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ROZMOWA ZE STAROSTĄ ŁASKIM  
– PIOTREM WOŁOSZEM

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

Pół miliona na 
sprzęt medyczny

Armii Krajowej 
po przebudowie

Szkoły  
z przyszłością

CZYTAJ STR. 3

CZYTAJ STR. 12

CZYTAJ STR. 4 – 11

Prawie 4 mln złotych kosztowała przebudowa drogi 

powiatowej nr 2325E, ul. Armii Krajowej w Łasku 

wraz z budową kanalizacji deszczowej. To ważna dla 

mieszkańców powiatu droga, prowadząca między 

innymi do lokalnego cmentarza.

Prezentujemy ofertę powiatowych szkół 

ponadpodstawowych. Kierunki, niezbędne informacje, 

wiadomości o bieżących naborach. 

W trudnym pandemicznym okresie, 
kiedy młodzież nie może spotykać się 
ze sobą w szkole, kiedy lekcje są zdal-

ne, a szkołę zastąpił dom, placówki oświatowe 
przygotowują się do nowego roku. W maju rusza 
proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 
Na regionalnym rynku oświatowym Powiat Łaski 
z czterema placówkami oferuje szeroki wachlarz 
kierunków nauczania. Są to klasy dające nie tylko 
wykształcenie ogólne, ale spełniające wymagania 
uczniów z pasją.

– Dbamy o nasze szkoły i o to, żeby ucznio-
wie mieli szeroki wybór kierunków nauczania, 
dobrze wyposażone pracownie i nowoczesne 
programy nauki. To dla nich duże ułatwienie  
i odciążenie. Nauka na miejscu pozwala pozostać 
w rodzinnym domu, ograniczyć czas dojazdu lub 
koszty, ale przede wszystkim pozwala młodym 

Szkoły na miarę 
potrzeb

INWESTYCJE W WYPOSAŻENIE ORAZ BUDYNKI, ZMIANY ORGANIZACYJNE, CIEKAWE KIERUNKI, 
INTERESUJĄCE ZAJĘCIA, INTERNAT I WSPARCIE WYKWALIFIKOWANEJ KADRY – WSZYSTKO 
TO CZEKA NA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POSZUKUJĄCYCH NOWYCH ŚCIEŻEK 
EDUKACYJNYCH W POWIECIE ŁASKIM. 

ludziom uczyć się w przyjaznym środowisku i na 
wysokim poziomie – mówi Starosta Powiatu Ła-
skiego Piotr Wołosz.

Wszystkie szkoły powiatowe zostały ostatnio 
wyposażone w nowoczesne pracownie ekologicz-
ne. To efekt współpracy z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi, który w ramach projektu „Nasze ekolo-
giczne pracownie” dofinansował  w kwocie pra-
wie 200 tysięcy złotych wyposażenie sal. Pozosta-
łą część, finansującą niezbędne remonty w salach, 
dołożył Powiat Łaski. Pracownie dzisiaj już tylko 
czekają z nowym sprzętem multimedialnym oraz 
ciekawymi zajęciami, na powracających z nauki 
zdalnej uczniów. 

Powiatowe szkoły dysponują szeroką ofertą 
edukacyjną. Obecnie, oprócz ogólnych, bardzo 
popularne są  kierunki związane z reklamą, in-

formatyką, ekologią i rolnictwem. Niezmiennie 
popularnością cieszą się służby mundurowe, 
jak policja, wojsko i straż pożarna. Powiat opiera 
również kierunki rozwoju młodych ludzi na po-
tencjale lokalnym wykorzystując między innymi 
sukcesy Łaskovii Łask i budując dla niej zaplecze 
w postaci absolwentek Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego. 

W tym numerze prezentujemy wszystkie po-
wiatowe szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku, Zespół Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach, Zespół Szkół Mun-
durowo-Technicznych w Ostrowie oraz I Liceum 
Ogólnokształcące w Łasku. Na stronach naszej 
gazety znajdziecie informacje o aktualnym na-
borze, kierunkach nauki, wyposażeniu placówek  
i programach specjalnych.

 •

Powiat Łaski mimo trudnej sytuacji pandemicznej 

prowadzi bieżącą działalność jednocześnie wspierając 

mieszkańców w walce z Covid 19. Ostatni rok 

działalności to ważne zakupy covidowe, ale również 

intensywna praca związana z przygotowaniem do 

naboru na nowy rok szkolny w powiatowych szkołach  

i przygotowaniem do nowego sezonu remontu  

i budowy dróg w powiecie łaskim.
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Z
apraszam do lektury 

kolejnego, drugiego 

numeru Gazety 

Powiatu Łaskiego. 

Tym razem największy 

nacisk położyliśmy na 

prezentacje ponadpodstawowych szkół 

powiatowych. Dużymi krokami zbliża się 

czas naborów i decyzji młodych ludzi.  

Nasze placówki dysponują naprawdę 

bogatą ofertą, którą prezentujemy na  

ośmiu stronach wydania. Zachęcamy 

Państwa do lektury i podzielenia się 

informacją o szkołach ze wszystkimi, 

którzy będą podejmowali w tym roku 

decyzję o wyborze kierunku edukacji.

Niezmiennie dużą część naszej relacji z 

działań podejmowanych na terenie powiatu 

łaskiego poświęcamy sprawom drogownictwa, 

dzieląc się w tym numerze z Państwem 

ważnymi dla całego powiatu informacjami.

Zapraszamy Państwa do współpracy 

przy tworzeniu naszej gazety. Jeśli są 

sprawy, o których powinniśmy napisać 

szerzej, informacje warte uwagi wszystkich 

mieszkańców powiatu, zapraszamy do 

kontaktu drogą mailową:  

promocja@lask.com.pl 

ROBERT SZCZEPANIAK

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO

Robert Szczepaniak – redaktor naczelny
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T egoroczna zima nie była łaskawa dla drogow-
ców, ani dla budżetów samorządów. Koszt zimo-

wego utrzymania w powiecie  wyniósł 831 117,14 zł. 
Pod zarząd powiatowych drogowców podlega łącz-
nie 230,5 km dróg z czego miasto i gmina Łask to 59,6 
km, gmina Buczek 22,7 km, gmina Sędziejowice 56,9 
km, gmina Widawa 47,8 km i gmina Wodzierady 43,5 
km do tego na terenie  całego powiatu dodać należy  
około 28 km chodników. 

Mimo trudnych warunków  atmosferycznych  
w ostatnich miesiącach pracownicy PZD niemal cały 
czas oczyszczali i odkrzaczali przydrożne rowy. Wi-
doczność i estetyka zdecydowanie poprawiła się na 
odcinkach:   Buczek – Wola Bachorska,  Pruszków – 
Żagliny,   Brzeski – Sobiepany-- Podule,   Podule – Kali-
nowa,  Bilew – Marzenin,  Wodzierady – Dobruchów,  
Górki Grabieńskie – Podgórze – Widawa.

Po zimie wykonano profilowanie dróg grunto-
wych z miejscowym uzupełnieniem  kruszywa.  

GPŁ – Jak wygląda sytuacja finansowa Powiatu 
Łaskiego? Czy powiaty mogą pozwolić sobie na inwe-
stycje zaspokajające potrzeby mieszkańców, mając 
niewielkie możliwości finansowe.

Grzegorz Dębkowski – Wszystko zależy od tego 
jak wykorzystujemy swoje szanse. Rzeczywiście po-
wiaty mają niewielki procent budżetu, który można 
swobodnie inwestować. Powiat ma do wykonania 
wiele ważnych zadań istotnych z punktu widzenia 
każdego mieszkańca jak chociażby oświata czy utrzy-
manie dróg. Pochłania to dużą część budżetu. Ale siłą 
naszego powiatu jest umiejętność wykorzystywania 
każdej szansy, identyfikowania potrzeb mieszkań-
ców, a dzięki temu sprawnego przygotowywania 
projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie  
z zewnątrz. Cieszę się, że nam się udaje i bardzo 
dobrze oceniam kondycję finansową i osiągnięcia  
w zakresie pozyskiwania środków. To jest nasza szan-
sa, aby realizować inwestycje w jak największym 
stopniu ku zadowoleniu całej społeczności powiatu.

GPŁ – A jakie są te potrzeby, o których Pan mówił.
G. Dębkowski – Mieszkańcy głównie patrzą na po-

wiat poprzez pryzmat dróg. I my ten wzrok widzimy 
i za nim podążamy. Zdaję sobie sprawę, że nie zado-
wolimy wszystkich, ale widzę realne efekty naszych 
działań - inwestycje w remonty dróg czy chociażby 
w Powiatowy Zarząd Dróg, który działa teraz na  
o wiele wyższym poziomie. Cieszę się, że w obecnej 

Dobrze wykorzystać szanse
kadencji udaje nam się robić tak wiele w tym obszarze 
i mam wrażenie, że słyszę coraz mniej krytycznych 
uwag, a coraz więcej pozytywnych głosów ocenia-
jących naszą działalność. Zdecydowanie to jest nasz 
priorytet, dalsze bieżące utrzymanie dróg i ich re-
mont oraz przebudowa. Żeby nie być gołosłownym, 
w najbliższym czasie na terenie powiatu wykonane 
zostanie około 10 km nakładek bitumicznych, a także 
pierwszy etap przebudowy drogi w kierunku Brodni 
w gminie Buczek czy też ulicy Lubelskiej w Łasku-Ko-
lumnie. W planach jest także droga z Pruszkowa do 
Marzenina. Ale to nie jest nasze jedyne działanie.

GPŁ – Biorąc pod uwagę zadania budżetu, który 
obszar jest jeszcze istotny?

G. Dębkowski – Oczywiście oświata. W każdej  
z naszych szkół staramy się stworzyć najlepsze z moż-
liwych warunków, tak by młodzi ludzie mogli eduko-
wać się tu na miejscu, w powiecie łaskim. Naprawdę 
warto. Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach 
wkrótce zostanie przejęty przez ministerstwo, ale 
zostaje w naszym powiecie. Z pewnością jest to dla 
tej placówki bardzo duża szansa, dla niej i dla naszej 
młodzieży. Ponadto inwestujemy w pozostałe szkoły. 
Internat, nowe ekopracownie, modernizacja budyn-
ków szkolnych - to ważne działania, które zwiększają 
atrakcyjność nauki w naszych szkołach. Najważniej-
sze, że młodzi ludzie mogą wybrać z naprawdę nie-
małej, bieżącej oferty edukacyjnej. 

GRZEGORZ DĘBKOWSKI
Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego,  

z wykształcenia ekonomista o specjalności 

zarządzanie miastem i regionem, pasjonat 

samorządu. Pracował w gminie Buczek,  

w Starostwie Powiatowym w Łasku,  

był skarbnikiem w powiecie brzezińskim,  

a obecnie pełni tą funkcję w gminie  

Sędziejowice.

Zima w Powiatowym  
Zarządzie Dróg 

W Gucinie, Brzeskach, Kolonii Sędziejowice, Woli 
Marzeńskiej i Ludowince uzupełniono pobocza. 

Trwają cząstkowe naprawy nawierzchni. Na 
ukończeniu jest też usuanie  zalegającego po „zimów-
ce” na drogach  i chodnikach piasku.  

Zarząd Powiatu Łaskiego  zadecydował o wyko-
naniu nakładek bitumicznych na drogach powiato-
wych na długości 5 920 m :

• Remont drogi powiatowej nr 2303 E w m. 
Rossosza na odcinku 700 m,

• Remont drogi powiatowej nr 4917 E w m. 
Grabia II na odcinku ok. 480 m,

• Remont drogi powiatowej nr 2301 E Sędzie-
jowice – Luciejów na odcinku ok. 600 m,

• Remont drogi powiatowej nr 2309 E  w m. 
Zawady na odcinku ok. 840 m,

• Remont drogi powiatowej nr 2308 E Rogóź-
no – Patoki na odcinku ok. 520 m,

• Remont drogi powiatowej nr 3301 E  m. Wie-
wiórczyn, ul. Hallera na odcinku ok. 860 m,

• Remont drogi powiatowej nr4912 E w m. 
Wrzeszczewice na odcinku ok. 770 m, 

• Remont drogi powiatowej nr 49 12 E Wrzesz-
czewice – Remiszew na odcinku ok. 400 m,

• Remont drogi powiatowej nr 4911 E Cho-
rzeszów-Ludowinka na odcinku ok. 750 m.

Jeśli cena usługi zaoferowana przez  wykonawców 
w postępowaniu przetargowym okaże się korzystna, 
lista wyremontowanych dróg się wydłuży. RS



Powiat Łaski mimo trudnej sytuacji pandemicznej prowadzi bieżącą 
działalność jednocześnie wspierając mieszkańców w walce z Covid-19. 
Ostatni rok działalności to ważne zakupy covidowe, ale również 
intensywna praca związana z przygotowaniem do naboru na nowy rok 
szkolny w powiatowych szkołach i przygotowaniem do nowego sezonu 
remontu i budowy dróg w powiecie łaskim.  

Rozmowa ze Starostą Powiatu Łaskiego

Piotrem Wołoszem.
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Gazeta Powiatu Łaskiego – Systematycznie spa-
da liczba nowych przypadków Covid-19 w powiecie 
łaskim, Pan również ma już za sobą zachorowanie, 
jak się Pan czuje?

Piotr Wołosz – Dziękuję, teraz jest już lepiej i dość 
szybko wróciłem do pracy, ale dwa tygodnie były bar-
dzo trudne. Obecnie biorę jeszcze dość dużo leków  
i pewnie ogólna rehabilitacja mojego organizmu tro-
chę potrwa, jednak wracam do dawnej sprawności. 
Życzę wszystkim zdrowia. 

W naszym powiecie zostaną uruchomione dwa 
organizowane przez samorząd punkty szczepień 
masowych w Gminnym Publicznym Zakładzie Opie-
ki Zdrowotnej w Łasku oraz przy szpitalu w ramach 
Powiatowego Zespołu Poradni w Łasku. W naszej 
poradni będziemy mieli trzy zespoły szczepienne 
co pozwoli na pracę 7 dni w tygodniu. Wstępne sza-
cunki mówią o około dwóch tysiącach osób szczepio-

nych tygodniowo. Powiat Łaski inwestuje również  
w niezbędny sprzęt pozwalający na skuteczną walkę  
z Covid-19. W tamtym roku podjęliśmy decyzję  
o zakupie respiratorów, kardiomonitorów i pomp 
infuzyjnych, kupiliśmy wówczas sprzęt o wartości 
325 tysięcy złotych na oddziały covidowe oraz sprzęt 
do oddziałów szpitalnych za ponad 150 tys. złotych. 
Mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie używany 
coraz rzadziej. 

GPŁ – Szczególnie, że szkoły nadal stoją puste,  
a młodzi ludzie marzą o powrocie do ławek.

P. Wołosz – Rzeczywiście. Sytuacja zmienia się 
bardzo dynamiczne i szczerze wierzę, że czytając ten 
numer uczniowie będą już pakowali plecaki szykując 
się na powrót do szkół. My na pewno jesteśmy na to 
przygotowani. Jesteśmy też przygotowani na nabór 
do naszych placówek. Powiat Łaski ma naprawdę 

szeroką i bogatą ofertę edukacyjną. Kierunków 
kształcenia nie trzeba szukać daleko. W tym roku 
np. będziemy mieli nowość – w Ostrowie otwieramy 
Szkołę Mistrzostwa Sportowego. Będzie tam siatków-
ka żeńska, piłka nożna męska. Mam zapewnienie od 
klubów działających na naszym terenie, że chętnych 
nie zabraknie. W tamtym roku uruchomiliśmy in-
ternat dzięki czemu teraz możemy uruchomić SMS. 
Dużo nowego czeka nas też w szkole w Sędziejowi-
cach – od 1 stycznia szkoła ta przechodzi pod skrzy-
dła Ministerstwa Rolnictwa. Szkoły ministerialne 
są dość dobrze dofinansowane – widać różnicę po-
między szkołami prowadzonymi przez powiat, gdzie 
liczy się każdą złotówkę, a szkołami ministerialnymi, 
gdzie w budżecie państwa znajduje się o wiele wię-
cej pieniędzy. Próbujemy także utworzyć trzy nowe 
klasy w liceum ogólnokształcącym – mam nadzieję, 
że nabór będzie znaczny. Tu mamy najmniej nowych 

kierunków – klasa humanistyczna, matematyczno-
-fizyczna i biologiczno-chemiczna oraz tzw. „ekono-
mik”, który nigdy nie miał problemów, bo tam mamy 
zawsze najwięcej chętnych. Szkoła liczy najwięcej 
osób w całym powiecie – ponad pół tysiąca. Myślę, że 
tu także utworzymy 5-6 klas. W tym numerze z dumą 
prezentujemy ofertę naszych placówek.

GPŁ – Oferta przygotowana, szkoły czekają na 
młodzież, to już się dzieje. Można skierować się na 
inne drogi.

P. Wołosz – Dokładnie na drogi w powiecie. Tu 
nigdy nie brakuje pracy. Dużo wykonaliśmy jej przy 
okazji remontu Armii Krajowej w Łasku. Zobaczycie 
to w sezonie rekreacyjnym i odwiedzając groby naj-
bliższych na lokalnym cmentarzu.  Na ten remont 
udało nam się zdobyć dofinansowanie w wysokości 
60 %. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o nowe nabory to 
zakwalifikowała się ul. Lubelska (dofinansowane 70 
%). Takie samo dofinansowanie mamy także dla drogi 
Pruszków-Marzenin. To też jest dość długi odcinek 
drogi, liczący dwa kilometry. Jest to co prawda lista 
rezerwowa, ale na tyle wysoka pozycja, że wydaje mi 
się, że uda się w tym roku remont obu dróg wykonać. 

Ogłosiliśmy już przetarg na nakładki bitumiczne 
w powiecie łaskim, który będzie rozstrzygnięty na 
początku maja. W tym roku planujemy wykonać od 
10 do 15 kilometrów nakładek bitumicznych. Nowa 
nawierzchnia ma pojawić się w każdej gminie – chce-
my jak najszybciej poprawić jakość dróg powiato-
wych, aby mieszkańcy nie narzekali, aby tych dziur 
było jak najmniej. GPŁ

Pół miliona na sprzęt medyczny

Dobre wieści o drogach
W połowie wakacji planowane jest zakończenie 

remontu drogi powiatowej Wola Buczkow-
ska - Gucin na odcinku o  długości ok. 1,5 km, od drogi 
wojewódzkiej nr 483 w kierunku Gucina.

Do przetargu na remont drogi przystąpiło aż 
13 firm. 1 marca br. wybrano najkorzystniejszą  
i zarazem najtańszą ofertę (449 700 zł brutto) złożoną 
przez firmę WŁODAN. W ramach inwestycji wyko-

nane zostaną m.in.: remont nawierzchni, pobocza  
i zostaną odmulone rowy. Na razie całość inwesty-
cji pokryje Powiat Łaski, ale Zarząd już ubiega się  
o dofinansowanie na realizację zadania ze środków 
budżetu województwa łódzkiego, pochodzących  
z wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań 
powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofi-
nansowaniem ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w 2021 roku. Samorządy wojewódz-
twa łódzkiego otrzymają 152 445 628,93 zł od rządu 
na remont i budowę nowych dróg.

Powiat Łaski otrzymał 70% dofinansowania na za-
danie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2332E, 
ul. Lubelska wraz z budową odwodnienia”. Ogólna 
wartość projektu wynosi 4 550 987,00 zł, w tym dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
wyniesie 3 185 690,00 zł. Drugi z naszych projektów 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E Prusz-
ków-Marzenin: etap I na odcinku ok. 1900 m od drogi 
wojewódzkiej nr 481 do mostu na rzece Grabi” (odci-
nek od km 0+060 do km 1+615,00) zakwalifikował się 
na listę rezerwową. Ogólna wartość projektu wyno-
si 5 327 247,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg, jeżeli zostanie przeznaczo-
ny do realizacji, ma wynieść 3 729 072,00 zł, czyli rów-
nież 70%. •

ZARZĄD
POWIATU ŁASKIEGO

I N F O R M U J E , 

że na tablicy ogłoszeń  

Starostwa Powiatowego w Łasku  

oraz na stronie BIP  

został wywieszony wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży 

W TRYBIE PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, 

położonych w obrębie 

Ostrów, gmina Łask.

O G Ł O S Z E N I E
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S tuletnia tradycja zobowiązuje i dopinguje. Spo-
łeczność liceum nie ustaje w działaniach. Od 

września 2020r. w szkole zmieniło się bardzo dużo. 
To nie przesada! 

Zaczęliśmy od zmiany logotypu szkoły, w czym 
pomógł nam zaprzyjaźniony ks. Adam Pawlak. Nowe 
logo łączy w sobie tradycję i nowoczesność, odwołuje 
się do patrona szkoły, ale przede wszystkim urzeka 
wyrazistością. Następnie stworzyliśmy ściankę pa-
mięci Tadeusza Kościuszki i zabraliśmy się do wielu 
prac remontowych. Powstała nowoczesna sala tera-
peutyczna, w której osoby o specjalnych potrzebach 

Szczyty
zdobywać nowe!

Wytyczać cele i osiągać je, bez względu na trudy, to zadanie,  
które wyznaczają sobie pracownicy i uczniowie I Liceum  
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku.

edukacyjnych będą mogły zdobywać doświadczenie, 
doskonalić sprawność fizyczną i po prostu - uczyć się. 
Po przekroczeniu progu liceum nie mamy wątpliwo-
ści, że to szkoła na wysokim poziomie, którą wyróż-
nia klasyka, elegancja, kreacyjność i nowatorstwo. 
O naszych dokonaniach i bieżących poczynaniach 
można przeczytać na stronie internetowej, która od  
1 kwietnia ma nową odsłonę www.1lo-lask.pl/.

Stawiamy na rozwój, stąd propozycja poszerzenia 
oferty edukacyjnej o  rozszerzenie z informatyki.  
W świecie błyskawicznie rozwijających się techno-
logii multimedialnych, musimy być krok do przodu, 

mamy ambitne plany, pragniemy duży nacisk poło-
żyć na rozwijanie technologii TIK.

Na koncie mamy liczne osiągnięcia w olimpia-
dach, konkursach, zawodach. W tym roku możemy 
poszczycić się wysokimi notami w olimpiadach                               
i konkursach z geografii, języka angielskiego, czy  
z historii.  Przed covidem brylowaliśmy w sporcie. 

W osiąganiu dobrych wyników sprzyja współ-
praca z wyższymi uczelniami. Od lat naszymi pla-
cówkami partnerskimi są Politechnika Łódzka, Uni-
wersytet Łódzki – wydział medyczny, chemiczny, 
historyczny, geograficzny, Wyższa Szkoła Przedsię-

biorczości i Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk 
i Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi.

Nasza oferta edukacyjna wychodzi naprzeciw-
ko oczekiwaniom uczniów ze szkół podstawowych  
i czasom, które stawiają poprzeczkę wysoko. Ambi-
cją  I LO jest osiągnięcie stuprocentowej zdawalności 
matur (należy pamiętać, że w liceum do egzaminu 
maturalnego przystępują wszyscy uczniowie) i kon-
tynuacja nauki na studiach wyższych. Na dowód tego 
warto wspomnieć, że nasi absolwenci bez trudu ra-
dzą sobie na uczelniach wyższych, nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą. W gronie uczniów, którzy ukończyli 
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I LO w Łasku jest wiele wybitnych postaci, jak choćby 
prof. dr hab. Zbigniew Kłos, prof. dr hab. Zbigniew 
Koter, znana i lubiana Grażyna Błęcka-Kolska i aktor 
Michał Mikołajczak.

Powtórzmy raz jeszcze – priorytetem naszej 
szkoły jest przygotowanie uczniów do matury, 
studiów i… szeroko pojętego życia. Warto podkre-
ślić również, że chcemy, by uczeń w naszej szkole 
rozwijał swoje pasje, zainteresowania i realizował 
marzenia, dlatego oferujemy pakiet zajęć poza-
lekcyjnych, w ramach których znajdują się koła 
przedmiotowe, ale również koło dziennikarskie  

Nasz szkoła kładzie 

duży nacisk na naukę 

szczególnie poprzez 

doświadczania, ale  

również rozwój 

umiejętności społecznych, 

które świetnie się utrwalają 

podczas wspólnych 

działań, w szkole  

i poza nią. 

i zajęcia sportowe. Należy dodać, że oferta cały czas 
jest poszerzana i modyfikowana, by sprostać ocze-
kiwaniom młodzieży, bowiem wyznajemy zasadę, 
że ,,Szkoła uczniem stoi”.

Jedno co obecnie na pewno łączy łaski ,,ogólniak” 
z innymi placówkami – to nauczanie w nowych 
okolicznościach covidowych, ale nawet w takich nie-
korzystnych, warunkach można się wyróżniać. To 
udowadniamy! 

Zapraszamy do zdobywania szczytów z nami, bo 
jak głosi nasze hasło:,, I LO – to jest to!”

EWA OŁOWNIA

NASZ NOWY

SAMORZĄD

UCZNIOWSKI.

Kierunki rozwoju szkoły 

wytyczają uczniowie i ich 

potrzeby. Świetnie w ich 

artykułowaniu sprawdza  

się samorząd uczniowski.

WIELICZKA I TORUŃSKIE KLINATY



Dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych  nadchodzi czas wyboru nowej szkoły.  
Być może będzie to pierwsza samodzielna i trudna decyzja, jaką przyjdzie im  podjąć.   
Zapewne już teraz zadają sobie pytania: Jaką szkołę wybrać: liceum czy technikum?  
Co powiedzą rodzice i znajomi? Czym kierować się przy wyborze nowej szkoły?
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Ó smoklasisto!  Warto zastanowić się, jakie masz 
plany na przyszłość? Czego lubisz się uczyć?  

Co chciałbyś robić w przyszłości? 
Pamiętaj! Kiedy wybierasz szkołę , wybierz ją z pa-

sją. Masz szansę nigdy tej decyzji nie żałować. 
Liceum w ZSM-T w Ostrowie jest właśnie dla Cie-

bie… czyli dla młodych ludzi z pasją. Od 12 lat kształcą 
się u nas przyszli żołnierze, później dołączyli ucznio-
wie, którzy marzą o pracy w policji, a od roku szkoli-
my marzących o pracy w straży pożarnej. Nasza szko-
ła rozwija się wraz z potrzebami naszych uczniów.  
W tym roku uruchamiamy Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego w klasie piłki nożnej i siatkówki, z możli-
wością gry kadrze utytułowanych drużyn.  

Na wszystkich kierunkach uczniowie zdobywają 
również wykształcenie ogólne zakończone egzami-
nem maturalnym. 

Nasza szkoła jest inna niż wszystkie licea, bo 
przygotowuje do zawodów: policjant, żołnierz, 
strażak - ratownik. Oferuje dużą dawkę 
aktywności fizycznej w klasach sportowych.

Każdemu uczniowi proponuje udział w międzyna-
rodowej wymianie młodzieży – Program Erasmus + .

Lieum w ZSM-T w Ostrowie to szkoła do akcji spe-
cjalnych, dla młodych ludzi z pasją i charakterem.

Od września 2021 roku proponujemy naukę w kla-
sach, każda z inną dawką adrenaliny:

• klasa wojskowa
• klasa policyjna
• klasa pożarniczo –ratownicza

Szkoła do zadań 
specjalnych

Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie
• klasa mistrzostwa sportowego (SMS piłka 

siatkowa) dla dziewcząt.
• klasa mistrzostwa sportowego (SMS piłka 

nożna) dla chłopców.

Klasa wojskowa to:
• 12 lat tradycji
• realizacja programu Ministerstwa Obrony 

Narodowej – certyfikat – nasz największy 
atut

• profesjonalne przygotowanie do zawodowej 
służby wojskowej

• obozy szkoleniowe, poligony, biwaki 
integracyjne i survivalowe, sztuki walki 

z elementami samoobrony, musztra, 
umiejętność strzelania, taktyka wojskowa.

• możliwość odbycia skróconej służby 
przygotowawczej (4 tygodnie) zakończonej 
przysięgą wojskową

• dodatkowe punkty na wyższe uczelnie 
wojskowe

• dodatkowe szkolenia w jednostce 
strzeleckiej „Strzelec”

W klasie policyjno-kryminalistycznej 
zapewniamy:

• udział w obozach klas mundurowych  
i survivalach



7BIULETYN INFORMACYJNY POWIATU ŁASKIEGO       Nr 2/2021

• poznanie specyfiki służby w policji
• zwiększenie własnej sprawności fizycznej 

(sporty walki)
• przygotowanie do testów merytorycznych 

w policji
• zajęcia pokazowe i instruktażowe oddziałów 

prewencji policji
• udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą 

policyjną
• naukę i doskonalenie umiejętności 

strzeleckich (m.in. na strzelnicy)
• zajęcia otwarte w laboratorium 

kryminalistycznym
• naukę udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej
• udział w rozprawach sądowych

Klasa pożarniczo-ratownicza zapewnia:
• szkolenie podstawowe Strażaków 

Ratowników OSP
• przygotowanie do Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”

• obozy szkoleniowe i wycieczki do szkół 
Państwowej Straży Pożarnej

• dodatkową godzinę wychowania fizycznego 
(przygotowanie do testów sprawnościowych 
wymaganych w szkołach pożarniczych)

• ćwiczenia poligonowe
• dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do 

służby w PSP i na uczelnie wojskowe
• kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – 

certyfikat
• kurs ratownictwa wodnego

Klasa SMS
W klasach sportowych oferujemy:
• dodatkowe 16 godzin w-f 
• patronat Polskiego Związku Piłki Siatkowej
• współpraca z Okręgowym Związkiem Piłki 

Nożnej
• trenerzy z ogromnym doświadczeniem  

i sukcesami
• sala gimnastyczna, boisko, boisko do piłki 

plażowej
• sprzęt oraz strój treningowy i meczowy
• opiekę medyczną
• opiekę dietetyka
• możliwość zdobycia uprawnień 

sędziowskich i trenerskich (piłka nożna)
Uczennice klasy SMS piłka siatkowa mają szansę 

zostać zawodniczkami klubu Łaskovii, uczniowie 
klasy SMS piłka nożna reprezentować barwy klubu 
Korab Łask.

Internat – prawdziwa szkoła życia
Ósmoklasisto, jeśli mieszkasz daleko, a nawet bar-

dzo daleko, to nic. Na to też mamy rozwiązanie.
Zapraszamy do zamieszkania w naszym nowym 

ostrowskim internacie. Kilometry nie grają roli.
• Do dyspozycji mieszkańców internatu 

mamy 30 miejsc w 3-osobowych pokojach.
• Wszystkie pokoje są wyremontowane, 

nowocześnie umeblowane, panuje 
domowy klimat połączony z odpowiednimi 
warunkami do nauki i wypoczynku.

• Zapewniamy opiekę wychowawczą oraz 
posiłki od poniedziałku do piątku.

• Mieszkańcy internatu mogą korzystać z 
Internetu, sali cichej nauki i świetlicy oraz 
oferty zajęć dodatkowych.

Znajdziesz nas nas tutaj: 

www.zsmt.pl

tel: 43 675 43 61
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OFERTA EDUKACYJNA

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1w Łasku 
 na rok szkolny 2021-2022

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-lodzki

5-LETNIE     TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku

KIERUNKI JEŚLI CHCESZ ZAJMOWAĆ SIĘ

EKONOMICZNE

• prowadzeniem księgowości małego przedsiębiorstwa
• rozliczaniem wynagrodzeń
• sporządzaniem dokumentacji związanych z rozliczeniami z ZUS-em oraz Urzędem Skarbowym
• organizacją i wykonywaniem prac biurowych
• zagadnieniami kadrowo-płacowymi

ZOSTAŃ TECHNIKIEM EKONOMISTĄ

INFORMATYCZNE

• tworzeniem aplikacji komputerowych i bazami danych
• oprogramowaniem komputerowym
• montażem i eksploatacją komputerów
• projektowaniem i administracją sieci komputerowych
• grafiką komputerową

ZOSTAŃ TECHNIKIEM INFORMATYKIEM

REKLAMY

• działaniami marketingowymi i reklamowymi w firmach
• pracami w biurach ogłoszeń i działach promocji
• pracą w środkach masowego przekazu (TV, radio, prasa)
• pracą w agencjach scenariuszowych
• pracą w studiach graficzno-produkcyjnych

ZOSTAŃ TECHNIKIEM REKLAMY

LOGISTYCZNE

• planowaniem produkcji
• zaopatrywaniem firm
• obrotem towarów w centrach dystrybucyjnych krajowych i międzynarodowych
• logistyką wojskową
• gospodarką materiałową

ZOSTAŃ TECHNIKIEM LOGISTYKIEM

SPEDYCYJNE

• organizacją transportu ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym, morskim i kolejowym
• wyznaczaniem trasy przewozu
• przewozami ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych
• obsługą giełd transportowych
• dokumentacją transportową i celną

ZOSTAŃ TECHNIKIEM SPEDYTOREM

3-LETNIA       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. gen. Władysława Andersa w Łasku

ZAWODY JEŚLI CHCESZ ZDOBYĆ ZAWÓD I SZYBKO USAMODZIELNIĆ SIĘ WYBIERZ 
3-LETNIĄ BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA

fryzjer / sprzedawca 
/ kucharz / cukiernik 
/ piekarz / blacharz 

samochodowy / 
lakiernik samochodowy 

/ mechanik pojazdów 
samochodowych / ślusarz 

/ tapicer / elektryk / 
elektromechanik / drukarz 
offsetowy / magazynier-

logistyk / stolarz / 
dekarz / murarz-tynkarz 
/ monter sieci i instalacji 

sanitarnych / i inne
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W ramach współpracy z uczelniami wyższymi, 
młodzież uczestniczy w spotkaniach, wykła-

dach, warsztatach prowadzonych przez pracowni-
ków naukowych. 

Wśród jej absolwentów są laureaci i finaliści 
konkursów przedmiotowych oraz sportowych.  
W ostatnich latach duża grupa uczniów otrzymała 
stypendia, które pozwoliły im rozwijać się zawodo-
wo – stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz sty-
pendia dla uczniów „ZAWODOWCY W ŁÓDZKIEM 
– STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH” (Departa-
ment Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego). Potwierdzeniem wyso-
kiej pozycji placówki są wysokie lokaty w Rankingu 
Perspektyw. 

W  bieżącym roku łaskie Technikum nr 1 okaza-
ło się jednym z najlepszych techników w regionie. 
Jest w czołówce najlepszych techników w Polsce skla-
syfikowanych w XXIII Rankingu Liceów i Techników 
Perspektywy 2021” i przysługuje mu tytuł „BRĄZO-
WEJ SZKOŁY 2021” – 1 miejsce w powiecie, 18 miejsce 
w  województwie łódzkim (w zestawieniach zapre-
zentowano jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą 
pozycję rankingową). 

Szkoła z przyszłością.
Łaski ekonomik!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku, to szkoła  
z wieloletnimi tradycjami. Przez lata istnienia, szkoła 
przygotowała do dalszego etapu życia wiele roczników. 
Absolwentów łaskiego „Ekonomika” można spotkać w 
regionalnych urzędach, instytucjach, zakładach pracy.  
Łaski „Ekonomik” kształci zdolną i ambitną młodzież, która 
 od lat osiąga wysokie wyniki na maturze i egzaminach 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uczestniczy w 
olimpiadach, konkursach przedmiotowych, artystycznych  
oraz zawodach sportowych, odnosząc liczne sukcesy. 

W łaskim „Ekonomiku” młodzież zdobywa wiedzę, 
rozwija swoje umiejętności, nawiązuje znajomości 
i przyjaźnie, nabiera doświadczenia, ale także świet-
nie się bawi. Uczniowie mają do dyspozycji odnowio-
ne klasopracownie, salę gimnastyczną, boisko, siłow-
nię zewnętrzną i wewnętrzną, bibliotekę z czytelnią. 
Szkoła dysponuje czterema pracowniami informa-
tycznymi, z szybkim światłowodowym dostępem 
do Internetu. Uczniowie mogą korzystać z szerokiej 
gamy pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowe-
go. Szkoła dysponuje bardzo dobrze przygotowaną 
kadrą pedagogiczną, która zawsze służy młodzieży 
pomocą. W szkole panuje miła, przyjazna atmosfe-
ra, uczniowie wspierają się nawzajem, a w trudnych 
chwilach mogą liczyć na pomoc nauczycieli. 

Łaski „Ekonomik” pozwala być przedsiębiorczym, 
przygotuje zarówno do matury, jak i do zewnętrz-
nego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  
w zawodzie, daje dobry start na studia wyższe, przy-
gotowuje do skutecznej rywalizacji na rynku pracy. 
Wielu absolwentów otrzymuje propozycje pracy 
od lokalnych pracodawców lub od przedsiębiorców,  
u których realizowali praktyki zawodowe. To szkoła 
z przyszłością – warto w takiej szkole się uczyć. 

 43 675 21 03          ekonomik1@ekonomik1.pl



Już wkrótce uczniowie klas ósmych będą podejmować trudną decyzję wyboru szkoły 
ponadpodstawowej. W tym roku logowanie kandydatów w elektronicznym systemie naboru ma 
rozpocząć się 17 maja. Zanim młodzież dokona wyboru szkoły ponadpodstawowej, istotne jest 
zapoznanie się z ofertą edukacyjną dostępną na terenie naszego powiatu. 
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S zkołą, przed którą otworzyły się zupełnie nowe 
perspektywy rozwoju jest Zespół Szkół Rolni-

czych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowi-
cach. Związane jest to  z  przejmowaniem placówki 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do-
łączenie do  grona sieci szkół resortowych stworzy 
możliwości poprawy warunków nauki dla obecnych 
i przyszłych uczniów.

Drodzy Ósmoklasiści, mamy dla Was  do wyboru 
atrakcyjne kierunki kształcenia!

Są to: Technikum Żywienia i Usług Gastrono-
micznych, Technikum Rolnicze, Technikum Ar-
chitektury Krajobrazu, Technikum Agrobiznesu 
a także Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach: ku-
charz oraz mechanik – operator maszyn i pojazdów 
rolniczych.

W celu ułatwienia wyboru kierunku przedsta-
wiamy charakterystykę poszczególnych zawodów. 
Chcemy podkreślić, że z roku na rok wzrasta zainte-
resowanie kształceniem w  technikach ze względu 
na możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych 
potrzebnych do podjęcia pracy.

Uczniowie w Technikum Żywienia i Usług Ga-
stronomicznych zdobywają wiedzę m. in. z zakresu 
technologii żywności, dietetyki, zasad żywienia oraz 
planowania i organizacji produkcji gastronomicznej. 
Kształcenie praktyczne przygotowuje młodzież do 
podjęcia pracy w  zakładach branży gastronomicz-
nej, np. w restauracjach, stołówkach, pizzeriach, 
cukierniach oraz prowadzenia własnej działalności. 

Obecnie edukacja w zakresie produkcji rolniczej 
zyskuje coraz większe znaczenie.

Zmieniające się podejście do sposobu żywienia, 
organizacji gospodarstw rolnych i rozwój technolo-

gii wspierających rolnictwo zachęcają do podjęcia 
nauki w naszym Technikum Rolniczym. Młodzież 
zdobywa tu wiedzę z zakresu organizacji rynku 
rolnego, marketingu i  ekologii, poznaje rolnictwo  
w krajach Unii Europejskiej oraz uzyskuje prawo 
jazdy kat. T.

Atrakcyjne wykształcenie mogą również zdobyć 
uczniowie Technikum Agrobiznesu. Szkoła daje 
niezbędną wiedzę z zakresu przetwórstwa spożyw-
czego, ekonomiki agrobiznesu, rachunkowości, 
marketingu, prawa i zarządzania firmą.  Absolwenci 
kierunku mogą podejmować pracę w przedsiębior-
stwach związanych z produkcją, przetwórstwem 
i dystrybucją produktów żywnościowych lub prowa-
dzić własne firmy związane z agrobiznesem. 

W naszej ofercie znajduje się również Technikum 
Architektury Krajobrazu, które kształci specjali-
stów zajmujących się projektowaniem, zakładaniem 
i pielęgnacja terenów zielonych. Należy nadmienić, 
że branża architektury krajobrazu rozwija się dyna-
micznie ze względu na coraz większe zapotrzebowa-
nie na tego typu usługi. Absolwenci tego kierunku 
stają się specjalistami w swojej dziedzinie, zdobywa-
jąc wiedzę z zakresu aranżacji przestrzeni i wnętrz, 
projektowania i wykonywania kompozycji kwiato-
wych  oraz budowy i urządzania elementów archi-
tektury krajobrazu.

Uczniów zainteresowanych nauką w szkole bran-
żowej zachęcamy do podjęcia kształcenia w  Branżo-
wej Szkole I stopnia w zawodach: kucharz oraz me-
chanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych. 
Młodzież zdobywa tu wykształcenie zawodowe i po 
ukończeniu szkoły jest przygotowana  do podjęcia 

Szkoła otwiera się na nowe perspektywy.
Ty możesz z tego skorzystać!

pracy. Zaletą organizacji kształcenia zawodowego  
w naszej szkole jest możliwość odbywania praktyki 
na miejscu (bez potrzeby indywidualnego poszuki-
wania pracodawcy).  Jednocześnie dla osób chętnych 
mamy atrakcyjne propozycje miejsc nauki zawodu 
zarówno w kraju, jak i  poza jego granicami. Może-
my pochwalić się, iż nasza placówka od 2005 roku 
uczestniczy w programach unijnych: „Leonardo 
da Vinci” i „Erasmus+”, dzięki czemu uczniowie 
odbywali praktyki w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
we Włoszech, w Bułgarii i na Węgrzech. W trakcie 
wyjazdów zagranicznych nasi uczniowie zdobywają 
cenne doświadczenie zawodowe i mają okazję do tre-
ningów językowych.

Zespół Szkół Rolniczych położony jest z dala od 
miejskich skupisk, co zapewnia bezpieczeństwo, 
zwłaszcza  w tej trudnej sytuacji. Kompleks bu-
dynków szkolnych, w skład którego wchodzi m. in. 
największa w regionie hala sportowa, położony jest 
na terenie parku z pięknym starodrzewem i XIX – 
wiecznym dworkiem w tle.

Uczniom zamiejscowym szkoła oferuje zakwate-
rowanie i wyżywienie w internacie, który znajduje 
się w budynku przylegającym do szkoły. Wychowaw-
cy internatu zapewniają wychowankom całodobową 
opiekę, pomoc w nauce i atrakcyjne formy spędzania 
czasu wolnego. 
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Wszelkie informacje można 

uzyskać także w sekretariacie 

szkoły pod numerem telefonu 

43 677 10 04.

Jesteśmy dumni z wszelkich osiągnięć naszych 
uczniów. Od trzech  lat mamy wśród nich stypen-
dystów programu „Zawodowcy w Łódzkiem – sty-
pendia dla najzdolniejszych”. Na uwagę zasługuje 
fakt, że projekt ten dedykowany jest wyłącznie dla 
uczniów szkół zawodowych.  Młodzież dzięki otrzy-
manym środkom ma możliwość rozwoju zawodowe-
go i podnoszenia swoich kwalifikacji. 

Wszystkich, którzy chcą zapoznać się ze szczegó-
łami oferty zapraszamy na stronę internetową na-
szej szkoły: www.zsrgrabski.pl

Zapraszamy.
DYREKTOR, RADA PEDAGOGICZNA I CAŁA SPOŁECZNOŚĆ 

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 

W SĘDZIEJOWICACH
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D o przetargu na realizację zadania przystąpi-
ło 10 oferentów, z których najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim. W ramach zadania firma wyremon-
towała odcinek drogi o długości 846 m, realizując: 
korytowanie pod nową konstrukcję, przebudowę  
i remont nawierzchni drogi oraz wykonanie nowej 
nawierzchni,  przebudowę i budowę chodników, bu-
dowę dojść do furtek, budowę przejść dla pieszych  
i kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy, 
wykonanie docelowej organizacji ruchu, usunięcie 
drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń. 

– To kolejne ważne powiatowe zadanie drogowe. 
Jego efekty odczują wszyscy odwiedzający groby bli-
skich i korzystający z okolicznej strefy rekreacyjnej. 
Droga zyskała nowy wizerunek i funkcjonalność. 
Spełnia wysokie standardy, a cieszy tym bardziej, 
że ponad połowę z tej kwoty udało nam się uzyskać  
z funduszy zewnętrznych – powiedział po oficjal-
nym odbiorze drogi Starosta Piotr Wołosz.

Armii Krajowej
po przebudowie

Prawie 4 mln złotych 

kosztowała przebudowa 

drogi powiatowej 

nr 2325E, ul. Armii 

Krajowej w Łasku wraz 

z budową kanalizacji 

deszczowej. To ważna 

 dla mieszkańców  

powiatu droga, 

prowadząca między 

innymi do lokalnego 

cmentarza. 

Koszt całej inwestycji wynosi 3 619 319,06 zł z cze-
go 1 979 310,00 zł to dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 

Oceny prac wykonanych w ramach powyższej in-
westycji dokonali przedstawiciele Zarządu Powiatu 
Łaskiego i radni powiatowi.  •


