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Lubelska, Katowicka, chodnik w Marzeninie  

i Chociwiu – intensywna końcówka roku na 

powiatowych drogach.

Mija rok dobrych inwestycji w powiatowych 

placówkach oświatowych. Zabytkowy dworek 

Szweycerów w Ostrowie czeka gruntowny remont. 

Szkoła w Sędziejowicach z nowymi środkami,  

zarządcą i perspektywami. 

S tarosta Łaski Piotr Wołosz widzi istotne 
zmiany w życiu społecznym powiatu ła-
skiego. Mijający rok był o wiele bardziej 

stabilny i przewidywalny, chociaż nadal niósł ze 
sobą pandemiczny niepokój. Instytucje, organi-
zacje i mieszkańcy, bardzo szybko nauczyli się 
funkcjonować w towarzystwie Covid-19. Wszyscy 
podnieśli poziom bezpieczeństwa epidemiczne-
go, osoby zainteresowane szczepieniami z nich 
skorzystały i nadal korzystają. Ustabilizowała się 
sytuacja w miejscowym szpitalu, niemniej jednak 
wciąż można odczuć ciężar wpływu niebezpiecz-
nego wirusa na organizację opieki medycznej czy 
inne codzienne czynności.

Jednym z z najważniejszych działań reali-
zowanych przez Powiat Łaski jest utrzymanie 
dróg powiatowych. W tym zakresie mijający rok 
pozwolił na zrealizowanie wielu ważnych dla 
mieszkańców działań. Począwszy od oczekiwanej 
od wielu lat ul. Lubelskiej w Łasku, drogę Wola 
Buczkowska-Gicin przez ważną dla mieszkań-
ców całego powiatu ul. Armii Krajowej po jedną 
z najważniejszych inwestycji ostatniego czasu 
czyli działania w obrębie węzła S-8 czyli w okoli-
cach Marzenina. W powiecie wyremontowano  
i wybudowano wiele chodników. I to nie koniec, 
bo kolejne dofinansowania już spływają. Jak te na 

Rok istotnych zmian

POWIAT ŁASKI ZAMYKA ROK Z REKORDOWYM, 18 MILIONOWYM WSPARCIEM, JAKIE UDAŁO  
SIĘ POZYSKAĆ NA REALIZOWANE INWESTYCJE. ROK, ZDANIEM WŁODARZY POWIATU,  
BYŁ ZDECYDOWANIE ŁATWIEJSZY POD WZGLĘDEM PANDEMICZNYM NIŻ POPRZEDNIE  
12 MIESIĘCY. O WIELE ŁATWIEJ I Z WIĘKSZYM OPTYMIZMEM ZARZĄD POWIATU PATRZY 
RÓWNIEŻ W PRZYSZŁOŚĆ, PLANUJĄC WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW DZIAŁANIA. 

remont drogi w miejscowości Patoki, a na następ-
ne Powiat Łaski zamierza pozyskać dofinansowa-
nie i rezerwuje już środki własne w budżecie.

Równie dobrze minął rok w placówkach oświa-
ty Powiatu Łaskiego. Trochę poszatkowana pan-
demią frekwencja nie zmniejszyła, a wręcz zwięk-
szyła zainteresowanie powiatowymi szkołami. 
W ZSMT w Ostrowie obecnie uruchomionych 
jest aż 10 oddziałów. Rolnicza szkoła w Sędziejo-
wicach cały rok przygotowywała się do przejścia 
pod zarząd Ministra Rolnictwa. Z końcem roku 
oficjalnie i ostatecznie przypieczętowano tą 
zmianę, a do szkoły spłynęły informacje o nowy, 
3 razy większym niż dotychczas budżecie. W 
pozostałych powiatowych szkołach, przez cały 
rok odbywały się remonty i intensywne działa-
nia. Powiat zdecydował także o inwestycjach na 
hali przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  
w Łasku, który jest jedną z najbardziej oblega-
nych przestrzeni sportowych w powiecie. 

Zarząd Powiatu zdecydował o inwestycji w za-
bytkowy dworek w Ostrowie. Milionowe nakłady 
nie były możliwe do udźwignięcia dla Powiatu, 
ale wsparcie z Polskiego Ładu pozwoli na uru-
chomienie tam ciekawej działalności kulturalnej 
i ochronę zabytku przed dalszym niszczeniem.  
W tym roku zdecydowano również o bardzo 

ważnej społecznie inwestycji, polegającej na bu-
dowie nowej placówki opiekuńczej dla dzieci, 
które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać 
się w swoich domach. Oprócz nowego budynku 
i zagospodarowania terenu, młodzi wychowan-
kowie będą mieli do swojej dyspozycji także dwa 
mieszkania chronione, które ułatwią im wejście 
w dorosłe życie po opuszczeniu placówki. Trwają 
obecnie intensywne prace zmierzające do przed-
stawienia powyższego projektu, jako kolejnej 
inwestycji, na którą Powiat Łaski chce pozyskać 
środki z zewnątrz. 

– Zabraliśmy się za sprawy, które nie były 
rozwiązane dotychczas. Udało się uruchomić in-
ternat, a potencjał wszystkich szkół w powiecie 
znacznie wzrósł. Drogi z pewnością są naszym 
sukcesem, ale widzimy również inne potrzeby 
w powiecie, którymi zdecydowaliśmy się pilnie 
zająć. Nie jest tajemnicą, że pieniędzy w budżecie 
zawsze jest za mało. Ale udaje nam się skutecznie 
pozyskać środki na kolejne działania. To wspar-
cie to konsekwencja naszego perspektywicznego 
planowania – dodaje Starosta Łaski Piotr Wołosz. 
– Życzę mieszkańcom, żeby przyszły rok był jesz-
cze lepszy. My zrobimy wszystko, by utrzymać do-
brą passę i wysoki poziom świadczonych miesz-
kańcom usług. 

Pozyskaliśmy ponad 18 milionów złotych. To 

rzeczywiście rekord. Nie pamiętam takiego roku. 

To nasz największy tegoroczny sukces, bo za tymi 

pieniędzmi idzie rozwiązanie wielu powiatowych 

problemów – mówi dla Gazety Starosta Łaski Piotr 

Wołosz.
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Z
a nami kolejny rok 

naznaczony wpływem 

pandemii. W ciągu ostatnich 

12 miesięcy udało nam się 

nie tylko dostosować do 

panujących warunków, ale też na bieżąco 

realizować działania, a także podejmować 

duże inwestycje zmieniające wizerunek 

powiatu. Piszemy o tym na łamach naszej 

gazety. Znajdziecie tu Państwo również 

swoistą retrospektywę wielu wydarzeń, jakie 

miały miejsce w ostatnich miesiącach.

Z optymizmem wchodzimy w nowy – 

2022 rok, prezentując dzisiaj krótkie 

podsumowanie działań na terenie Powiatu 

Łaskiego. Życzę miłej lektury, a przede 

wszystkim zdrowych i spokojnych Świąt 

Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów, 

odważnych marzeń, mądrych decyzji w 

Nowym Roku.

ROBERT SZCZEPANIAK

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU ŁASKIEGO

Robert Szczepaniak – redaktor naczelny
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Przedświąteczna gorączka, noworoczna krząta-
nina i związane z tym okresem wyjazdy sprzyjają 
roztargnieniu lub złodziejom. Nierzadko najbar-
dziej dotkliwie odczuwamy zgubienie dokumen-
tów tożsamości. Wyrobienie nowych wymaga za-
chodu, a utrata dokumentów może wiązać się ze 
słono kosztującymi konsekwencjami. Co zrobić  
w przypadku zgubienia dokumentów?

Utracone dokumenty najlepiej od razu zastrzec  
w banku – to kilkanaście tysięcy placówek w ca-
łym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć 
konta bankowego). Pamiętaj by:

1. Zastrzec dokumenty w Systemie DO-
KUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim 
banku lub w dowolnym banku przyjmu-
jącym zastrzeżenia także od osób nie-
będących jego klientami. Dane zostaną 
automatycznie przekazane do wszyst-
kich pozostałych uczestników Systemu 
DZ. Najłatwiej to zrobić osobiście w swo-
im oddziale bankowym. Część banków 
przyjmuje zastrzeżenia również telefo-
nicznie, pod numerem +48 828 828 828 
(tylko od własnych klientów, po zdalnej 
weryfikacji tożsamości). Można skorzy-
stać z konta na stronie www.bik.pl.

2. Powiadomić policję, jeśli dokumenty 
utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub 
placówki konsularnej i wyrobić nowy do-
kument. Szczegółowe informacje na ten 
temat znajdziesz na stronie gov.pl

W systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 
uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg 
innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, 
dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak 
objęta tajemnicą.

Więcej informacji znajdziecie Państwo 
na stronie: 

WWW.DOKUMENTYZASTRZEZONE.PL

Informujemy, że w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku istnieje możliwość 
osobistego załatwienia sprawy, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem 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 moż-
liwość osobistego załatwienia sprawy, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem 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.

Obsługa interesantów odbywa się w budynku przy ul. Południowej 1 (wejście od parkingu). Przypomina-
my, że nadal istnieje możliwość przekazania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁASKU INFORMUJE:

DOKUMENTY  
ZASTRZEŻONEPowiatowy Zarząd Dróg w 

powiecie łaskim zamyka mijający 
rok bilansem wielu kilometrów 
wykonanych na powiatowych 
drogach nakładek. Poprawiły 
one stan nawierzchni, komfort 
jazdy, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo pieszych  
i kierowców.

Raport z dróg

W minionym roku PZD zrealizował: 

Nakładki 2021 
1. 700 m w m. Rososza, gm. Sędziejowice – 148 196,55 zł 
2. 480 m w m. Grabia (w str. Kolonii Sędziejowice), gm. Sędziejowice – 100 160,38 zł 
3. 600 m w m. Luciejów, gm. Buczek – 132 516,50 zł 
4. 840 m w m. Zawady, gm. Widawa – 219 444,30 zł 
5. 200 m na odc. Rogóźno – Patoki, gm. Widawa – 51 727,65 zł 
6. 300 m na odc. Rogóźno – Patoki, gm. Widawa – 82 469,04 zł 
7. 860 m na ul. Hallera w m. Wiewiórczyn, gm. Łask – 221 648, 27 zł 
8. 770 m w m. Wrzeszczewice, gm. Łask – 166 445,23 zł 
9. 400 m w m. Remiszew, gm. Łask – 79 473,99 zł 
10. 750 m w m. Ludowinka, gm. Wodzierady – 159 238,88 zł 

Zamówienie uzupełniające: 
1. 580 m w m. Wola Bałucka, gm. Łask – 124 095,41 zł
2. 790 m w m. Korczyska, gm. Sędziejowice – 199 250,71 zł 
3. 1600 m w m. Zawady, gm. Widawa – ok. 352 311,36 zł
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Red.: Za nami kolejny trudny, pandemiczny rok. 
Było łatwiej czy gorzej niż w 2020 roku?

Piotr Wołosz: Zdecydowanie łatwiej. Ze względów 
pandemicznych rok był zdecydowanie łatwiejszy. 
Trochę się oswoiliśmy z sytuacją, nauczyliśmy funk-
cjonować, wypracowaliśmy rozwiązania. Trochę do-
skwiera nieprzewidywalność, chociażby ze względu 
na dochody, jakie otrzymujemy z budżetu państwa. 
Najbardziej niestabilne było to w roku ubiegłym.  
W tym roku podstawy finansowe były zdecydowanie 
bardziej stabilne, dodatkowo udało nam się pozyskać 
środki z wielu rządowych programów. Między inny-
mi z Polskiego Ładu czy z Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Red.: Pod względem finansowym był to chyba re-
kordowy dla Powiatu Łaskiego rok?

P. Wołosz: Pozyskaliśmy ponad 18 milionów zło-
tych. To rzeczywiście rekord. Nie pamiętam takiego 
roku. To nasz największy tegoroczny sukces, bo za 
tymi pieniędzmi idzie rozwiązanie wielu powiato-
wych problemów. Większość środków została prze-
znaczona na remont i budowę dróg oraz chodników. 
Ponad milion złotych pozyskano na termomoderni-
zację sali gimnastycznej w popularnym „ekonomi-
ku”. Część środków pomogła zrealizować działania  
w ramach tzw. bezpiecznych przejść.  Poza tym trud-
na i wyczekiwana inwestycja czyli remont dworku  
w Ostrowie. To więcej niż zadowalające.
Red.: To największy sukces?

P. Wołosz: Gdybym miał oceniać, powiedziałbym, 
że najważniejsze wydarzenie minionego roku, które 
przysporzyło mi wyjątkowo dużo satysfakcji to uda-

ne przekazanie szkoły w Sędziejowicach pod orga-
nizacyjne skrzydła Ministra Rolnictwa. Ta operacja 
rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku, a w listopa-
dzie tego roku podpisaliśmy ostatni akt przekazania 
majątku Powiatu Łaskiego na rzecz Skarbu Państwa. 
W tym momencie mamy wszelkie czynniki speł-
nione, aby ta szkoła od 1 stycznia 2022 roku przeszła 
pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa. Wszystko jest 
już poukładane, zorganizowane, czekamy tylko na 
pierwszy dzień stycznia. Szkoła już wie, jakimi będzie 
dysponowała środkami i są to środki zdecydowanie 
większe, niż te, którymi zarządzała dotychczas.
Red.: A przyszłoroczny budżet powiatu jak będzie 
wpływał na jego rozwój?

P. Wołosz: Budżet już zamknięty, formalnie 
oddany, skonstruowany, obecnie wnikliwie ana-

Rekordowe środki

Rozmowa ze Starostą Powiatu Łaskiego

Piotrem Wołoszem.

Ponad 18 milionów zł na realizację działań pozyskał w 2021 roku  
Powiat Łaski. To zdecydowany rekord. Najwięcej pochłonęły inwestycje 
drogowe i oświatowe. Starosta Łaski Piotr Wołosz podsumowując 
rok, wśród najważniejszych wydarzeń podkreśla również sukcesy 
oświatowe.

lizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Uwzględniliśmy w nim dwie duże inwestycje: dro-
ga w Patokach oraz renowacja dworku w Ostrowie. 
Poza tym przymierzamy się do złożenia kolejnych 
wniosków do Polskiego Ładu, w skrócie mówiąc 
chodzi o dom dziecka. Wydaje nam się, że będzie to 
około 5 milionów złotych, trwa właśnie szacowanie 
tej inwestycji. Planujemy również ul. Kilińskiego  
w Łasku, to duży projekt, o którym będziemy jesz-
cze mówili. Ale widzimy tu znaczącą potrzebę. Na 
liście dróg jest kilka realizacji. Przyszły rok to in-
westycje w okolicach Marzenina, gdzie najbardziej 
istotny jest dla nas węzeł drogi ekspresowej S8. 
Zakończenie budowy odcinka dojazdowego będzie 
zwieńczeniem wielomiesięcznej pracy. W przy-
szłym numerze szeroko omówimy inwestycje dro-
gowe. Mieszkańcy różnych części powiatu łaskiego 
będą mogli przygotować się na pewne utrudnienia, 
które mam nadzieję szybko zamienią się w cieszące 
oko zmiany.
Red.: Życzymy zatem powodzenia w ich wdrażaniu.

P. Wołosz: A ja Państwu życzę przede wszystkim 
zdrowia. Dla wszystkich mieszkańców powiatu  
i czytających nasz biuletyn. Biorąc pod uwagę rów-
nież, jak inflacja wpływa na nasze życie, życzę tak-
że w tym zakresie pewności i stabilizacji. Żeby mieli 
Państwo wokół siebie zawsze dobrych i życzliwych 
ludzi. Wesołych Świąt i dobrego, owocnego Nowe-
go Roku. 

 •

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 

świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania, miłości, radości i chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy

Starosta Łaski

PIOTR WOŁOSZ

z Zarządem Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego

GRZEGORZ DĘBKOWSKI

z Radą Powiatu Łaskiego
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Dobre informacje dla samorządów przekazali  
w Łasku, podczas konferencji prasowej poseł na 

sejm VIII kadencji, Członek Zarządu PiS Powiatu Pa-
bianickiego Krzysztof Ciebiada oraz ze Starosta Łaski 
Piotr Wołosz.  

Powiat Łaski w ramach ww. programu otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 13 610 000,00 zł. Otrzyma-
ne środki pozwolą na realizację zadań pn.: Remont 
wraz z kompleksową termomodernizacją zabytko-
wego dworu w Ostrowie oraz  Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki.

Pierwsze zadanie obejmuje kompleksową termo-
modernizacje dworu, która pozwoli ocalić przed znisz-
czeniem zabytek znajdujący się obecnie w bardzo złym 
stanie technicznym. W remontowanym dworze zapla-
nowano utworzenie centrum kulturalnego. Ponadto, 
utworzenie sali konferencyjno-balowej w konwencji 
epoki oraz części restauracyjnej. Na piętrze dworku 

POWIAT ŁASKI – 13 610 000,00 ZŁ

„Remont wraz kompleksową termomodernizacją zabytkowego dworu powstałego w okresie 1917-1918  
w Ostrowie” – 8 955 000,00 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2308E w miejscowości Patoki” – 4 655 000,00 zł.

GMINA BUCZEK (9 030 000,00 ZŁ)
„Budowa stacji uzdatniania wody w Gucinie oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Czestkowie B  
wraz z wyposażeniem przepompowni sieciowych w monitoring” (5 700 000,00 zł)
„Rozbudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem w miejscowości Buczek” (3 330 000,00 zł)

GMINA ŁASK (3 325 000,00 ZŁ)
„Budowa sieci wodociągowej w turystyczno-rekreacyjnej  miejscowościach Rokitnica i Aleksandrówek 
w Dolinie Rzeki Grabi”

GMINA SĘDZIEJOWICE (8 999 350,00 ZŁ)
„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

GMINA WODZIERADY (9 959 676,00 ZŁ)
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wodzierady” (7 362 286,00 zł)
„Przebudowa i rozbudowa SUW w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ście-
ków oraz zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Marianowie”. (2 597 390,00 zł)

GMINA WIDAWA (5 647 920,00 ZŁ)
„Budowa sali sportowej w systemie budynku pasywnego przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Chociwiu”. (3 115 220,00 zł)
„Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki – Chociw” (1 797 400,00 zł)
„Przebudowa drogi w miejscowości Widawa ul. Rocha” (735 300,00 zł)

ŁĄCZNIE: 50 571 946,00 ZŁ

utworzone zostaną pokoje noclegowe. Pozwoli to na 
uratowanie lokalnego zabytku, stworzenie interesu-
jącej przestrzeni, którą będą mogli wykorzystywać 
mieszkańcy. Wstępna wartość inwestycji wynosi 9 950 
000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie  z Programu In-
westycji Strategicznych to 8 955 000,00 zł.

Kolejne zadanie to przebudowa drogi powiato-
wej nr 2308E w miejscowości Patoki. Będzie ono 
polegać na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni o 
szerokości ok. 5,5 – 6 m na długości ok. 1200 m, wraz  
z wykonaniem jednostronnego chodnika o szeroko-
ści ok. 2 m na długości ok. 500 m. Ponadto zostanie 
wykonany nowy system odwodnienia. Odcinek dro-
gi objęty wnioskiem stanowi bezpośrednie połącze-
nie drogi wojewódzkiej nr 481 (Łask-Wieluń) z drogą 
wojewódzką nr 483 (Łask-Częstochowa). Wstępna 
wartość inwestycji wynosi 4 900 000,00 zł, otrzyma-
ne dofinansowanie to 4 655 000,00 zł.

LISTA INWESTYCJI, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE  
W POWIECIE ŁASKIM.

Milionowe inwestycje
Ponad 50 mln złotych 

wpłynie do samorządów 

powiatu  łaskiego w wyniku 

pierwszego naboru  

w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: 

Program inwestycji 

Strategicznych.  

To pokaźny zastrzyk 

środków, które samorządy 

Powiatu Łaskiego  

zamierzają przeznaczyć na 

ważne inwestycje lokalne. 
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1 września 1939 r. napaścią na Polskę Niemcy roz-
poczęły trwający ponad 6 lat, największy  konflikt 
zbrojny w dziejach ludzkości – II Wojnę Światową.  
Wojna pochłonęła ponad 60 mln ofiar, wśród nich 
blisko 6 mln Polaków. W dniu 1 września 2021 r. na 
cmentarzu parafialnym w Łasku obchodzono 82 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość 
została poświęcona pamięci wszystkich poległych 
żołnierzy oraz cywili, którzy oddali swe życie w bo-
haterskiej walce z najeźdźcą. 

Podczas spotkania głos zabrali między innymi 
poseł Dariusz Joński oraz poseł Tadeusz Woźniak. 
Po odczytaniu apelu pamięci i oddaniu salwy ho-
norowej, ks. ppor. Kamil Pawlik odmówił modlitwę  

To już pewne. Powiat Łaski zdecydował o koniecz-
ności budowy nowego obiektu opiekuńczego dla 
najbardziej potrzebujących dzieci. Tym, których los 
doświadczył brakiem rodziny i własnego domu, Po-
wiat chce zapewnić życie w nowo wyremontowanej 
placówce, która spełni ich najważniejsze potrzeby.

P lacówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ła-
sku mieści się obecnie w siedzibie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łasku. Do za-
dań placówki należy zapewnienie całodobowej opie-
ki dzieciom, które z różnych powodów, nie mogą się 
wychowywać w swoich rodzinach biologicznych. Tu-
taj trafiają dzieci z trudnych sytuacji domowych. Są 
to również dzieci, które zostają pod opieką placówki  
na dłużej. Obecnie przebywają tu dzieci w wieku 5 – 
18 lat. Warunki lokalowe zdecydowanie odbiegają od 
standardów, które można zaobserwować w innych 
tego typu miejscach. Utworzenie Placówki w nowym 
miejscu, daje możliwość uwzględnienia wszystkich 
standardów, obowiązujących w domach dziecka.  

Napaść na Polskę był częścią tajnego paktu 
Ribbentrop-Mołotow, który przed wybu-

chem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.  
W dniu 17 września 2021 r. na cmentarzu parafial-
nym w Łasku obchodzono 82. rocznicę agresji so-
wieckiej na Polskę. Uroczystość została poświęcona 
pamięci wszystkich poległych, którzy padli ofiarą 
zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem stał 

w intencji wszystkich poległych w czasie II wojny 
światowej. Na zakończenie, delegacje obecne na uro-
czystości złożyły kwiaty na grobach żołnierzy pole-
głych we wrześniu 1939 roku.

W obchodach wzięli udział parlamentarzyści, lo-
kalni samorządowcy, kombatanci i weterani, przed-
stawiciele służb mundurowych, delegacje szkół oraz 
mieszkańcy Łasku.

Władze Powiatu Łaskiego reprezentowali: Sta-
rosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Teresa We-
sołowska, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego 
Grzegorz Dębkowski, Etatowy Członek Zarządu Po-
wiatu Łaskiego Robert Szczepaniak oraz naczelnik 
Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska 
Karolina Kaniecka-Malinowska.

PAMIĘTAMY!

Sowiecka 
agresja

17 września 1939 roku Armia Czerwona, łamiąc polsko-sowiecki pakt 
o nieagresji, przekroczyła granicę wschodnią państwa polskiego bez 
wypowiedzenia wojny.

się Katyń. Delegacje obecne na uroczystości złożyły 
kwiaty pod tablicą Katyńską. W obchodach wzięli 
udział lokalni samorządowcy, kombatanci i wete-
rani, a także przedstawiciele służb mundurowych, 
delegacje szkół oraz mieszkańcy Łasku. Władze Po-
wiatu Łaskiego reprezentowali członkowie Zarządu 
Powiatu Łaskiego przewodniczący Rady Powiatu 
Łaskiego.

Powiat Łaski dysponuje dwiema działkami  
w Ostrowie, które będą przeznaczone na ten cel  
i już przygotowuje się do złożenia stosownego 
wniosku, który pomoże znaleźć wsparcie finan-
sowe inwestycji. Oprócz domu dziecka powstaną 
również dwa mieszkania chronione, pozwalające 
wychowankom placówki, po osiągnięciu dorosło-
ści, dostosować się do nowych warunków, zanim 
„pójdą na swoje”.  

Możliwość budowy placówki w nowej lokalizacji 
jest szansą, by dostosować ją do aktualnych potrzeb 
dzieci w niej przebywających, by choć w niewiel-
kim stopniu zrekompensować im deficyt związany  
z pozbawieniem opieki ze strony rodziców biolo-
gicznych. Jest to ważne dla ich rozwoju i dalszego 
wzrastania w społeczności. Dzięki temu zyskają 
nową przestrzeń do realizacji swoich zainteresowań, 
pasji  oraz warunki, zbliżone do rodzinnych. Więk-
sza przestrzeń spowoduje, że będą wychowywać się  
w bardziej intymnych, a jednocześnie zapewniają-
cych większą swobodę warunkach.

Nowa placówka 
opiekuńcza
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Powiat Łaski zakończył realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2309E w miejscowo-
ści Chociw w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 170 m”.

Inwestycja polegała na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 – 2,5 m wraz z dojściami 
do furtek. Ponadto wykonano również przebudowę 8 zjazdów indywidualnych o szerokości 5 – 5,5 m.

Realizacja zadania znacznie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz stanowi kontynuację 
chodnika zaprojektowanego podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 480.

Wykonawcą zadania była firma Władysław Pisarek PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGO-
WO – HANDLOWE „ TRANS BRUK”.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 134 817,61 zł i została pokryta ze środków Powiatu Łaskiego.

Dobiegła końca inwestycja pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Ma-

rzeninie, w zakresie budowy chodnika na odcinku 
ok. 570 m, od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia”. 
Nowy chodnik powstał dzięki współpracy finanso-
wej Powiatu Łaskiego i Gminy Sędziejowice. Wartość 
inwestycji wyniosła 687 784,16 zł w tym 300 000,00 zł 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielo-
nej Powiatowi Łaskiemu przez Gminę Sędziejowice.

W listopadzie oddano do użytku nowo przebu-
dowaną drogę powiatową – ul. Lubelskiej  

w Łasku. Wstęgę otwierającą drogę przecięli: I Wice-
wojewoda Łódzki Karol Młynarczyk oraz przedsta-
wiciele władz Powiatu Łaskiego: Starosta Łaski Piotr 
Wołosz, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, 
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Łaskiego Robert 
Szczepaniak, Członek Zarządu Powiatu Łaskiego 
Barbara Potasiak, Przewodniczący Rady Powiatu Ła-
skiego Grzegorz Dębkowski oraz radni Powiatu Ła-
skiego: Andrzej Banaszczyk, Florian Podębski, Jacek 
Raczkowski oraz Bogdan Lipowski. 

Powiat Łaski  otrzymał na ten cel dofinansowanie 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w wysokości 2 052 859,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował:
• rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji 

nawierzchni i wykonanie nowej,
• przebudowę drogi powiatowej,
• rozbiórkę istniejących i budowę nowych odcin-

ków chodników,
• budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
• rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów w 

ciągu drogi powiatowej,
• rozbiórkę istniejących i budowę dojść do 

furtek,

CHOCIW Z NOWYM CHODNIKIEM

Nowy chodnik 
w Marzeninie

Lubelska 
na nowo

• przebudowę skrzyżowania z ul. Piaskową (DG 
103275E)

• wyposażenie techniczne drogi – budowę przy-
kanalików kanalizacji deszczowej,

• zabezpieczenie infrastruktury telekomunika-
cyjnej i elektrycznej (rury osłonowe),

• wykonanie robót ziemnych,
• wyrównanie i wyprofilowanie terenu,
• wykonanie zabezpieczenia istniejących drzew 

i krzewów,
• wykonanie elementów organizacji ruchu 

(oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Wykonawcą zadania jest firma:  
WŁODAN  Sp. z o.o. Sp.k. Porszewice 31 

 95-200 Pabianice.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI WYNIOSŁA: 2 932 656,01 ZŁ
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Lp. Pomoc udzielona przedsiębiorcom od 01.01.2021 r. 
do dnia 30.11.2021 r.

Wydatki na      
30.11.2021 r. Liczba osób 

1. Staże 2 524 022,63 311

2. Bony: 14 893,50 6,00

 1.Stażowy 1 568,50 1

 2.Szkoleniowy 11 645,00 4

 3.Zatrudnieniowy 1 680,00 1

3. Wyposażenie/doposażenie st. pracy 96 999,97 3

 * w tym w tym ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 000,00 1

4. Prace interwencyjne 38 370,82 6

5.

Zadania wynikające z ustawy  
z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

4 309 074,99 901,00

 
1. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej:

87 346,95 20

 

2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej w przypadku spadku 
obrotów gospodarczych dla przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników:

355 420,00 61

 

3. Dofinansowanie przedsiębiorcom części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych 
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  
w przypadku spadku obrotów gospodarczych

888 038,04 221

 

4. Dofinansowanie organizacjom pozarządowym 
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 
należnych od tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku 
przychodów z działalności statutowej

18 270,00 7

 

5. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej dla 
mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy 
określonych branż oraz dla sklepików szkolnych

2 960 000,00 592

6. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 110 038,00 50

 SUMA 7 093 399,91 1 277,00

7. Jednorazowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej (dotacje) dla osób bezrobotnych 615 109,98 34

 *w tym ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 1

W połowie listopada Powiat Łaski podpisał 
umowę z firmą TRANS BRUK Władysław 

Pisarek na przebudowę drogi powiatowej nr 2335E 
– ul. Katowicka i ul. Spacerowa w Łasku w zakresie 
budowy chodnika. W skład zadania wchodzi kilka 
szczegółowych elementów:

• Budowa przejścia dla pieszych nr 1 na drodze 
powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka w Łasku,

• Budowa przejścia dla pieszych nr 2 na drodze 
powiatowej nr 2335E – ul. Spacerowa w Łasku,

• Budowa przejścia dla pieszych nr 3 na drodze 
powiatowej nr 2335E – ul. Spacerowa w Łasku,

• Budowy przejścia dla pieszych nr 4 na drodze 
powiatowej nr 2335E – ul. Katowicka  
i ul. Spacerowa w Łasku.

Powiat Łaski z końcem listopada zakończył inwestycję pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. War-
szawskiej w Łasku”.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych wraz z balustradą ochro-
ną U-12a przy hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku oraz budowę chodnika le-
wostronnego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła  92 306,00 zł.
Na realizację zadania Powiat Łaski otrzymał dofinansowanie w wysokości 73 844,00  zł w ramach Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. dla zadań mających na celu  poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych.

BEZPIECZNIEJ PRZY HALI

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowego 
chodnika z kostki brukowej  długości ok. 555 m i sze-
rokości ok. 2 m, wraz z przebudową istniejących  zjaz-
dów indywidualnych. Ponadto zostaną wykonane 
nowe przejścia dla pieszych oraz nowe oznakowanie 
pionowe i poziome.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 314 610,00 zł

Na ten cel Powiat Łaski otrzymał dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań ma-
jących na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 
ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść 
dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021  
w wysokości 185 929,00 zł.

Remont chodników
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To już postanowione, przygotowane i w zasadzie 
wykonane. Szkoła w Sędziejowicach przechodzi 
pod zarząd Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
To duże wyzwania oraz nowe perspektywy. Powiat 
Łaski właśnie podpisał ostatni akt notarialny w tej 
sprawie.

 

Na początku listopada podpisano ostateczny akt 
notarialny przenoszący majątek szkoły, sta-

nowiący mienie powiatu na rzecz Skarbu Państwa. 
Tym samym od 1 stycznia 2022 to Minister Rolnictwa 
będzie właścicielem, dysponentem i organizatorem 
szkoły w Sędziejowicach. Z dniem podpisania aktu 
notarialnego obie strony zawartego porozumienia 
spełniły warunki konieczne do przekazania Zespołu 
Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sę- Ponad 13 mln zł na inwestycje dla Powiatu Łaskiego 

z pierwszego rozdania Polskiego Ładu. Pieniądze 
zaspokoją społeczne potrzeby mieszkańców. Pra-
wie 9 milionów zostanie przeznaczonych na reno-
wację zabytkowego dworku w Ostrowie. 

Powiat Łaski w ramach programu uzyskał dofi-
nansowanie w kwocie 13 610 000,00 zł. Otrzy-

mane środki pozwolą m.in. na realizację zadania pn.: 
„Remont wraz z kompleksową termomodernizacją 
zabytkowego dworu w Ostrowie”.

Prace będą obejmowały kompleksową termomo-
dernizacje dworu, która pozwoli ocalić przed znisz-
czeniem zabytek znajdujący się obecnie w bardzo 
złym stanie technicznym. W remontowanym dwo-
rze planuje się utworzenie centrum kulturalnego. 
Ponadto zostanie utworzona sala konferencyjno-ba-
lowa w konwencji epoki oraz część restauracyjna. Na 
piętrze dworku utworzone zostaną pokoje hotelowe. 

Zakończył się długo wyczekiwany remont sali gim-
nastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
nr 1 w Łasku. Prace przede wszystkim miały wpły-
nąć na oszczędność ciepła i energii. Poprawiły rów-
nież estetykę obiektu. 

Symbolicznego otwarcia wyremontowanej sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodsta-

wowych nr 1 w Łasku, czyli przecięcia wstęgi, doko-
nali Starosta Łaski Piotr Wołosz, Wicestarosta Tere-
sa Wesołowska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu 
Łaskiego Robert Szczepaniak, Członek Zarządu Po-
wiatu Łaskiego Barbara Potasiak oraz radny Powiatu 
Łaskiego Jacek Raczkowski. W otwarciu uczestniczy-
li również radni Powiatu Łaskiego: Andrzej Banasz-
czyk, Mateusz Barwaśny, Sylwester Gawron oraz 
Bogdan Lipowski. 

Zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej 
oraz termomodernizacja i remont budynku ZSP nr 
1 w Łasku – etap I” obejmowało: docieplenie budyn-
ku sali gimnastycznej wraz z dodaniem dodatkowej 
warstwy izolacji, naprawę elewacji i pokrycia dacho-
wego, wykonanie remontu wentylacji nawiewnej 
oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu 
budynku.

Dworek do renowacji

dziejowicach do prowadzenia przez nowego właści-
ciela. Ze strony Powiatu Łaskiego akt notarialny pod-
pisywała Pani Teresa Wesołowska – Wicestarosta 
Łaski oraz Pan Robert Szczepaniak – etatowy czło-
nek Zarządu Powiatu Łaskiego, natomiast ze strony 
Skarbu Państwa Pan Piotr Wołosz – Starosta Łaski.

Dla placówki do nowe wyzwania i zupełnie inna 
perspektywa finansowania. Specyficzny charak-
ter szkoły sprawiał, że Powiat Łaski nie mógł sfi-
nansować wszystkich niezbędnych, kosztownych 
zakupów, jak choćby kombajn wart ponad milion 
złotych czy ciągniki warte 300 tys. zł. Obecnie szko-
ła, która mimo wszystko, dotąd była dobrze finan-
sowaną placówką, będzie miała budżet sięgający 
ponad 8 mln złotych, czyli prawie trzy razy więcej 
niż przed rokiem. 

Ponadto ściany oraz sufit  sali gimnastycznej zo-
stały naprawione i odmalowane oraz zostało wymie-
nione istniejące, a wyeksploatowane już oświetlenie. 
Zastąpiono je nowymi i energooszczędnymi lam-
pami, które w znacznym stopniu zmniejszą zużycie 
energii elektrycznej. Zostały również zakupione  

Pożegnanie szkoły

Termomodernizacja ZSP nr 1

Wstępna wartość inwestycji wynosi 9 950 000,00 zł. 
Otrzymane dofinansowanie  z Programu Inwestycji 
Strategicznych to 8 955 000,00 zł.

Dwór powstał w latach 1912-18 na terenie folwarku 
Ostrów należącego wówczas do Michała Szweycera 
Sadora. Od 1913 r. do okresu okupacji hitlerowskiej 
dobra dziedziczył Janusz Szweycer s. Michała. W okre-
sie II wojny światowej folwark wraz z dworem stał 
się własnością III Rzeszy. Na przełomie 1945 r. uległ 
częściowej parcelacji. Dwór z przyległym parkiem  
i ogrodem początkowo przeznaczony został na ośrodek 
wczasowy, a od 1959 r. na internat Zasadniczej Szkoły 
Ogrodniczej. Pieczę nad obiektem do dziś sprawuje 
Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych. Niestety 
obiekt wymaga dużych nakładów finansowych. Jest 
zabytkiem i naprawdę uroczym miejscem, położonym 
w cudownych starym parku, który o każdej porze roku 
pokazuje inny koloryt. Teraz dzięki dofinansowaniu 
powróci do stanu  z czasów jego świetności. 

i zamontowane siatki ochronne na okna, które uchro-
nią je przed uszkodzeniami, jakie mogą powstać przy 
użytkowaniu sali gimnastycznej przez uczniów. 
Wykonano również remont pomieszczenia siłowni 
wewnętrznej.

 
REMONT SALI W SKRÓCIE:
• Wykonawcą zadania była firma  

F.H.U. „SAW-BUD” ANDRZEJ WRÓBEL  
z siedzibą w Pabianicach, ul. Zielona 12  

• Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 179 
141,19 zł

Dofinansowanie otrzymane na realizację inwestycji: 
• Wojewódzki Funduszu Ochrony  Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 303 
730,00 zł,

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w 
wysokości 900 000,00 zł.

Pozostała wartość dofinansowania otrzymanego 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, została przeznaczona na modernizacja szatni 
i pomieszczeń sanitarnych na sali gimnastycznej  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Łasku. 
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Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych 
przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku to efekt kolej-
nych działań inwestycyjnych realizowanych przez 
Powiat Łaski. 

Redakcja: Za nami 12 intensywnych miesięcy pracy 
Powiatu Łaskiego. Z licznymi inwestycjami i działa-
niami wspierającymi rozwój mieszkańców powia-
tu. Jak Pani je podsumowuje?

Barbara Potasiak: Inwestujemy w ludzi, bo naj-
większym bogactwem naszego powiatu są jego 
mieszkańcy, a na naszą przyszłość będą mieli wpływ 
młodzi ludzie i im przede wszystkim trzeba stworzyć 
najlepsze warunki do kształcenia i rozwoju. Jako wie-
loletnia nauczycielka mam tego świadomość i wiem, 
że inwestowanie w oświatę to najlepsza lokata. Przez 
ostatnie kilkanaście miesięcy wiele zmieniło się  
w naszych szkołach, oczywiście na plus. Zarząd Powia-
tu Łaskiego na początku kadencji wyznaczył sobie za 
cel rozwój szkolnictwa i tą drogą konsekwentnie idzie-
my realizując przyjętą wizję. Chcemy szkolnictwa na 
wysokim poziomie. Zwiększamy środki finansowe 
dla szkół z naszego budżetu, ale przede wszystkim po-
zyskujemy środki zewnętrzne. Ugruntowaliśmy kie-
runki kształcenia w naszych placówkach, dzięki cze-
mu nasze szkoły nie stanowią dla siebie konkurencji.

U czniowie będą mogli korzystać teraz ze świeżo 
wyremontowanych pomieszczeń szatni mę-

skiej i szatni damskiej znajdujących się bezpośrednio 
przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcą-
cym w Łasku. Prace objęły: 

• remont wykładzin ściennych i podłogowych  
z płytek ceramicznych,

• malowanie sufitów i ścian,
• wymianę stolarki wewnętrznej,
• remont instalacji sanitarnych: wodociągowej, 

kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
• remont instalacji elektroenergetycznej,
• wymianę oświetlenia na energooszczędne,
• wymianę umywalek, misek ustępowych  

i prysznicy na nowe,
• wymianę wyposażenia szatni między innymi  

w wieszaki i ławki.
Powiat Łaski zarezerwował na ten cel 249 156,00 

zł. Część środków pochodzi z budżetu Województwa 
Łódzkiego i została przekazana powiatowi, jako po-
moc finansowa w formie dotacji celowej  w wysokości 
70 000,00 zł na realizację ww. zadania.

Red:. – A największy, Pani zdaniem, sukces na tym 
polu?

B. Potasiak – Dużym sukcesem Zarządu jest sfi-
nalizowanie nowej perspektywy dla Zespołu Szkół 
Rolniczych w Sędziejowicach. Moje marzenie, jako 
byłej nauczycielki tej szkoły realizuje się na naszych 
oczach. Rozwój technologii w zakresie produkcji 
rolniczej, nowoczesna organizacja gospodarstw, 
wymiana doświadczeń z podobnymi szkołami za 
granicą – to wkrótce stanie się oczywiste w szkole  
w Sędziejowicach. Mimo stosowania coraz nowszych 
rozwiązań technologicznych w rolnictwie, jestem 
przekonana, że uczniowie tej placówki nie zapomną 
jak ciężka jest praca na roli, jak bardzo potrzebna  
i będą odpowiedzialni za to by nigdy nie zabrakło 
chleba na naszych stołach.
Red.: – Jednak najwięcej pracy widać na drogach 
powiatowych.

B. Potasiak – Są bardziej widoczne i zdecydowa-
nie więcej mieszkańców z nich korzysta. Drogi służą 
całej społeczności powiatu. Jako podstawowy ele-

ment infrastruktury stanowią podstawę do rozwoju 
gospodarczego i wzrostu poziomu życia mieszkań-
ców. Inwestycje drogowe na terenie powiatu łaskie-
go to mocna strona i priorytet obecnego Zarządu. 
Staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców. 
Jest to możliwe dzięki pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych. Nowe nawierzchnie i remonty, mon-
taż progów zwalniających, przejścia dla pieszych  
i bieżące utrzymanie dróg ułatwiają funkcjonowa-
nie i mają wpływ na ciągłą poprawę bezpieczeństwa. 
Bardzo ważnym punktem na naszej mapie drogowej 
jest Marzenin. Tutaj bowiem usytuowany jest węzeł 
drogi ekspresowej S8. Priorytetem dla nas jest bez-
pieczeństwo pieszych i kierowców oraz połączenie 
z drogą wojewódzką nr 481 drogami powiatowymi 
z Rososzy i Pruszkowa. W Rososzy położona zosta-
ła nakładka asfaltowa ok. 1300 m. Aktualnie  trwa 
przebudowa najbardziej oczekiwanego odcinka 
dojazdowego  o długości ok. 1900 m z Pruszkowa 
do Woli Marzeńskiej z bezpiecznym rondem. Za-
kończona została budowa chodnika o długości 570 

m na ulicy Zduńskiej od węzła trasy S8 do ośrodka 
zdrowia w Marzeninie. Drugim ważnym odcinkiem 
jest połączenie naszego powiatu z powiatem zduń-
skowolskim. Wyremontowaliśmy ok. 1000 m drogi  
w Podulach w kierunku Sobiepan. Pozostały odci-
nek z Sobiepan do Brzesk planujemy zrealizować 
w przyszłym roku, starając się o dofinansowanie  
z FOGR-u. Łącznie  w ciągu 3 lat bieżącej kadencji 
na terenie gminy Sędziejowice wybudowano nową 
nawierzchnię asfaltową na odcinku około 7 km, 
natomiast do końca 2022 roku planujemy oddać do 
użytku kolejne 5 km dróg asfaltowych.
Red.: Dziękuję i życzę powodzenia w realizacji za-
planowanych na przyszły rok działań.

B. Potasiak: Ja również serdecznie dziękuję. Bę-
dzie się u nas w powiecie dużo działo w przyszłym 
roku. A korzystając z okazji chciałabym wszystkim 
mieszkańcom powiatu łaskiego życzyć na nadcho-
dzący rok przede wszystkim zdrowia i stabilnej sytu-
acji życiowej i zawodowej, a także słońca i uśmiechu 
na każdy z dni Nowego Roku.

Ładniej w ILO

Ludzie – największe 
bogactwo powiatu

Barbara Potasiak, członek Zarządu Powiatu Łaskiego.  

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej  

w Olsztynie. Wieloletnia nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych  

w Sędziejowicach. Od 2014 r. radna Powiatu Łaskiego, od 2018 r.  

pełni funkcję Członka Zarządu.
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W Starostwie Powiatowym w Łasku, podczas XLII sesji Rady Powiatu Łaskiego,  Starosta Łaski Piotr Wo-
łosz, Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska, Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Grzegorz Dębkow-
ski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Karolina Kaniecka-Malinowska 
wręczyli listy gratulacyjne oraz złożyli życzenia nauczycielom, którzy w ostatnim czasie uzyskali awanse 
na wyższe stopnie zawodowe. 

AWANS OTRZYMALI: 
Bartłomiej Szubski – Nauczyciel ZSP1 w Łasku,
Anna Sobczak – Nauczyciel ZSM-T w Ostrowie,
Wiesław Bednarski – Nauczyciel ZSM-T w Ostrowie,
Jakub Najder – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach,
Szymon Bobrowski – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach,
Martyna Zakrzewska – Nauczyciel SOSzW w Łasku,
Agata Przybylska – Nauczyciel SOSzW w Łasku,
Katarzyna Domańska – Nauczyciel SOSzW w Łasku,
Aleksandra Zając-Mejsner – Nauczyciel ZSP1 w Łasku,
Renata Kryściak – Nauczyciel ZSP1 w Łasku,
Katarzyna Szewczyk – Nauczyciel SOSzW w Łasku,
Marlena Dymińska – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach,
Marta Kopytowska – Nauczyciel ZSR w Sędziejowicach.

Pod koniec wakacji na Terenie Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie odbyło 

się Wojewódzkie Święto Plonów połączone z dożyn-
kami archidiecezjalnymi oraz piknikiem rodzin-
nym: „Lato z funduszami unijnymi”. Organizatorami 
dożynek byli m.in. Marszałek Województwa Łódz-
kiego Grzegorz Schreiber, Metropolita Łódzki abp 
Grzegorz Ryś, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW  
w Rogowie, Powiat Brzeziński oraz Gmina Rogów. 
Obchody rozpoczęto od mszy świętej dziękczynnej za 
tegoroczne plony, której przewodniczył ksiądz arcy-
biskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, a koncele-
browali ją m.in. duszpasterze rolników i pszczelarzy. 
We mszy świętej brali udział m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych województwa łódzkiego oraz 
zaproszeni goście. W uroczystościach dożynkowych 
uczestniczyli również Starosta Łaski Piotr Wołosz 

NAUCZYCIELE AWANSOWANI

WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW ZAWODOWYCH.

oraz Wicestarosta Łaski Teresa Wesołowska. Powiat 
Łaski na tegorocznych dożynkach reprezentowały 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które brały udział 
w konkursie „Łódzkie smakuje” składającym się  
z trzech kategorii: 

• I kategoria: „Wytrawne smaki Łódzkiego”  
– dla potraw o charakterze wytrawnym,  

• II kategoria: „Słodkie smaki Łódzkiego”  
– dla wyrobów cukierniczych, ciast, deserów, 

• III kategoria: „Wigilijne smaki Łódzkiego”  
– dla potraw o charakterze wigilijnym.

W kategorii „Wytrawne smaki Łódzkiego” udział 
brały Panie z KGW „Ptasica i Przyjaciele” z Woli 
Bałuckiej które zaprezentowały „Twarożek z przy-
prawami od szczęśliwej krówki. Masełko z solą” oraz 
KGW „Sięganowianki” zaserwowały zupę „Zalewaj-
ka z zasmażką”. 

W drugiej kategorii konkursowej dla wyrobów 
cukierniczych, ciast oraz deserów udział wzięły 
Panie z KGW w Teodorach z ciastem pt. „Siała baba 
mak”, KGW „Gorczynianki” przygotowały „Roladę 
bezową” oraz KGW „Leśnica” upiekły „Sernik z ob-
warzonego mleka”.

Powiat Łaski ufundował upominki za reprezento-
wanie i promowanie powiatu w konkursie kulinar-
nym organizowanym przez KOWR dla Kół Gospo-
dyń Wiejskich pt. „Bitwa Regionów”. Powiat Łaski 

Smaki powiatu łaskiego
Kolorowa, smaczna i atrakcyjna – piękna ziemia łaska przyciągała tłumy 

uczestników tegorocznych dożynek. Wszystko dzięki intensywnej pracy  

Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu łaskiego oraz wszystkich zaangażowanych  

w przygotowanie smakowitych i atrakcyjnych elementów promocyjnych.

również miał swoje stoisko promocyjne zachęcające 
do odwiedzin ziemi łaskiej, a przede wszystkim pro-
mujące jej walory turystyczne, gospodarcze i… sma-
kowe. 

Byliśmy kolorową, niezwykle sympatyczną, weso-
łą i bardzo smaczną ekipą. To zasługa  mieszkańców 
powiatu. Dziękujemy wszystkim Kołom Gospodyń 
Wiejskich oraz Stowarzyszeniu Rękodzieła Łaskiego 
„Szuflandia” za wspólny udział w dożynkach i krze-
wienie rękodzieła na terenie naszego regionu. 
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W październiku odbyło się uroczyste oddanie 
do użytku nowo wyremontowanych szatni 

oraz schodów w Międzyszkolnym Ośrodku Spor-
towym w Łasku. Inwestycje zostały zrealizowane  
w ramach projektów pn.: „Modernizacja szatni i po-
mieszczeń sanitarnych przy łaskiej hali sportowej 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Łasku” 
oraz „Naprawa schodów i obudowanie kamieniem 
naturalnym przy hali sportowej Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Łasku znajdującej się przy 
ul. Warszawskiej 13 w Łasku”.

Z espół Szkół Mundurowo-Technicznych, z rekor-
dową w tym roku ilością uczniów, dostosowuje 

placówkę do potrzeb młodzieży, uczęszczającej rów-
nież do innych szkół. Dzięki tym działaniom, a przede 
wszystkim staraniom Zarządu Powiatu Łaskiego, 
szkoła w tym roku otworzyła kolejne skrzydło inter-

Pierwsza część zadania obejmowała swoim za-
kresem remont pomieszczeń szatni męskiej i szatni 
damskiej oraz dwóch sanitariatów i pomieszczeń 
prysznica, a także dwóch pomieszczeń toalety. Prace 
remontowe polegały m.in. na: remoncie wykładzin 
ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych i wy-
kładziny pcv, malowaniu sufitów i ścian, wymianie 
umywalek, misek ustępowych i prysznicy, remoncie 
instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
wentylacyjnej, remoncie instalacji elektroenerge-
tycznej, wymianie oświetlenia na energooszczędne,  

Obiekt na miarę czasów
Intensywne prace remontowo-inwestycyjne na terenie Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego  w Łasku, zwieńczył atrakcyjny piknik dla całych 

rodzin. Od pewnegoc zasu mieszkańcy powiatu mogą już korzystać ze świeżo 

wyremontowanych pomieszczeń MOS-u.

wymianie wyposażenia szatni. Znacząco poprawia 
to komfort codziennego użytkowania sali. Wartość 
robót budowlanych wyniosła 379 053,32 zł. Wyko-
nawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane RB 
Poziom Sp. z o. o. – Łódź, al. J. Piłsudskiego 133P.

Druga część remontów hali to wymiana schodów 
zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych do hali sportowej MOS w Łasku 
oraz schodów zewnętrznych prowadzących do Cen-
trum Usług Wspólnych Powiatu Łaskiego. Wartość 
wykonanych robót wyniosła 85 583,40 zł. Wykonaw-
cą zadania było PUPH Marek Hajnrych. Dzięki temu 
obiekt nabrał nie tylko estetycznego wyglądu, ale 
przede wszystkich zyskał praktyczne rozwiązania 
ułatwiające funkcjonowanie mieszkańcom powiatu 
łaskiego. 

Otwarciu zmodernizowanych szatni oraz scho-
dów towarzyszył piknik rodzinny zorganizowany 
przez Starostwo Powiatowe w Łasku we współpracy 

z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym. Podczas 
pikniku dzieci mogły skorzystać z dmuchanego pla-
cu zabaw rozstawionego wewnątrz hali, skosztować 
przygotowanych smaokołyków oraz wziąć udział                            
w konkursach i zabawach przeprowadzonych przez 
animatorki. Dzieci otrzymały również drobne pre-
zenty od Powiatu Łaskiego.

natu, zapewniając dostęp do bezpiecznej przestrzeni 
dla uczniów mieszkających z dala od szkoły. 

1 września 2021 roku w ZSM-T w Ostrowie odbyło 
się uroczyste otwarcie kolejnego skrzydła internatu. 
W wyremontowanych salach mogło zamieszkać ko-
lejnych 29 uczniów, a tym samym szkoła dysponuje 

Nowe skrzydło internatu ZSM-T
już prawie 60 miejscami noclegowymi. Remont po-
mieszczeń i zakup wyposażenia  sfinansowany został 
ze środków własnych Powiatu Łaskiego w kwocie 
100 000,00 zł. Prace remontowe zostały przeprowa-
dzone przy wsparciu Powiatu Łaskiego, nauczycieli 
oraz rodziców uczniów którzy aktywnie włączyli się  
w pomoc przy remoncie obiektu.

Internat jest dostępny nie tylko dla uczniów pla-
cówki, ale również dla uczniów wszystkich szkół 
powiatowych, w tym Liceum Ogólnokształcącego  
w Łasku i ZSP w Łasku tzw. ekonomika.

W tym roku w ZSM-T powstały aż cztery nowe 
oddziały. Jeszcze w 2015 roku ówczesny Wicestaro-
sta zdecydował o likwidacji placówki. Dziś okazało 
się, że systematyczna, konsekwentna i kompleksowa 
praca przynosi efekty.

– Zdecydowaliśmy się postawić na edukację. Szko-
ła się rozwija, a młodzież przyjeżdża nie tylko z całe-
go powiatu, ale również z całej Polski – mówi Staro-
sta Łaski Piotr Wołosz – Kilka lat pracy sprawiło, że 
szkoła zdecydowanie odżyła. Bardzo dobre kierunki 
edukacyjne. Świetne wyposażenie i internat, który 

zamknięty był przez 20 lat. Dziś mamy 60 miejsc,  
a kolejka do niego jest jeszcze dłuższa. Mamy świet-
ną pomysłową kadrę i bardzo zdeterminowaną oraz 
kreatywną dyrekcję. To przynosi efekty, a my tylko 
trochę pomagamy.

Jeszcze 4 lata temu w Zespole Szkół Mundurowych 
i Technicznych były jedynie 3 klasy, dzisiaj jest ich 10, 
a nadal przybywa zainteresowanych. Szkoła urucho-
miła kilka ciekawych kierunków, które cieszą się po-
wodzeniem wśród uczniów. Wkrótce rozpocznie się 
remont zabytkowego dworku, a szkołę otacza piękny 
park, który daje wytchnienie po godzinach nauki. 
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K onkursy odbyły się 6 listopada 2021 r. Zawody 
zostały rozegrane w wielu kategoriach tanecz-

nych. Zawodnicy, próbowali swoich sił w takich dys-
cyplinach jak: HIP HOP, JAZZ, MODERN, DISCO DAN-
CE oraz innych formach tanecznych. W rywalizacji 
wzięło udział 15 klubów, a w turnieju uczestniczyło 
łącznie prawie 300 tancerzy z Łodzi, Wrocławia, Rą-
bienia, Wołomina, Białej Podlaskiej, Rzgowa, Bełcha-
towa, Dobronia, Kolumny, Skalmierzyc i Łowicza. Ze 
względu na wzrost zakażeń Covid-19 oraz liczne kwa-
rantanny turniej odbył się w formule hybrydowej. 
Nieobecni mogli zaprezentować się w trakcie zawo-
dów, ale w formule online. Patronat nad turniejem 

Starosta Łaski, Wicestarosta Teresa Wesołowska 
oraz Członek Zarządu Robert Szczepaniak oficjal-
nie odebrali mural na Hali Sportowej MOS przy  
ul. Warszawskiej 13. Mural przedstawia obiekty 
związane z Powiatem Łaskim oraz truskawkę sym-
bolizującą Gminę Buczek.

C ały projekt to zasługa artysty Adama Wirskiego 
– znany pod pseudonimem KRUK.  Jest niesa-

mowicie zdolnym i kreatywnym człowiekiem, a jego 
dzieła, mniejsze i większe, można znaleźć w wielu 
miejscach Łasku i nie tylko – od pomalowanych ka-
mienic po olbrzymie murale na budynkach, Łasku 
mural w hali sportowej stanowi symboliczne odnie-
sienie do dziedzictwa i tożsamości kulturowej powia-
tu łaskiego, a przy tym jest naprawdę przyjemną dla 
oka ozdobą.

MURAL POWIATOWY

objął Starosta Powiatu Łaskiego Piotr Wołosz, który 
razem z Wicestarostą Teresą Wesołowską, wręczył 
nagrody w pierwszej części turnieju.

Dzień później, w niedzielę również na hali przy 
MOS w Łasku odbyły się MISTRZOSTWA EXTRA-
KLASY ZNTS w TAŃCU SPORTOWYM. Tancerze, 
mierzyli się w wielu dyscyplinach tanecznych: 
BROADWAY JAZZ, LIRYCAL JAZZ, JAZZ IMPROVI-
ZATIONS, MODERN, DISCO DANCE, DISCO FRE-
ESTYLE, ART. SHOW, ACROBATIC DANCE, FREE 
DANCE, HIP HOP. Organizatorami zawodów byli: 
Związek Nowoczesnego Tańca Sportowego oraz 
Klub Sportowy Jaszczur.

Roztańczony MOS
W Łasku odbyła się III Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca 

Nowoczesnego LizArt oraz Mistrzostwa Extraklasy ZNTS w Tańcu 

Sportowym. Parkiet hali przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 

rozgrzał się do czerwoności.


