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Rok dobrych 
inwestycji

BLISKO 15 KM WYREMONTOWANYCH DRÓG W CIĄGU NIESPEŁNA 12 MIESIĘCY – TAKIM 
BILANSEM POWIAT ŁASKI ZAMYKA 2020 ROK I JUŻ PRZYGOTOWUJE SIĘ NA NOWE INWESTYCJE. 
NIE BRAKŁO ICH RÓWNIEŻ W INNYCH OBSZARACH. 

ROZMOWA ZE STAROSTĄ ŁASKIM  
– PIOTREM WOŁOSZEM

J eszcze nie było takiego roku u nas, żeby 
udało się zrobić aż tak wiele. Wyremon-
towaliśmy blisko 15 kilometrów dróg. 

To najczęściej wskazywana przez mieszkańców 
potrzeba – mówi Starosta Powiatu Piotr Wołosz- 
analizując ubiegłoroczne inwestycje. 

Na poprawę sytuacji oprócz zaangażowania 
pracowników, szybkiej reakcji na zmieniającą się 
rzeczywistość, miał także wpływ spadek cen mas 
bitumicznych. Przetargi rozstrzygane były z lep-
szym niż zakładano wynikiem. Powiat nie odkła-
dał nadwyżek tylko wykorzystując dobrą sytuację 
inwestował w kolejne działania. 

Powiat chętnie i zdecydowanie sięgał po gran-
ty i dotacje. Dobrze przygotowane projekty zna-
lazły uznanie w Urzędzie Marszałkowskim czy 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
To był dla nas dobry rok. Chciałbym szczególnie 

podziękować prezesowi Wojciechowi Miedzia-
nowskiemu z WFOŚiGW w Łodzi. Fundusz skru-
pulatnie oceniał nasze projekty, ale udało nam 
się pozyskać wsparcie finansowe na ważne za-
kupy i działania. To sukces pracowników, którzy 
przygotowali dobre projekty, ale również dużego 
zaufania, jakim obdarzyli nas dysponenci środ-
ków zewnętrznych. Świadomość prawdziwych 
i pilnych potrzeb mieszkańców powiatu teraz  
procentuje– mówi Starosta P. Wołosz.

Powiat inwestował także w jedną z najważ-
niejszych gałęzi działalności społecznej czyli  
w oświatę. Udało się pozyskać wsparcie dla szkół 
z WFOŚiGW, funduszy wojewody czy kuratora 

oświaty. Remonty budynków szkolnych, urucho-
mienie internatu w Ostrowie, ale też realizacja 
działań o charakterze ekologicznym zwiększy 
atrakcyjność szkół powiatowych. Oprócz ściśle 
inwestycyjnych przedsięwzięć szkoły intensyw-
nie pracowały nad dostosowaniem oferty kształ-
cenia do zmieniających się realiów i potrzeb edu-
kacyjnych i zawodowych. Wykorzystywały cały 
swój potencjał, nie tracąc z oczu najważniejszego 
celu, jakim jest podniesienie poziomu kształcenia 
w powiecie.

Jednym z większych wyzwań minionego roku 
były zadania związane z przeciwdziałaniem 
skutkom pandemii. Na naszych barkach spoczęła 
organizacja miejsc kwarantanny, które zostały 
udostępnione mieszkańcom.    

Pierwsza połowa minionego roku w powiecie łaskim stawiała pod znakiem zapytania poziom inwestycji w terenie. Sprawne działania  
i efektywna współpraca, a także dobra koniunktura spowodowały jednak, że udało się zrealizować więcej niż było zaplanowane. 

czytaj
W TYM WYDANIU

Silni we wspólnocie

Budżet skrojony 
na miarę

CZYTAJ STR. 4

CZYTAJ STR. 10

CZYTAJ STR. 5

CZYTAJ STR. 11

Prawie 50 mln wydatków i przychodów – tak wygląda 

zaplanowany przez Powiat budżet na rok 2021.  Będą 

nowe inwestycje oraz kontynuacja już rozpoczętych.

Szansa 
dla szkoły 
w Sędziejowicach

Z remontu w remont

To będzie nowy rozdział w życiu Zespołu Szkół 

Rolniczych im. Władysława Grabskiego w 

Sędziejowicach. Szkoła otwiera się na nowe 

perspektywy, zyskuje strategicznego zarządcę,  

a przede wszystkim ma szansę stworzyć jeszcze 

lepszą ofertę dla swoich obecnych i przyszłych 

uczniów.

Jeden remont się kończy drugi zaczyna. W Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku gwarno, 

mimo, że w dalszym ciągu młodzież nie może  

uczyć się stacjonarnie. Wymieniają się za to ekipy 

remontowe. 
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Z miana podyktowana była smutnym zdarzeniem 
i śmiercią dotychczasowego przewodniczącego 

Krzysztofa Nowakowskiego. Mieszkańcy powiatu 
pożegnali swojego radnego w grudniu. Nowym rad-
nym został Andrzej Banaszczyk.

W styczniowych obrad dotychczasowy Wiceprze-
wodniczący Powiatu Łaskiego – Grzegorz Dębkow-
ski został zgłoszony na kandydata na Przewodniczą-
cego. W wyniku tajnego głosowania, nad którego 
przebiegiem czuwała Komisja Skrutacyjna obradu-
jąca pod przewodnictwem Floriana Podębskiego, 
przy szesnastu głosach „za” oraz jednym „przeciw”,  
nowym Przewodniczącym Rady Powiatu został wy-
brany  Grzegorz Dębkowski. 

W związku z kandydowaniem na Przewod-
niczącego Grzegorz Dębkowski zrezygnował  
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Łaskiego. Dlatego nastąpiła konieczność wybra-
nia nowego Wiceprzewodniczącego, na którego 
zgłoszono jako kandydata Radnego Mirosława 
Szafrańskiego. W wyniku tajnego głosowania, 
nad którego przebiegiem czuwała także Komisja 
Skrutacyjna   obradująca pod przewodnictwem 

P rzed Starostwem Powiatowym w Łasku zostało 
zamontowane duże, czerwone i ciągle pełne po-

mocy metalowe serce. Do niego mieszkańcy powia-
tu już od kilku miesięcy mogą wrzucać plastikowe 
nakrętki. W ten sposób Powiat Łaski włączył się do 
akcji pomocy.

Inicjatorzy akcji byli przekonani, że serce będzie 
zapełniało się dość długo. Okazało się, że ustawie-
nie serca w tym punkcie było strzałem w 10. Już 
kilkakrotnie było opróżniane. Plastikowe nakrętki 
przerabiane są w procesie recyklingu na granulat, 
z którego następnie powstają m. in. wiadra budow-
lane, doniczki czy łopatki. By zebrać tonę nakrętek 
potrzeba ich około pół miliona. Można za to uzyskać 
w punkcie recyklingu nawet 1000 zł. Pół miliona na-
krętek trafiłoby na wysypisko śmieci (są to trudno 
segregowalne odpady). Udział w akcji to jednak nie 
tylko dbałość o środowisko, a przede wszystkim akcja 
charytatywna. W ten sposób pozyskane pieniądze 
trafiają na konto potrzebujących dzieci. 

O
ddajemy do Państwa rąk 
pierwszy numer Gazety Powiatu 
Łaskiego. Pisma, które powstało 
z potrzeby czasów, ale również 
z poczucia obowiązku wobec 

mieszkańców powiatu. Pisma, którym chcemy 
informować o zrealizowanych działaniach,  
przedstawiać plany, które wprowadzamy w 
życie, a także zidentyfikowane potrzeby. Naszym 
obowiązkiem jest informowanie Państwa o tym, 
w jaki sposób rozdzielany i wykorzystywany jest 
budżet naszego powiatu. 

Wielokrotnie trafiały do nas informacje 
o tym, że nie wszyscy Państwo korzystają 
z komunikatorów internetowych, wielu 
podkreślało wartość informacji wydanych 
drukiem. Wierzymy, że Gazeta Powiatu Łaskiego 
będzie dla Państwa nie tylko źródłem informacji 
o działaniach, ale także ważną pomocą przy 
załatwianiu wielu spraw urzędowych. 

W tym numerze przede wszystkim skupiamy się na 
podsumowaniu ubiegłego roku i przedstawieniu 
najważniejszych inwestycji oraz osiągnięć 
podległych nam placówek. Jak zwykle dominujące 
tematy to drogi i oświata. W obu zagadnieniach 
w tym roku odnotowaliśmy bardzo duże sukcesy. 
Wspólne działania mieszkańców powiatu, 
samorządu i wspierających nas instytucji pozwoliły 
zabezpieczyć wiele potrzeb. Piszemy o nich na 
kolejnych stronach. Jeżeli są rzeczy, o których 
chcieliby Państwo przeczytać, zapraszamy do 
kontaktu drogą mailową: promocja@lask.com.pl  
i telefoniczną. 

Życzymy miłej lektury i przekazujemy Państwu 
najlepsze życzenia na Nowy Rok.

ROBERT SZCZEPANIAK

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO. 

Floriana Podębskiego, przy szesnastu głosach „za” 
oraz jednym „przeciw”, Radny Mirosław Szafrań-
ski został wybrany na   Wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Łaskiego. 

Po uzupełnieniu składu osobowego Rada Po-
wiatu Łaskiego kontynuowała obrady XXXV sesji.  
W konsekwencji rezygnacji Mirosława Szafrań-

28.01.2021 r. podczas obrad XXXV sesji Rada Powiatu Łaskiego wybrała swojego 
nowego przewodniczącego.

Rada Powiatu Łaskiego 
z nowym przewodniczącym

skiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji 
Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środo-
wiska zgłoszono kandydaturę Radnego Andrzeja 
Banaszczyka. W wyniku jawnego głosowania, Radny 
Andrzej Banaszczyk objął funkcję Wiceprzewodni-
czącego Komisji Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa  
i Ochrony Środowiska. 

Powiatowe serce pomocy

Robert Szczepaniak – redaktor naczelny
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Redakcja – Za nami pandemiczny rok. Trudna 
sytuacja nie ominęła żadnego miejsca na świecie, 
również mieszkańców powiatu łaskiego. O czym 
myśli Pan patrząc na minione 12 miesięcy?

Starosta Powiatu Łaskiego Piotr Wołosz – My-
ślę o sile i rozwadze, jaką wykazali się mieszkańcy 
powiatu łaskiego  zarówno w obliczu pandemii jak  
i w walce z nią. Straciliśmy wielu ważnych mieszkań-
ców powiatu, wiele osób odeszło w samotności, pozo-
stawiając rodziny pogrążone w żałobie i bezsilności. 
Myślę o smutnym piętnie , jakie pandemia odciska na 
naszej historii, ale również o determinacji, z jaką każ-
dego dnia mieszkańcy powiatu łaskiego mierzą się  
z nową rzeczywistością. 

Korzystając z okazji wszystkim Państwu, którzy 
stracili bliskich przesyłam szczere kondolencje  
i wyrazu wsparcia. Jednocześnie chylę czoła przed 
wszystkimi pracownikami wielu branż, którzy spra-
wili, że życie w pandemii w powiecie łaskim było 
zorganizowane w sposób bezpieczny i zapewniający 
stabilne funkcjonowanie.

Red. – Ale nie było i nie jest łatwo?
P. Wołosz – Największe wyzwanie stało i stoi 

przed pracownikami służb medycznych. Nie tylko 
naszego szpitala, ale również przychodni, lekarzy 
rodzinnych, aptek. Z ograniczeniami, ale dzięki od-
wadze i determinacji pracowników ochrony zdro-

wia, powiat łaski nie został pod tym względem spa-
raliżowany. Podobnie ze strażakami czy policją. Bez 
względu na poziom zachorowań zawsze mogliśmy  
i możemy na nich liczyć. 

Red. – Widzi Pan szczególnie wrażliwe płaszczy-
zny życia społecznego dotknięte pandemią?

P. Wołosz – To nie wyścig o to, kto ma gorzej. Każ-
dy z nas znalazł się w zupełnie innej perspektywie 
i na każdego wpłynęła ona inaczej. Pandemia jest 
też wyzwaniem dla systemu oświaty. Uczniowie na-
szych szkół to w dużej mierze młodzież wchodząca 
powoli w dorosłe życie, w zawodowy świat. Dla nich 
bezpośrednie kontakty z nauczycielami i rówieśni-
kami mają bardzo duże znaczenie. Nasze szkoły mają 
świetne programy, w tym programy zawodowe, ale 
wymagające bezpośredniego kontaktu z zawodem. 
Dyrektorzy i nauczyciele dołożyli wszelkich starań, 
żeby uciążliwość zamkniętych szkól nie wpływała na 
poziom nauczania i rozwój młodych ludzi. 

Podziwiam wszystkich za samodyscyplinę i ela-
styczność. I nam wszystkim mogę życzyć na tę walkę 
z pandemią przede wszystkim cierpliwości. Także 
w kontaktach międzyludzkich, chociażby z admini-
stracją samorządową. Starostwo powiatowe również 
dosięgnęły niedogodności ograniczające kontakty 
z mieszkańcami. Każdą sprawę mogą Państwo zała-
twić i staramy się, żeby odbywało się to bez zbędnej 

zwłoki. Proszę jednak, żeby sprawdzali Państwo na 
bieżąco z którym wydziałem, którą instytucją i w jaki 
sposób można się kontaktować. Na naszej stronie,  
w mediach społecznościowych i w niniejszej gazetce.

Red. – Są jednak przestrzenie, które nastrajają 
pozytywnie.

P. Wołosz – Oczywiście. Od wyborów samorządo-
wych, bo wtedy mogliśmy rozpocząć realne zmiany, 
w naszym powiecie wiele się wydarzyło. A pande-
mia na szczęście nie wpłynęła na poziom naszych 
inwestycji. Mówiąc pół żartem udało nam się roz-
winąć trochę rolek asfaltu, położyć setki płyt chod-
nikowych i sięgnąć po finanse z zewnątrz na reali-
zacje ważnych działań. Inwestowaliśmy w oświatę,  
w tak oczekiwane drogi, w wygląd powiatu łaskiego. 
Zależy nam na tym, żeby mieszkańcom nie tylko się 
podobało, ale przede wszystkich, żeby zaspokoić ich 
potrzeby. Największe dotyczą komunikacji, czyli po 
prostu dróg. 

Red. – Wymaga to worka pieniędzy.
P. Wołosz – Rzeczywiście przydałby się na zaspoko-

jenie wszystkich potrzeb, które widzimy. Ale czasem 
trzeba zwyczajnie pogłówkować, znaleźć sojuszników, 
czy też partnerów w realizacji zadań. Najważniejsze 
jest dla nas zaspokojenie potrzeb mieszkańców, dlate-
go nie tylko realizujemy remonty na drogach będących 
naszą własnością, ale również wspomagamy w tym 

To nie wyścig o to, kto ma gorzej. Każdy z nas znalazł się w zupełnie innej perspektywie 

i na każdego wpłynęła ona inaczej, ale wzajemnie się wspierając przetrwamy trudny 

okres – mówi Starosta Powiatu Łaskiego Piotr Wołosz podsumowując wyjątkowy rok.

Silni we wspólnocie
samorządy wspólnie realizując oczekiwane remonty 
czy inwestycje. Mamy też wsparcie rządu i Marszałka 
Województwa Łódzkiego. 

Red. – Miało ono realny wymiar w powiecie?
P. Wołosz – Tak, zdecydowanie. Mam tu na 

myśli dotacje, które pozyskaliśmy jako samorząd 
oraz liczne rozwiązania dedykowane przez rząd 
dla mieszkańców powiatu i przedsiębiorców. Dla 
nich to bardzo ciężki czas. Są branże, które poradzi-
ły sobie prawie bezboleśnie, ale są również takie  
w naszym powiecie, które cały czas odczuwają skutki 
pandemii. Dla nich odbyły się spotkania, konsultacje  
i rozwiązania realne w postaci dotacji czy zwolnień  
z obowiązkowych opłat. 

Red. – A jak Pan widzi najbliższe 12 miesięcy?
P. Wołosz – Umiemy już jako społeczność zdecy-

dowanie lepiej odnaleźć się w pandemii. Wierzę, że  
z każdym miesiącem będzie lepiej. Powiat nie zatrzy-
muje się w działaniach. Mocno angażujemy się w inwe-
stycje, szykujemy nową ofertę edukacyjną w szkołach 
ponadpodstawowych. Mam nadzieję, że będzie to rok 
łaskawy dla rolnictwa, które jest ważną gałęzią działal-
ności gospodarczej naszego powiatu. Wszystkim życzę 
wytrwałości i ludzi obok siebie, którzy w potrzebie 
przyjdą z pomocą. Wspierajmy się nawzajem. Życzę 
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. 

 PR.

Leśny Zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Łasku zachęca pod-
opiecznych do poznawania przyrody, ale rów-
nież daje im przyjemne miejsce do odpoczynku  
i wytchnienia. Utworzenie punktu dydaktyczne-
go dofinansowano ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, w kwocie 49 205 zł. 

Pozostałe środki 5825 zł pochodziły z zasobów 
Stowarzyszenia    Wspierania Rozwoju Osób Nie-
pełnosprawnych „Krąg Dobrych Serc” działające-
go przy SOSz-W w Łasku oraz od Rady Rodziców  
i Sponsorów. 

Pracownia ekologiczna, uruchomiona w połowie 
ubiegłego roku, powstała w ramach konkursu, 
który polegał na zagospodarowaniu części tere-
nu  należącego do szkoły w celu utworzenia punk-
tu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć 
terenowych z zakresu edukacji ekologicznej.

ZAJĘCIA TERENOWE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
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W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19 obsługa interesantów Starostwa 
Powiatowego w Łasku będzie odbywać się w budynku przy ul. Południowej 1 (wejście od parkingu).

Przypominamy, że nadal istnieje możliwość przekazania dokumentów za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej. Zachęcamy także do wcześniejszego uzgodnienia zakresu załatwianej sprawy za 
pośrednictwem kontaktów telefonicznych.

Informujemy, że w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku istnieje 
możliwość osobistego załatwienia sprawy, po wcześniejszym  umówieniu terminu pod nr telefonu:
43 676 30 55 – mieszkańcy powiatu łaskiego
43 676 30 58 – wykonawcy prac geodezyjnych
43 676 30 52 – ZUD 

Informujemy, że w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łasku istnieje 
możliwość osobistego załatwienia sprawy, po wcześniejszym  umówieniu terminu pod nr telefonu
43 676 30 62.

Informujemy, że w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego  
w Łasku istnieje możliwość osobistego załatwienia sprawy, po wcześniejszym  umówieniu terminu 
pod nr telefonu :
43 675 68 20 – ochrona środowiska, odpady, geologia
43 675 68 24 – oświata, zdrowie, karty wędkarskie
43 675 68 22 – gospodarka leśna, łowiectwo, ochrona przyrody

Informujemy, iż w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Łasku, należy 
uprzednio zapisać się telefonicznie od godz. 7:30 (Wt-Pt) i od godz. 8:00 (Pon)
Pod nr telefonu:
43 675 68 43, 43 675 68 42 – rejestracja pojazdów
43 675 68 41 – prawo jazdy, transport

Powiat w pandemii – informator teleadresowy

Nowy sprzęt komputerowy zakupiony w ramach otrzymanego grantu z Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020 trafił do szkół średnich z terenu powiatu łaskiego. Nowe komputery gwarantują 

wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

częstotliwościach. Komputery służą uczniom oraz nauczycielom w czasie prowadzenia zdalnego nauczania.

Całkowity koszt to ponad 73.000 zł, z czego 69.984 zł pochodzi z wkładu Unii Europejskiej.

Nowy sprzęt dla szkół
C hociaż pandemia staje się coraz bardziej uciążli-

wa Starostwo Powiatowe w Łasku i podległe mu 
jednostki wypracowały system funkcjonowania jak 
najbardziej ograniczający dolegliwości. Pełne ręce ro-
boty mają również pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łasku, który jest obecnie głównym punktem 
wsparcia dla przedsiębiorców z naszego powiatu.

Urząd Pracy w ubiegłym roku realizował zadania 
wynikające z ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. To bardzo duży zakres prac 
i udzielonej pomocy. Łącznie do przedsiębiorców  
w powiecie łaskim trafiło w ubiegłym roku wsparcie 
w wysokości 14 980 175,68 zł. 

Przedsiębiorcy otrzymali pomoc w zależności od 
indywidualnych potrzeb:

1. art. 15zzb w/w ustawy – dofinansowanie 
przedsiębiorcom części kosztów wynagro-
dzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 
społeczne w przypadku spadku obrotów go-
spodarczych: 

• liczba złożonych wniosków – 144,
• liczba pracowników, na których wypłacono 

wsparcie – 646,
• kwota – 2 482 381,31 zł,
2. art. 15zzc w/w ustawy – dofinansowanie czę-

ści kosztów prowadzenia działalności gospo-
darczej w przypadku spadku obrotów gospo-

darczych dla przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną niezatrudniającą pracowników:

• liczba złożonych wniosków – 375,
• liczba osób, na którą wypłacono wsparcie – 

334,
• kwota – 1 803 360,00 zł,
3. art. 15zzd w/w ustawy – pożyczki dla mi-

kroprzedsiębiorców na pokrycie bieżą-
cych kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej:

• liczba złożonych wniosków – 2370,
• liczba osób, na którą wypłacono wsparcie – 

2147,
• kwota – 10 609 434,37 zł,
4. art. 15zze4 w/w ustawy – dotacje na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy lub 
małego przedsiębiorcy określonych branż:

• liczba złożonych wniosków – 41,
• liczba osób, na którą wypłacono wsparcie – 17,
• kwota – 85 000,00 zł.
Wnioski w obszarach od 1 do 3 powyższego zesta-

wienia, przedsiębiorcy mogą składać do 10.06.2021r. 
Od 01.02.2021 r. do 31.03.2021r. przedsiębiorcy mogą 
ubiegać się o jednorazową dotację dla mikroprzed-
siębiorców i małych przedsiębiorców określonych 
branż, na podstawie rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia 
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowa-
nych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 22.01.2021 
r. poz. 152) wydanego na podstawie w/w ustawy.

Milionowe 
wsparcie dla 
przedsiębiorców
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W tym roku, 27 stycznia, Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, w obecności 

Starosty Powiatu Łaskiego Piotra Wołosza podpisał 
dokument, na mocy którego Powiat Łaski od 1 stycznia 
2022 r. przekaże prowadzenie Zespołu Szkół Rolni-
czych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach  
w ręce ministerstwa. Szkoła z Sędziejowic wzorem 
już przejętych od samorządów 59 szkół rolniczych, 
zyska nowe możliwości rozwoju. Zdaniem Ministra 
Grzegorza Pudy  „Otworzy się na szeroką współpracę 
z wyróżniającymi się gospodarstwami rolnymi, pra-
codawcami i przedsiębiorcami, będzie mogła wymie-
nić doświadczenia z podobnymi szkołami za granicą.”

Edukacja w zakresie produkcji rolnej zyskuje 
coraz większe znaczenie. Zmieniające się podejście 
do sposobu żywienia, organizacji gospodarstw rol-
nych i rozwój technologii wspierających rolnictwo, 
a jednocześnie prawodawstwo wspierające polską 
wieś sprawiają, że zainteresowanie kierunkami rol-
nymi  z roku na rok wzrasta. Nic więc dziwnego, że 
priorytetem rządu jest dołożenie wszelkich starań 
by szkoły tego typu równały standardami nauczania 
do najlepszych placówek na świecie. Takie wsparcie 
czeka wkrótce szkołę w Sędziejowicach.

– Sfinalizowaliśmy rozmowy toczące się od kil-
ku miesięcy. Ministerstwo Rolnictwa wykazało się 
wielką troską, ale również zainteresowaniem naszą 
placówką. Jeszcze w ubiegłym roku był u nas wicemi-
nister Giżyński i wyjechał stąd bardzo zadowolony. 
Już wtedy wiedzieliśmy, że szkoła stoi przed dużą 
szansą, którą trzeba wykorzystać. Wszystkie działa-
nia skierowaliśmy na ten cel, ale trzeba przyznać, że 
bardzo pomocne było wsparcie rządu w tym zakresie 
i wsparcie osób, które z zapałem pomagały realizo-
wać nasze dążenia – mówi Starosta Piotr Wołosz.

Aktualnie w Zespole Szkół Rolniczych im. Wła-
dysława Grabskiego  uczniowie kształcą się na kilku 

P ołożenie internatu w otoczeniu dworku i XIX 
wiecznego parku, pełnego niezwykłych roślin, 

świadków historii rodu Szweycerów i 60 - letniej tra-
dycji szkoły sprawia, że jego mieszkańcy przenoszą 
się  w magiczny świat, daleki od miejskiego zgiełku  
i wrzawy. Przepiękna lokalizacja i bardzo praktycz-
ne wyposażenie to jego główne atuty. Zarząd Powia-
tu Łaskiego na ponowne uruchomienie internatu 
przeznaczył 100 000 zł. Duży wkład w jego odnowie-
nie mieli również rodzice i nauczyciele, którzy dużą 
część prac wykonali samodzielnie. 

Internat – jak się tu żyje?
Pokoje wychowanków usytuowane są na I piętrze 

w budynku szkoły. Jest to idealna   lokalizacja, gwa-
rantująca poczucie bezpieczeństwa .

Do dyspozycji mieszkańców internatu jest 30 
miejsc w 3-osobowych pokojach – w planach urucho-
mienie kolejnych.

Wszystkie pokoje są wyremontowane: nowe podłogi, 
meble, tapczany i elementy dekoracyjne zostały dobrane 
w taki sposób, aby  tworzyły domowy klimat połączony 
z odpowiednimi warunkami do nauki i wypoczynku.

Mieszkańcy internatu mają możliwość korzysta-
nia z Internetu, siłowni, sali sportowej  oraz sal cichej 
nauki, świetlicy i kuchni.

Wychowankowie mogą korzystać z oferty zajęć 
dodatkowych – zajęcia sportowe, taneczne, ćwicze-
nia militarne oraz wyjść grupowych na wydarzenia 
kulturalne organizowane przez instytucje upo-
wszechniające kulturę w Łasku. 

kierunkach tj.: technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych, technikum rolnicze, technikum archi-
tektury krajobrazu oraz szkole branżowej I stopnia  
w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn 
rolniczych oraz w szkole branżowej I stopnia  w zawo-
dzie kucharz.

Szkoła w Sędziejowicach to placówka z prawie 
stuletnimi tradycjami. Kompleks budynków szkoły 
wraz z dworkiem z XIX wieku położony jest w ma-

Reaktywacja internatu ZSM-T
Po wielu latach Powiat Łaski reaktywował internat funkcjonujący przy Zespole Szkół Mundurowo-Technicz-
nych w Ostrowie. Internat jest dostępny nie tylko dla uczniów placówki, ale również dla uczniów wszystkich 
szkół powiatowych, w tym I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku i ZSP nr 1 w Łasku tzw. Ekonomik.

lowniczym w parku, w samym centrum pięknych 
i bogatych w tradycje rolnicze terenów wiejskich. 
Uczniom zamiejscowym ZSR w Sędziejowicach ofe-
ruje zakwaterowanie i  wyżywienie w internacie, 
który znajduje się w budynku przylegającym do pla-
cówki. Szkoła również oferuje usługi cateringowe na 
terenie powiatu łaskiego.

Wyzwaniem jest zapewnienie uczniom profe-
sjonalnego przygotowania oraz zapewnienie wy-

sokiego poziomu wykształcenia jak również danie 
możliwości pracy na nowoczesnych i wysokiej klasy 
pomocach dydaktycznych, stąd decyzja, aby Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejęło prowa-
dzenie ZSR w Sędziejowicach.

Działania przejęcia przez Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi  Zespołu Szkół Rolniczych im. Włady-
sława Grabskiego w Sędziejowicach aktywnie wspie-
rali parlamentarzyści oraz nauczyciele placówki. 

Szansa dla szkoły w Sędziejowicach
To będzie nowy rozdział w życiu Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach. Szkoła otwiera się na nowe perspektywy, 
zyskuje strategicznego zarządcę, a przede wszystkim ma szansę stworzyć jeszcze lepszą ofertę dla swoich obecnych i przyszłych uczniów.
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P race remontowe na ulicy Sportowej i Ogrodowej 
w Łasku-Kolumnie trwały kilka miesięcy, ale 

zakończyły się długo wyczekiwanym rozwiązaniem 
problemów tej części powiatu. – Wydaliśmy łącznie  
5 729 236,00 zł, aż 80% to środki pozyskane z zewnątrz 

GMINA DŁUGOŚĆ W M GMINA 

Wiewiórczyn - Wronowice 1800 Gmina Łask

Sędziejowice - Brody 1060 Gmina Sędziejowice

Korczyska 1150 Gmina Sędziejowice

Chorzeszów - Ludowinka 1000 Gmina Wodzierady

Dąbrowa Widawska 585 Gmina Widawa

Kocina 431 Gmina Widawa

Zborów 990 Gmina Widawa

Czestków 150 Gmina Buczek

Buczek - Wola Bachorska 1500 Gmina Buczek

Zestawienie wykonania konserwacji rowów przydrożnych w pasach drogowych dróg powiatu łaskiego

Drogi na pierwszym planie
To było jedno z ważniejszych przedsięwzięć 
minionego roku w powiecie łaskim. Dzięki tej in-
westycji radni powiatu rozwiązali palący problem, 
zmieniając wizerunek, a przede wszystkim stan 
dwóch ważnych ulic w Kolumnie.

jako dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych – mówił podczas oddania drogi do użytku, Sta-
rosta Piotr Wołosz – dołożyliśmy wszelkich starań, 
żeby to zadanie zostało zrealizowane. Wsparcie jakie 
pozyskaliśmy na ten cel pozwoliło nam jednocześnie 

realizować inne zadania drogowe. To z pewnością 
nasz duży sukces.

W ramach realizacji zadania wykonano również 
odwodnienie oraz przebudowano skrzyżowanie. 

 •



Remonty, przebudowa i bieżące utrzymanie dróg to najważniejsze sprawy z jakimi zgłaszają się  
do samorządowców mieszkańcy powiatu. By sprostać oczekiwaniom Zarząd Powiatu Łaskiego  
podjął decyzję o wsparciu PZD, który jest pierwszym ogniwem w zakresie utrzymania i remontu  
dróg powiatowych.
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W ciągu kilku ostatnich miesięcy radni powia-
towi postawili na zdecydowane inwestycje  

w tym względzie. Najpilniejszą sprawą było dopo-
sażenie PZD w niezbędny do realizowania swoich 
zadań sprzęt. W tym celu pozyskano znaczące 
wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację 
zadania pn.: „Zakup maszyn specjalistycznych dla 
PZD” do wysokości   914.492,00 zł. Zadanie objęło 

zakup koparko-ładowarki, ciągnika oraz przyczepy 
tandem – wywrotki trójstronnej.

Sprzęt pozwolił na szybkie reagowanie na potrze-
by mieszkańców. Istotne były również inwestycje  
w budynki stanowiące bazę jednostki oraz jej załogę. 
PZD w minionym roku zabrał się ostro do pracy re-
alizując wiele zadań, wśród, których najważniejsze 
to między innymi oczyszczanie rowów z zakrzaczeń 
czy remont dróg. 

LP. MIEJSCOWOŚĆ DŁUGOŚĆ NAKŁADKI
BITUMICZNEJ (M) GMINA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

BRUTTO (ZŁ)

1 Siedlce 685 Sędziejowice 144 655,13

2 Chociw 670 Widawa 135 682,58

3 Dąbrowa Widawska 735 Widawa 144 947,87

4 Podule 1000 Sędziejowice 168 891,30

5 Brodnia Dolna 870 Buczek 161 138,82

6 Piorunówek 420 Wodzierady 80 987,38

7 ul. Mickiewicza 60 Łask 29 221,54

8 ul. Wileńska 75 Łask 17 412,56

9 ul. Brzeźna 90 Łask 17 667,72

10 ul. Mickiewicza - parking 22 Łask 6 339,08

11 Wronowice 2540 Łask 545 413,02

12 Kopyść 270 Łask 51 941,44

13 Pl. Gwiaździsty 125 Łask 48 156,26

14 Zawady 780 Widawa 183 768,36

15 Czestków 400 Buczek 86 573,80

16 Brodnia - Gucin 660 Buczek 131 696,57

17 Goryń 955 Widawa 168 400,84

18 Grabia - Kol. Sędziejowice 1000 Sędziejowice 185 960,01

19 Rososza 650 Sędziejowice 119 832,49

20 Remiszew 200 Łask 35 267,30

21 Wrzeszczewice 475 Łask 93 284,15

22 Kozuby 185 Sędziejowice 33 365,10

23 Patoki 500 Widawa 114 231,95

24 Wola Bałucka 700 Łask 127 445,34

Remonty dróg powiatowych – nakładki wykonane przez PZD w 2020 roku na terenie całego powiatu łaskiego.

Powiatowy Zarząd Dróg w gotowości!



Konsekwentnie realizujemy założone cele – to jeden z większych naszych sukcesów  
– mówi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Mateusz Barwaśny i wymienia  
kolejne inwestycje z minionych kilkunastu miesięcy. Największe w oświacie,  
ale przede wszystkim inwestycje drogowe.
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Red. – Pracuje Pan w Urzędzie Marszałkowskim 
w Łodzi, mieszka w Kolonii Zawady w gminie Wi-
dawa, działa w radzie powiatu w Łasku. Jak z tej 
perspektywy ocenia Pan minionych kilkanaście 
miesięcy?

Mateusz Barwaśny – Perspektywa jest jedna. 
Powiat łaski, na który patrzę oczywiście zarówno 
przez pryzmat dużego województwa łódzkiego, jak  
i małej gminy Widawa. Niemniej jednak wiele podej-
mowanych inwestycji ma kluczowe znaczenie dla ca-
łego powiatu, jak choćby te czynione w sferę oświa-
tową. Cieszę się, że udaje nam się pozyskać fundusze 
na ten cel i szkoły wyglądają coraz lepiej i mogą dzię-
ki tym działaniom świadczyć lepsze usługi, co jest 
pozytywne dla uczniów i ich rodziców zamieszku-
jących nasz powiat. Obok oświaty, to infrastruktura 
drogowa stanowi duży problem mieszkańców po-
wiatu. Mój program wyborczy był bardzo skupiony 
na inwestycjach drogowych. Cieszę się, że pomimo 
trudnej sytuacji pandemicznej w powiecie łaskim 
udało nam się w tym zakresie działać tak prężnie. 
Nie pamiętam roku, w którym na terenie gminy 
Widawa wydarzyłoby się tak wiele. W jednym roku 
wyremontowano aż 5 odcinków dróg powiatowych 
w wielu miejscowościach, m.in.: w Zawadach wraz 

I nwestycja oddana do użytku kilkanaście miesięcy 
temu warta była ponad 2 mln złotych, z czego część 

została dofinansowana wsparciem z  Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogo-
wej na lata 2016 – 2019 r. Wykonano wówczas  prace 
związane z budową ronda, wymianą nawierzchni, 
odwodnieniami i budową ciągów pieszych. Powstał 
obszerny parking przy pl. Piłsudskiego. Zarówno 
mieszkańcy, jak i przyjeżdżający do Łasku z całego 
powiatu, odczuli zmianę w rozwiązaniach komuni-
kacyjnych.

W ubiegłym roku do inwestycji dołączyły kolejne 
działania. Zarząd Powiatu zdecydował przyozdobić 
nasadzeniami w dużych kolorowych donicach nie-
które miejsca w tym obszarze. Kolorystyka donic 
nawiązuje do barw powiatowych. Miejmy nadzie-
ję, że po roku adaptacji tegoroczna wiosna ukaże 
piękno platanów, jabłoni i pozostałych nasadzeń. 
Dodatkowo w Łasku i Kolumnie pojawiły się ławki 
i kosze. Prace poprawiające estetykę inwestycji wy-
konał Powiatowy Zarząd Dróg, a kosztowały niecałe 
40 tys. zł.

Konsekwentni w działaniu
z budową chodnika, w Chociwiu ze stworzeniem 
projektu budowy chodnika, w Goryniu, w Dąbrowie 
Widawskiej oraz w Patokach. Razem z radną Gra-
żyną Frydrychowską-Stępnik staraliśmy się wyła-
pywać te najbardziej pilne potrzeby mieszkańców 
i konsekwentnie dążyć do ich realizacji, składając 
wnioski i postulując o konkretne inwestycje. Takie 
same plany mamy w roku bieżącym. Chcemy, żeby 
remonty odcinków dróg, które rozpoczęliśmy, były 
kontynuowane.

Red. – Chodzi o konkretne inwestycje?
M.Barwaśny – Tak. Mówię przede wszystkim  

o dokończeniu drogi w Zawadach w kierunku Zbo-
rowa, dokończeniu nakładki asfaltowej pomiędzy 
Chociwiem a Goryniem, wybudowaniu półtora 
kilometra drogi w Dąbrowie Widawskiej bie-
gnącej do drogi wojewódzkiej w stronę Sieradza,  
a także remoncie drogi powiatowej w Patokach, co 
wymaga porozumienia się z innymi samorządami. 

Ta droga ma 25 km, z czego 5 km leży na terenie po-
wiatu łaskiego, dlatego tak bardzo nam zależy na 
jej przebudowie. Ważna jest współpraca. Zabiegam 
również o budowę chodników w kilku miejscowo-
ściach, które niewątpliwie poprawią komfort ko-
rzystania z ciągów komunikacyjnych, estetykę, ale 
przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego powiatu.

Red. – Małe rzeczy?
M. Barwaśny – Małe, ale istotne. Dla naszego 

powiatu w moim odczuciu niezwykle istotna była 
inwestycja w Powiatowy Zarząd Dróg. Na terenach 
wiejskich często problemem są nie tylko drogi, ale 
zakrzaczenia, zniszczone pobocza, niedrożne rowy 
itd. Doinwestowanie PZD, postawienie na jego roz-
wój rozwiązało wiele problemów w terenie. Wierzę, 
że wspólnymi siłami, konsekwentnie, współpracując 
również z innymi zrealizujemy wszystkie artykuło-
wane przez mieszkańców potrzeby. 

Nowe rozwiązania drogowe
To była inwestycja, które zmieniła nie tylko estetykę Łasku, ale przede wszystkim poprawiła znaczącą  
bezpieczeństwo w tym newralgicznym miejscu powiatu łaskiego. Przebudowa ul. 9 Maja, ul. Południowej  
i budowa ronda oraz parkingu przy pl. Piłsudskiego była kluczową potrzebą. Dzisiaj jest nie tylko  
praktycznym rozwiązaniem, ale również zyskała miłe dla oka ukwiecenia.
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K olumna znana jest nie tylko z przepięknego 
drzewostanu, teraz dołożyliśmy jeszcze ładnie 

zagospodarowane i praktyczne miejsce. Tu można 
umówić się na spotkanie, przystanąć na chwilę, albo 
przyjść z najmłodszymi na lekcję przyrody w terenie. 

A przyrody tu z pewnością nie zabraknie – mówi Sta-
rosta Piotr Wołosz.

Wśród istniejącej już roślinności zostały doko-
nane liczne nasadzenia m.in. grab pospolity, śliwa 
wiśniowa, buk pospolity, brzoza pożyteczna, dąb szy-

Chociaż zima i pandemia nie odpuszczają, większość z nas marzy już o wolnej od obostrzeń wiośnie  
i możliwości spotykania się z najbliższymi i znajomymi. W powiecie łaskim pojawiła się kolejna 
ku temu okazja. W grudniu ubiegłego roku oddano do użytku „Leśny Skwer w Kolumnie”. 

Kiedy własna rodzina nie może pomóc, a dom dziecka nie jest rozwiązaniem, wtedy wkracza rodzina 
zastępcza. To jednak nie instytucje powoływane do życia przez urzędników, to nie domy dziecka z rozbu-
dowanym systemem administracyjnym. To domy pełne miłości, zrozumienia, z ludźmi niosącymi pomoc  
i wyciągającymi wspierającą rękę. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku  poszukuje osób, które chcą się podzielić swoim cza-
sem, doświadczeniem, wsparciem i są gotowe do pełnienia funkcji zawodowych i niezawodowych rodzin 
zastępczych. Wiele dzieci, z różnych powodów, nie może wychowywać się w swoich rodzinach biologicz-
nych. Konieczne jest zapewnienie im opieki i pomocy ze strony dorosłych, którzy będą w stanie stworzyć 
im nowy dom.

Piecza zastępcza obok rodziny adopcyjnej jest jedną z najbardziej optymalnych form opieki kompen-
sacyjnej nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców.

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dziecku lub dzieciom warunków właściwych do prawidło-
wego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jak i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom 

Spotkajmy się na Leśnym 
Skwerze w Kolumnie

prawidłowej edukacji, rozwoju zainteresowań, zagwarantowanie odpowiednich warunków bytowych, or-
ganizacji czasu wolnego oraz wypoczynku.

Rodzinie zastępczej przysługuje stałe świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz po-
mocy i wsparcia ze strony specjalistów, również w formie regularnych szkoleń.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej daje wiele satysfakcji, a dla dziecka jest okazją do poznania czym jest 
prawdziwy dom i doświadczenia miłości ze strony swoich opiekunów. Takie sytuacje są bezcenne i pozwalają 
dzieciom wchodzić w dorosłe życie z pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na ich dalsze losy.  

Zastanów się, może właśnie w Twoim sercu jest jeszcze miejsce dla kogoś komu możesz poświęcić 
swój czas, uwagę i doświadczenie życiowe?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby 
zostać rodziną zastępczą do kontaktu z Centrum, przy ulicy 9 Maja 33 w Łasku. Odpowiemy na każde 
pytanie, udzielimy wsparcia, informacji i szczegółów dotyczących całej procedury, które potrzebne są do 
podjęcia ostatecznej decyzji. Ty też możesz dać dzieciom szansę na dom.

SZANSA NA DOM

my dopiero wiosną, kiedy to roślinność się zazieleni 
i zakwitnie. Na co dzień skwer będzie cieszył miesz-
kańców Kolumny, przystańcie jednak na chwilę jeśli 
będziecie w okolicy. Czekając na wiosnę, już teraz za-
praszamy do tego urokliwego miejsca.

Inwestycja została wsparta przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi z udziałem Nadleśnictwa Kolumna na czele  
z Nadleśniczym Adamem Pewniakiem.

pułkowy, różaneczniki, irga. Teren ozdobiły również 
bzy czarne, jaśminowiec, kalina koralowa, tawuły, 
sosna górska, jałowiec, cis oraz byliny i wrzosy. Za-
siano także trawę, wykonano ścieżki, zamontowano: 
ławki, stół oraz gry: „Wiedza kołem się toczy” i „Grzy-
by leśne”, pojawiły się tablice edukacyjne i kamera 
360°. 

Całość efektownie wkomponowała się w dzielnicę 
Kolumna. Pełne walory estetyczne podziwiać będzie-
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W kładamy mnóstwo wysiłku w podniesienie 
jakości świadczonych usług w szkołach po-

nadpodstawowych naszego powiatu – mówi Starosta 
Łaski Piotr Wołosz. Działania te, jak dodaje starosta, 
opierają się nie tylko na remontach placówek, ale 
również inwestowaniu w kształtowanie kompetencji 
kluczowych uczniów.

SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji  
w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku 

To jeden z flagowych projektów realizowanych  
w ostatnim okresie w powiecie. Jego głównym celem 
był wzrost jakości procesów kształcenia poprzez 
rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej 
oraz zaplecza technicznego, dzięki wdrożeniu kom-
pleksowych programów edukacyjno-rozwojowych 
stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane proble-
my i potrzeby szkoły.

W projekcie wzięło udział 144 uczniów oraz 26 
nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 627.715,30 

O świata to jeden z głównych kosztów budżetu każdego samorzą-
du. Zarząd Powiatu Łaskiego kumuluje działania, które pozwa-

lają na wypracowanie oszczędności w sferze organizacyjnej syste-
mu edukacji, tak by bez uszczerbku na jakości świadczonych usług 
zmniejszyć ponoszone wydatki. Takim pomysłem było między innymi 
utworzenie Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych to instytucja, która zajmuje się księ-
gowo-kadrowo-płacową obsługą jednostek organizacyjnych. 

Funkcjonuje od sierpnia, ale już teraz można mówić o organiza-
cyjnym sukcesie, który pozwolił wypracować realne oszczędności. 
Powiat zmniejszył koszty funkcjonowania oświaty, oszczędzając 
kilka etatów. 

Wykorzystując moment, w którym pracownicy odchodzili na 
emeryturę, Powiat stworzył instytucję, w której działania odrębnych 
księgowych zcentralizowane są w jednym miejscu. CUW, bo tak 
brzmi nazwa instytucji w skrócie, obsługuje: 5 szkół powiatowych, 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. 

Pozytywne skutki decyzji już widać. Oprócz finansowych – rocz-
na, szacunkowa oszczędność około ćwierć miliona złotych, widać 
również oczekiwane skutki organizacyjne, pozwalające na sprawną 
obsługę jednostek. Chodzi głównie o zastępowalność podczas ab-
sencji pracowników.

 •

P rawie 50 mln zł wydatków i przychodów – 
tak wygląda zaplanowany przez Powiat bu-

dżet na rok 2021. W tym, prawie półtora miliona 
Powiat musi przeznaczyć na spłatę zadłużeń  
z poprzednich kadencji – czyli spłatę pożyczki  
z Ministerstwa Finansów na oddłużenie SPZOZ  
w Łasku. 

Jak zwykle największy koszt w budżecie sta-
nowią wydatki na oświatę, które wynoszą około 
40 proc. wartości całego budżetu. Najdroższe  
i najbardziej oczekiwane inwestycje to niezmien-
nie drogi. Tu od 2 lat nastąpiło zdecydowane przy-
espieszenie, co zresztą widać zarówno na ulicach 
powiatu jak i samego Łasku. Jedna z ważniejszych 
kontynuacji z ubiegłego roku to przebudowa ulicy 
Armii Krajowej. Zima wstrzymała na krótki okres in-
westycję, ale jak tylko warunki pogodowe pozwolą 
zostanie zakończona. 

– Nasz wzrok skierowany jest nie tylko na punkt 
centralny powiatu czyli miasto Łask, ale na cały 
jego teren od granicy do granicy. Chcemy syste-
matycznie poprawiać sytuację na drogach. Z pew-
nością mieszkańców ucieszy realizacja drogi na 
odcinku Pruszków-Wola Marzeńska czy ulicy Lu-
belskiej w Łasku, na co postawiło Starostwo w tym 
roku. Ale nie poprzestajemy na tym. Nasze oczy 
skierowane są na gminę Buczek i drogę w kierunku 
Brodni, chodnik w Marzeninie od drogi S8 i inne – 
mówi Starosta Piotr Wołosz. 

Zarząd Powiatu Łaskiego przygotowuje się tak-
że na nową perspektywę finansów unijnych. W za-
nadrzu jest kilka projektów, które czekają na ogło-
szenie konkursów, ale już teraz w powiecie trwa 
intensywna analiza potrzeb i możliwości. Wszystko 
zależy od regulaminów konkursów. Zarząd Powiatu 
poszukuje środków zewnętrznych w różnych pro-
gramach. Obejmują one działania inwestycyjne  
w infrastrukturę drogową czy działania ekologicz-
ne. Wiadomo na pewno, że kontynuowane będą 
inwestycje poprawiające warunki w łaskich pla-
cówkach oświatowych.

– W tym zakresie robimy bardzo wiele, ale chce-
my, żeby nasi młodzi mieszkańcy mieli możliwość 
kształcenia w nowoczesnych placówkach, z cie-
kawą ofertą. W szkołach pojawiają się nowe, cie-
kawe pracownie. Mamy prężnie działającą kadrę, 
która jest  kreatywna i zorganizowana i cały czas 
pełna optymizmu, z którym patrzy w przyszłość.  
W połączeniu z utworzonym przez nas wydziałem 
do spraw inwestycji i środków zewnętrznych sta-
nowią zespół, który przygotuje przemyślane i po-
trzebne projekty wspomagające szkoły powiecie 
– kończy starosta P. Wołosz.

zł, kwota dofinansowania w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 wyniosła 583.7705,30 zł.

Projekt pozwolił na wzbogacenie oferty kształce-
nia o kilka ciekawych pozycji. Odbyły się:

• zajęcia dodatkowe dla uczniów I LO prowa-
dzone przez nauczycieli (rozwijające i dy-
daktyczno-wyrównawcze) oraz prowadzone 
przez firmy zewnętrzne „Gra biznesowa”, 
„Kreatywny uczeń”, „Festiwal nauki”, „Astro-
dzień”,

• szkolenia doskonalące dla nauczycieli w za-
kresie TIK, wprowadzania metody ekspery-
mentu, rozwijania kompetencji komunika-
cyjnych i przedsiębiorczości. 

Ale to nie wszystko. Wyposażono pracownię 
chemiczną w meble i sprzęt laboratoryjny, pracow-
nię komputerową w 24 nowe komputery ze spe-
cjalna szafą do ładowania laptopów, drukarkę 3D, 
tablicę multimedialną. Pracownie matematyczne, 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – EKONOMICZNE ROZWIĄZANIA

BUDŻET SKROJONY NA MIARĘSzkoły na czasie

biologiczna, fizyczna i geograficzna wzbogaciły 
się w wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych. 
Nowe laptopy pojawiły się także w centrum multi-
medialnym (4 sztuki) oraz w innych pracowniach  
(8 sztuk).
Matematyka u Szweycerów

Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostro-
wie w tym miesiącu uruchomił projekt „Matema-
tyka u Szweycerów – Aleja Odkrywców”. Pomysł 
polonistki Małgorzaty Frąckiewicz zabiera uczniów 
w świat matematyki, ale również na przygodę 
poszukiwania matematycznych pasji w rodzinie 
Szweycerów – byłych właścicieli ostrowskiego dwo-
ru. W ramach projektu, na który szkoła pozyskała 
zewnętrzne środki, zaplanowano również zakup 
pomocy dydaktycznych. Uczniowie mają okazję nie 
tylko poszerzyć swoją wiedzę matematyczną, ale 
również podążać szlakiem odkryć z połączonych 
dziedzin matematyki, języka polskiego czy sztuk ar-
tystycznych.
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Jeden remont się kończy drugi zaczyna.  
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1  
w Łasku gwarno, mimo, że w dalszym ciągu  
młodzież nie może uczyć się stacjonarnie.  
Wymieniają się za to ekipy remontowe. 

W październiku Powiat Łaski zakończył inwe-
stycję pn.: „Modernizacja szatni i pomiesz-

czeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w ZSP nr 1 
w Łasku”. W zakresie prac znalazło się:

• wykonanie remontu wykładzin ściennych  
i podłogowych z płytek ceramicznych;

• wykonanie remontu ścianek działowych;
• wymianie umywalek, misek ustępowych  

i prysznicy na nowe;
• wymianie stolarki wewnętrznej okiennej  

i drzwiowej;
• wykonanie remontu instalacji sanitar-

nych: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
wentylacyjnej;

• wykonanie remontu instalacji elektroener-
getycznej;

• wymiana oświetlenia na  oświetlenie ener-
gooszczędne;

• wymiana wyposażenia szatni (wieszaki  
i ławki);

• malowanie sufitów i ścian.
Całość prac kosztowała  157 101,86 zł, ale powia-

towi udało się na ten cel uzyskać dofinansowanie 
przyznane przez Województwo Łódzkie w wyso-
kości 80 000,00 zł. Uczniowie, gdy tylko wrócą, będą 
mogli korzystać ze świeżo wyremontowanych po-
mieszczeń. 

Kiedy kończył się ten remont, powiat przystąpił 
do następnego. Zadanie pn.:  „Budowa instalacji fo-
towoltaicznej oraz termomodernizacja i remont bu-
dynku ZSP nr 1 w Łasku – etap I” potrwa 10 miesięcy, 
a w jego ramach firma wykona m.in.:

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
• ocieplenie ścian, ocieplenie cokołu;
• ocieplenie połaci dachowej;
• remont wentylacji mechanicznej wraz  

z montażem nowych urządzeń (m.in. na-
grzewnicy, czerpni, wyrzutni);

• montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu 
budynku;

• instalacja odgromowa i oświetlenie elewacji.
Z efektów inwestycji szkoła będzie mogła korzy-

Sala nr 23 w „ekonomiku” wkrótce zmieni swoje oblicze. Powstaje tu właśnie ekopracownia, która będzie służyła 

uczniom po ich powrocie do nauki stacjonarnej

Z remontu w remont

stać na jesieni tego roku. Szacowana wartość  zadania 
wynosi: 1 205 982,51 zł. Ale i w tym wypadku powiat 
napisał bardzo dobry wniosek do WFOŚiGW, skąd 
pochodzi pokaźna kwota wsparcia, bo aż 303 730,00 
zł, w tym: dotacja: 212 611, 00 zł, pożyczka: 91 119,00 zł.

Przy szkołach powstają również nowoczesne eko-
pracownie dofinansowane z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi, z których uczniowie skorzystają po powrocie 
do stacjonarnego nauczania.

Niepodległa – Pamiętamy!

Pandemia nie pozwalała w minionym roku tłumnie uczcić wielu ważnych narodowych uroczystości.  

W imieniu mieszkańców Zarząd Powiatu Łaskiego  uczcił Narodowe Święto Niepodległości składając symbolicznie 

kwiaty oraz zapalając znicze przy pomniku Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Na zdjęciu: Starosta 

Piotr Wołosz, Wicestarosta Teresa Wesołowska, oraz członkowie Zarządu Barbara Potasiak i Robert Szczepaniak.
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ROK
W OBIEKTYWIE

ROK
W OBIEKTYWIE

Roku 2020 nie będziemy wspominać oglądając kolorowe zdjęcia z ciekawych 

wydarzeń w powiecie. Znaczące ograniczenia zmusiły zarówno Starostwo  

Powiatowe w Łasku jak i wielu organizatorów do rezygnacji z wydarzeń  

artystycznych czy sportowych. Mamy jednak kilka migawek, które pozwolą  

spojrzeć pozytywnie w przyszłość i nastrajać się na kolejne, wspólne wydarzenia.

Dożynki Wojewódzkie
Dożynki Wojewódzkie czyli tradycyjne Święto Plo-
nów odbyło się w tym roku w powiecie poddębickim  
w Uniejowie. Urząd Marszałkowski zorganizował je  
z Łódzkim Domem Kultury przy współudziale Die-
cezji Włocławskiej, Powiatu Poddębickiego, Miasta 
i Gminy Uniejów. W wojewódzkim święcie plonów 
wzięli udział parlamentarzyści ziemi łódzkiej, wo-
jewoda łódzki Tobiasz Bocheński, przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, 
radni Sejmiku, wicemarszałkowie województwa 
łódzkiego Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba, a tak-
że członek zarządu Robert Baryła, samorządowcy, 
w tym samorządowcy z powiatu łaskiego: Starosta 
Łaski Piotr Wołosz, członkowie Zarządu Powiatu 
Łaskiego Pani Barbara Potasiak oraz Robert Szczepa-
niak. W dożynkach wzięło również udział kilkudzie-
sięciu mieszkańców powiatu łaskiego prezentując 
nasz dorobek na tematycznych stoiskach.

I Samorządowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty
W lutym ubiegłego roku najlepsza okazała się drużyna Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku. Ten rok nie 
pozwala jeszcze na rewanż, ale piłkarze-samorządowcy podobno już trenują do kolejnego piłkarskiego wy-
zwania.

Hala wypełniona po brzegi
Od kilkunastu miesięcy powiatowa hala sportowa przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Łasku ma 
nowego kierownika. Halą użytkowaną przez wszystkich mieszkańców powiatu zawiaduje teraz Przemysław 
Urban  mgr pedagogiki, kultury fizycznej i sportu. Gdy tylko sytuacja pandemiczna pozwala hala stoi otwo-
rem dla wszystkich mieszkańców. Na zdjęciu: pokazy gimnastyki prowadzone przez szkołę akrobatyki z An-
glii FREEDOM OF MOVMENT  trener Michał Rosiak połączone z warsztatami dla trenerów z całej Polski.


