Sycanów 

58 Widawa Ligota 3 Łask 
Stryje 
Księże 

50 Widawa 
Dąbrowa 
Widawska 

3 Wodzierady Dobruchów 

42 Łask Łopatki     

38 Buczek Luciejów     

 

 

Tabela 14 

Największe gospodarstwa z hodowlą drobiu 

Lp. 
Siedziba 
podmiotu 

 Obsada 
średnia 

jednorazowa 
na 

wszystkich 
kurnikach 

Rodzaj i zakres 
prowadzonej 
działalności 

Ilość 
kurników 

Roczna 
produkcja  
w sztukach 
za 2014 rok 

Ilość 
wstawień 
w 2014 

1 
Gorczyn gm. 

Łask 
37000 

chów kurczat 
brojlerów 

2 226600 6 

2 
Marzenin, gm. 
Sędziejowice 

25000 
chów kurczat 

brojlerów 
2 117900 5 

3 
Remiszew, gm. 

Łask 
15000 

chów kurczat 
brojlerów 

1 85880 6 

4 
Rogóźno, gm. 

Widawa 
20000 

chów kurczat 
brojlerów 

1 111380 6 

5 
Wodzierady, gm. 

Wodzierady 
51000 

chów kurczat 
brojlerów 

2 266604 6 

6 
Zawady,  

gm. Widawa 
14000 

chów kurczat 
brojlerów 

1 50900 4 

7 
Zawady, gm. 

Widawa 
15000 

chów kurczat 
brojlerów 

1 54860 4 

8 
Leśnica, gm. 
Wodzierady 

4000 
chów gęsi 
tuczowej 

1 19000 5 

Źródło: ARiMR Biuro Powiatowe w Łasku 
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9 
Leśnica, gm. 
Wodzierady 

4000 
chów gęsi 
tuczowej 

1 24000 6 

10 
Magnusy,  

gm. Wodzierady 
3500 

chów gęsi 
tuczowej 

1 22550 6 

11 
Sewerynów,  
gm. Widawa 

3000 
chów gęsi 
tuczowej 

1 2196 1 

12 
Wodzierady,  

gm. Wodzierady 
5000 

chów gęsi 
tuczowej 

1 22200 5 

13 
Zawady,  

gm. Widawa 
6500 

chów gęsi 
tuczowej 

1 32860 5 

14 
Sięganów,  
gm. Łask 

3000 
chów gęsi 
tuczowej 

1 8250 3 

15 
Magnusy, gm. 
Wodzierady 

4000 
chów kaczki i 
gęsi tuczowej 

1 23400 6 

Źródło: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łasku 

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w powiecie wynosi 7,7 ha. Jest to 

powierzchnia zbyt mała na stosowanie nowoczesnych technologii produkcji. 

Zauważa się tendencje powiększania gospodarstw (co jest ważne w procesie 

integracji z Unią Europejską i dostosowywania norm polskiego rolnictwa do 

unijnego). Większe od średnich gospodarstwa występują w gminie Wodzierady (10,2 

ha), a mniejsze od średnich w gminie Sędziejowice (6,4 ha). Według wyliczeń 

Instytutu Ekonomiki Rolnictwa dopiero gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha, 

prowadzące chów bydła, mogą część zysku przeznaczyć na rozwój. Zdecydowana 

większość, bo 98 % gruntów stanowi własność prywatną, pozostałe 2% to własność 

Agencji Rolnej Skarbu Państwa oraz wspólnot gruntowych. 

7.1 Produkcja roślinna 

Struktura upraw jest ściśle związana z warunkami przyrodniczo-glebowymi 

oraz tradycjami prowadzenia niektórych upraw. 

Struktura upraw w powiecie jest mało zróżnicowana. Wśród gospodarstw 

przeważa uprawa rolna, w większości żyta, pszenicy, ziemniaków i warzyw 

gruntowych. Najcenniejsze zasoby użytków rolnych występują w części południowo-

zachodniej i południowej powiatu. 
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7.2 Produkcja zwierzęca 

Struktura zasiewów oraz znaczna ilość trwałych łąk i pastwisk w dolinie rzek 

Grabi i Widawki stanowią naturalną bazę do prowadzenia hodowli bydła.  

Wśród zwierząt gospodarskich przeważa hodowla trzody chlewnej i bydła. 

Pogłowie bydła sięga prawie 15 360 sztuk, trzody chlewnej prawie 26 650 sztuk. 

Hodowane są również konie, kozy oraz owce. Analizując gospodarstwa wg rodzaju 

wykształcenia rolniczego osoby kierującej sytuacja kształtuje się podobnie jak na 

większości terenu kraju. Właściciele gospodarstw posiadają z reguły wykształcenie 

fachowe (kurs rolniczy) lub zawodowe rolnicze. Niewielu posiada wyższe 

wykształcenie rolnicze. 

Na 100 ha użytków rolnych przypadają 53 sztuki bydła i 62 sztuki trzody.  

W odniesieniu do bydła są to wielkości wyższe od średnich dla województwa 

łódzkiego, natomiast co do trzody wyraźnie niższe (województwo – 86 sztuk/100 ha 

użytków rolnych). Ponadto utrzymywane są konie, których jest 587 sztuk i owce  

2 284 sztuk.  

7.4 Zakłady przetwórstwa rolnego  

Stan bazy przetwórczej produktów rolnych na terenie powiatu jest następujący: 

Przetwórstwo zbożowe: 

 gmina Wodzierady 3 młyny, 

 gmina Łask 2 młyny,  

 gm. Buczek 1 młyn, 

 gm. Sędziejowice 2 młyny (w tym jeden czynny sporadycznie) 

 gm. Widawa 2 młyny. 

Przetwórstwo mleka 

 Spółdzielnia Mleczarska w Łasku - 1 zakład. 

 

Ubój i przetwórstwo mięsa 

 gmina Łask - 2 zakłady, 
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 gmina Buczek - 2 zakład /w tym 1 MLO1 przetwórstwo/, 

 gmina Sędziejowice - 1 zakład, 

 gmina Widawa - 4 zakłady /w tym 1 MLO2 przetwórstwo/, 

 gmina Wodzierady – 1 zakład przetwórstwo MLO3. 

W ramach Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Sieradzkiej, którego 

oddział powstał na terenie powiatu łaskiego propaguje się tworzenie gospodarstw 

agroturystycznych i ekologicznych. Na terenie powiatu łaskiego obecnie istnieją 

dwa gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane w gminie Widawa: 

 we wsi Ruda, 

 we wsi Sarnów. 

Powiat łaski posiada dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki, dzięki 

bogatym walorom przyrodniczo – krajobrazowym. Jest wysoce prawdopodobne, że 

na tym obszarze będzie wzrastało zapotrzebowanie na usługi związane  

z agroturystyką, co będzie skłaniać mieszkańców do tworzenia nowych miejsc 

wypoczynkowo-turystycznych.  

8 Infrastruktura techniczna 

8.1 Drogi 

Łask jest ważnym węzłem komunikacyjnym, który wykształcił się w ciągu 

wieków i dziś ułatwia połączenia Łodzi z Wieluniem i Opolem, a także Dolny Śląsk  

i Kalisz ze stolicą województwa oraz Wielkopolskę z Lubelskim i Małopolską.  

Województwo Łódzkie jest właścicielem dawnych dróg krajowych nr 14  

– Łódź – Sieradz – Wrocław i droga nr 12 (44) - Łask – Piotrków Trybunalski. Na 

terenie miasta rozwidlają się też drogi wojewódzkie do Częstochowy – droga nr 

483, do Wielunia – droga nr 481, do Koła – droga nr 473. Przez powiat przebiegają 

drogi wojewódzkie nr: 710,  484, 480. 

                                                 
1 Przetwórstwo w gospodarstwie (działalność marginalna, lokalna i ograniczona) 
2 Przetwórstwo w gospodarstwie (działalność marginalna, lokalna i ograniczona) 
3 Przetwórstwo w gospodarstwie (działalność marginalna, lokalna i ograniczona) 
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W listopadzie 2014 roku oddana do użytkowania została droga S-8 (Wrocław  

– Łódź – Warszawa – Białystok) w przebiegu Wrocław-Łódź.  

 

Rys. 6. Przebieg drogi ekspresowej S-8 

źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

W latach 2016-2019 planowana jest również budowa drogi tzw. „łącznika 

drogi ekspresowej S-8 z drogami 12/14”. Projekt będzie realizowany przez pięć 

jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski, Miasto 

Zduńska Wola oraz Gminę Zduńska Wola i Gminę Sędziejowice. 

Sieć dróg powiatowych o łącznej długości 230,5 km to: ulice miejskie 

(20,0 km) oraz drogi pozamiejskie równomiernie usytuowane w poszczególnych 

gminach powiatu. 

Ciągi dróg powiatowych o nawierzchni bitumicznej i utwardzonej stanowią  

90 % ogólnej długości, pozostała część to drogi gruntowe. Stan nawierzchni 

bitumicznych można określić jako dostateczny. W bardzo złym stanie jest system 

odwodnienia dróg (niedrożne rowy i przepusty), który jest bardzo istotnym 

elementem trwałości nawierzchni drogi. 

Wielkim problemem sieci dróg powiatowych jest ich nośność, szerokość  

i stan poboczy. Większość dróg została wybudowana w latach 70-tych  

z przystosowaniem do ruchu lekkiego.  
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Gwałtowny rozwój motoryzacji w latach 90-tych i wzrost przewozu towarów 

taborem samochodowym (TIR) powoduje szybką degradację nawierzchni dróg. 

Powyższe fakty powodują, że większość dróg powiatowych wymaga 

przystosowania do standardów dróg powiatowych, czego przykładem jest droga nr 

3706E Łask – Wodzierady będąca istotnym ciągiem komunikacyjnym dla regionu 

łódzkiego. Droga ta łącząca drogę krajową nr 14 i wojewódzką nr 710 stanowi 

dojazd do Łodzi oraz łączy gminę Lutomiersk z gminą Wodzierady, a w szczególnych 

wypadkach prowadzi objazd drogi nr 473  Łask – Szadek. Modernizacja tego ciągu 

komunikacyjnego wymaga współdziałania samorządów: wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego.   

Elementem składowym majątku drogowego są mosty w ilości 43 sztuki, 

zlokalizowane w ciągach dróg powiatowych. Ich stan techniczny można określić 

jako dobry oraz przepusty w ilości 112 szt. z których 30% wymaga przebudowy  

z uwagi na bardzo zły stan techniczny (małe przekroje, brak barier ochronnych). 

Właściwy stan techniczny dróg powiatowych stwarza dobrą pozycję wyjściową 

do rozwoju miasta Łasku jak i całego powiatu. 

Tabela 15 

Drogi powiatowe pozamiejskie (w km) 

Gmina 
 

Ogółem 
 

 
Bitumiczna 

 

 
Tłuczniowa 

 

 
Brukowa 

 

Gruntowa 
ulepszona 

Gruntowa 
naturalna 

Łask 39,6 31,5 - - 3,3 4,8 

Buczek 22,7 19,6 - - 2,8 0,3 

Sędziejowice 56,9 49,3 2,0 0,2 0,4 5,0 

Widawa 47,8 40,7 1,3 - 3,3 2,5 

Wodzierady 43,5 40,3 - - 0,9 2,3 

Razem 210,5 181,4 3,3 0,2 10,7 14,9 

Źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Łasku 

8.2 Połączenia kolejowe. 

Przez powiat łaski przebiegają dwie linie kolejowe podlegające PKP Zakładowi 

Infrastruktury Kolejowej w Łodzi. 
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Magistrala Kolejowa Herby Nowe – Karsznice - Gdynia.  

Jest to linia magistralna o znaczeniu państwowym zbudowana w 1933 r. Ma 

ona duże znaczenie ze względu na transport materiałów i osób ze Śląska do Polski 

centralnej i na Wybrzeże Gdańskie. 

Na terenie powiatu łaskiego linia ta ma stację w Kozubach i przystanek 

osobowy w m. Siedlce Łaskie gm. Sędziejowice, a także przystanek osobowy  

w Chociwiu Łaskim.  

1. Linia kolejowa Łódź Kaliska – Ostrów Wielkopolski – Wrocław, (Poznań). 

Linia ta jest linią „pierwszego rzędu” o znaczeniu podstawowym  

i przeznaczona jest do modernizacji w najbliższych latach. Przebiega przez stację 

w Łasku oraz przystanek osobowy w Kolumnie, Borszewicach. 

Kolej Chorzów – Porty  łączy się z linią kolejową Łódź Kaliska-Ostrów 

Wielkopolski przez węzeł Zduńska Wola-Karsznice. Przebieg tych linii kolejowych 

daje dobre połączenie w ważnych kierunkach transportu towarów i osób.  

2. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa 

platformy multimodalnej 

Transport multimodalny jest to przewóz osób lub towarów, przy użyciu dwóch 

lub więcej rodzajów transportu. Teren przewidziany pod realizację multimodalnego 

portu przeładunkowego na obszarze MOF Zduńska Wola-Karsznice ma powierzchnię 

ok. 22 ha. Dla planowanie jego zagospodarowania przyjęto następujące założenia: 

 Bocznicę powinny mieć dł. co najmniej 750 m aby móc prowadzić obsługę 

„całoskładową”, będąc konkurencyjne w stosunku do podobnych obiektów; 

 Platforma powinna być portem przewozowym, a nie czołowym w celu 

przyśpieszenia obsługi składów tranzytowych; 

 Platforma powinna obsługiwać pełen wachlarz usług intermodalnych m.in. 

kontenery, przewóz naczep, przewóz nadwozi wymienionych, przewóz 

samochodów ciężarowych, przewóz pojemników specjalnych; 



Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 

47 

 Koncepcja powinna zakładać etapowanie realizacji budowy portu  

z dobudową bocznic i urządzeń dźwigowych, rozbudową placów składowych 

wraz ze wzrostem rocznego przyrostu wolumenu przeładunków; 

 Wskazana jest realizacja zelektryfikowanego toru przejazdowego dla 

odciążenia stacji Zduńska Wola Karsznice; 

 Rezerwa terenu powinna umożliwić dopiero docelowo realizację 6-8 torów; 

 Należy rozważyć zachowanie możliwości rozszerzenia portu o np. bazę 

przeładunku paliw.  

8.3 Komunikacja autobusowa 

Komunikacja w powiecie funkcjonuje w oparciu o linie PKS i częściowo  

o Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku, a także poprzez prywatne środki 

transportu. ZKM obsługuje linie gminy Łask, Łask - gm. Buczek, a także łączy 

ościenne powiaty: Łask – Pabianice; Łask – Zelów (powiat bełchatowski). 

8.4 Sieć wodociągowa 

Powiat łaski zaopatrywany jest w wodę wyłącznie z ujęć głębinowych, 

zarówno do celów gospodarki komunalnej jak i przemysłu. Ogólna długość sieci 

wodociągowej wynosi 762,2 km.  

Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej zależna jest od możliwości i potrzeb 

lokalnych w poszczególnych gminach powiatu, mając także na uwadze nowe tereny 

przewidziane pod zabudowę w planach zagospodarowania przestrzennego gmin.  

Ze względu na dobrą jakość wody uzdatnianie polega głównie na napowietrzaniu  

i filtracji. Woda charakteryzuje się niskim stopniem mineralizacji. 

Aktualny stan zwodociągowania powiatu przedstawiono w tabeli 16. W chwili 

obecnej najwyższy stopień zwodociągowania jest w gminach Sędziejowice, Buczek  

i Łask. Planuje się doprowadzenie sieci wodociągowej do wszystkich siedlisk 

(miejscowości) na terenie Powiatu Łaskiego. 
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Tabela 16 

Stan zwodociągowania poszczególnych gmin powiatu łaskiego 

Lp. 
Jednostka 

samorządowa 

Ilość ujęć 

wody 

Długość sieci 

[km] 

Poziom 

zwodociągowania 

[%] 

1. Gmina Łask 3 235,6 95,5 

2. Gmina Buczek 2 116,9 99,9 

3. Gmina Sędziejowice 3 143,1 100 

4. Gmina Widawa 4 170,9 85 

5. Gmina Wodzierady 3 102,7 89,9 

źródło: dane z urzędów gmin 

Oprócz systemu wodociągów istnieją indywidualne ujęcia wód głębinowych  

i studnie kopane (z kręgów betonowych).  

Analiza powyższa przedstawia inwentaryzację istniejącej sieci wodociągowej  

i odbiorców na terenie powiatu łaskiego. Należy dodać, że najlepiej 

zwodociągowana jest gmina Sędziejowice, w której z wodociągu korzysta 100 % 

mieszkańców oraz gmina Buczek. Słabiej natomiast gminy Łask, Widawa 

i Wodzierady. 

8.5 Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacyjna powiatu łaskiego ma długość 147,09 km. Do kanalizacji 

podłączone jest 1854 obiektów. Aktualny stan sieci kanalizacyjnej w powiecie 

łaskim oraz ilość oczyszczalni ścieków ilustruje tabela 17. Obserwowany wzrost 

długości sieci wodociągowej nie jest równomierny z potrzebami i realizacją  

w zakresie budowy oczyszczalni i kolektorów sanitarnych. Na terenach 

nieskanalizowanych ścieki gospodarcze zagospodarowane są na własnym gruncie. 

Powszechnie występuje odprowadzanie ścieków do szamb, które często są 

nieszczelne, co powoduje zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych. W wyniku 

braku zbiorczej sieci kanalizacyjnej istnieje wiele instalacji przydomowego 

oczyszczania ścieków. 
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Tabela 17 

Sieć kanalizacyjna w powiecie łaskim 

Lp. Gmina 
Ilość 

oczyszczalni 

Długość sieci 

[km] 

Poziom 

skanalizowania 

[%] 

1. Łask 3 85,8 70 

2. Buczek 2 28,2 43 

3. Sędziejowice 2 22,09 36 

4. Widawa 2 11 18 

5. Wodzierady - - 0 

źródło: dane z urzędów gmin 

Na terenie powiatu oczyszczalnie ścieków komunalnych posiadają 4 gminy: 

gmina Łask – 3 oczyszczalnie (Łask, Łask-Kolumna i Kopyść), 

gmina Buczek – 2 oczyszczalnie (Buczek i Czestków), 

gmina Sędziejowice – 2 oczyszczalnia (Brody i Marzenin), 

gmina Widawa – 2 oczyszczalnie (Widawa i Ligota). 

Ponadto oczyszczanie ścieków odbywa się w przydomowych oczyszczalniach 

ścieków. Na podstawie informacji z gmin powiatu ilość oczyszczalni przydomowych 

wynosi: 

- w gminie Łask 154 szt. 

- w gminie Buczek 257 szt. 

- w gminie Widawa 1 szt. 

- w gminie Wodzierady 36 szt. 

- w gminie Sędziejowice 4 szt. 

Ponadto na terenie powiatu funkcjonują następujące zakładowe oczyszczalnie 

ścieków:  

 P.P.H.U. „ARAK” Gorzelnia w Brodni gm. Buczek – oczyszczalnia 

mechaniczna, 

 Zakład Wędliniarski Władysław Gabrysiak w Lichawie gm. Sędziejowice  

– oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, 
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 BAXTER TERPOL Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Chociwiu, gm. Widawa  

– oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, 

 P.P.H.U. KAWIKS w Patokach gm. Widawa – oczyszczalnia mechaniczno-

biologiczna,  

 XELLA w Teodorach gm. Łask – oczyszczalnia biologiczna, 

 oczyszczalnia przyszkolna w Kwiatkowicach, gm. Wodzierady – oczyszczalnia 

mechaniczno-biologiczna. 

8.6 Elektroenergetyka 

Obsługa energetyczna powiatu łaskiego prowadzona jest przez Zakład 

Energetyczny Łódź – Teren S.A. z siedzibą w Łodzi. Gminy: Wodzierady, Łask, 

Buczek, Sędziejowice, obsługuje jednostka w/w zakładu Rejon Energetyczny 

Sieradz, natomiast gminę Widawa obsługuje Rejon Energetyczny Wieluń. Powiat 

łaski jest zasilany za pośrednictwem trzech stacji elektroenergetycznych 110/15 

kV: „Łask-1”, „Łask-2” zlokalizowanych w Łasku oraz stacji „Kozuby” 

zlokalizowanej na terenie gminy Sędziejowice. Stacje połączone są systemem 

elektroenergetycznym 110 kV liniami 110 kV: „Łask –2 Pabianice”, „Łask-2- Łask – 1 

- Zduńska Wola”, „Kozuby –Zduńska Wola”, oraz „Kozuby-Rusiec”, które 

przebiegają przez teren powiatu. 

Moce zainstalowanych transformatorów 110/15 kV w poszczególnych stacjach są 

następujące:  

 Gmina Łask 

 „Łask-1”  1 x  16 MVA 

 „Łask-2”  1 x  16 MVA 

 „Kozuby”  2 x  10 MVA 

 Gmina Wodzierady zasilana jest liniami energetycznymi średniego napięcia  

15 kV z rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV „Łask-2”, „Lutomiersk” oraz 

 z rozdzielni 15kV stacji 110/15 kV „Szadek”-„Lutomiersk”. Maksymalne moce 

przesyłane tymi liniami wynoszą odpowiednio: 0,9 MW i 1,2 MW. 
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 Gmina Buczek zasilana jest magistralami napowietrznymi liniami 15 kV: 

„Kozuby – Zelów” oraz „Łask 1 – Zelów”. Moce przesyłane tymi liniami wynoszą 

odpowiednio: 1,1 MW i 2,5 MW. 

 Gmina Widawa zasilana jest liniami 15 KW: „Kozuby-Widawa”, „Rusiec-

Kozuby” oraz „Rusiec-Złoczew”. Maksymalne moce przesyłane tymi liniami 

wynoszą obecnie odpowiednio : 0,2 MW i 1,2 MW oraz 1,5 MW. 

 Gmina Sędziejowice - zasilana jest liniami 15 KV „Łask-Kozuby”, „Kozuby-

Zelów” i „Kozuby-Zduńska Wola”. 

Wykorzystanie mocy w zainstalowanych stacjach transformatorowych na 

terenie powiatu wynosi około 40 %, a więc bilans mocy jest korzystny. Istnieją 

znaczne rezerwy pozwalające na dwukrotny wzrost zapotrzebowanej mocy i energii 

elektrycznej. Możliwości przesyłowe linii 110 kV znacznie przekraczają potrzeby 

powiatu. Daje to możliwości lokalizowania dużych odbiorców przemysłowych na 

terenie Łasku i bezpośredniego zasilania ich z sieci 110 kV. Sieć rozdzielcza 15 kV 

ulega systematycznej rozbudowie i modernizacji. Stworzyło to możliwość 

przyłączenia nowych stacji  transformatorowych 15/0,4 kV i zasilania średnich  

i małych odbiorców przemysłowych oraz odbiorców komunalno-bytowych na terenie 

całego powiatu. Warto nadmienić, że w ostatnim okresie zmodernizowano w Łasku 

stację elektroenergetyczną 110/15 kV: „Łask- 1” gdzie zastosowano urządzenia 

(nowej generacji) nie wymagające okresowej konserwacji, co eliminuje uciążliwe 

przerwy dla odbiorców. Obecnie  w Łasku została tylko jedna stacja 

elektroenergetyczna 110/15 kV, którą należałoby przewidzieć do modernizacji.  

Przez teren gminy Wodzierady przebiega linia 220 kV z Adamowa  

do Rypułtowic k/Pabianic. 

Z roku na rok na terenie powiatu łaskiego powstaje coraz więcej elektrowni 

wiatrowych. Aktualnie, najwięcej funkcjonuje na terenie Gminy Sędziejowice.  

8.7 Sieć gazowa 

Gazyfikacja powiatu przebiega w oparciu o opracowane w 1992 r. Studium 

Programowe Możliwości Rozwoju Gazyfikacji Woj. Sieradzkiego oraz opracowaną 

dla miasta i gminy Łask Koncepcję Programową Gazyfikacji. Obecnie przez powiat 
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przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 (6,4 Mpa) relacji Pabianice - 

Zduńska Wola – Sieradz oraz stacja redukcyjno pomiarowa Io zlokalizowana  

w miejscowości Wiewiórczyn  o przepustowości docelowej 16 000m3/h. Długość 

wybudowanej rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia w Łasku wynosi ok. 

11,6 km. Dalsza rozbudowa będzie ściśle związana z uzyskaniem efektów 

ekonomicznych wynikających z wielkości sprzedaży gazu w obszarach obecnie  

i nowo gazyfikowanych. Zasilanie Kolumny oraz miejscowości Wronowice, Ostrówek 

i Barycz odbywać się będzie zgodnie z założeniami w/w Koncepcji na bazie stacji Io 

o przepustowości 3000m3/h usytuowanej we Wronowicach. 

W przyszłości planowane jest również wybudowanie nitki gazowej, która 

umożliwi doprowadzenie gazu ziemnego po dawnym nasypie kolejowym z Łasku 

przez Buczek do Zelowa. Odbiorcami gazu będą: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w 

Łasku, obiekty użyteczności publicznej i mieszkańcy gmin.   

9 Budownictwo 

Największa liczba mieszkańców powiatu mieszka w domach spółdzielczych  

i prywatnych zasobach mieszkaniowych. Rozwój budownictwa na terenie powiatu 

łaskiego to jeden z elementów strategii ekonomicznej i społecznej. 

Od kilku lat zauważa się wzrost  budownictwa mieszkaniowego 

jednorodzinnego, natomiast zmniejsza się ilość wydanych pozwoleń budowlanych 

na budownictwo produkcyjno-usługowe oraz letniskowe, przy czym nastąpił 

wyraźny wzrost inwestycji infrastrukturalnych. Między innymi wybudowano 

magistralę gazociągową, która stanowi bazę do dalszej gazyfikacji miasta i gminy 

Łask oraz gmin przyległych. Rozbudowywana jest sieć wodociągowa. Obecnie 

dostęp do tej sieci posiada ok. 80 % mieszkańców wsi. Ogólnie rozbudowa 

infrastruktury ułatwi lokalizację i rozwój budownictwa. 

Rozbudowywana i modernizowana jest sieć telekomunikacyjna. 

Rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej. To wszystko powoduje,  

że istniejące obszary zabudowy przemysłowo-usługowej oraz zabudowy 

mieszkaniowej mogą być rozszerzane. 
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10 Działalność gospodarcza. 

10.1 Podmioty gospodarcze (krajowe i zagraniczne). 

Efektem wzrostu lokalnego sektora gospodarczego powinno być zwiększenie 

liczby miejsc pracy. Rozwój tego sektora jest bezpośrednim źródłem wzrostu 

poziomu życia mieszkańców w wymiarze indywidualnym, a także w skali całego 

powiatu. Wzrost gospodarczy firm jest siłą napędową procesów rozwojowych 

zachodzących w sferze społecznej i ekologiczno-przestrzennej. 

Przemiany gospodarcze ostatnich lat spowodowały zmiany w strukturze 

sektora gospodarczego. Procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne doprowadziły 

do zmian organizacyjno-prawnych wielu podmiotów. Przedsiębiorstwa, w których 

restrukturyzacja i programy naprawcze nie powiodły się uległy likwidacji, a na ich 

miejsce powstało wiele różnej wielkości i branży podmiotów. Obecnie powstały 

nowe zakłady między innymi firma „Petecki”, która wybudowała nowoczesny 

zakład produkcji stolarki budowlanej i innych elementów dla budownictwa, firma 

MYKOGEN – KOMPOST, która wybudowała nowoczesny zakład produkcji grzybni do 

hodowli pieczarek. 

W branży produkującej materiały budowlane i na rzecz budownictwa działają 

takie znane firmy jak: 

 Zakład XELLA w Teodorach, należy do europejskich przedsiębiorstw 

przemysłu budowlanego o wysokich obrotach oraz stanowi część 

przedsiębiorstwa Franz Haniel & Cie. GmbH, z Duisburga. 

 Przedsiębiorstwo „Magnus” w Łasku produkujące nowoczesną stolarkę 

otworową i szereg innych asortymentów dla budownictwa. 

 Firma  „Ł & K” w Łasku produkująca nowoczesną stolarkę budowlaną oraz 

sprzęt oświetleniowy. 

 Firma „Instalplast” w Łasku produkująca wyroby z tworzyw sztucznych dla 

budownictwa. 
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Gałęzią bardzo dobrze rozwiniętą w naszym regionie jest przetwórstwo 

mięsne.  

Znaną firmą w branży odzieżowej eksportującą swoje wyroby jest „Kastor” 

S.A. i Teresa Kopias w Łasku. 

Ponadto, pod koniec 2015 roku firma kosmetyczna Elfa Pharm zakończyła 

pierwszy etap programu inwestycyjnego realizowanego w Chociwiu, na terenie 

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Polegał on na uruchomieniu produkcji 

kosmetyków w zakupionej fabryce farmaceutycznej. Dzięki inwestycji powstało 47 

nowych miejsc pracy. Wybór Chociwia nie był przypadkowy. Korzystna lokalizacja 

w centrum kraju umożliwia szybką dystrybucję na obszarze całej Polski. 

Dodatkowo, bliskość tras A2 i S8 ułatwia także handel międzynarodowy – to istotne, 

ponieważ niemal połowa wyrobów trafia na eksport.  

Główne kierunki eksportu to kraje Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej.  

Największe przedsiębiorstwa powiatu łaskiego: 

Na terenie powiatu funkcjonują firmy o znaczeniu ponadregionalnym. Do 

najbardziej znaczących przedsiębiorstw o charakterze ponadlokalnym, 

zarejestrowanych na terenie powiatu zaliczają się m.in.: BK Bussines Krzysztof 

Białkowski, Gospodarstwo Rolne Uprawa Grzybów i Grzybni Rusieccy, AGROMEX, 

INSTALPLAST, KASTOR, Ł&K, KAWIKS MAGNUS, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 

PACKSERVICE, P.P.H.U Teresa Kopias, Firma STEC – Wytwarzanie podłoża pod 

uprawę pieczarek,  MYKOGEN Piotr Małuszyński,  LUPOL Sp. z o. o. czy Firma 

nasienna Granum sp.j.  

 

Małe firmy 

Obok wymienionych „dużych firm” i instytucji, zatrudniających ponad 50 osób 

oraz firm zagranicznych, w gminach zlokalizowanych jest kilkanaście znaczących 

firm zatrudniających po około 20 osób. Działają one w różnych branżach produkcji i 

usług. Wymienić tu można: 

 w branży spożywczej: PPHU „Alma” w Sędziejowicach (cukiernictwo); 

http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#bk%23bk
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#bk%23bk
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#boczniak%23boczniak
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#instalplast%23instalplast
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#kastor%23kastor
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#lik%23lik
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#magnus%23magnus
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#packservice%23packservice
http://www.lask.pl/gosp_firmy.php#kopias%23kopias
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 w produkcji budowlanej i handlu materiałami budowlanymi: firmę „B.D.S.”                

w Kolumnie (stropy budowlane, kręgi betonowe, bloczki fundamentowe, 

pustaki), PHU „ALPOL” w Kolumnie (usługi inżynieryjno-budowlane),  

 w branży odzieżowo-tekstylnej: PPH „Remtex” w Wodzieradach, „Dortex”                 

w Gucinie, PPH „THL” w Dobkowie; 

 w branży drzewno-meblarskiej: Firma „Roto” w Chociwiu, „MAKAOZ”                    

w Pruszkowie; 

 w branży poligraficznej: Reklama Od A do Z i Intrograf w Łasku oraz 

Colorfield – Centrum Druku i Reklamy w Pruszkowie. 

Firmy zagraniczne 

Przedstawiony wyżej wykaz największych firm i przedsiębiorstw w powiecie 

łaskim wymaga uzupełnienia istniejącymi na tym obszarze przedsiębiorstwami 

zagranicznymi lub mieszanymi spółkami prawa handlowego. Bliskość Łodzi i dobre 

położenie komunikacyjne Łasku, istniejące zasoby siły roboczej – spowodowały, że 

w Łasku funkcjonuje kilka firm z kapitałem zagranicznym, które reprezentują różne 

profile produkcji, takie jak: odzież, meble i wyroby drewniane, produkcja wyrobów 

z tworzyw sztucznych, materiały budowlane. 

10.2 Instytucje otoczenia (obsługi) biznesu. 

Instytucje otoczenia biznesu to instytucje oferujące przedsiębiorcom usługi 

wspierające w szerokim zakresie. Pomoc może dotyczyć zagadnień związanych  

z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Oferta instytucji 

otoczenia biznesu obejmuje udzielanie informacji, szkolenia, doradztwo, usługi 

B+R itp. Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. stowarzyszenia 

przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy 

przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory 

przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze 

pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itd.; (z ang. 

business support institutions). 

Brak jest w powiecie zaangażowania w kierunku samoorganizowania się 

rolników i przedsiębiorców. Nie działają grupy producenckie, a przedsiębiorcy nie 
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zrzeszają się by wspólnie działać na rynku. Brakuje wsparcia dla grup rolników  

i małych przedsiębiorców.  

Banki obsługujące podmioty gospodarcze na terenie powiatu łaskiego to: 

 Bank PEKAO  S.A. oddział w Łasku. 

 Bank PKO  B.P. oddział w Łasku. 

 Bank Spółdzielczy w Poddębicach oddział w Łasku. 

 Bank BGŻ BNP Paribas oddział w Łasku. 

 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu filia w Łasku  

i w Sędziejowicach. 

 Bank Spółdzielczy w Warcie oddział w Buczku. 

 Bank Spółdzielczy w Szadku oddział w Wodzieradach. 

 Bank Spółdzielczy w Widawie 

Do organizacji wspierających sektor gospodarczy w powiecie łaskim należą 

Cech Rzemiosł w Łasku i Łaskie Towarzystwo Gospodarcze oraz Stowarzyszenie 

Rozwoju Ziemi Łaskiej utworzone pod patronatem Rady Powiatu Łaskiego w 2000 r.  

Rzemiosło w Łasku ma kilkusetletnią tradycję. Dziś rzemieślników i kupców 

wspiera Cech Rzemiosł im. Jana Łaskiego. Cech zrzesza 130 zakładów 

rzemieślniczych z obszaru powiatu łaskiego oraz z gmin Dobroń i Szadek. Należą 

one do różnych branż m.in.: spożywczej, odzieżowej, transportowej, drzewnej, 

budowlanej. Większość rzemieślników posiada kwalifikacje mistrzowskie i 

pedagogiczne, kształceniem młodzieży zajmuje się 109 rzemieślników (rocznie 

szkolą ponad 400 uczniów). Cech pomaga rzemieślnikom rozwiązywać problemy 

prawne, socjalne, pedagogiczne i fiskalne. Organizuje szkolenia w zakresie 

znajomości przepisów podatkowych, BHP oraz prawa pracy. 

Łaskie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych rozpoczęło działalność  

w październiku 1995 r. pod nazwą "Łaskie Towarzystwo Gospodarcze". Inicjatorami 

powstania Towarzystwa byli m.in. bankowcy, radni, przedstawiciele firm z terenu 

Łasku. W październiku 2002 r. Towarzystwo zmieniło nazwę na ŁTIG i rozpoczęło 

działalność, której głównym celem jest rozwój lokalnej działalności partnerskiej w 

sprawach gospodarczych poprzez współpracę firm naszego środowiska. Członkami 
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Towarzystwa są właściciele i szefowie firm z powiatu łaskiego. Zrzesza 90 zakładów 

przemysłowych i usługowych.  

11 Bezpieczeństwo 

Stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z najistotniejszych czynników 

bezpośrednio wpływających na poziom życia mieszkańców powiatu. 

 Starosta sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, 

inspekcji i straży. Zatwierdza plany ich działania oraz uzgadnia wspólne działania 

tych jednostek na obszarze powiatu. Zadania związane z bezpieczeństwem na 

terenie powiatu realizuje: 

 Komenda Powiatowa Policji, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

Ponadto duży udział w ochronie przeciwpożarowej mają jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych, których na terenie powiatu łaskiego funkcjonuje:  

w gminie Łask – 9; 
w gminie Buczek – 8; 
w gminie Sędziejowice – 11; 
w gminie Widawa – 9; 
w gminie Wodzierady – 6. 

 
 

11.1 Komenda Powiatowa Policji 

Duży wpływ na poziom i warunki życia mieszkańców wywiera stan 

bezpieczeństwa publicznego.  

Stan posiadania tj. baza lokalowa, kadrowa, wyposażenie i ocena stanu 

KPP w Łasku realizuje swoje zadania posiadając 2 budynki stanowiące 

własność Skarbu Państwa (Łask i Widawa).  
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Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zatrudnienia wynosił 93 funkcjonariuszy 

oraz 21 pracowników cywilnych. 

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu. 

W 2015 roku na obszarze powiatu łaskiego odnotowano 60 wypadków, w 

których 73 osoby zostały ranne, a 3 poniosły śmierć. Dla porównania, w tym samym 

okresie kolizji drogowych odnotowano 411.  

Gmina 
Liczba 

Wypadków 

Liczba 

Zabitych 
Liczba Rannych Liczba Kolizji 

Liczba 

Zdarzeń 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

BUCZEK - OBSZAR WIEJSKI 12 7 1 0 12 8 29 43 41 50 

ŁASK - OBSZAR MIEJSKI 35 27 2 1 49 30 211 179 246 206 

ŁASK - OBSZAR WIEJSKI 17 10 3 0 18 15 73 96 90 106 

SĘDZIEJOWICE - OBSZAR WIEJSKI 10 5 1 0 13 7 66 44 76 49 

WIDAWA - OBSZAR WIEJSKI 8 6 1 1 8 7 47 27 55 33 

WODZIERADY - OBSZAR WIEJSKI 1 5 0 1 1 6 33 22 34 27 

Suma 83 60 8 3 101 73 459 411 542 471 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Łasku 

Podział na poszczególne rodzaje dróg: 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Łasku 

Głównymi przyczynami, z powodu których dochodziło do wypadków było: 

nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu. W przypadku pieszych są to: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym 

pojazdem i przekroczenie jezdni w miejscu niedozwolonym. 
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 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Droga gminna 4 8 2 0 2 9 30 86 34 94 3 1 62 176 

Droga krajowa 27 4 5 0 35 5 130 13 157 17 6 0 334 27 

Droga powiatowa 20 24 0 1 25 30 84 126 104 150 4 2 188 292 

Droga wojewódzka 27 20 1 2 34 22 103 76 130 96 6 2 259 188 

Inna 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Suma 78 56 8 3 96 66 347 302 425 358 19 5 843 685 
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Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Łasku 

W roku 2015 policjanci przebadali na trzeźwość 10941 kierujących. W wyniku 

działań ujawnili i wyeliminowali z ruchu 71 nietrzeźwych kierujących. 

Nietrzeźwi kierujący spowodowali 19 zdarzeń drogowych (17 kolizji i 2 

wypadki) 

11.2 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. 

W wyniku reformy administracyjnej z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzono 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łasku. Terenem działania 

Komendy Powiatowej jest obszar powiatu łaskiego i obszary chronione na terenie 

powiatu bełchatowskiego i pabianickiego. 

Stan posiadania, tj. baza lokalowa i kadrowa 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łasku obecnie dysponuje 

dwoma budynkami, w których znajdują się garaże, magazyny sprzętu pożarniczego 

i środków gaśniczych oraz pomieszczenia biurowo - socjalne na potrzeby załogi. 

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi ponad 2.300 m2, a powierzchnia 

działek na których są usytuowane 6946 m2. 

W 2014 Powiat Łaski otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, dofinansowanie na wykonanie zadania p.n. „Docieplenie ścian 

i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego strażnicy Komendy Powiatowej 

PSP w Łasku" w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji" 

(GIS – Greek Investment Scheme)  

Przyczyny wypadków z winy 

pieszych 
Wypadki Zabici 

 Przyczyny wypadków z winy 

kierujących 
Wypadki Zabici 

Nieostrożne wejście na 

jezdnię, przed jadący 

pojazd 

2 0 

 
Nieudzielenie 

pierwszeństwa przejazdu 
18 1 

Przekroczenie jezdni w 

miejscu iedozwolonym 
1 0 

 Niedostosowanie prędkości 

do warunków ruchu 
12 0 

    Niezachowanie 

bezpiecznej odległości 

między pojazdami 

8 1 

    Zaśniecie , zmeczenie 6 2 
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Wobec powyższego po negocjacjach z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 30 marca 2015 r. została podpisana umowa 

pomiędzy NFOŚiGW, a Powiatem Łaskim – Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Łasku o dofinansowanie termomodernizacji strażnicy tut. Komendy. 

Całkowity koszt zadania to 1 299 399 zł, w tym 1 125 950 zł dotacja z NFOŚiGW, 

148 449 zł. środki Powiatu Łaskiego, a pozostała część to środki własne.  

Roboty budowlane związane z termomodernizacją obiektu polegały m.in. na: 

 dociepleniu ścian zewnętrznych, ościeży okiennych i drzwiowych oraz 

stropów zewnętrznych, 

 dociepleniu stropodachu wentylowanego, 

 wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 

 wymianie wrót garażowych, 

 kompleksowej modernizacji instalacji c.o., 

 wykonaniu instalacji dla pomp ciepła z sondami pionowymi, 

 wymianie oświetlenia na energooszczędne. 

Głównym celem termomodernizacji było ograniczenie lub uniknięcie emisji 

dwutlenku węgla o 88 Mg/rok oraz zmniejszenie kosztów związanych z 

ogrzewaniem budynku i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej niezbędnej do 

oświetlenia pomieszczeń. 

Zatrudnienie w jednostce organizacyjnej PSP w powiecie łaskim na dzień 31 

grudnia 2015 roku wyniosło 52 strażaków i 2 pracowników cywilnych (2 x 0,5 

etatu).  

Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu 

Działalność kontrolno-rozpoznawcza (zagrożenia) 

Jednym z głównych zadań w tym zakresie jest analizowanie stanu 

bezpieczeństwa pożarowego, prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów 
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przeciwpożarowych i inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu 

bezpieczeństwa pożarowego powiatu.  

Do istotnych zagrożeń na terenie powiatu łaskiego należy zaliczyć: 

 Zagrożenie chemiczne i ekologiczne; 

 Zagrożenie ludzi; 

 Zagrożenie pożarowe w lasach; 

 Transport drogowy i kolejowy; 

 Zagrożenie powodziowe. 

Zagrożenia te dotyczą głównie obszaru największej koncentracji przemysłu  

w gminie i mieście Łask, gdzie znajduje się duża ilość przedsiębiorstw 

produkcyjnych, handlowych, usługowych i przetwórczych. Na terenie powiatu 

biegnie droga ekspresowa S8 oraz kilka dróg niższej kategorii i dwa szlaki kolejowe. 

Zagrożenie pożarowe i wybuchowe wystąpić może głównie w: 

 Stacji Redukcyjno - Pomiarowej Gazu Ziemnego w Wiewiórczynie; 

 Stacjach Paliw; 

 Zakładach stosujących do produkcji materiały palne w dużych ilościach 

(m.in. składowiska słomy i składowiska tworzyw sztucznych); 

 Lasach. 

Zagrożenie chemiczne i ekologiczne w: 

 Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku; 

 Stacjach Paliw; 

  „INSTALPLAST” w Łasku; 

 „PACKSERVICE Ltd.” w Łasku. 

Wyposażenie techniczne Komendy Powiatowej PSP.  

 W 2015 roku przygotowano wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie Zadania: „Zakup 

fabrycznie nowego lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
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w Łasku”, który w imieniu tut. Komendy został złożony przez Powiat Łaski. Po jego 

pozytywnym rozpatrzeniu przez Fundusz, w dniu 20.08.2015 r. została podpisana 

umowa na dofinansowanie zadania.  

 W wyniku postępowania dostawcą pojazdu została firma NORDYŃSKI Sp. j. z 

Łodzi. Wartość lekkiego samochodu zaopatrzeniowego to 118 692 zł. Wysokość 

dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 47 476 zł. Pozostałą część uzyskano poprzez 

wsparcie finansowe poszczególnych gmin powiatu łaskiego (59 000 zł) oraz 

sponsorów (12 216 zł). 

 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przekazała na 

wyposażenie Komendy dwa urządzenia służące do podtrzymywania i ładowania 

akumulatorów pojazdów pożarniczych „Szybki Wyjazd” Kolejnych 5 urządzeń 

zostało zakupionych z własnych środków. Koszt jednego urządzenia „Szybki 

Wyjazd” dla samochodu ciężarowego z automatycznym wypięciem wtyczki to 3 500 

zł. 

Wykaz wyposażenia Komendy Powiatowej PSP  w pojazdy samochodowe 

Nazwa sprzętu 
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1 2 3 4 5 6 7 

Samochody gaśnicze 4 4 - - 0 0 

Wodno-pianowe lekkie 1 1 - - 0 0 

Renault Mascott GLBARt 1/2,5 (2004) 1 1 12 11 0 0 

Wodno-pianowe średnie  1 1 - - 0 0 

Man TGM 13.280 GBA2,5/16 (2009) 1 1 12 6 0 0 

Wodno-pianowe ciężkie  2 2 - - 0 0 

Mercedes-Benz GCBA-5/32 (2010) 1 1 15 5 0 0 

Scania R420, GCBA-9,5/54 (2007) 1 1 15 8 0 0 

Samochody specjalne 4 4 - - 1 0 

Podnośniki hydrauliczne 1 1 - - 0 0 

Volvo FL 6, SH-24 (2003) 1 1 20 12 0 0 

Operacyjne  2 2 - - 1 0 

Opel Insignia SLOp (2010) 1 1 10 5 0 0 

Skoda Fabia (2000) 1 1 10 15 1 0 

Pozostałe 1 1 - - 0 0 

Nissan SLRR (2003) 1 1 12 12 0 0 

Samochody pomocnicze 2 3 - - 1 0 

SLKw Peugeot Boxer (2015) 1 1 12 0 0 0 
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SLBus Mercedes Vito (2011) 1 1 12 4 0 0 

Star 200 - ciężarowy 6 t (1984) 0 1 15 31 1 0 

Przyczepy specjalistyczne 4 4 15 - 0 0 

11.3 Pojazdy samochodowe - razem: 10 11 - - 2 0 

 

 Analiza tabeli wskazuje, że obecnie stan wyposażenia Komendy  

w pojazdy pożarnicze spełnia normatyw. Jednakże w niektórych samochodach 

upłynął okres ich eksploatacji, tj. SLOp Skoda Fabia oraz Star 200.  

W przypadku samochodu Skoda Fabia należy rozważyć jego wymianę na nowszy. 

Star 200 jest ponadnormatywny. Ponadto w br. upłynie okres eksploatacji 

samochodu rozpoznawczo-ratowniczego Nissan Pickup. 

Wyposażenie w odzież ochronną i ekwipunek strażaków PSP. 

 Stan wyposażenia strażaków w sprzęt i środki ochrony indywidualnej 

traktowany jest priorytetowo gdyż ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo  

i komfort pracy, a co za tym idzie na jej efektywność. Pomimo wzrostu cen,  

na bieżąco podejmowano działania w celu utrzymania właściwego poziomu 

bezpieczeństwa i ochrony pracy strażaków. W 2015 roku potrzeby w zakresie 

wyekwipowania strażaków w środki ochrony osobistej zostały zrealizowane. Zmiana 

normatywu spowodowała konieczność doposażenia każdego ze strażaków  

w dodatkową parę rękawic specjalnych oraz kominiarkę.  

 Komenda nie dysponuje pojazdami i sprzętem do ratownictwa 

specjalistycznego na poziomie specjalistycznym. W przypadku konieczności 

podjęcia działań ratowniczych wymagających użycia sprzętu specjalistycznego na 

terenie powiatu, dysponowane są siły i środki z terenu województwa przez 

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Łodzi. 

Zagrożenie ludzi obejmuje głównie obiekty użyteczności publicznej. W tym 

Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital w Łasku, obiekty dyskotekowe, urzędy, duże 

obiekty handlowe i szkoły. 
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Zagrożenie pożarowe w lasach dotyczy głównie Lasów Państwowych  

w Nadleśnictwach: Kolumna (5364 ha), Bełchatów (821 ha), Złoczew (593 ha) oraz 

Poddębice (516 ha). 

Transport drogowy i kolejowy 

Zagrożenia w transporcie drogowym i kolejowym wynikają z różnego rodzaju 

materiałów niebezpiecznych przewożonych przez teren powiatu koleją i drogami. 

Głównym szlakiem transportu drogowego jest droga ekspresowa S-8, droga   

nr 14 Sieradz – Łódź i droga nr 12 Łask - Piotrków Trybunalski. Są to drogi  

o dużym natężeniu transportu materiałów niebezpiecznych z udziałem transportu 

towarów niebezpiecznych, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do KWP i KW 

PSP (m.in. materiały wybuchowe). Przy drodze ekspresowej S8 w obrębie MOP 

Sięganów wyznaczono 2 stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne. Przez teren powiatu przebiegają dwie trasy kolejowe,  

w obrębie gmin Widawa i Sędziejowice - szlak Katowice – Gdańsk i gminy Łask – 

szlak Ostrów Wielkopolski – Łódź, po których przewożone są różnego rodzaju 

towary, w tym również towary niebezpieczne.  

Tabela 18 

Podstawowe ciągi komunikacyjne  

po których przewozi się materiały niebezpieczne 

Lp. Ciąg komunikacyjny (trasa od – do) 
Długość ciągu (na terenie 

powiatu) 

1 Łódź – Wrocław – droga ekspresowa S-8 13,4 km 

2 Łódź – Szadek – Koło Nr 473 9,7 km 

3 Łódź – Walichnowy  Nr 14 16,1 km 

4 Łask – Piotrków Trybunalski Nr 12 15,4 km 

5 Łask – Częstochowa Nr 483 13,3 km 

6 Łask – Wieluń Nr 481 33,3 km 

7 Łask – Szadek – Nr 473 17,5 km 

8 Widawa – Burzenin – Nr 480 8,7 km 
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9 Widawa – Szczerców Nr 482 11,4 km 

10 Łódź – Konstantynów – Szadek Nr 710 6,6 km 

11 Buczek – Bełchatów Nr 484 3,4 km 

12 Magistrala kolejowa Chorzów – Tczew 24 km 

13 Linia kolejowa Łódź Kaliska – Ostrów Wielkopolski 

(Tuplice) 
12 km 

14 Bocznica wojskowa Łask – Teodory 7 km 

źródło: Opracowanie własne / na podstawie:  
„Informacja z działalności Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łaskiego za rok 2014” 

Obszar powiatu łaskiego jest zagrożony wystąpieniem powodzi. Przez teren 

powiatu przepływają rzeki Warta, Widawka, Grabia, Nieciecz mogące spowodować 

miejscowe podtopienia w czasie ulewnych i długotrwałych opadów deszczu. Na 

terenie powiatu nie występują zbiorniki wodne, których wylanie może spowodować 

lokalne podtopienia lub powodzie. 

Budowle zagrożone powodzią to głównie mosty (42 obiekty), wały 

przeciwpowodziowe (4,7 km), ponadto jazy (w tym drewniane młyny wodne), stawy 

rybne, rzadziej gospodarstwa i budynki gospodarcze. 

Tabela 19 

Zdarzenia powodujące zagrożenie w powiecie łaskim. 

Lp. Rodzaj zdarzenia 2013 2014 2015 

1 Razem 658 820 906 

2 Pożary 145 217 273 

3 Miejscowe zagrożenia 483 582 603 

4 Alarmy fałszywe 30 21 30 

źródło: Opracowanie własne / na podstawie:  
„Informacja z działalności Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łaskiego za rok 2015” 

Z tabeli 19 wynika, że na terenie powiatu dominują miejscowe zagrożenia, 

jednak w porównaniu z rokiem 2013 i 2014 zaobserwować można wzrost ogólnej 

ilości zdarzeń w tym pożarów i miejscowych zagrożeń. Zwiększanie się ilości 
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miejscowych zagrożeń spowodowane jest rozwojem cywilizacyjnym oraz częstym 

powstawaniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.   

Do podstawowych przyczyn powstawania pożarów zaliczyć należy podobnie 

jak w całym kraju – nieostrożność dorosłych i dzieci, wady urządzeń elektrycznych, 

podpalenia, wypalanie traw itp. 

Komenda Powiatowa PSP w Łasku w ramach nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów przeciwpożarowych prowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze zgodnie 

z rocznym planem kontroli w różnych grupach obiektów. Corocznie prowadzonych 

jest od 80 do 100 kontroli w ok. 120 obiektach, po czym analizowany jest stan 

ochrony ppoż. w danej grupie obiektów. Kwartalnie prowadzone są również 

przeglądy i kontrole obiektów mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasoby 

starej zabudowy komunalnej i socjalnej. 

W ramach poprawy bezpieczeństwa pożarowego powiatu KP PSP w Łasku 

inicjuje szereg działań i akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie 

zagrożeń związanych min. z wypalaniem traw, występowaniem tlenku węgla, 

użytkowaniem niesprawnych instalacji w budynkach, występowaniem 

niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Szereg akcji edukacyjnych skierowanych 

jest do dzieci i młodzieży, a są to np.: konkurs wiedzy pożarniczej, konkurs 

plastyczny, akcja „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Dni otwartych 

strażnic” jak również wieloletnie kampanie edukacyjne „Zgaś ryzyko”, „Bezpieczny 

dom” i „Nie dla czadu”. 

KP PSP w Łasku ściśle współpracuje z służbami, instytucjami i administracją 

samorządową przy realizacji Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2015-2018 

„Bezpieczny Powiat Łaski.” 

11.4 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

Stan posiadania bazy lokalowej i kadrowej 

Budynek PSSE zajmuje powierzchnię 584,30 m2, stanowi własność Skarbu 

Państwa w trwałym  zarządzie PSSE w Łasku. 
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Stan bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie nie stwarza większych zagrożeń  

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę do picia 

 i potrzeb gospodarczych. Jakość zdrowotna badanych środków spożywczych nie 

budzi większych zastrzeżeń. 

11.5 Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

Stan posiadania bazy lokalowej i kadrowej 

Bazę lokalową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łasku stanowi 

budynek biurowy o powierzchni 177m2, pomieszczenie lecznicy dla zwierząt,  

12 garaży, pomieszczenie gospodarcze. Łączna powierzchnia terenu wynosi 0,1710 

ha i jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Łasku. 

Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego 

Powiat łaski ma status powiatu wolnego od chorób zakaźnych zwalczanych 

z urzędu. W związku z tym prowadzony jest monitoring w kierunku gruźlicy bydła, 

białaczki i brucelozy bydła – corocznie na 1/3 terenu powiatu. W przypadku 

stwierdzenia gruźlicy bydła lub białaczki bydła, chore zwierzęta eliminuje się 

poprzez wykup bydła z urzędu na rzeź, zaś w zapowietrzonych zagrodach 

przeprowadza się dezynfekcję i badania kontrolne powykupowe, w wyniku których 

zagrodę się uwalnia.  

Niebezpieczeństwem w szerzeniu się chorób zakaźnych zwierząt jest 

niekontrolowany obrót zwierzętami prowadzony przez rolników indywidualnych 

poza punktami skupu żywca i aukcjami z byłych PGR z województw zachodnich.  

W celu zabezpieczenia epizootycznego i kontrolowanego obrotu prowadzone są 

nadzory nad spędami zwierząt jak również w ramach eliminacji przenoszenia 

chorób zakaźnych przez inne zwierzęta, a także przez ludzi pracujących przy 

zwierzętach. Prowadzone są też nadzory nad punktami kopulacyjnymi  

i inseminacyjnymi. 

W ramach nadzoru nad jakością zdrowotną żywności pochodzenia zwierzęcego 

prowadzone są nadzory nad: czterema ubojniami zwierząt, sześcioma 
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przetwórniami mięsa, czteroma zakładami przetwórstwa typu MLO, jeden zakład 

mleczarski oraz monitoring chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu. 

Zagrożeniem dla powiatu jest: 

 Przenoszenie chorób ze względu na coraz częstszy obrót zwierzętami poza 

kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej,  

 Zbyt powolne dostosowywanie się producentów mleka do przepisów  

o warunkach weterynaryjnych, co spowodowane jest złą sytuacją 

ekonomiczną na wsi. 

12 Edukacja 

12.1 Placówki oświatowe 

Powiat Łaski jest organem prowadzącym dla I Liceum Ogólnokształcącego, 

czterech zespołów szkół ponadgimnazjalnych oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego.  

Rok szkolny 2015/2016 to kolejny spadek liczby uczniów i oddziałów  

w szkołach ponadgimnazjalnych. Obecnie w 5 placówkach funkcjonuje 41 oddziałów  

z łączną liczbą 1048 uczniów.  

Tabela 20 

Zestawienie liczby uczniów w poszczególnych szkołach  

w roku szkolnym 2015/2016 

Nazwa szkoły 

Podział na klasy Suma 

końcowa 1 2 3 4 

ILO Łask 112 116 113 - 341 

ZSP nr 1 Łask 117 125 101 54 397 

ZSP nr 2 Łask 0 0 25 19 44 

ZSO Ostrów 36 45 41 - 122 

ZSR Sędziejowice 35 35 27 47 144 

Suma końcowa 300 321 307 120 1048 



Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 

69 

 

Tabela 21 
Zestawienie liczby oddziałów w poszczególnych szkołach 

w roku szkolnym 2014/2015 

Nazwa szkoły 

Podział na klasy 
Suma 

końcowa 
1 2 3 4 

ILO Łask 5 5 4  14 

ZSP nr 1 Łask 4 5 4 2 15 

ZSP nr 2 Łask 0 0 1 1 2 

ZSO Ostrów 1 2 2 - 5 

ZSR Sędziejowice 1 1 1 2 5 

Suma końcowa 11 13 12 5 41 

 

Dane zawarte w powyższych tabelach wyraźnie wskazują, że w powiecie 

łaskim najwięcej oddziałów, a zarazem uczniów jest w ZSP nr 1 w Łasku oraz w I LO 

w Łasku, następnie w ZSR w Sędziejowicach, ZSO w Ostrowie, najmniejsza liczba 

uczniów bo tylko 44 jest w ZSP nr 2 w Łasku.  

Tabela 22 
Zestawienie liczby uczniów w poszczególnych szkołach 

Nazwa Szkoły 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

I LO 465 451 467 420 380 341 

ZSP Nr 1 372 355 336 327 375 397 

ZSP Nr 2 271 242 229 174 110 44 

ZSO 300 267 236 206 172 122 

ZSR 232 204 222 176 156 144 
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RAZEM 1640 1519 1490 1303 1193 1048 

Z przedstawionych w tabeli 23 danych wynika, że w każdej szkole,  

na przestrzeni ostatnich 6 lat następował systematyczny spadek liczby uczniów  

w szkołach ponadgimnazjalnych. Najwyraźniejszy spadek można zaobserwować  

w ZSO w Ostrowie. Niewielki wzrost liczby uczniów nastąpił w ZSP nr 1 w Łasku, o 

22 uczniów więcej w roku 2015/2016 w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015. 

Porównując liczby uczniów wszystkich szkół Powiatu Łaskiego z roku 

2010/2011 (1640) do obecnego roku szkolnego (1048) spadek ogólnej liczby uczniów 

wynosi 592, zatem można powiedzieć, że została „zlikwidowana” jedna szkoła.  

Tabela 23 

Zestawienie liczby oddziałów w poszczególnych szkołach 

Nazwa 

szkoły 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

I LO 18 18 18 15 14 14 

ZSP Nr 1 16 15 12 12 14 15 

ZSP Nr 2 11 11 9 7 4 2 

ZSO 15 12 10 9 8 5 

ZSR 10 9 10 8 6 5 

RAZEM 70 65 59 51 46 41 

 

W ciągu ostatnich 6 lat liczba oddziałów ogółem zmniejszyła się o 29. 

Największy spadek bo o 10 oddziałów wystąpił w ZSO w Ostrowie, 9 oddziałów w ZSP 

nr 2 w Łasku, o 5 zmniejszyła się liczba oddziałów w ZSR w Sędziejowicach, 

natomiast w I LO w Łasku jest zmniejszenie o 4 oddziały, a w ZSP nr 1 w Łasku 

liczba oddziałów zmniejszyła się o 1.  

Porównując liczbę oddziałów w latach 2010/2011 i 2015/2016, należy 

stwierdzić, iż liczba oddziałów z roku na rok jest coraz niższa. W roku szkolnym 

2010/2011 liczba ta wynosiła 70 oddziałów, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 

wynosi już tylko 41. Spadek liczby oddziałów kształtuje się na poziomie 58,6 %  

w ciągu 6 lat. Niż demograficzny spowoduje spadek liczby oddziałów w kolejnych 

latach. Tendencja spadkowa będzie utrzymywała się  przynajmniej do roku 
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szkolnego 2017/2018, po roku 2018 nastąpi niewielkie zatrzymanie tendencji 

spadkowej, z uwagi na stabilizację demograficzną. 

Analiza dokonywanych naborów do szkół ponadgimnazjalnych  

w ostatnich latach 

 W I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku liczba uczniów klas pierwszych  

w roku 2015/2016 wynosi 112 i  jest mniejsza o 6 uczniów w porównaniu  

z rokiem 2014/2015. 

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku  liczba uczniów klas 

pierwszych 

 w roku 2015/2016 wynosi 117 i jest wyższa o 22 uczniów w porównaniu  

z rokiem 2014/2015. 

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku  w roku szkolny 2015/2016 

nie została utworzona żadna klasa pierwsza. Wraz ze spadającą liczbą 

uczniów w szkole spada również liczba oddziałów, natomiast koszty 

utrzymania szkoły pozostają bez zmian. W związku z powyższym stwierdzić 

należy, że utrzymanie tej szkoły przynosi wymierne koszty dla budżetu 

Powiatu i zasadnym była likwidacja szkół wchodzących w skład ZSP nr 2  

w Łasku poprzez stopniowe wygaszanie. 

 W Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie liczba uczniów klas pierwszych  

w roku 2015/2016 zmniejszyła się o 4 uczniów w porównaniu z rokiem 

2014/2015.  

 W Zespole Szkół Rolniczych w Sędziejowicach liczba uczniów klas pierwszych  

w roku 2015/2016 zwiększyła  się o 2 uczniów w porównaniu z rokiem 

2014/2015.  

Największy spadek liczby uczniów klas pierwszych na przestrzeni lat 

2011/2012 – 2015/2016 zauważalny jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Łasku oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku. Zadowalający jest fakt, że  

na przestrzeni tych 4 lat liczba uczniów klas pierwszych znacznie się zwiększyła  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku.  W bieżącym roku szkolnym 

ogólna liczba uczniów wszystkich szkół w porównaniu z rokiem 2012/2013 jest o 

442 osób mniej. Natomiast porównując rok szkolny 2015/2016 do roku 

poprzedniego, czyli 2014/2015 liczba uczniów zmniejszyła się o 145 osób. 
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 W związku z niżem demograficznym, na kolejne lata, prognozowany jest 

dalszy spadek liczby uczniów klas pierwszych w każdej ze szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Łaskiego. W roku szkolnym 2017/2018 nastąpi 

niewielkie zatrzymanie spadku liczby uczniów. 

 

Tabela 24 

Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu łaskiego  

w roku 2015/2016 

Lp. Nazwa szkoły Kierunki kształcenia 

 
1. 

 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Łasku 

Liceum: 

 straży granicznej 
Technikum: 

 ekonomiczny 

 organizacji reklamy 

 spedycyjny 

 logistyczny 

 handlowy 

 informatyczny 

 cyfrowych procesów graficznych 

 teleinformatyczny  

 elektryczny 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

 
2. 

 
Zespół Szkół Rolniczych im. Wł. 
Grabskiego w Sędziejowicach 

Liceum 

 pracownik ochrony 
Technikum 

 żywienia i usług gastronomiczny 

 architektury krajobrazu 

 agrobiznesu 

 rolniczy 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 
3. 

 
Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie 

Liceum: 

 profil mundurowy 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 
4. 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. T. 
Kościuszki w Łasku 

 profil  humanistyczno-
dziennikarski 

 profil językowy z geografią 

 profil  matematyczno-
informatyczny z fizyką lub 
chemią 

 profil  matematyczno-
geograficzny  
z językiem angielskim 
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 profil biologiczno-chemiczny 
z matematyką. 

 

Na przestrzeni ostatnich lat daje się zauważyć wyraźny spadek 

zainteresowania młodzieży kształceniem na poziomie zawodowym, szczególnie na 

kierunkach rolniczych. Wzrasta natomiast zainteresowanie młodzieży i rodziców 

kształceniem na kierunkach ekonomicznych i w liceach ogólnokształcących.  

Placówki Oświatowo – Wychowawcze 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łasku jest placówką  

o rozbudowanej strukturze, w skład której wchodzi:  

- szkoła podstawowa specjalna dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i głębokim – 10 oddziałów dla 118 uczniów; 

- gimnazjum specjalne dla upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym  

i znacznym – 2 oddziały dla 21 uczniów; 

- internat, w którym na 100 wychowanków, obecnie przebywa od 

poniedziałku do piątku 92 dzieci,  

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna – przysposabiająca do pracy dla 

dzieci z upośledzeniami: umiarkowanymi i znaczącymi. 

Placówka prowadzi także zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla upośledzonych 

w stopniu głębokim w wieku od 7 do 25 lat. Tą formą zajęć objętych jest 17 osób, 

w tym 7 zajęciami zespołowymi w 3 grupach. 

Ośrodek obejmuje kształceniem i wychowaniem dzieci, także z powiatów 

ościennych. 

W ciągu ostatnich lat daje się zauważyć znaczny wzrost dzieci wymagających 

nauczania systemem specjalnym. Z tego względu w najbliższych latach wskazana 

by była poprawa bazy lokalowej placówki poprzez przeprowadzenie gruntownego 

remontu i doposażenie w niezbędny sprzęt.  

W 2015 roku wykonano w ośrodku szereg inwestycji: wybudowano nowe boisko 

wielofunkcyjne, stworzono pierwszą w Łasku siłownie zewnętrzną, utworzono 
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nowoczesną pracownię multimedialną, zakupiono nowy sprzęt komputerowy i 

interaktywny, wykonano remonty pomieszczeń łącznika i sali gimnastycznej, a 

także ogrodzenia obiektu. Ponadto, doposażono gabinety rehabilitacji ruchowej i 

hydromasażu 

2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łasku mieści się w budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – zapewnia opiekę 

całodobową 30 dzieciom pozbawionym przez sąd rodzinny opieki 

rodzicielskiej. 

Poza zapewnieniem opieki, podstawowymi zadaniami placówki są:  

 opracowanie diagnozy pedagogicznej, psychologicznej i lekarskiej oraz 

wskazań wychowawczych i dydaktycznych dla wychowanka;  

 kwalifikowanie dzieci do zastępczych form wychowania rodzinnego lub 

odpowiednich placówek opiekuńczo-wychowawczych albo resocjalizacyjnych; 

 zapewnienie warunków wypełniania obowiązku szkolnego, a w miarę 

możliwości – kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej. 

Placówka obejmuje swoim zasięgiem 7 powiatów regionu sieradzkiego. Obecna 

baza lokalowa jest za mała dla prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań 

statutowych. Z braku miejsc placówka nie może przyjąć wszystkich dzieci 

kierowanych do niej.  

12.1.1.1 Pozaszkolne Placówki Oświatowe 

1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łasku: 

 realizuje zadania diagnostyczne, terapeutyczne, doradcze  

i profilaktyczne w stosunku do dzieci, ich rodziców i szkół; 

 prowadzi badania specjalistyczno – psychologiczne, pedagogiczne  

i logopedyczne oraz wydaje opinie i orzeczenia, co do dalszej pracy  

z dzieckiem; 

 prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i inne formy 

terapii psychologicznej, pedagogicznej i społecznej; 



Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 

75 

 prowadzi poradnictwo zawodowe dla uczniów i psychologiczno-

pedagogiczne dla ludności. 

2) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  w Łasku z siedzibą w Sędziejowicach: 

 prowadzi zajęcia sportowe dla uczniów z terenu powiatu  

w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna, 

pływanie i hokej halowy; 

 prowadzi zawody, rozgrywki i inne masowe imprezy sportowo-

rekreacyjne. 

13 Ochrona zdrowia 

Szpital w Łasku 

W dniu 25 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu Łaskiego podpisał umowę 

dzierżawy z wyłonionym w drodze przetargu dzierżawcą – Centrum Dializa Sp. z o. o. 

z siedzibą przy ul. Jabłoniowej 27, 41-200 Sosnowiec. Spółka działa od 2000 r. 

i prowadzi działalność ze świadczenia usług medycznych w formie niepublicznych 

zakładów opieki zdrowotnej (stacje dializ, przychodnie specjalistyczno-

nefrologiczne), zlokalizowanych na terenie całego kraju. Utworzyła 39 ośrodków 

dializ z poradniami nefrologicznymi. Prowadzi również szpital w Pszczynie, a zasięg 

jej działania jest ogólnopolski i obejmuje 14 województw. 

W umowie dzierżawca zobowiązał się do kontynuacji udzielania świadczeń 

osobom uprawnionym do nieodpłatnej opieki leczniczej finansowanych ze środków 

publicznych, prowadzenia działalności leczniczej i udzielania świadczeń 

zdrowotnych przez cały okres dzierżawy. Nadto dzierżawca oświadczył, iż będzie 

dążył do uruchomienia innych usług leczniczych, wspomniano między innymi  

o uruchomieniu oddziału kardiologii inwazyjnej, stacji dializ. Zapotrzebowanie na 

tego typu usługi medyczne jest niezaspokojone w naszym powiecie. W związku  

z tym konieczne są wstępne inwestycje w zakup aparatury i sprzętu medycznego 

oraz remont i dostosowanie pomieszczeń szpitalnych. Na te cele Centrum Dializa 

ma zamiar przeznaczyć ponad 40 milionów zł.  
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Biorąc pod uwagę specyfikę zatrudnienia, strukturę długu, kontraktowanie 

usług, przy jednoczesnym wymogu dostosowania pomieszczeń i urządzeń do 

obowiązujących standardów, przyjęte przez Powiat rozwiązanie, wydaje się być 

optymalnym, korzystnym i zasadnym. Jeśli nie podjęto by działań zmierzających do 

wydzierżawienia łaskiej lecznicy, obecna sytuacja finansowa szpitala mogłaby 

doprowadzić do całkowitej jego likwidacji. 

Mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu korzystających z usług 

medycznych, w umowie zapisano takie warunki aby zapewnić nieodpłatne 

udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie niepogorszonym. 

Z dniem 01 lipca 2012 r. dzierżawca rozpoczął działalność leczniczą  

w wydzierżawionych pomieszczeniach, przy ul. Warszawskiej 62a. Prowadzi 

wszystkie przejęte oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne z wyłączeniem 

Poradni Dermatologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia 

Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu wraz z będącym na ich wyposażeniu 

majątkiem, które pozostają w dyspozycji Powiatu Łaskiego w formie spółki pod 

nazwą „Powiatowy Zespół Poradni w Łasku” sp. z o.o., która prowadzi swoją 

działalność od dnia 01 listopada 2013 r. przy ul. Warszawskiej 62 w Łasku. 

Obecnie Spółka jest następcą prawnym Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej i prowadzi swoją podstawową działalność w zakresie udzielania 

świadczeń w następujących poradniach:  

 Poradni Dermatologicznej,  

 Poradni Zdrowia Psychicznego, 

 Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu.  

14 Pomoc społeczna 

Wykorzystując własne uprawnienia na mocy ustawy o pomocy społecznej, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać. GOPS ustawowo 

udziela pomocy  osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
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bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku 

umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 

żywiołowej lub ekologicznej. W związku z brakiem środków finansowych GOPS 

uwagę koncentruje w szczególności na udzielaniu zasiłków rodzinnych  

i pielęgnacyjnych, składkach na ubezpieczenia zdrowotne, dożywianie dzieci oraz 

wyprawkach dla pierwszoklasistów. Pracownicy GOPS swoją uwagę koncentrują 

także na udzielaniu porad formalno – prawnych.  

Ośrodki pomocy społecznej działające na terenie powiatu:  

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku. 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie, 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach. 

Na terenie powiatu funkcjonują także: 

- Dom Pomocy Społecznej Fundacji Brata Alberta w Chorzeszowie, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach. 

Ponadto, Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku funkcjonuje 

od 1998 r. Warsztat Terapii Zajęciowej. Uruchomiono cztery pracownie: 

komputerową, plastyczną, krawiecko – dziewiarską oraz gospodarstwa domowego 

dla osób niepełnosprawnych, którzy mogą również skorzystać z dobrze 

przygotowanej Sali rehabilitacyjnej. Uczestnicy terapii mają również zapewnioną 

pomoc psychologa i pracownika socjalnego.    

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu realizuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. 

Do najważniejszych zadań PCPR należą: 
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1. Umieszczanie osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Chorzeszowie. 

2. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach. 

3. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych:  

 turnusy rehabilitacyjne, 

 warsztaty terapii zajęciowej, 

 likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych, 

 dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych, 

 sport, kultura i turystka dla osób niepełnosprawnych, 

 realizacja programów celowych PFRON 

4. Całokształt spraw związanych z umieszczaniem dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

5. Całokształt spraw związanych z umieszczaniem dzieci w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych. 

6. Pomoc finansowa na usamodzielnienie osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady 

poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze. 

7. Pomoc dla uchodźców - pomoc społeczna realizowana jest według możliwości 

finansowych powiatu oraz potrzeb jego mieszkańców. 

8. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

9. Realizacja zadań dotyczących przemocy w rodzinie. 

15 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Mieszkańcy powiatu mają dostęp do sieci internetowej, co umożliwia im 

uzyskanie wielu istotnych informacji np. o sposobie załatwienia formalności  

w jednostkach administracji publicznej oraz dostęp do wiedzy. Obecnie 

systematycznie korzystają z dostępu do Internetu, najczęściej za pośrednictwem 

stałych łącz. W wielu urzędach funkcjonuje sieć wewnętrzna, jednak sprzęt oraz 

oprogramowanie na którym pracują urzędnicy wymaga systematycznej, a co za tym 

idzie i kosztownej modernizacji.  
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16 Turystyka i promocja regionu 

16.1 Walory turystyczne powiatu. 

O atrakcyjności turystycznej powiatu łaskiego decydują walory przyrodnicze  

i antropogeniczne. Walory przyrodnicze to przede wszystkim doliny Grabi i Widawki 

z zachowanym na wielu odcinkach naturalnym krajobrazem. Nad Grabią 

wypoczywają w sezonie letnim liczne grupy biwakowiczów. Widawka jest 

„oblegana” na odcinku poniżej ujścia rzeki Grabi. Rzeki również wykorzystywane są 

przez miłośników wędkarstwa czy kajakarstwa. Ponadto atrakcyjne są duże 

uroczyska leśne położone w gminach: Sędziejowice, Buczek i Widawa.  

Skuteczna promocja i budowa atrakcy jnego wizerunku są efe ktem przemyślanej  koncepcji i komple ksowych działań marketingowych opartych na interakcji z odb iorcą. Umożliw iają one firmie przebicie się ze swoim komunikatem, zainteresowanie nim odbiorcy  i na kłon ienie go do określonych działań. Na rzędzia i  kanały  komunikacy jne dobieramy  indywidualnie pod Twoim kątem, gwarantując tym samym sukces prowadzonej  kampanii. Wybierz propozycję dla Twojej  firmy  (lista branż). 
Skuteczna promocja i budowa atrakcy jnego wizerunku są efe ktem przemyślanej  koncepcji i komple ksowych działań marketingowych opartych na interakcji z odb iorcą. Umożliw iają one firmie przebicie się ze swoim komunikatem, zainteresowanie nim odbiorcy  i na kłon ienie go do określonych działań. Na rzędzia i  kanały  komunikacy jne dobieramy  indywidualnie pod Twoim kątem, gwarantując tym samym sukces prowadzonej  kampanii. Wybierz propozycję dla Twojej  firmy  (lista branż). 

Powiat graniczy bezpośrednio z dużymi kompleksami leśnymi, które znajdują 

się w gminie Dobroń (Las Poleszyński, Las Ostrowski, Uroczysko Pałusznica).  

W lasach wypoczywa wiele osób, szczególnie w czasie letnim i jesiennym, gdy jest 

czas zbierania runa leśnego. Są one również miejscem uprawiania łowiectwa. 

Znaczna część powiatu objęta jest różnego rodzaju formami ochrony, których 

jednymi z ważniejszych celów jest zachowanie krajobrazu i ochrona przyrody dla 

celów rekreacji i wypoczynku. Miłośnicy podziwiania przyrody znajdują w powiecie 

wiele miejsc z bardzo różnorodnymi i bogatymi w gatunki biocenozami. Część  

z nich chroniona jest w rezerwatach przyrody (Jodły Łaskie, Winnica) oraz jako 

użytki ekologiczne (m.in. Góra Charlawa, torfowiska, starorzecza). 

Walory antropogeniczne to przede wszystkim zabytki architektury. 

Szczególnie atrakcyjne są zabytki sakralne: kościół pokolegiacki w Łasku, w którym 

znajduje się najcenniejszy zabytek sztuki – alabastrowa płaskorzeźba 

przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem Jezus, wykonaną we Florencji  

na początku XVI w. od 1531 r. otoczona kultem, zespół klasztorny w Widawie, 

kościół w Buczku, kościół w Kwiatkowicach. Interesujące są dwory szlacheckie  

w: Ostrowie, Wodzieradach, Sędziejowicach, Ligocie oraz relikt szlacheckiego 

dworu obronnego w Łopatkach. Ciekawe są cmentarze wojenne z 1914 r.  

w Ulejowie i Zamościu. Ewenementem na skalę kraju jest pomnik z 1873 r., 

wystawiony przez zaborcę carskiego poległym Kozakom w Powstaniu Styczniowym, 

który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Sędziejowicach. Warto zobaczyć 
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młyny dawniej napędzane siłą płynącej wody w Woli Marzeńskiej, Kozubach, 

Zborowie i Woli Kleszczowej.  Interesujące jest też Mini Zoo w Przygoniu  

na pograniczu Dobronia i Kolumny. 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe powiatu łaskiego są jego cennym atutem, 

umożliwiającym rozwój nowoczesnej turystyki, krajoznawstwa, rolnictwa 

ekologicznego, drobnego przetwórstwa. Dobry stan środowiska jest też oczywistą 

korzyścią mieszkańców, dając im możliwość życia w niezakłóconym krajobrazie,  

w sprzyjających zdrowiu warunkach środowiskowych. Wraz z cywilizacyjnym 

postępem i towarzyszącymi mu negatywnymi skutkami przekształceń otoczenia, 

taka zdrowa przestrzeń do życia będzie nabierała coraz większego znaczenia. 

Warto zatem czasami zrezygnować z doraźnych korzyści, niosących zarazem 

negatywne skutki dla środowiska, na rzecz zachowania nieskażonego środowiska       

i naturalnej przyrody dla przyszłych pokoleń.  

W celu zachowania tych wartości nie można dopuścić do:  

 zanieczyszczania wód licznie występujących tu rzek i strumieni,  

 zaśmiecania lasów, dolin rzecznych, różnorodnych mokradeł, a zwłaszcza 

niezwykle cennych obszarów źródliskowych,  

 nadmiernego zurbanizowania, w szczególności do nielegalnego budownictwa 

(niezgodnego z planami przestrzennego zagospodarowania gmin),  

 lokalizacji składowisk odpadów i wysypisk śmieci,  

 lokalizacji urządzeń technicznych i budowli dysharmonizujących  

z krajobrazem. 

16.2 Zagospodarowanie turystyczne. 

16.2.1 Szlaki komunikacyjne, stacje paliw, parkingi i baza noclegowa  

Przez powiat łaski, jak już wspomniano, przebiegają ważne krajowe szlaki 

komunikacyjne, których fragmentami są: 

- Łódź - Łask - Sieradz - Wrocław  

- Łódź - Łask - Widawa - Wieluń 

- Piotrków Tryb. -  Łask - Koło - Poznań 

- Łask - Szczerców – Częstochowa. 
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Łask jest ważnym węzłem komunikacji samochodowej. Wobec takiej sytuacji 

obszar powiatu jest odwiedzany przez turystów tranzytowych.  

Infrastruktura techniczna przy szlakach komunikacyjnych jest rozłożona 

nierównomiernie. Najwięcej parkingów i stacji paliw znajduje się przy trasie nr 14. 

W kierunkach do Wielunia, Zelowa i Koła tego typu infrastruktura jest znacznie 

uboższa. Niestety jest zbyt mało parkingów odpowiednio wyposażonych  

w sanitariaty, kosze na śmieci, wiaty i ławy oraz tablice z informacją turystyczną. 

Podstawową ogólnodostępną bazę noclegową stanowią: 

- Aleksandrówek - Motel  "Zachęta"; 

- Łask – Hotel „Columna Medica” (Wakacyjna 8) 

- Łask-Kolumna - Hotel  "Graf" (ul. Piotrkowska 10); 

- Łask-Kolumna - Zajazd  "Jamboł"  (ul. Armii Ludowej 46); 

- Sędziejowice - Hotel przy internacie ZSR - w okresie ferii zimowych i letnich; 

 -Przy granicy powiatu w Przygoniu w gminie Dobroń czynny jest duży, nowocześnie 

wyposażony Hotel  "Kolumna Park"; 

- Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Dzikie Wino” w Wiewiórczynie; 

- Pałac Piorunów – HOTEL & SPA; 

- Motel Kominek w Łasku; 

- Łask - Centrum Sportu i Rekreacji - pole biwakowe; 

- Gmina Sędziejowice  (tereny nad Grabią) - możliwość biwakowania po 

uzgodnieniu z właścicielami; 

- Gospodarstwo Agroturystyczne "RANCZO HUCLANDIA" - Ewa i Krzysztof Banasiak 

Borszewice Cmentarne. 

Lasy i rzeki gwarantują pełny wypoczynek mieszkańcom aglomeracji 

łódzkiej. Położenie w sąsiedztwie dużych miast oraz walory przyrodnicze czynią  

z Ziemi Łaskiej atrakcyjne miejsce wypoczynku. Kolumna jako modne letnisko 

Łodzian i Pabianiczan zaistniała już w okresie międzywojennym. Zachowane do 

dzisiaj wille w stylu „szwajcarskim” są bardzo zniszczone, a ośrodki wypoczynkowe 

i kolonijne już nie istnieją. Odbudowanie walorów rekreacyjno – wypoczynkowych 

jest dlatego pilną potrzebą dla władz miasta i powiatu.  
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16.2.2 Działki letniskowe 

Obszar powiatu łaskiego leży na granicy aglomeracji łódzkiej. Jego 

atrakcyjność przyrodnicza (rzeka, lasy) oraz tereny wiejskie zdecydowały o dużym 

popycie na działki letniskowe. Mieszkańcy Łodzi i Pabianic w ogromnej liczbie 

spędzają weekendy i urlopy na terenie powiatu. Wyrazem tego są rozmieszczone  

w wielu wsiach działki letniskowe. Najwięcej znajduje się ich w gminie Wodzierady  

(około 1500). 

Wsiami letniskowymi są: Kwiatkowice Las, Nowy Świat, Włodzimierz, 

Wandzin, Chorzeszów, Magdalenów, Pelagia, Mauryców. W gminie Łask najwięcej 

działek grupują: Kolumna (ponad 300) i Rokitnica (ponad 500). W Rokitnicy 

przewiduje się dalszy wzrost liczby działek. Jest ona już typową wsią letniskową. 

Łącznie w gminie Łask znajduje się ponad 1000 działek letniskowych. 

W planach zagospodarowania przestrzennego tereny letniskowe umieszczono 

również w sołectwach: Bałucz, Kopyść i Zielęcice. W gminie Sędziejowice jest już 

znacznie mniej działek - około 200. Zgrupowane są one w Grabi, Grabicy, Grabnie, 

Emilianowie i Brodach  (Sędziejowice Kolonia), Woli Wężykowej (Grabica), 

Brzeskach i Kozubach. W wymienionych wsiach planuje się dalszy rozwój 

letniskowych, a popyt na działki z czasem staje się coraz większy. Gmina Buczek 

przeznaczyła znaczne tereny pod zabudowę letniskową  (ok. 60 ha w sołectwach: 

Czestków B, Gucin, Grzeszyn, Malenia-Strupiny, Sycanów). Jak do tej pory w gminie 

jest około 40 działek, których większość znajduje się w części Gucina zwanej  

Pod Jamborkiem (około 1 km od rzeki Grabi). Zaledwie kilka działek znajduje się  

w gminie Widawa. Należy przypuszczać, iż z czasem pojawi się ich znacznie więcej.  

Dużym powodzeniem cieszy się nauka jazdy konnej oraz przejażdżki  

w terenie możliwe są w Borszewicach („Huclandia”) oraz w Kolumnie. 

16.2.3 Kąpieliska 

W powiecie nad Grabią, w Łasku znajduje się jedno zorganizowane kąpielisko 

obsługiwane przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Jego funkcjonowanie co 

roku zależne jest od stanu czystości wód rzeki. Ponadto przez cały rok czynna jest 

kryta pływalnia w Łasku na osiedlu Przylesie.  
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Chętnym pragnącym powędkować i mile spędzić czas nad wodą udostępniają 

prywatne stawy ich właściciele w miejscowościach Wodzierady i Piorunów. 

16.2.4 Znakowane szlaki turystyczne 

Dla turystów pieszych i rowerowych oznakowane są szlaki turystyczne; „Młyny 

nad Grabią” – szlak żółty, rozpoczyna się w Kolumnie i biegnie wzdłuż Grabi, przez 

Marzenin (młyn, kościół parafialny z unikalnymi freskami), Brzeski (młyn), Kozuby 

(młyn) do Woli Wężykowej i Siedlec. W Łasku rozpoczyna się szlak zielony, który 

prowadzi  przez miasto do Ostrowa (dwór), następnie przez Talar (młyn w gm. 

Dobroń) do Pabianic. Kolumna jest położona na daleko bieżnym szlaku „Okolic 

Łodzi”. Grabia oraz liczne stawy w jej sąsiedztwie przyciągają miłośników 

wędkarstwa, zaś grzybne lasy zbieraczy runa leśnego. 

Szczegółowy przebieg znakowanych szlaków turystycznych:  

- Szlak młynów nad Grabią - kolor żółty, długość 36 km - przebieg Siedlce 

Łaski - Wola Wężykowa - Grabica - Kozuby - Brzeski - Brody - Emilianów - Lichawa - 

Kustrzyce - Marzenin - Wola Marzeńska - Zielęcice - Okup Fabryczny - Orchów - 

Łask-Kolumna (pod opieką PTTK w Łasku). 

- Szlak okolic Łodzi - kolor czerwony, długość 45 km, w powiecie 3 km - 

przebieg: Aleksandrów Łódzki - Lutomiersk - Łask-Kolumna - Ldzań - Mogilno – 

Pabianice (pod opieką PTTK w Pabianicach). 

- Szlak Łask - Pabianice - kolor zielony, długość 26 km, w powiecie 8 km - 

przebieg: Łask - Ostrów - Ldzań - Róża - Mogilno - Pawlikowice - Hermanów - 

Pabianice (pod opieką PTTK Pabianice). 

Łącznie w powiecie znajduje się 47 km znakowanych szlaków turystycznych. 
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16.3 Strategia promocji powiatu 

Strategia Promocji Powiatu Łaskiego pozwoli ukierunkować działania 

promocyjne regionu w ciągu najbliższych kilku lat.  

Dokument umożliwi koordynację podejmowanych działań, pomoże określić 

wysokość funduszy, które powinny zostać przeznaczone na szeroko pojmowane 

działania promocyjne. Dzięki Strategii wzmocni się potencjał promocyjny  

i wizerunkowy powiatu.  

Rozwiązania proponowane w dokumencie powinny być dedykowane zarówno 

dla turystów, inwestorów zewnętrznych, jak również mieszkańców i lokalnych 

przedsiębiorców. 

Strategia promocji jest odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie kreowania 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie marketingu terytorialnego i promocji 

samorządów. Strategia stworzy własne, unikalne rozwiązania, ukierunkuje 

inspiracje, wzmocni markę powiatu i pozwali konkurować z innymi podmiotami  

na najwyższym poziomie. 

Korzyści wynikające z opracowania strategii w dłuższym horyzoncie czasowym 

mogą przełożyć się na powstawanie nowych miejsc pracy, przyciągnięcie 

inwestorów krajowych i zagranicznych (szczególnie ważne, w kontekście 

utworzenia terenów inwestycyjnych w okolicach drogi ekspresowej S-8), 

wzmocnienie tożsamości społeczności lokalnej, większą aktywność rodzimych 

podmiotów, niwelowanie skutków sezonowości popytu turystycznego, zwiększenie 

skuteczności działań marketingowych itp. 

W marketingu terytorialnym, podobnie jak w tradycyjnym ujęciu marketingu, 

odchodzi się od klasycznego sprzedawania produktów i usług na rzecz spełniania 

marzeń, zaspakajania ludzkich potrzeb. Powiat łaski ma w sobie magię  

i energię potrzebną do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom turystów, inwestorów  

i mieszkańców. Strategia promocji ma pomóc w osiągnięciu tego celu i być 

drogowskazem do sukcesu. 
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17 Sport 

Na terenie powiatu łaskiego funkcjonuje aktualnie 66 organizacji 

sportowych. Wszystkie zarejestrowane są w ewidencji uczniowskich klubów 

sportowych i klubów sportowych, których statut nie przewiduje prowadzenia 

działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Łaskiego. 

Do najchętniej uprawianych  dyscyplin,  oprócz  piłki  nożnej (m.in. LUKS 

Bałucz, GKS Widawia Widawa, MULKS Łask czy GKS Sędziejowice)  należą  także,  

pływanie (MUKS Wodnik Łask),  piłka  siatkowa (m.in. ŁMLKS Łaskovia Łask  

i Huragan Widawa),  sztuki walki (m.in. Łaskie Bractwo Thratlonu Sztuk Walki czy 

Łaski Klub Sztuk Walki) czy kolarstwo (Stowarzyszenie „Akcja dla Kolarstwa” oraz 

Jastrzębie Łaskie). Ponadto, na terenie powiatu odbywają się liczne imprezy 

sportowe, głównie o zasięgu lokalnym i powiatowym w takich dyscyplinach, jak 

piłka nożna, siatkówka, sporty walki, pływanie, kolarstwo czy koszykówka. 

Powiat łaski wspiera organizacyjnie i finansowo organizacje sportowe 

działające na terenie  powiatu.  Partycypuje  w  zakupie  nagród,  pucharów  

i  dyplomów  dla  uczestników zawodów.  Co  roku  przekazuje  także  środki 

finansowe  na organizację otwartego konkursu ofert na wsparcie w realizacji zadań  

w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu 

powiatowym, krajowym i międzynarodowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu 

Łaskiego. 

We wszystkich gminach powiatu łaskiego w ostatnich latach nastąpiła 

znacząca poprawa  stanu  i  liczebności  obiektów  sportowych. 

Do uprawiania sportu udostępniona jest następująca baza: 

W gminie Łask  

 Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łasku,  

ulica Warszawska, 

 Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku,  

ul. 9 Maja 

 Sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku, ul. Mickiewicza 
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 Boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku,  

ul. Mickiewicza 

 Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Ostrowie, 

 Sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Łasku, ul. Mickiewicza 

 Boisko wielofunkcyjne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 

Łasku, ul. Mickiewicza 

 Siłownia zewnętrzna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

w Łasku, ul. Mickiewicza 

 Hala sportowa w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łasku,  

 Skatepark w Orchowie,  

 Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku, ul. Szkolna 

 Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Łasku, ul. 9 Maja 

 Sala gimnastyczna w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łasku, ul. Narutowicza 

 Dwie sale gimnastyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Łasku - Kolumnie,   

 Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Bałuczu, 

 Pływalnia Kryta w Łasku, ul. Szkolna 2,  

 Boisko „Orlik 2012” ul. Szkolna,  

 Boisko „Orlik 2012” ul. Lipowa 2B,  

 Boiska piłkarskie przy ul. Armii Krajowej 5 a,  

 Boiska piłkarskie w Bałuczu,  

 Korty tenisowe przy ul. Armii Krajowej 5 a,  

 Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łasku - 

Kolumnie,  

 Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Okupie,  

 Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie,  

 Sala gimnastyczna w Niepublicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczewicach, 

 Kąpielisko miejskie przy ul. Armii Krajowej. 
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W gminie Wodzierady 

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach, 

 Stadion piłkarski w Kwiatkowicach Kolonia. 

 

W gminie Sędziejowice 

 Boisko sportowe wraz z widownią, z bieżnią 400m, boiskiem do piłki nożnej  

i boiskami do gier małych – Sędziejowice, 

 Hala sportowa z balkonem widowiskowym przy Zespole Szkół Rolniczych            

w Sędziejowicach, 

 Hala sportowa z balkonem widowiskowym przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Sędziejowicach 

 Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, 

 Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Marzeninie, 

 Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Marzeninie, 

 Siłownia zewnętrzna przy GOK w Sędziejowicach. 

 

W gminie Widawa 

 Stadion piłkarski z pełnowymiarową bieżnią, siłownia z zapleczem 

sanitarnym, 

  Hala sportowa przy Zespole Szkół w Widawie, 

 Kort tenisowy, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w siatkówkę – 

Widawa przy Zespole Szkół w Widawie, 

 Boisko sportowe przykryte halą namiotową z zapleczem higieniczno-

sanitarnym w Chociwiu. 

W gminie Buczek 

 Boisko sportowe do gier wielkich i sala gimnastyczna- Buczek, Brodnia, 

 Boisko „Orlik 2012” w Czestkowie,  

 Boisko „Orlik 2012” w Buczku,  

 Hala sportowa przy Szkole Filialnej w Czestkowie, 

 Boisko piłkarskie w Buczku, 

 Siłownia zewnętrzna w Buczku. 
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18 Ogólne wnioski z analizy materiałów do Strategii 

Przedstawione opracowanie zawiera bogate informacje o charakterze 

opisowym, w dużej mierze statystycznym, ilustruje podstawowe dziedziny 

gospodarki, sfery społecznej i przyrodniczej. Mimo, iż materiały są dość 

zróżnicowane, co do obszerności opisu, podstawowe problemy zostały w nich 

przedstawione w oparciu o nowe i aktualne rozpoznanie problemów. Ocenę 

przeniesiono generalnie do rozdziału „SWOT”, w którym jednakowo potraktowano 

problemy „dużej wagi” i niekiedy marginalne. 

W oparciu o ten materiał diagnostyczny ocenę szans i możliwości rozwojowych 

powiatu łaskiego oraz jego słabości i zagrożenia można podsumować  

w następujących punktach: 

1. W wyniku reformy administracyjnej, powiat łaski znalazł się w grupie 

najmniejszych terytorialnie pod względem demograficznym, organizacyjnym 

i administracyjnym w województwie łódzkim. W ciągu minionych 80 lat jego 

powierzchnia zmniejszyła się o 55 % z 1348 km2 do zaledwie 618 km2 od 1999 

roku. 

2. Usytuowanie powiatu pomiędzy dwoma, stosunkowo dużymi ośrodkami 

miejskimi: Pabianicami i Zduńską Wolą, stwarza naturalną konkurencję  

i współzawodnictwo co do możliwości rozwojowych. Dla Łasku nie sprzyja to 

„równości szans”, zwłaszcza w obecnej formie przekształceń ustrojowych  

i transformacji gospodarczej, w toku której zabiega się  o inwestycje i środki 

na rozwój. Szansą dla rozwoju powiatu może być utworzenie terenów 

inwestycyjnych na terenie Gminy Sędziejowice w miejscowości Pruszków 

oraz terenów zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Zduńska Wola-Karsznice.  

3. Środowisko przyrodnicze i kulturowe, mimo wielu pozytywów (enklawy 

dobrych gleb, kompleksy leśne, bogata sieć rzeczna, liczne zabytki kultury 

materialnej) – nie posiada wiodących zasobów i obiektów  

o ponadpowiatowym, czy też krajowym charakterze, które ułatwiłyby 

aktywizację społeczno-gospodarczą. 

Powyższe nie oznacza jednak, że powiat łaski nie posiada szans rozwojowych  

i że nie ma walorów, które temu rozwojowi powinny sprzyjać. Walory te zostały 
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jednoznacznie wyeksponowane w ocenie – diagnozie stanu istniejącego. Wymagają 

one rozwinięcia, lepszego uargumentowania i uszeregowania co do kolejności 

potrzeb i możliwości realizacji.  

Te pozytywy to przede wszystkim: 

- zasoby ludzkie z posiadanymi kwalifikacjami; 

- bardzo korzystne położenie komunikacyjne i drogowe powiatu w środku 

województwa łódzkiego; 

- sektory produkcji w przemyśle o względnie nowoczesnych technologiach; 

- prężnie rozwijające się lotnisko wojskowe w Łasku. 

 

W szczegółowym ujęciu szanse i ograniczenia prezentuje poniższa analiza 

SWOT. 
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Sektor środowisko naturalne 

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Dobry stan 

środowiska 

naturalnego. 

2. Brak przemysłu 

uciążliwego dla 

środowiska. 

3. Istnienie kompleksów 

leśnych i licznych 

obszarów 

chronionych. 

4. Istnienie dość gęstej 

sieci hydrograficznej. 

 

1. Brak informacji  

o walorach terenu. 

2. Wymagająca stałej 

rozbudowy i 

modernizacji  

infrastruktura w 

zakresie gospodarki 

odpadami  

i ściekami. 

1.Zainteresowanie 

inwestorów i ludności 

terenami o 

atrakcyjnym 

środowisku. 

2. Możliwość 

pozyskania środków 

pomocowych z Unii 

Europejskiej 

3. Zahamowanie 

degradacji 

środowiska 

naturalnego. 

4. Rozwój nowych 

technologii 

nieuciążliwych  

dla środowiska. 

1. Zanieczyszczenie 

powietrza 

atmosferycznego 

przez spaliny 

samochodowe. 

2. Zagrożenia  

na szlakach 

komunikacyjnych przy 

przewożeniu 

materiałów 

niebezpiecznych. 

 

Ludność i rynek pracy  

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Stosunkowo duży 

udział populacji  

w wieku 

produkcyjnym  

przy średnio licznej 

grupie w wieku 

poprodukcyjnym. 

2. W strukturze 

bezrobotnych dość 

liczna jest grupa  

z wykształceniem 

gimnazjalnym  

1. Bardzo wysoki odsetek 

bezrobotnych w wieku 

25-34 lat. 

2. Nieumiejętność 

wykorzystywania 

środków z Unii 

Europejskiej  

na podnoszenie 

kwalifikacji 

zawodowych. 

1. Wspieranie 

powstawania nowych 

miejsc pracy w 

sektorze małych  

i średnich 

przedsiębiorstw oraz 

w usługach. 

2. Duży potencjał 

gospodarczy przy 

wykorzystywaniu 

środków z unii 

europejskiej  

1. Trudności  

z organizacją nowych 

miejsc pracy. 

2. Migracja młodych, 

wykształconych 

mieszkańców  

do innych krajów Unii 

Europejskiej. 
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i poniżej. 

3. Spadek bezrobocia  

w wyniku wzrostu 

gospodarczego. 

na podnoszenie 

kwalifikacji i walkę  

z bezrobociem. 

 

Sektor rolniczy 

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Sprzyjające  warunki 

glebowe w znacznej 

części powiatu. 

2. Duża powierzchnia 

uprawy zbóż  

i ziemniaków (w tym 

nasiennych). 

3.Wyspecjalizowana 

produkcja trzody 

chlewnej i mleka  

w większości gmin. 

4. Rozwinięte 

przetwórstwo mięsa  

i  mleka. 

5. Rozwinięta baza 

szkoleniowa 

specjalistów 

rolnictwa  

i agroturystyki. 

6. Intensyfikacja 

produkcji sadowniczej 

oraz typu 

1. Rozdrobnienie 

gospodarstw 

  rolnych.  

2. Brak rozwiniętego 

przetwórstwa 

warzyw i owoców. 

3. Niska dynamika 

rozwoju usług  

na obszarach 

wiejskich. 

4. Brak form 

zorganizowania 

rolników 

indywidualnych. 

5. Ograniczony rynek  

zbytu płodów 

rolnych. 

6. Brak podmiotów 

zajmujących się 

obrotem płodami 

rolnymi. 

1. Wzrastający popyt  

na zdrową żywność. 

2. Zwiększające się 

zainteresowanie 

ludności rekreacją  

i agroturystyką.  

3. Przeznaczenie części 

terenów rolnych  

o słabej bonitacji 

pod tereny 

rekreacyjne  

i zalesienia. 

4. Dostępność do 

kredytów 

niskooprocentowanych 

na rozwój 

gospodarstw. 

5. Możliwość 

pozyskania środków 

pomocowych z Unii 

Europejskiej. 

6. Bliskość dużej 

aglomeracji w tym: 

1. Malejąca 

rentowność 

produkcji rolnej. 

2. Brak powiązań  

produkcji  

z przetwórstwem 

płodów rolnych. 

3. Ukryte bezrobocie 

na wsi. 

4. Brak kapitału  

u rodzimych 

przedsiębiorców 

na rozwój 

przetwórstwa 

owocowo-

warzywnego. 

5. Starzenie się 

ludności wsi. 

6. Wzrost aktywności 

obszarów 

sąsiedzkich. 

7. Brak stabilnej 
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podmiejskiego. 

 

 

7. Niski stopień 

wyposażenia 

technicznego 

gospodarstw 

rolnych. 

Łódzkiego Rolno-

Spożywczego Rynku 

Hurtowego. 

7. Odbudowa 

„młynówek”  

i zaniedbanych 

stawów dla hodowli 

ryb. 

polityki rolnej 

państwa. 

 

 

Infrastruktura techniczna 

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Dobrze rozwinięta 

sieć dróg krajowych 

i wojewódzkich oraz 

istniejący węzeł 

drogowy w Łasku.  

2. Przebieg drogi 

ekspresowej S-8 

przez teren 

powiatu 

3. Korzystny układ 

połączeń 

kolejowych  

i  drogowych. 

4. Znaczne 

zaangażowanie 

społeczeństwa  

w realizację 

inwestycji  

technicznych  

i społecznych.  

5. Zapewnienie 

terenów 

budowlanych  

1. Niedobór 

uzbrojenia części 

terenów 

budowlanych  

w infrastrukturę 

techniczną  

w szczególności 

dotyczy gospodarki 

wodno-ściekowej.  

2. Duże rozdrobnienie 

działek oraz często 

nieuregulowany 

stan prawny  

przeszkodą  

w pozyskiwaniu 

nowych terenów 

budowlanych. 

3. Sieć energetyczna 

niskiego napięcia 

wymaga 

modernizacji.  

4. W Łasku nie 

zatrzymują się 

1. Ułatwienia 

lokalizacyjne 

poprzez 

opracowanie 

nowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego  

w oparciu o nowe 

przepisy,  

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

zmiany funkcji 

terenu 

dostosowanej  

do wyznaczonego 

kierunku rozwoju 

gospodarczego 

wykorzystującej 

walory danego 

terenu. 

2. Możliwość 

pozyskiwania 

zewnętrznych 

1. Słabe tempo 

budowy 

oczyszczalni 

ścieków co może 

spowodować 

zahamowanie 

rozwoju 

budownictwa  

i doprowadzić  

do ekologicznej 

degradacji terenu. 

2. Wzrastające 

natężenie ruchu 

drogowego 

(nieproporcjonalnie  

do środków 

finansowych 

przeznaczonych  

na modernizację  

i bieżącą 

eksploatację dróg). 
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w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

gmin.  

6. Dobra dostępność 

telekomunikacji  

w sieci kablowej  

i komórkowej.  

7. Przebieg przez 

teren powiatu 

magistrali 

gazociągowej 

stanowiącej bazę 

do dalszej 

gazyfikacji 

powiatu. Dobrze 

rozbudowana sieć 

wodociągowa. 

8. Dobry stan sieci 

energetycznej 

wysokiego  

i średniego 

napięcia.  

 

 

pociągi pospieszne. 

5. Ograniczone środki 

finansowe na 

rozwój 

infrastruktury 

technicznej w 

budżetach gmin i 

powiatu. 

środków 

pomocowych  

na inwestycje  

w ramach Unii 

Europejskiej. 

3. Współpraca  

z samorządami 

gminnymi  

w zakresie poprawy 

stanu technicznego 

dróg. 

4. Możliwość 

pozyskiwania do 

udziału w kosztach 

modernizacji  

i utrzymania dróg 

podmiotów 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą. 

5. Bliskość autostrad 

(A-2 i A-1).   

6. Rozwój 

infrastruktury,  

w tym  gazyfikacja 

powiatu. 

 

Sektor gospodarczy 

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Rozwijające się 

firmy. 

2. Dobrze rozwinięta 

baza transportowa –

transport drogowy, 

kolejowy-przewozy 

towarowe  

i osobowe. 

1. Wysokie 

bezrobocie na 

poziomie 13% 

2. Brak dostatecznej 

ilości miejsc pracy 

dla absolwentów 

szkół średnich  

i zawodowych. 

1. Poszerzenie  

i intensyfikacja 

współpracy 

handlowej  

z partnerami 

zagranicznymi. 

2. Możliwość 

pozyskiwania 

zewnętrznych 

1. Rozwarstwienie 

dochodów 

społeczeństwa. 

2. Niestabilność 

polityki finansowej 

i podatkowej 

państwa. 
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3. Duży potencjał 

ludzki (wiedza, 

wykształcenie  

i umiejętność). 

4. Ugruntowana 

tradycja odbywania 

targów o ponad 

gminnym zasięgu  

w Łasku i Widawie.  

5. Zagraniczne 

kontakty handlowe 

firm powiatu 

łaskiego. 

6. Różnorodność 

produkcji. 

7. Silna tradycja 

rzemiosła 

(różnorodność 

usług). 

8. Silna grupa firm 

zajmująca się 

produkcją zwłaszcza 

spożywczą, 

odzieżową, 

dziewiarską i dla 

potrzeb 

budownictwa. 

9. Sieć banków  

i instytucji obudowy 

biznesu.  

10. Istnienie lotniska 

wojskowego jako 

czynnika 

miastotwórczego  

w Łasku. 

3. Niski poziom 

dochodów 

ludności. 

4. Mała ilość 

przetwórni 

owocowo-

warzywnych. 

5. Mały udział 

inwestorów  

z zewnątrz głównie 

zagranicznych. 

6. Niewystarczająca 

ilość środków w 

budżetach gmin, 

powiatu i 

województwa na 

realizację 

infrastrukturalnych 

zadań 

inwestycyjnych. 

środków 

pomocniczych  

na rozwój 

infrastruktury, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

3. Szerszy dostęp 

nowych technologii 

dla rozwiązań  

w biznesie. 

4. Ścisła współpraca 

sektora B+R  

z gospodarką. 

5. Możliwość 

pozyskania środków 

z Unii Europejskiej 

na rozwój 

nowoczesnych 

technologii. 

6. Możliwość wzrostu 

dochodów własnych 

gmin i powiatu. 

7. Bliskość dużej 

aglomeracji łódzkiej 

i strefa podmiejska 

jako ośrodka 

badawczo 

rozwojowego. 

8. Uprawianie 

wspólnej polityki 

gospodarczej  

z sąsiednimi 

powiatami. 

9. Możliwość 

zabudowy 

usługowo-handlowej 
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wzdłuż istniejącej 

sieci drogowej. 

10. Przełamanie 

stagnacji  

w gospodarce  

i ciągły trend 

wzrostowy. 
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Sektor - bezpieczeństwo 

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Stabilna dobrze 

wykwalifikowana 

kadra. 

2. Dobra baza lokalowa. 

3. Dobra współpraca  

gmin powiatu 

łaskiego. 

 

1. Niedostateczne 

wyposażenie 

techniczne jednostek. 

2. Niewystarczające 

środki na inwestycje. 

1. Uproszczenie 

procedury prawnej. 

2. Możliwość 

finansowania 

jednostek przez 

organy samorządowe. 

1. Narkomania, 

alkoholizm  

i przestępczość 

zorganizowana. 

2. Obrót 

zwierzętami 

poza kontrolą 

Inspekcji 

Weterynaryjnej. 

 

Edukacja, kultura, sport i turystyka 

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwość 

modyfikacji 

kierunków 

kształcenia na 

poziomie średnim  

w zależności od 

zapotrzebowania. 

2. Atrakcyjność 

turystyczno – 

krajobrazowa doliny 

rzeki Grabi  

i Międzyrzecza Warty 

i Widawki. 

3. Istnienie 

zorganizowanych 

form życia 

kulturalnego w 

powiecie. 

4. Działalność klubów 

1. Niedostateczne 

wyposażenie szkół 

w pomoce 

naukowe  

i dydaktyczne. 

2. Zbyt niska 

subwencja 

oświatowa.  

3. Niedobór środków 

finansowych na 

rozwój kultury 

oraz dziedzictwa 

kulturowego, 

sportu i turystyki. 

4. Słabo rozwinięta 

baza noclegowa. 

5. Brak ścieżek 

1. Możliwość rozwoju 

kształcenia na 

poziomie 

szkolnictwa 

pomaturalnego. 

2. Możliwość rozwoju 

bazy turystycznej i 

agroturystycznej  

o zasięgu 

regionalnym. 

3. Upowszechnienie 

różnych form 

działalności 

turystycznej wśród 

młodzieży. 

4. Możliwości 

nawiązania 

współpracy 

ponadregionalnej  

1. Niż demograficzny 

oddziaływujący 

negatywnie na 

gospodarowanie 

środkami 

finansowymi oraz 

szkolnictwo. 

2. Ograniczone środki 

finansowe na 

modernizację 

obiektów 

oświatowych, 

kulturalnych  

i sportowych. 



Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 

97 

sportowych 

5. Działalność gminnych 

ośrodków kultury. 

6. Istnienie obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego  

i historycznego. 

7. Dobra baza sportowa 

(sale gimnastyczne, 

boiska, pływalnia 

kryta, OSIR, boiska 

typu ORLIK, siłownie 

zewnętrzne). 

rowerowych w różnych 

dziedzinach. 

5. Możliwość 

wykorzystania 

dobrej bazy 

sportowej do 

organizowania 

imprez sportowych 

o różnym zasięgu 

dla różnorodnej 

działalności 

sportowej.   

6. Pozyskiwanie 

środków Unii 

Europejskiej na 

edukację, kulturę, 

odbudowę 

dziedzictwa 

kulturowego, sport 

i turystykę. 
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Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

SIŁY SŁABOŚCI SZANSE ZAGROŻENIA 

OCHRONA ZDROWIA 

1. Świadczenie usług 

przez szpital  

i poradnie 

specjalistyczne dla 

pacjentów  

z ościennych 

powiatów. 

2. Szeroki zakres 

wykonywanych 

świadczeń 

medycznych. 

3. Dobra lokalizacja 

placówek 

podstawowej opieki 

zdrowotnej na 

terenie powiatu. 

 

1. Brak możliwości 

rozszerzenia 

działalności 

Powiatowego 

Zespołu Poradni. 

 

1. Możliwości 

zwiększenia ilości 

świadczeniobiorcó

w z ościennych 

powiatów ze 

względu na 

specjalistów  

i posiadaną 

aparaturę  

 

1. Zwiększająca się 

zachorowalność na 

choroby 

cywilizacyjne.  

2. Brak stabilnej 

polityki finansowania 

usług medycznych 

przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia.  

3. Monopol Narodowego 

Funduszu Zdrowia na 

finansowanie usług 

medycznych. 

4. Duża rotacja kadry 

pielęgniarskiej, 

niedobór średniego 

personelu 

medycznego  

 

OPIEKA SPOŁECZNA 

1. Stabilna, dobrze 

przygotowana kadra 

2. Dobra baza lokalowa 

i sprzętowa 

miejskiego  

i gminnych 

ośrodków pomocy 

społecznej 

3. Istnienie na terenie 

powiatu 

Środowiskowych 

 Brak środków 

finansowych 

samorządów 

gminnych na 

utworzenie 

noclegowni dla 

bezdomnych. 

1. Zwiększenie dostępu 

osób niepełnosprawnych 

do dóbr i usług  

umożliwiających pełne 

uczestnictwo w życiu 

społecznym. 

 

 

1. Zubożenie 

społeczeństwa. 

2. Wzrost liczby osób 

niepełnosprawnych. 

3. Wzrost ilości 

bezdomnych. 
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Domów 

Samopomocy 

spełniających  

wymogi programu 

standaryzacji  

i warsztatów terapii 

zajęciowej 
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CZĘŚĆ II - STRATEGIA ROZWOJU POWIATU 

Dokument dotyczący rozwoju powiatu w średniookresowym horyzoncie 

czasowym (do 2022 roku) nawiązuje do przygotowanej przez Urząd Marszałkowski  

w Łodzi „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”. Generalnie strategia 

rozwoju powiatu dotyczy problematyki zakresu działania i zadań powiatu, z tym 

jednak, że obok atutów i szans opartych na siłach wewnętrznych powiatu, 

uwzględnia się możliwości wynikające z sił zewnętrznych – wojewódzkich, 

krajowych. 

Przedstawione wcześniej „siły i szanse” rozwojowe oraz „słabości  

i zagrożenia”, oparte na pogłębionej analizie statystycznej i ocenie możliwości 

poprawy obrazu gospodarki i sfery społecznej – wskazują na fakt, że powiat łaski 

dysponuje określonymi możliwościami, które stymulować powinny jego dalszy 

rozwój. 

19 Demografia i rynek pracy. 

19.1 Ludność. 

Jak już przedstawiono uprzednio (rozdział 5), liczba ludności powiatu łaskiego 

w ciągu ostatnich lat, wykazuje niewielki spadek, z tym że spadek na wsi uległ 

wyraźnej stabilizacji. Ostatnie dwa lata wskazują na mniejsze tempo spadku 

zaludnienia w gminach oraz na niewielki spadek ludności miejskiej w Łasku.  

Z prognozy demograficznej przygotowanej do „Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego” wynika, że w powiecie zaludnienie do roku 2030 powinno 

się kształtować następująco: 

Tabela 25 
Prognoza demograficzna 

Lata 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Ogółem (tys.) 50,8 50,1 49,6 49,0 48,2 47,2 

Zmiany (+/-)% -3,6  -7,1 

Dane z „Perspektywy Demograficzne Województwa Łódzkiego do 2030 r.” GUS 2005 
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Oznacza to, że nie zmieni się zasadniczo oblicze demograficzne powiatu, 

niewielka tendencja spadkowa utrzyma się do roku 2030, potem zaś nastąpi wzrost 

liczby ludności. Taki wynik jest rezultatem falowania wyżu i niżu demograficznego 

oraz aktualnych skłonności do posiadania liczby dzieci i ruchu naturalnego ludności. 

Można przyjąć, iż wyższy ubytek ludności będzie miał miejsce w gminach typowo 

rolniczych, mniejszy natomiast w gminie Łask. Stabilizacja gospodarki, która powoli 

następuje, nie powinna wpłynąć na istotniejsze migracje, które by ten obraz 

zmieniły. 

Do 2020 roku prognozowane jest pogłębienie niekorzystnej sytuacji 

demograficznej całego województwa łódzkiego. Zaludnienie prawdopodobnie 

obniży się do 2,42 mln osób, co stanowi spadek w stosunku do 2011 r. o 113 tys. 

mieszkańców. Wyludniać będą się zarówno obszary miejskiej, jak i wiejskie, z tym, 

że depopulacja w miastach przebiegać będzie szybciej. 

Według tez zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 w 

najbliższej dekadzie pogłębi się również proces starzenia się ludności. Należy 

również oczekiwać wzrostu liczby osób w wieku 65+ będących w stanie 

niepełnosprawności. Nasilać się będzie zjawisko „podwójnego starzenia się”, 

oznaczające szybki wzrost odsetka osób w wieku powyżej 75 roku życia. 

Prognozowane skutki ekonomiczne to: niższe wpływy podatkowe, zmiany w 

strukturze popytu, spadek dochodów, większe koszty związane z opieką osób 

starszych i pomocą społeczną oraz wzrost zapotrzebowania na usługi medyczno-

opiekuńcze.  

Sytuacja demograficzna sprawi, że potencjalne zasoby pracy  

w województwie, w tym i w powiecie łaskim spadną w 2020 r. o blisko 11,6 %  

w porównaniu do 2011 r. i będzie to spadek większy niż spadek ludności regionu 

ogółem.  

19.2 Rynek pracy 

Jako stosunkowo korzystny układ, związany z rynkiem pracy powiatu uznać 

można wykształcenie bezrobotnych, w strukturze których wyższy aniżeli w woj. 

łódzkim jest udział osób z wykształceniem ponadpodstawowym. W powiecie 

odsetek ten kształtuje się na poziomie 66,6%, zaś w całym województwie 61,3 %. 
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Stwarza to łatwiejsze możliwości podjęcia pracy, w wyniku rozwoju gospodarczego, 

który obecnie występuje. 

Istniejące bezrobocie w liczbie 2500 osób, przy stopie bezrobocia na poziomie 

13 % ma tendencje do stabilizacji w najbliższym okresie, ponieważ zasadniczy 

wzrost bezrobocia nastąpił tu w 2004 roku (stopa bezrobocia – 19,6 %.), co było 

spowodowane głównie stagnacją gospodarczą kraju. 

W związku z tym, że przedsiębiorstwa prywatne dokonały niezbędnej 

restrukturyzacji przemysłu meblarskiego, administracji i usług, jak również branży 

transportowej, mieszkańcy powiatu mają optymalne zatrudnienie. Nie przewiduje 

się dlatego gwałtownych wahnięć w strukturze zatrudnienia oraz wzrostu 

bezrobocia. Należy przypomnieć, że szczytowa wielkość bezrobocia miała miejsce 

w roku 2004, kiedy to jego rozmiary osiągnęły 4114 osób. Należy jednak pamiętać, 

iż gospodarka znajduje się obecnie w tendencji wzrostowej i niedługo, zgodnie  

z cyklem koniunkturalnym, może nastąpić jej „schładzanie”. Zarówno rynek 

pracodawców jak i pracowników musi być przygotowany na tą sytuację. 

W dalszej perspektywie wzrost zatrudnienia może mieć miejsce w przypadku 

realizacji ponadlokalnych inwestycji drogowych i komunikacyjnych. Aktualne 

zatrudnienie w podmiotach gospodarczych, w których pracuje ponad 5 osób określa 

się w powiecie na 9,1 tys., w tym w przemyśle – na 4,1 tys. pracujących. 

20 Wzrost poziomu życia i rozwój gospodarczy. 

W tym dziale istotne jest wykorzystanie szans rozwojowych służących 

poprawie warunków bytowych mieszkańców powiatu oraz prowadzenie działalności 

zmierzającej do ograniczenia bezrobocia na wsi i w mieście. Tym celom służyć 

powinna dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej, doskonalenie systemu 

kształcenia dla podniesienia ogólnego poziomu cywilizacyjnego ludności i przede 

wszystkim – intensyfikacja gospodarki w dziale przemysłu, budownictwa i usług.  

W tych obszarach powiat łaski dysponuje niezbędnymi zasobami i możliwościami, 

które stopniowo, na miarę aspiracji, należy wykorzystywać, zabiegając różnymi 

metodami o środki wspierające wykorzystanie tych zasobów. Muszą to realizować 

samorządy obydwu szczebli w powiecie, przy udziale Urzędu Marszałkowskiego, 
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Urzędu Wojewódzkiego, centrum gospodarczego wspierającego rozwój regionalny, 

podmiotów gospodarczych, fundacji, różnych agencji i innych. 

20.1 Infrastruktura techniczna 

Traktując infrastrukturę – jako system podstawowych urządzeń i instytucji 

świadczących niezbędne usługi do właściwego funkcjonowania produkcyjnych 

działów gospodarki i zapewniających odpowiednie warunki bytowe ludności – 

przedstawia się poniżej najważniejsze jej elementy. 

20.1.1 Komunikacja 

Drogi 

Przez powiat łaski przebiega gęsta sieć dróg krajowych i wojewódzkich,  

a Łask – jak wspomniano – jest znaczącym węzłem drogowym w kraju. Regionalne 

znaczenie jako węzeł drogowy posiada także Widawa. Nasilający się ruch drogowy, 

w tym tranzytowy, zwłaszcza na drodze ekspresowej S-8 oraz drodze nr 12, 

przejmujący ruch z Zachodu, Ziemi Lubuskiej, Południowej Wielkopolski,  

z Zachodniopomorskiego przez Sieradz –  Łask – Sulejów – Radom – Lublin prowadzi 

do Dorohuska i dalej na Ukrainę powoduje: 

W dziale dróg krajowych: 

- konieczność budowy obejścia Łasku od strony południowej (od 

skrzyżowania drogi nr 12 (44) z lokalną drogą do Ostrowa przez 

południowe granice miasta do Orchowa lub nawet do Woli Bałuckiej) lub; 

- w trybie szybkim potrzebę dokonania modernizacji odcinka drogi 12 i 14  

w Łasku, gdzie nakłada się ruch na tych drogach. Modernizacja powinna 

polegać na dobudowie poboczy (podobnie jak to ma miejsce poza 

granicami miasta). Pewne ułatwienie może tu stanowić słabiej 

zabudowany pas przyległego skrawka terenu po stronie północnej tej 

drogi; 

Istniejące drogi wojewódzkie i powiatowe wymagają systematycznej modernizacji 

i stałego monitorowania w utrzymaniu bieżącym (dość dobre gabaryty ma droga nr 
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481 Łódź – Łask – Wieluń, nr 483 Łask – Częstochowa, nr 473 Łask – Uniejów), 

natomiast przebudowy, głównie poszerzenia wymagają pilnie: 

- droga Łask – Wodzierady – Lutomiersk, która łączy północne obszary 

powiatu z Łodzią i Szadkiem poprzez drogę 710 oraz w dalszej kolejności: 

- droga nr 710 (Lutomiersk – Kwiatkowice – Szadek - Błaszki); 

- drogi rozchodzące się z Widawy do Burzenina nr 480, do Działoszyna,  

do Szczercowa nr 483, do Piotrkowa Trybunalskiego nr 12, do Zduńskiej 

Woli nr 12-14. 

3. Stan dróg, ich sieć w powiecie sprzyja funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej, 

która powinna być utrzymywana przez PKS i ZKM dla obszarów podmiejskich. 

Istniejąca w Łasku baza PKS  - pozwala na rozwój tego przewoźnika, zapewnia 

to również pole do działania dla prywatnych przewoźników) 

Koleje 

Linia kolejowa (Warszawa) Łódź – Ostrów Wielkopolski – Wrocław (Poznań – 

Szczecin) zaliczana jest do tzw. linii „pierwszego rzędu” i będzie podlegać 

modernizacji. Władze samorządowe powiatu, wspólnie z  Urzędem Wojewódzkim  

i Urzędem Marszałkowskim – zabiegać powinny o utrzymanie ruchu lokalnego na tej 

linii oraz na drugiej linii tranzytowej Chorzów - Herby Nowe - Karsznice – Gdynia.  

Podział PKP na przedsiębiorstwo ds. przewozów pasażerskich i na 

administrację infrastrukturą kolejową, spowodować może, iż pociągi pospieszne 

zatrzymywać się będą w Łasku. Należy jednak o to zabiegać u władz PKP.  

„Linia Węglowa” Chorzów – Karsznice – Inowrocław – Gdynia, przebiegająca 

przez gminy Sędziejowice i Widawa, ma tranzytowy charakter, głównie towarowy. 

Mały jest tu udział przewozów pasażerskich, stąd też przystanki i stacje kolejowe  

w Kozubach i Chociwiu  Łaskim w części osobowej są nieczynne, choć pociągi 

lokalne na nich się zatrzymują. W Chociwiu powinien nadal funkcjonować 

załadunek drewna dla górnictwa (kopalniaków), prowadzony przez Lasy Państwowe.  
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Istniejący znaczny majątek kolei w postaci budynków, infrastruktury sieciowej 

gruntów i innych składników, a nie będący aktualnie wykorzystany, winien być we 

współpracy samorządu i władz PKP zagospodarowany na  inne cele. 

32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku i lotnisko wojskowe 

Lotnisko wojskowe w Łasku, jego infrastruktura i garnizon stanowią ważny 

czynnik miastotwórczy. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest jednym  

z największych pracodawców na terenie powiatu łaskiego. 

Jednostka zajmuje znaczące miejsce w systemie obronnym nie tylko Polski, 

ale też NATO. Fakt ten jest uwarunkowany wysokim profesjonalizmem żołnierzy  i 

pracowników wojska. 

Baza dziedziczy tradycje jednostek, które swoje  początki datują jeszcze z 

czasów II wojny światowej, natomiast od 50 lat zawiązane były z Łaskiem. W 2008 

roku przyjęliśmy na wyposażenie najbardziej popularny na świecie samolot 

wielozadaniowy F-16, który, dzięki stałemu rozwojowi, zachowa swe wyjątkowe 

walory jeszcze kilkadziesiąt lat. Przed jednostką otworzyły się nowe perspektywy. 

 

20.1.2 Sieć wodociągowa 

1. Przeprowadzona w ostatnich latach akcja budowy wodociągów w gminach 

spowodowała, że istnieje już wysoki odsetek wsi korzystających z wody 

sieciowej. Największy wskaźnik zwodociągowania występuje na terenie gmin: 

Sędziejowice -100% oraz w gminie Buczek 95% zwodociągowania; w gminach: 

Łask - 90% oraz Wodzierady - 84%. Coraz lepsze tempo budowy wodociągów 

zaobserwowano w rozległej gminie Widawa. Tutaj podłączonych do sieci 

wodociągowej jest obecnie około 80% całego obszaru gminy.  

Wiele prac w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej zostanie 

podjętych w kolejnych latach. Są bowiem obszary na terenie powiatu 

pozbawione sieci wodociągowej. 

Należy podkreślić, że istniejące ujęcia zapewniają dostawę wody dla stosunkowo 

rozbudowanej sieci. Zlokalizowane są one we wszystkich gminach (posiadając 
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rezerwy wody). Wymagają jednak prac modernizacyjnych oraz zapewniają 

zwiększenie mocy zaopatrzenia nowych użytkowników.  

2. Dalsza rozbudowa sieci zmierza – zgodnie z programami gmin, w kierunku 

względnie szybkiego zakończenia budowy sieci wodociągowej. Wydaje się zatem, 

że w ciągu najbliższych 7 lat, każda wieś w powiecie łaskim będzie miała 

wodociąg. Praktycznie każda wieś o zwartej zabudowie będzie miała dostęp do 

wody z sieci. Jedynie gdzieniegdzie w stosunku do odosobnionych siedlisk, 

odległych od wsi, położonych wśród lasów, horyzont czasowy doprowadzenia 

wody może się wydłużyć. 

20.1.3 Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków 

 Sieć kanalizacyjna jest w powiecie słabo rozbudowana, podobnie rzadka jest 

sieć oczyszczalni ścieków.  

 Istniejąca sieć oczyszczalni podlega powolnej rozbudowie i modernizacji. 

W najbliższych latach kontynuowane i podejmowane będą nowe inwestycje. 

 Podobnie jak w całym województwie łódzkim stopniowo należy rozwiązywać 

problemy gospodarki ściekowej, poprzez rozbudowę istniejących obiektów, 

umożliwiając oczyszczanie ścieków dowożonych (np. w gminie Wodzierady). 

Władze gminne rozważyć powinny również możliwość dowożenia ścieków do 

oczyszczalni zakładowych w firmie „BAXTER - TERPOL” w Chociwiu i Zakładach 

Mięsnych w Lichawie w porozumieniu i współpracy z tymi podmiotami. 

20.1.4 Elektroenergetyka 

Sieć energetyczna reprezentuje średni stan techniczny. Istnieją tu jeszcze 

znaczne rezerwy mocy w stacjach transformatorowych, gdyż ich wykorzystanie 

określa się w powiecie na 40%. W celu zapewnienia w najbliższym okresie 

niezawodnej dostawy energii niezbędne są na terenie powiatu modernizacje 

magistralnych linii, które poprawią parametry energii elektrycznej dostarczanej 

odbiorcom z terenu powiatu łaskiego: 

- linii napowietrznej 15 kV „Kozuby-Zelów” przebiegającej przez gminy Buczek  

i Sędziejowice; 
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- linii napowietrznej 15 kV „Rusiec-Złoczew” wraz z odgałęzieniami 

przebiegającymi przez gminę Widawa. 

Budowa stacji 110/15 kV w Złoczewie (powiat sieradzki), poprawi warunki 

zasilania odbiorców na terenie gminy Widawa. Modernizacji wymaga także stacja 

110/15 kV w Łasku. 

Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na terenie gmin była budowana 

sukcesywnie w ciągu około 40 lat, przy czym większość tej sieci wybudowano  

w ramach powszechnej elektryfikacji w latach 60 i 70-tych. Sieć ta wymaga 

modernizacji i remontu w wielu miejscowościach powiatu oraz rozbudowy dla 

potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Jej modernizacja będzie następować 

sukcesywnie, stosownie do posiadanych środków inwestycyjnych przez Zakład 

Energetyczny Łódź –Teren S.A. i występujących potrzeb. Z potrzebami takimi 

należy się liczyć również w zespołach przemysłowo-składowych („Utrata”  

i „Przemysłowa” w Łasku). 

Natomiast budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 

dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego będzie realizowana w oparciu o wnioski 

zgłoszone do Planu Rozwoju Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. przez gminy 

oraz porozumienia zawierane z poszczególnymi gminami w zakresie sieci 

przewidzianych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego gmin. 

Dużą szansą dla wdrażania nowych technologii oraz obowiązku korzystania  

z odnawialnych źródeł energii jest Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Środki z Unii Europejskiej na ten cel mogą 

zapoczątkować sukcesywne zmiany przy pozyskiwaniu energii w województwie 

łódzkim. 

20.1.5 Ciepłownictwo 

1.  Oparta głównie o węgiel gospodarka energetyczna powiatu, ulega stopniowej 

wymianie na olejową, gazową lub elektryczną. Ten kierunek uznać należy za 

prawidłowy w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. W miarę możliwości 

w najbliższej perspektywie stosować w obiektach użyteczności publicznej, 
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(szkołach, ośrodkach zdrowia, urzędach, nowopowstających firmach), 

proekologiczne źródła wytwarzania ciepła.  

2.  Odnośnie ciepłowni przyblokowych, głównie w Łasku, dla zmniejszenia 

zanieczyszczenia środowiska należy zmierzać do wyeliminowania kotłowni 

węglowych i zmiany paliwa na gaz ziemny (w miarę rozwijających się 

możliwości podłączania). Nie ma bowiem szans by w Łasku powstała duża 

kotłownia miejska, jak ma to miejsce w Sieradzu czy Zduńskiej Woli. 

20.1.6 Gazownictwo 

Doprowadzenie gazu do Łasku z magistrali Pabianice – Łask – Sieradz jest 

dobrym przykładem rozbudowy infrastruktury, wpływającym na poprawę warunków 

bytowych i usług dla ludności. 

Opracowane „Studium Programowe Możliwości Rozwoju Gazyfikacji  

Woj. Sieradzkiego” zakłada następujący przebieg gazyfikacji powiatu: 

1. dla gminy Buczek, na bazie istniejącego gazociągu Pabianice - Sieradz poprzez 

wybudowanie odejścia od tego gazociągu w/c DN 150 6,3 Mpa w kierunku 

Zelowa oraz wybudowanie stacji redukcyjno-pomiarowej Iº dla gminy Buczek.  

2. dla gmin Sędziejowice i Widawa na bazie gazociągu Pabianice-Sieradz, poprzez 

wybudowanie odejścia od tego gazociągu w kierunku obu gmin – gazociąg w/c 

DN150; 6,3 Mpa oraz wybudowanie oddzielnych stacji redukcyjno-pomiarowych 

Iº dla tych gminy. 

3. dla gminy Wodzierady na bazie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia 

relacji Łódź-Turek poprzez wybudowanie odejścia od tego gazociągu  

w kierunku Wodzierady - gazociągu w/c DN100; 6,3 Mpa oraz wybudowanie 

stacji redukcyjno-pomiarowej Iº zasilającej gminę. Tu należy także rozważyć 

wariant budowy gazociągu do Kwiatkowic i Wodzierad z Lutomierska.  

Obecnie nie można określić terminu realizacji w/w gazociągów. Można tylko 

nadmienić, że „Studium Programowe Rozwoju Gazyfikacji Woj. Sieradzkiego” 

zostało opracowane dla horyzontu czasowego roku 2010 i może ulec dalszym 

przesunięciom. Dalszym ważnym elementem związanym z gazyfikacją gmin jest 
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opracowanie „Koncepcji Programowych Gazyfikacji”, które szczegółowo określą 

lokalne potrzeby i możliwości ich sfinansowania. 

20.1.7 Telekomunikacja 

Realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych inwestycje w powiecie, 

zapewniają obecnie niezbędne połączenia z otoczeniem. Rozwój techniki  

w zakresie łączności i telekomunikacji ulega nieustannym zmianom, które są tutaj 

stopniowo wdrażane. Rozwijająca się telefonia komórkowa pokrywa w pełni cały 

obszar powiatu łaskiego. 

Powyższe inwestycje mają ogromny wpływ zarówno na rozwój 

szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców, jak i na rozwój gospodarki, która  

w coraz szerszym zakresie wykorzystuje nowoczesne środki komunikacji. Ogromny 

wpływ wywiera to także na budowanie społeczeństwa informacyjnego. 

21 Edukacja 

Z oceny stanu istniejącego i diagnozy – wynika, że w powiecie łaskim dobrze 

rozwinięte jest szkolnictwo średnie, ekonomiczne, rolnicze, ogólnokształcące i że 

wprowadzane są nowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy kierunki kształcenia. 

W celu kontynuowania tych tendencji, niezbędne jest stałe śledzenie 

zapotrzebowania na określone zawody zwłaszcza związane z techniką 

informatyczną. Ma to wprawdzie już miejsce w gimnazjach i szkołach średnich,  

a nawet w niektórych szkołach podstawowych. Wejście Polski do Unii Europejskiej 

także wymaga podniesienia stopnia wykształcenia, zwłaszcza w zakresie języków 

obcych. 

Kolejnym, podstawowym celem rozwoju społeczno-gospodarczego powinna 

być w powiecie edukacja i podnoszenie poziomu kulturowego ludności. Należy 

zatem upowszechniać kształcenie w kierunkach ekonomiczno-marketingowych, 

mechaniczno-technicznych, (w tym dla perspektywicznych potrzeb lotniska 

wojskowego w Łasku), budowlanych w zakresie komputeryzacji, doskonalenie 

kształcenia w kierunkach rolniczo-ogrodniczych, troszczyć się o wysoki poziom 

nauczania w liceach ogólnokształcących, spośród których rekrutują się studenci, 

wprowadzać kształcenie w dziedzinie usług turystycznych itp. 
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Ponadto, Powiat Łaski powinien dostosować swój system oświaty do trendów 

ogólnopolskich, które podążają w kierunku rozwoju szkolnictwa zawodowego.  

Bardzo ważnym zadaniem Powiatu Łaskiego jest reorganizacja systemu szkół 

ponadgimnazjalnych w powiecie łaskim i dostosowanie go do potrzeb i oczekiwań 

przyszłych uczniów i ich rodziców.  Zmiana myślenia ma polegać na traktowaniu 

wszystkich szkół jak połączonego systemu, w którym oferta poszczególnych  

placówek uzupełnia się wzajemnie. Zależy nam na podniesieniu stopnia 

specjalizacji poszczególnych szkół, tak aby na tym budować ich renomę. 

Specjalizacja ma również pomóc w promocji poprzez możliwość  łatwego 

identyfikowania profilu szkoły przez przyszłych uczniów i ich rodziców.  

Sieć szkół zakładać powinna funkcjonowanie trzech szkół 

ponadgimnazjalnych:  I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku - szkoły 

przygotowującej absolwentów do dalszej nauki na studiach wyższych o profilach 

humanistycznych, matematycznych i biologicznych, dużego zespołu szkół na bazie 

Ekonomika, w skład którego miałyby wchodzić liceum, technikum i szkoła 

zawodowa, oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach, zapewniającego 

wykształcenie młodym ludziom z naszego regionu związanych z rolnictwem, 

pracujących w rodzinnych gospodarstwach lub wiążących swoją przyszłość z 

przemysłem rolnym. 

Powyższe działanie powinno umożliwić lepszy dostęp młodzieży z terenu 

powiatu, głównie  ze wsi, do zróżnicowanych form kształcenia, w tym do studiów 

wyższych. W najbliższych latach powinien się wydatnie poprawić wskaźnik ludności 

z wyższym wykształceniem. 

22 Gospodarka 

Poprawa warunków bytowych ludności zależy przede wszystkim od rozwoju 

gospodarki: przemysłu, rolnictwa, budownictwa, handlu i usług. Te sektory bowiem 

generują głównie miejsca pracy i mają zdecydowany wpływ na stopę bezrobocia. 

Dlatego też w perspektywie najbliższych kilku lat tworzyć należy w powiecie  

w podmiotach gospodarczych „nowoczesną” bazę wytwórczą zdolną do konkurencji 

z innymi obszarami. Baza ta jednak, wobec stosunkowo małego udziału podmiotów 
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zagranicznych i zewnętrznych krajowych – opierać się będzie głównie na siłach 

wewnętrznych, powiatowych, które w szeregu dziedzinach są dość dobrze 

rozbudowane i są w miarę nowoczesne. Prowadzona od kilku lat restrukturyzacja 

wyeliminowała w zasadzie słabsze ogniwa z produkcji i handlu. 

Globalizacja gospodarki i przemysłu jest ogromną szansą dla rozwoju 

nowoczesnych ośrodków produkcyjnych. Przy dzisiejszych możliwościach 

transportowych najważniejszą decyzję o lokalizacji inwestycji odgrywają: sieć 

drogowa, infrastruktura techniczna, tereny pod inwestycję, wysokość podatków  

i chęć do współpracy władz lokalnych, rozwinięta sieć kooperantów zapewniających 

sprawne funkcjonowanie, ludność i poziom jej wykształcenia. 

22.1 Przemysł 

W tym dziale gospodarki zmierzać należy do lepszego wykorzystania 

istniejących zasobów i czynników rozwoju skupionych w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, które w powiecie łaskim stanowią podstawową grupę 

podmiotów przemysłowych. Możliwości te w znacznym stopniu zależne są od popytu 

rynkowego. Stąd też bardzo ważna jest wysoka jakość wytworzonych dóbr, 

towarów i usług, by skutecznie można było zmagać się z konkurencją. Niektóre 

firmy już dziś mogą się poszczycić wysokiej jakości produkcją (Zakłady Mięsne 

„Lichawa” , Zakład Mięsny i Ubojnia „Grzegorz Kępa”, Kawiks, ZPO Kastor S.A., 

„Magnus”, OSM w Łasku, Teresa Kopias, Zakład wędliniarski „Bartos” i „Ł&K”  

w Łasku). 

Lepsze wykorzystanie warunków produkcyjnych wiąże się z efektywniejszym 

zagospodarowaniem terenów przemysłowych (zespół dzielnic przemysłowo-

składowych), które posiadają na ogół pełne uzbrojenie w infrastrukturę sieciową  

i mają ułatwiony dostęp komunikacyjny. 

Promując rozwój produkcji i usług w powiecie należy przede wszystkim lepiej 

wykorzystać: 

- Podstrefę Łódzkiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej w Pruszkowie (proces 

tworzenia strefy w trakcie realizacji); 

- dzielnicę „Utrata” w Łasku usytuowaną przy stacji PKP w Łasku; 
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- dzielnicę „Przemysłowa” w północno-wschodniej części miasta, przy drodze 

krajowej nr 14; 

- dzielnicę „Teodory” przy zakładach XELLA z bocznica kolejową; 

- dzielnicę w „Chociwiu” , gm. Widawa, związaną z dogodną komunikacją 

drogową do Szczercowa i Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, ze stacją 

kolejową na linii „Śląsk – Porty”; 

- dzielnicę „Gorczyn”, w której nadal istnieją jeszcze słabo zagospodarowane 

tereny po Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego oraz po Państwowym 

Ośrodku Maszynowym. 

Przemysł w najbliższym okresie powinien przede wszystkim rozwijać się  

w tych dziedzinach, w których producenci mają już określone doświadczenie 

techniczno-technologiczne, marketingowe itp., i które opierają się do pewnego 

stopnia o miejscową bazę surowcową. Są to zatem takie branże jak: 

- spożywcza, w tym mięsno-wędliniarska, mleczarska oraz inne drobniejsze 

(przetwórstwo rybne, piekarstwo, wody i napoje chłodzące); Rozważyć tu 

należy i inspirować również, w dalszej perspektywie, powrót do przetwórstwa 

owocowo-warzywnego w Gorczynie, tym bardziej, że w sąsiedztwie rozwija się 

sadownictwo; 

- drzewno-meblarska, obejmująca wytwarzanie mebli, elementów budowlanych, 

budowę domków, stolarkę z udziałem tworzyw sztucznych; 

- odzieżowo-dziewiarską (produkcja odzieży, bielizny, przędzy, tkanin itp.); 

- materiałów budowlanych (materiały ścienne, stropowe, produkcja elementów 

betonowych, z tworzyw sztucznych itp.); 

- chemiczno-farmaceutyczna (produkcja farb, płynów infuzyjnych, wyrobów  

z tworzyw sztucznych); 

- opakowań (produkcja opakowań z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, 

drewna). 

Koncentracja tej wytwórczości ma miejsce głównie w Łasku – różne branże, 

w Wodzieradach i Kwiatkowicach – głównie odzieżowo-dziewiarska, spożywcza  
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(w tym mięsna) w środkowej i południowej części powiatu. Inne branże są na ogół 

rozproszone. 

Promować należy również możliwości alokacji kapitału zagranicznego  

w powiecie. Władze samorządowe – głównie gminne muszą tu stwarzać określone 

preferencje dla firm zagranicznych, lub spółek mieszanych z kapitałem 

zagranicznym i krajowym. Przy tej promocji trzeba jednak zwracać uwagę  

na „intencje rozwojowe” takich firm mając na względzie szanse na jej rozwój oraz 

stabilizację na obszarze powiatu. 

22.2 Rolnictwo 

Uwarunkowania przyrodniczo-glebowe i społeczno-ekonomiczne rolnictwa, wsi 

powiatu łaskiego nie odbiegają zasadniczo od istniejących w całym województwie 

łódzkim, a nawet w Polsce Środkowej. Średnia wielkość gospodarstwa 7,7 ha, 

nieliczne enklawy dobrych gleb, w znacznym stopniu tradycyjna gospodarka rolna  

o niskim stopniu specjalizacji (w gminie Łask spotkać można nieliczne sady  

i gospodarstwa warzywnicze) powoduje, że perspektywy rozwojowe są dosyć 

trudne do przewidywania. Tym bardziej, że nadal mają miejsce perturbacje  

ze zbytem produkcji i konkurencja z importowaną żywnością. 

1. W związku z powyższym, szanse rozwojowe w produkcji rolnej sprowadzają się 

do: 

- lepszego wykorzystania dobrych gleb i infrastruktury, przede wszystkim  

w obszarze Kwiatkowice – Wodzierady w rejonie Łask – Buczek, koło 

Sędziejowic, w południowych obszarach gminy Widawa, gdzie powinna mieć 

miejsce zwiększona uprawa pszenicy, pszenżyta i upraw paszowych na 

potrzeby hodowli;  

- chowu bydła mlecznego i trzody chlewnej we wszystkich gminach, tym 

bardziej, że istnieje w powiecie przetwórstwo z tego zakresu;  

- rozwoju upraw sadowniczych, w tym zakresie istnieją liczne przykłady 

prowadzenia gospodarstw sadowniczych w rejonie Kwiatkowic, Gorczyna;  

2. W celu podniesienia poziomu cywilizacyjnego wsi i rolnictwa, a co za tym idzie 

również produkcji: 
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- kontynuować należy rozbudowę infrastruktury komunalnej i drogowej oraz 

dalszy rozwój edukacji, w tym szkolnictwa rolniczego, jak również poprawę 

standardu sanitarno-budowlanego na wsi. 

Powyższe czynniki ułatwiające rozwój wsi i rolnictwa mogą być pomocne przy 

konstrukcji „wielofunkcyjnego rozwoju wsi” i poszukiwań alternatywnych źródeł 

dochodów. 

Proponuje się, żeby jednym z elementów tego rozwoju było organizowanie  

w powiecie „grup producentów rolnych”. Zasadniczym celem grupy producenckiej 

ma być dostosowywanie produkcji artykułów rolnych do warunków rynkowych, 

poprawa efektywności gospodarowania i planowania produkcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem jej jakości i ilości, koncentracja podaży oraz organizowanie 

sprzedaży tych produktów, które będą wytwarzane w grupie a także ochrona 

środowiska naturalnego. Utworzenie takich grup i ich funkcjonowanie np.  

w zakresie żywca, mleka, użytkowania maszyn, sprzedaży itp. pomoże w zbycie 

produkcji i stworzy szanse na korzystną sprzedaż np. na Łódzkiej Giełdzie Rolnej 

(Łódzki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy) w gminie Ksawerów lub w Łodzi przy ul. 

Zjazdowej. 

Według przyjętej przez Sejm ustawy o grupach producentów rolnych – nadzór 

nad nimi sprawuje Wojewoda, a rejestr prowadzi Minister Rolnictwa. 

1. Kolejną szansą dla wsi jest organizowanie gospodarstw agroturystycznych. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Programie rozwoju turystyki na obszarach 

wiejskich w Polsce”.  Dość gęsta sieć rzeczna, liczne stawy oraz sąsiedztwo 

lasów, jak również dobry stan budynków sprzyjają organizacji tzw. „wczasów 

pod gruszą”. Innym czynnikiem wzrostu dochodów wsi może być również 

sprzedaż lub wydzierżawienie gruntów z przeznaczeniem na lokalizację działek 

rekreacyjnych dla mieszkańców miast. Bliskość Łodzi i Pabianic jest w 

przypadku powiatu łaskiego okolicznością korzystną. 

2. Poszukiwanie szans na wzrost dochodów wsi powinno dotyczyć także 

aktywizacji gospodarki stawowo-rybnej. Możliwości takie istnieją m.in. :  

w rejonie Piorunów – Przyrownica w gminie Wodzierady, Zielęcicach nad 
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Końską, Woli Wężykowej, w Marzeninie, w rejonie Zabłocia w gminie Widawa. 

Odbudowę tego typu gospodarki należy włączyć do „Programu Małej Retencji”. 

 

22.3 Handel i usługi 

Kolejnym działem, w którym mogą powstawać nowe miejsca pracy jest handel 

i usługi. Wzrost liczby różnego rodzaju placówek drobnego handlu, gastronomii  

i usług wykonywanych na rzecz ludności i producentów, spowodowany zwiększonym 

zakupem towarów AGD, samochodów, zapotrzebowania na różnego rodzaju 

naprawy, wytwarzanie części zamiennych – wynika także ze zwiększonej 

ruchliwości ludności, z powszechnej motoryzacji, zapotrzebowania na usługi 

„komunalne” na wsi, budowlane itp. Należy dodać, że uruchomienie podmiotu 

gospodarczego w zakresie handlu i usług nie wymaga wysokich nakładów 

inwestycyjnych. W powiecie łaskim handlowe i usługowe placówki istniejące 

obecnie wymagają modernizacji i podniesienia standardu. 

W związku z tym należy się spodziewać, że: 

1. Szanse na rozwój tych działów mają tereny usytuowane na drogach dojazdowych 

do drogi ekspresowej S8 oraz drogach krajowych i wojewódzkich  

(np. w Kolumnie), szczególnie zaś przy drogach nr 12 i nr 14, przez które 

wiedzie trasa „TIR-ów” z zachodu na wschód na Ukrainę. Chodzi tutaj o budowę 

stacji paliw, hoteli, miejsc noclegowych, zakładów gastronomicznych, usług  

z zakresu mechaniki samochodowej, parkingów itp. 

2. Nadal zostaną utrzymane targowiska o znaczeniu ponadregionalnym w Łasku  

i Widawie. Jest to związane głównie z tradycjami oraz z rozdrobnioną 

gospodarką rolną na wsi i potrzebą kontaktów producentów z nabywcami  

w sferze wymiany towarów i usług. Tradycje drobnego handlu dają bowiem 

podstawę egzystencji wielu rodzinom z tych ośrodków. 

23 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo publiczne 

Bogaty potencjał medyczny o zasięgu ponadpowiatowym, skupiony w Centrum 

Dializa - Szpital w Łasku, jak również sprawna Zawodowa Straż Pożarna i Policja 
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oraz niektóre inne służby – stanowić mogą podstawę do utworzenia na tym terenie 

„Oddziału Szybkiego Reagowania” w sprawach dotyczących zdarzeń na ruchliwych 

drogach powiatu i węzła łaskiego, na lotnisku wojskowym w Łasku i w innych 

nagłych przypadkach. Organizacja taka doprowadzić powinna do uzyskania 

kompleksowej i skoordynowanej szybkiej interwencji w sytuacjach wypadkowych 

oraz zapewnić wysoki poziom opieki nad pacjentami. 

Funkcjonowanie takiego oddziału „interwencji kryzysowych” przeciwdziałać 

będzie zagrożeniom w  bezpieczeństwie komunikacyjnym, ułatwi monitorowanie 

prowadzone na drogach przez Policję oraz może być przydatne służbie pożarniczej 

w działaniach Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Do współpracy należy także 

włączyć Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie 

Gazowe i służby ochrony środowiska. 

Możliwość powstawania wypadków i zdarzeń nie tylko na drogach wynikać 

może z przewozu materiałów niebezpiecznych nie tylko samochodami, ale i koleją. 

Przez teren powiatu przewozi się rocznie około 6 tys. ton chemikaliów (amoniaku, 

chloru, tlenku etylenu), 8 tys. ton gazu propan-butan, 25 tys. ton paliw 

silnikowych. Zagrożenia chemiczne mogą również stworzyć istniejące w powiecie 

zakłady produkcyjne. Organizacja taka może być również pomocna w działaniach 

na rzecz ograniczenia zagrożenia powodziowego, które realnie istnieje na rzekach 

powiatu. 

24 Środowisko naturalne – ekologia, turystyka 

Stosunkowo bogate walory środowiska naturalnego, głównie lasy i cieki wodne 

oraz niski stopień zanieczyszczenia środowiska, jak również zakwalifikowanie części 

powiatu do kategorii „Parki krajobrazowe”, liczne zabytkowe obiekty kultury 

materialnej stwarzają duże możliwości szeroko rozumianej rekreacji i turystyki. 

Sprzyja temu rozwojowi od szeregu lat znaczny popyt na ten rodzaj usług ze strony 

mieszkańców Łodzi i innych miast Łódzkiej Aglomeracji. 

W przyszłej działalności na rzecz lepszego wykorzystania tych walorów 

w gospodarce celowe jest: 
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W zakresie środowiska naturalnego (wszystkie cele zostały szczegółowe 

określone w „Programie Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-

2019 z perspektywą do 2023 roku”: 

- stosowanie dolesień, przeznaczając na ten cel gleby najsłabszych klas (tzw. 

gleby marginalne), w lasach państwowych jak i w sektorze prywatnym; 

- dalsze rozbudowywanie oczyszczalni ścieków, różnych typów, wobec faktu, 

że wzrasta liczba odbiorców wody z sieci wodociągowej na wsi; 

- kontynuowania tworzenia zbiorników wodnych w ramach „małej retencji”. 

Należy to powiązać z programem regionalnym „Warta”, który obejmuje 

zlewnię Widawki, Grabi oraz Neru. Pod uwagę należy tu brać zbiornik: 

„Restarzew” na Widawce, „Julianów” w Józefowie gm. Wodzierady, i „Zalew 

Zajączek” w Kolumnie, zbiornik w Kwiatkowicach. Przy budowie zbiornika 

„Restarzew” dla celów rekreacyjnych;  

- respektowanie przez użytkowników przepisów korzystania z Parku 

Krajobrazowego „Międzyrzecza Warty i Widawki” w celu zachowania jego 

słabo przekształconego antropogenicznie środowiska; 

- dalsze stosowanie alternatywnych źródeł energii grzewczej, zmniejszając 

w niej udział węgla. Pozwoli to na poprawę stanu powietrza 

atmosferycznego, głównie w Łasku. 

W zakresie turystyki: 

- kontynuowanie rozbudowy ośrodków rekreacyjnych i budownictwa typu 

letniskowego (tzw. kolonizacja turystyczna), poprzez stworzenie różnych 

preferencji lokalizacyjnych, szczególnie rozbudowę infrastruktury wsi oraz 

uproszczenie czynności prawno-administracyjnych; 

- uznać za ośrodki turystyczne takie m.in. miejscowości jak: Łask-Kolumna, 

Wodzierady, Kwiatkowice-Las, Wandzin, Piorunów, Marzenin, Zieleńcice, 

Teodory, Rokitnica, Gucin, Chociw, Ruda, Grabno, Wola Marzeńska, 

w których tworzyć należy warunki do organizowania gospodarstw 

agroturystycznych; 
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- pomoc samorządów w stwarzaniu możliwości rozbudowy usług sezonowych, 

głównie gastronomicznych i handlowych w miejscowościach turystycznych, 

a także stopniowe organizowanie kąpielisk na Grabi w Woli Marzeńskej, 

Brodach, Grabnie; 

- opracowanie nowych publikacji nt. turystyki w powiecie łaskim z  mapą 

powiatu eksponującą obiekty turystyczne (hotele, zabytki kultury, sportowe, 

kąpieliska, placówki gastronomiczne, ośrodki letniskowe), jako element 

promocji powiatu w tym zakresie; 

- rozbudowa istniejącej bazy szlaków turystycznych, w tym ścieżek 

rowerowych przy wykorzystaniu walorów krajobrazowo – historycznych. 

25 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

Istotnym czynnikiem zmian otoczenia społeczno – gospodarczego jest budowa 

społeczeństwa informacyjnego. Jego rozwój jest katalizatorem dalszych przemian, 

prowadzących do podniesienia konkurencyjności i standardu życia mieszkańców  

z terenów miejskich i wiejskich.  

Wśród najważniejszych kierunków działań, podejmowanych przez powiat łaski 

należy wyróżnić: 

 wspieranie budowy systemów informatycznych do zarządzania w administracji 

publicznej oraz rozbudowy systemu informacji przestrzennej, 

 zapewnienie powszechnej dostępności dla nowoczesnych i w pełni 

zaawansowanych technologii oraz usług społeczeństwa informacyjnego, 

 wprowadzenie dostępnych dla społeczeństwa narzędzi informatycznych 

powodujących poprawę warunków życia i usprawniających komunikację 

społeczną. 

 Kontynuacja działań zbliżonych do projektu E-Administracja w Powiecie 

Łaskim 

Realizacja ww. zadań z zakresu ICT będzie przynosić korzyści dla całego 

powiatu łaskiego w wymiarze: gospodarczym, społecznym i administracyjnym.  
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Dotychczasowa polityka prowadzonych działań z zakresu teleinformatyki ulec 

powinna intensyfikacji i wyraźnemu określeniu zadań. Powiat łaski w celu 

osiągnięcia rezultatów ma szeroką możliwość współfinansowania  projektów ze 

środków Unii Europejskiej. 

26 Wizja, skwantyfikowane cele strategiczne rozwoju powiatu 

 

Wizja rozwoju powiatu łaskiego określa, jak powinien wyglądać powiat  

w perspektywie kilkunastu lat, po zrealizowaniu celów i zadań przewidzianych  

w Strategii. Wizja rozwoju powiatu łaskiego koncentruje się na następujących 

obszarach:   

 

 

Rys. 7. Wizja powiatu 

Celem strategicznym powiatu łaskiego jest podniesienie poziomu życia 

mieszkańców  poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału do rozwoju funkcji 

gospodarczych, tj. infrastruktury technicznej, społeczeństwa informacyjnego, 

przedsiębiorczości, turystyki, ochrony środowiska, rolnictwa i bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Cele strategiczne podzielono na 3 komponenty: 

WIZJA 

POWIATU 

Stworzenie 

centrum 

logistycznego dla 

środkowej Polski 
 

Podniesienie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej  

 

Podniesienie 

poziomu 

wykształcenia  

Podniesienie 

atrakcyjności        

w zakresie 

turystyki i kultury 
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Rys. 8. Cele strategiczne 

Ekonomiczne: 

Cel główny: Budowa nowoczesnej gospodarki zapewniającej trwały rozwój 

powiatu łaskiego. 

Obszary priorytetowe: 

1. Dostępność logistyczna/Infrastruktura techniczna 

Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie dostępności logistycznej na obszarze powiatu poprzez 

rozwój i poprawę infrastruktury transportowej, komunikacyjnej oraz 

technicznej. 

 Rozwój bazy logistycznej i zaplecza transportu dla centralnego węzła 

komunikacyjnego. 

Działania: 

 Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury 

transportowej, komunikacyjnej i technicznej. 

 Zintegrowanie systemów transportu drogowego i kolejowego na terenie 

powiatu. 

 

2. Atrakcyjność inwestycyjna 

Cele szczegółowe: 

 Zwiększenie dostępności uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

Cele strategiczne 

Ekonomiczne Społeczne 

 

Ekologiczno - 

przestrzenne 
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 Rozwój inwestycji na rzecz wspierania instytucji otoczenia biznesu. 

 Zintensyfikowanie współpracy handlowej z partnerami zagranicznymi. 

Działania: 

 Uzbrojenie terenów pod inwestycje. 

 Działania na rzecz podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. 

3. Społeczeństwo Informacyjne.  

Cele szczegółowe: 

 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz zapobieganie cyfrowemu 

wykluczeniu mieszkańców poprzez: 

o Włączenie informacji technicznej i telekomunikacji do wszystkich 

sfer życia społeczno – gospodarczego.  

o Poprawa dostępu do usług poprzez integrację systemu 

(tele)informatycznego i (tele)komunikacyjnego w administracji 

publicznej. 

Działania: 

 Dalsza rozbudowa e-Administracji w jednostkach administracji 

publicznej. 

 Budowa infrastruktury (tele)informatycznej i telekomunikacyjnej, 

zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu. 

4. Przedsiębiorczość i rynek pracy 

Cele szczegółowe: 

 Wspieranie i promocja przedsiębiorczości na obszarze powiatu. 

 Podniesienie poziomu zatrudnienia i mobilizacji zawodowej 

mieszkańców. 

Działania: 

 Wspieranie aktywnej polityki rynku pracy. 
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 Aktywizowanie zawodowych grup społecznych znajdujących się  

w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  

 Promowanie samozatrudnienia oraz prowadzenia działalności 

pozarolniczej na obszarach wiejskich. 

 Podejmowanie współpracy instytucji oświatowych z instytucjami rynku 

pracy w zakresie kształcenia i rozwoju kariery zawodowej. 

 Tworzenie stowarzyszeń i innych instytucji wspierających rozwój 

przedsiębiorczości. 

 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez doradztwo 

i szkolenia w zakresie badań, rozwoju technologii jako elementy 

wspierania przedsiębiorczości na obszarze powiatu. 

Społeczne: 

Cel główny: Poprawa warunków życia społeczeństwa powiatu. 

Obszary priorytetowe: 

1. Wiedza i kompetencje 

Cele szczegółowe: 

 Poprawa jakości kształcenia na wszystkich poziomach nauczania,  

a w tym: 

o Zapewnienie wysokiego poziomu wykształcenia mieszkańców, 

dostosowanego do potrzeb rynku pracy.  

o Wyrównanie szans w dostępie do edukacji dla mieszkańców. 

o Efektywne zarządzanie w edukacji.   

o Dostosowanie kwalifikacji zawodowych personelu zatrudnionego  

w oświacie do potrzeb rynku pracy.  

 Promocja mobilności zawodowej.  

Działania: 

 Modernizacja placówek oświatowych oraz poprawa wyposażenia szkół  

w sprzęt oraz pomoce naukowo – dydaktyczne.  
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 Stworzenie platformy umożliwiającej współpracę jednostek 

samorządowych ze szkołami oraz pracodawcami i dostosowanie systemu 

kształcenia do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. 

 Zwiększenie poziomu wykształcenia zawodowego rolników i innych 

zawodowych grup społecznych. 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zajęcia pozalekcyjne  

i pozaszkolne.  

 Organizowanie opieki psychologiczno – pedagogicznej w celu 

zapobiegania marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży oraz ich 

środowiska rodzinnego. 

Jakość życia 

Cele szczegółowe: 

 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.  

 Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

 Wzrost znaczenia kultury, sportu i rekreacji w życiu mieszkańców. 

 Działania:  

 Unowocześnianie bazy medycznej oraz modernizacja infrastruktury 

placówek opieki zdrowotnej przez podmioty prowadzące. 

 Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych  

i rekreacyjnych.  

 Dbałość o zachowanie dorobku kulturowego.  

 Budowa systemu bezpieczeństwa publicznego oraz wspieranie instytucji 

powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego.  

 

2. Polityka społeczna 

Cele szczegółowe: 

 Rozwój systemów pomocy społecznej i zmniejszenie zjawiska 

marginalizacji społecznej poprzez: 
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o Tworzenie warunków integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

o Reintegracja osób wykluczonych społecznie i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

o Wdrożenie aktywnej polityki społecznej wobec osób wykluczonych 

społecznie i ich rodzin. 

Działania: 

 Integracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 Zwiększenie możliwości rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz 

leczniczej dla osób niepełnosprawnych. 

 Poprawa dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych i osób starszych. 

 Rozszerzenie zakresu działalności i poprawa współpracy służb 

działających w zakresie polityki społecznej. 

Ekologiczno - przestrzenne: 

Cel główny: Ochrona i zachowanie walorów środowiska naturalnego jako 

główny czynnik rozwoju turystyki i rolnictwa ekologicznego na terenie powiatu 

łaskiego. 

Obszary priorytetowe: 

 Ochrona środowiska 

Cele szczegółowe: 

 Poprawa i ochrona jakości życia mieszkańców poprzez zapobieganie 

zagrożeniom naturalnym i poważnym awariom. 

 Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Działania: 

 Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego  

i przeciwdziałania degradacji środowiska. 
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 Rozwijanie technologii nieuciążliwych dla środowiska. 

 Kontynuowanie tworzenia zbiorników wodnych w ramach „małej 

retencji”. 

 Promowanie edukacji ekologicznej. 

 Turystyka i rolnictwo ekologiczne. 

Cele szczegółowe:  

 Rozwój usług turystycznych. 

 Promocja walorów środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz 

rolnictwa ekologicznego. 

Działania: 

 Rozwijanie ekologicznej działalności agroturystycznej. 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej i ekologicznej powiatu.  

 Rewitalizacja obiektów mających wpływ na atrakcyjność turystyczną 

powiatu. 

 Promowanie agroturystyki i aktywnych form wypoczynku na obszarze 

powiatu. 

 Nawiązanie współpracy ponadregionalnej w dziedzinie turystyki 

 Opracowanie Strategii Promocji Powiatu Łaskiego 

Podejmując działania na rzecz rozwoju powiatu należy uwzględnić wewnętrzne 

czynniki ograniczające jej rozwój, punkty stanowiące jej mocne strony, potencjał 

rozwojowy oraz zidentyfikowane ex-ante zagrożenia. 
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27 Dalsza perspektywa 

Przedstawione poprzednio problemy wymagające rozwiązania w krótszym 

horyzoncie czasowym lub już kontynuowane albo projektowane – zostały ujęte we 

wcześniejszych podrozdziałach. Ważne dla powiatu, typowo „strategiczne” 

problemy, których uruchomienie dałoby istotny impuls rozwojowy dla miasta 

Łask i całego powiatu to w szczególności: 

- utworzenie w miejscowości Pruszków podstrefy Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej w Łodzi.  

- realizacji założeń związanych z funkcjonowaniem. Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice 

- dostosowanie systemu oświaty powiatowej do bieżącej sytuacji 

społeczno-ekonomicznej Powiatu Łaskiego 

- Rewitalizacja Kolumny. Na działania rewitalizacyjne w latach 2014-2020 

przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów 

unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze 

środków budżetu państwa oraz samorządów. Przyjęta w 2015 roku ustawa 

kładzie silny akcent na partycypację społeczną, a więc realne włączenie 

społeczeństwa we wszystkie etapy procesu rewitalizacji – od planowania, 

przez realizację, po ocenę działań. Pozyskania środków z tej puli stworzyło 

by szansę na odbudowę turystyczno-uzdrowiskowego charakteru dzielnicy. 
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28 Środki na finansowanie rozwoju 

Ujęte w „Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego” niezbędne zadania do 

realizacji, które sukcesywnie zmieniać będą „image” powiatu, obok wysiłku 

organizacyjnego władz powiatowych, zależeć będą przede wszystkim od możliwości 

sfinansowania tych zadań. Skala finansowania sterować będzie tempem przemian  

w gospodarce powiatu. Budżet powiatu łaskiego i budżety gmin są zbyt skromne, 

aby stymulować przyspieszony rozwój i realizację „Strategii”. Stąd też niezbędne 

są działania mające na celu pozyskanie środków na inwestycje, promując  

te dziedziny, w których taki rozwój jest możliwy i niezbędny. W trakcie zabiegania 

o pozyskiwanie środków, na ogół na dofinansowanie, określone zadania powinny 

być przygotowane od strony prawnej i lokalizacyjno-projektowej.  

Z uwagi na to, że rozwiązywanie problemów natury ekonomiczno-społecznej 

znajduje się często poza gestią władz powiatowych, Starosta i Rada Powiatu 

powinni podejmować niezbędne czynności wspierające. Zaangażowanie władz 

powiatowych w rozwój społeczno – gospodarczy jest istotne dla regionu i czyni go 

bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów. 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla jednostek samorządowych powiatu 

łaskiego 

Z uwagi na to, że w opracowaniach o charakterze programowym występuje 

„nadmiar celów” wymagających realizacji, a środki budżetu są nadal 

niewystarczające, niezbędne jest, aby obok środków własnych, wykorzystywać 

potencjalne źródła finansowania, spośród których do najpoważniejszych należą: 

- środki własne powiatu i gmin; 

- w szerokim zakresie wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej: 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020  

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

- Programy Operacyjne: PO WER, POIiŚ, POIG; 

- środki podmiotów gospodarczych funkcjonujących w powiecie; 

- możliwości zaciągnięcia kredytów bankowych; 
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- środki budżetu państwa realizowane poprzez Urząd Wojewódzki i Urząd 

Marszałkowski; 

- środki niektórych funduszy, w tym przede wszystkim Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 

- środki przeznaczone na walkę z bezrobociem; 

- środki Agencji Rozwoju Wsi i Modernizacji Rolnictwa. 

- Środki pozyskane przy współpracy z utworzonym Celowym Związkiem 

Powiatów Województwa Łódzkiego  

Trudniejsze do pozyskania są środki finansowe pochodzące z następujących źródeł: 

- środki inwestorów resortowych, przeznaczone głównie na rozwój magistralnej 

infrastruktury technicznej itp.; 

- środki Agencji Rozwoju Regionalnego, która dysponuje środkami pomocowymi 

Unii Europejskiej; 

- środki inwestorów zagranicznych przeznaczone na rozwój biznesu; 

- środki pomocowe Unii Europejskiej dostępne w ramach programu PROW na lata 

2014 -2020 – wspierającego rozwój obszarów wiejskich. Warunkiem, aby móc 

się ubiegać o środki pochodzące z Unii Europejskiej jest wkład własny 

samorządu na inwestycje, który wynosić musi minimum 25% wartości 

kosztorysowej. Pozostałe koszty pokrywają środki z tego programu; 

  Wszystkie działania muszą jednak uwzględniać obowiązujący Program 

Postępowania Naprawczego, którym Powiat Łaski objęty będzie do 2028 roku. 

Ogólnie promując rozwój powiatu oraz gromadząc środki na ten cel należy 

przestrzegać tzw. zasady „subsydiarności”, tj. kumulowania środków z różnych 

źródeł finansowania, przy założeniu, że na rozpoczęcie i zaawansowanie realizacji 

zadania przeznaczane są środki własne. 
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Wykaz przedsięwzięć ujętych w Strategii do realizacji w okresie  

do 2022 roku 

 

L.P. 
Rodzaj 

zadania 
Nazwa Gmina Zakres remontu 

1 
Inwestycja 

drogowa 

droga 

Wodzierady – 

Nowy Świat 

Wodzierady 

Ok. 3km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, chodników, rowy, zjazdy, 

przepusty, oznakowanie, kanalizacja 

deszczowa 

2 
Inwestycja 

drogowa 

droga Buczek - 

Luciejów 
Buczek 

Ok. 4,7km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, chodników, rowy, zjazdy, 

przepusty, oznakowanie 

4 
Inwestycja 

drogowa 

droga Zborów - 

Ochle 
Widawa 

Ok. 3,8km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, chodniki, rowy 

5 
Inwestycja 

drogowa 
droga Siedlce Sędziejowice 

Ok. 1,7km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

6 
Inwestycja 

drogowa 

droga 

Sędziejowice - 

Brody 

Sędziejowice 

Ok. 3,5km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, chodników, rowy, zjazdy, 

przepusty, oznakowanie, kanalizacja 

deszczowa 

7 
Inwestycja 

drogowa 

droga Rogóźno - 

Patoki 
Widawa 

Ok. 6,3km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, chodników, rowy 

8 
Inwestycja 

drogowa 

droga Ul. Armii 

Krajowej 
Łask 

Ok. 850m, Przebudowa jezdni, 

pobocza, chodników, zjazdy, 

oznakowanie, kanalizacja deszczowa 

9 
Inwestycja 

drogowa 

droga Ul. 

Ogrodowa 
Łask 

Ok. 500m, Przebudowa jezdni, 

chodników, oznakowanie, kanalizacja 

deszczowa 

10 
Inwestycja 

drogowa 

droga Okup - 

Bałucz 
Łask 

Ok. 4,3km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 
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11 
Inwestycja 

drogowa 

droga Borszewice 

Kolejowe – 

Borszewice 

Kościelne 

Łask 
Ok. 2,0km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

12 
Inwestycja 

drogowa 

droga Nowe 

Kozuby - Żagliny 
Sędziejowice 

Ok. 1,2km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

13 
Inwestycja 

drogowa 
droga Gucin Buczek 

Ok. 1,1km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

14 
Inwestycja 

drogowa 

droga Podule - 

Kalinowa 
Sędziejowice 

Ok. 1,0km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

15 
Inwestycja 

drogowa 

droga Luciejów - 

Sędziejowice 
Sędziejowice 

Ok. 4,5km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

16 
Inwestycja 

drogowa 

Miejski Obszar 

Funkcjonalny 

Zduńska Wola – 

Karsznice – 

budowa łącznika 

z drogą 

ekspresową S8 

Sędziejowice 

Budowy nowej drogi o nawierzchni 

asfaltowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

17 
Inwestycja 

drogowa 

droga Piaski - 

Janowice 
Wodzierady 

Ok. 2 km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

18 
Inwestycja 

drogowa 

droga Mauryców 

- Remiszew 
Wodzierady 

Ok. 2 km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

19 
Inwestycja 

drogowa 

droga 

Kwiatkowice - 

Przyrownica 

Wodzierady 
Ok. 1,3 km, Przebudowa jezdni, 

pobocza, rowy 

20 
Inwestycja 

drogowa 

Przebudowa dróg 

prowadzących do 

węzła drogi 

ekspresowej S8: 

Rososza – 

Sędziejowice 
Przebudowa jezdni, pobocza, 

chodników, rowy 
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Marzenin i 

Pruszków 

Marzenin 

21 
Inwestycja 

drogowa 
ul. Lutomierska Łask 

Ok. 600 m. , Przebudowa jezdni, 

pobocza, chodników, rowy i 

utworzenie ścieżki rowerowej 

22 Infrastruktura 

Zagospodarowani

e terenu wokół 

dworca PKP w 

Kolumnie 

Łask 
Rewitalizacja terenu, przebudowa 

jezdni oraz zagospodarowanie terenu 

23 Administracja 

Modernizacja 

zasobów 

geodezyjnych 

Województwo 

Łódzkie 

Przy wsparciu Celowego Związku 

Powiatów Województwa Łódzkiego 

wykonane zostaną: utworzenie baz 

danych ewidencji gruntów  

i budynków EGiB, poprawa  

i uaktualnienie bez danych EGiB, 

utworzenie baz danych geodezyjnych 

ewidencji sieci uzbrojenia GESUT, 

utworzenie baz danych obiektów 

topograficznych BDOT500, 

utworzenie baz osnów szczegółowych 

24 Administracja 

Rozbudowa  

E-Administracji 

w Powiecie 

Łaskim 

Powiat Łaski 

Zakup sprzętu komputerowego i 

urządzeń sieciowych, które będą 

stanowić bazę dla budowy systemów 

informatycznych. Wdrożenie i 

udostępnienie interesantom 

profesjonalnie przygotowanego 

Portalu, na którym uruchomione 

zostaną usługi, które nie tylko 

ograniczą do minimum konieczność 

osobistego stawiennictwa obywatela 

w Starostwie Powiatowym, ale 

przyczynią się do pełnej standaryzacji 

procedur załatwiania poszczególnych 

spraw. 

25 
Infrastruktura 

sportowa 

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego 

przy ZSP nr 1 

Gmina Łask 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o 

nawierzchni z poliuretanu przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
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w Łasku 1 w Łasku, składającego się z boiska 

do piłki ręcznej, boisk do siatkówki 

oraz boisk do koszykówki. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, iż jednym z najważniejszych celów dla 

powiatu są inwestycje związane z poprawą infrastruktury technicznej,  

a w szczególności infrastrukturą drogową. Szczególny nacisk należy położyć na 

właściwie funkcjonującą sieć drogową o wysokich parametrach technicznych, 

ponieważ jest to jeden z najważniejszych warunków poprawy konkurencyjności 

powiatu. Realizacja projektów z zakresu infrastruktury drogowej powinna 

przyczynić się do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej 

obszarów wiejskich. Władze powiatu muszą dążyć do jak najszybszego 

utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości 

Pruszków. Kolejnymi inwestycjami  wspierającymi rozwój powinny być m.in. 

digitalizacja zbiorów geodezyjnych gromadzonych w zasobach geodety 

powiatowego oraz wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych  

w Starostwie Powiatowym w Łasku, usprawniających pracę urzędników. 

Ponadto, jednym z priorytetów będzie dostosowanie sytemu oświaty Powiatu 

Łaskiego do bieżących potrzeb i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.  

Strategia Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 jest komplementarna z innymi 

działaniami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie powiatu w najbliższych 

latach. 
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29 Monitoring Strategii 

Monitorowanie wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 jest 

podstawowym warunkiem realizacji celów określonych w tym dokumencie. 

Monitoring ten służyć ma kontroli postępu realizacji polityk i programów, 

weryfikacji osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z celami 

strategicznymi. Z upływem czasu istotnym działaniem będzie również ocena 

sytuacji zewnętrznej i ocena założeń, które mogą się dezaktualizować w związku 

ze zmianami sytuacji miasta, regionu i kraju.  

Wdrażanie Strategii leży po stronie władz samorządowych. Podobnie jednak 

jak w fazie tworzenia, uspołecznienie procesów związanych z jej realizacją jest 

kluczowym czynnikiem, który przyczyniał się będzie do sukcesu.  

Za monitoring i bieżącą realizację Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego 2022 

odpowiada Zarząd Powiatu Łaskiego przy współpracy z wydziałami, jednostkami 

organizacyjnym powiatu oraz organizacjami pozarządowymi.  

Monitoring realizacji Strategii umożliwi dokonanie okresowych analiz i ocen 

skutków wdrażanych zadań dla życia społeczno-gospodarczego miasta. Samorząd 

Powiatu Łaskiego, organizujący i koordynujący współpracę wszystkich partnerów 

uczestniczących w realizacji programu rozwoju Powiatu Łaskiego, będzie miał 

możliwość modyfikowania i korygowania działań, odpowiednio do zmieniających się 

warunków i możliwości. 
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Wykaz materiałów źródłowych i informacyjnych. 

 Strategie rozwoju gminy: Łask, Sędziejowice, Widawa;  

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 

 Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim „Rodzina, 
Dzieci, Praca” 

 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Łask. 

 Studium Programowe Możliwości Rozwoju Gazyfikacji Województwa 
Sieradzkiego 1992, Koncepcja Programowa Gazyfikacji MiG Łask, Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A., Oddział Gazownia Łódzka, 1999; 

 Program Ochrony Środowiska Powiatu Łaskiego na lata 2016-2019  
z perspektywą do 2023 roku  

 Perspektywy demograficzne województwa łódzkiego do 2030 r., Urząd 
Statystyczny w Łodzi, Łódź 2005; 

 Nowa numeracja dróg, Polskie Drogi, Nr 7/2000; 

 Program Budowy Autostrad w Polsce, Polskie Drogi, Nr 5/2000; 

 Śmiałowski J., Łask. Dzieje miasta, Łask 1998; 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2006 r., WIOŚ 
kwiecień 2007; 

 Materiały informacyjne instytucji i urzędów Łasku (również strony 
internetowe); 

- Komendy Powiatowej Policji; 

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; 

- Powiatowego Zarządu Dróg; 

- Powiatowego Urzędu Pracy; 

- Urzędu Skarbowego; 

- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  

- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii; 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

 


